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INSTITUTIONAL FEATURES THE FINANCIAL CONTROL OF NONBGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS IN UKRAINE

У статті обгрунтовано роль громадянського суспільства в формуванні правової держави. Визначено

інститути громадянського суспільства, які здійснюють громадський фінансовий контроль. ПроаналізоB

вано динаміку кількості громадських організацій за період з 2012 по 2020 роки. Встановлено відсутність в

Україні нормативноBправового акту, який регулював би сутність та підходи до проведення громадського

фінансового контролю. Досліджено напрямки діяльності та результативні показники громадських органB

ізацій "Наші гроші", "Центр протидії корупції", "Трансперенсі Інтернешнл Україна", "Інститут соціальноB

економічної трансформації". Зауважується, що окремі дані для своїх досліджень ці організації отримуB

ють з інформаційних систем і порталів, зокрема: Dozorro, SPENDING. Наведено відомості, які викладаB

ються на офіційних вебBсайтах зазначеними громадськими організаціями. Доведено, що окремі громадські

організації, серед яких Інститут ЄвроBАтлантичного співробітництва, в своїх дослідженнях спираються

на зарубіжний досвід розподілу та перерозподілу суспільних фінансових ресурсів. Грунтуючись на анаB

літичних матеріалах Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва аргументовано суспільно важB

ливу роль незалежних аналітичних центрів. Розкрито основні напрями діяльності в частині публічних

фінансів Міжнародного центру перспективних досліджень й Інституту економічних досліджень та поB

літичних консультацій. Визначено вітчизняні ЗМІ (Газета KYIV POST, електронні видання "Економічна

правда" та "Слідство.інфо"), які беруть участь у здійсненні громадського фінансового контролю. ОхаракB

теризовано зв'язок суб'єктів громадського фінансового контролю з суб'єктами державного фінансового

контролю (Держаудитслужба, Рахункова палата, Національне агентство з питань запобігання корупції).

Запропоновано пріоритетні напрями вдосконалення громадського фінансового контролю в Україні: заB

конодавче врегулювання сутності, суб'єктів та підходів до проведення громадського фінансового конB

тролю; формування єдиного вебBсайту, на якому було б розміщено інформацію про суб'єкти громадськоB

го фінансового контролю, їх проєкти та результати діяльності; налагодження співпраці громадських оргаB

нізацій і незалежних аналітичних центрів з органами державної та місцевої влади, а також закладами

вищої освіти.

The article substantiates the role of civil society in the formation of the rule of law. Civil society institutions

that exercise public financial control have been identified. The dynamics of the number of nonBgovernmental

organizations for the period from 2012 to 2020 is analyzed. The absence of a normative legal act in Ukraine that

would regulate the essence and approaches to public financial control has been established. Areas of activity

and performance indicators of nonBgovernmental organizations "Our Money", "Center for Combating Corruption",
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Видатки державного бюджету України за статтею

"відшкодування шкоди, завданої громадянинові неза$
конними діями органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вар$
тості конфіскованого та безхазяйного майна стягнуто$
го в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої
фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх по$
садових і службових осіб" у 2019 р. становили 50 млн
грн. З одного боку, це свідчить про порушення прав і
свобод громадян, а з іншого — про те, що Україна є пра$
вовою державою, у якій офіційно визнаються помилки,
зроблені представниками держави. У формуванні пра$
вової держави на теренах нашої країни важливу роль
відіграло громадянське суспільство, яке в свою чергу є
невід'ємною ознакою такої держави.

Громадянське суспільство, зокрема, представлене
такими суспільними інститутами як громадські органі$
зації, незалежні аналітичні центри, незалежні засоби
масової інформації. Усі ці інститути можуть здійсню$
вати контроль за процесами формування, розподілу і
використання публічних фондів грошових коштів, тоб$
то фінансовий контроль, з метою попередження та усу$
нення фінансових правопорушень і неефективних управ$
лінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Громадянське суспільство було предметом дослід$
жень зарубіжних і вітчизняних політологів, соціологів,
юристів, економістів. Останні розглядають роль неуря$
дових організацій в економіці, фінанси громадянського
суспільства та фінансове забезпечення його інститутів
(Дмитренко О.А., Лапінська Г. (Lapinska Halina), Тка$
чук І.Я.). Увага окремих науковців також приділяється
фінансовому менеджменту в неурядових організаціях
(Ферман Ісмаель (Ferman Ismael)) та громадському
фінансовому контролю (Пухкал О.Г., Наконечна Г.).
Попри свою злободенність, теоретичну й практичну зна$
чущість проблеми фінансового контролю громадянсь$
кого суспільства до цього часу не отримали того рівня
розробки, якої вони заслуговують.

"Transparency International Ukraine", "Institute of SocioBEconomic Transformation" were studied. It is noted

that some data for their research organizations receive from information systems and portals, in particular:

Dozorro, SPENDING. The information published on the official websites of the mentioned nonBgovernmental

organizations is given. It is proved that some nonBgovernmental organizations, including the Institute for EuroB

Atlantic Cooperation, rely on foreign experience in the distribution and redistribution of public financial resources.

Based on the analytical materials of the Democratic Initiatives Foundation Ilka Kucheriva the socially important

role of independent think tanks is argued. The main directions of activity in the part of public finances of the

International Center for Policy Studies and the Institute for Economic Research and Policy Consulting are revealed.

Domestic mass media (KYIV POST newspaper, electronic publications Ekonomichna Pravda and Slidstvo.info)

have been identified as participating in public financial control. The connection of the subjects of nonB

governmental financial control with the subjects of state financial control (State Audit Service of Ukraine,

Accounting Chamber, National Agency for Prevention of Corruption) is described. The priority directions of

improvement of public financial control in Ukraine are offered: legislative regulation of essence, subjects and

approaches to carrying out public financial control; creation of a single website, which would contain information

about the subjects of public financial control, their projects and results of activities; establishing cooperation

between public organizations and independent think tanks with state and local authorities, as well as with higher

education institutions.

Ключові слова: фінансовий контроль, громадські організації, незалежні аналітичні центри, державні за�
купівлі, бюджетні кошти.

Key words: financial control, non�governmental organizations, independent think tanks, public procurement,
budget funds.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інституційних особли$

востей громадського фінансового контролю в Україні,
яке дозволить розробити напрями його вдосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Останніми роками динамічно збільшується кількість
інститутів громадянського суспільства. Так, за останні
дев'ять років у середньому по Україні кількість гро$
мадських організацій зросла на 24%, а в м. Київ — на
65% (табл. 1). Водночас, у 2015 р. порівняно з 2014 р.
відбулося значне зменшення кількості громадських
організацій — на 5507 одиниць. Як результат, у 2016 р.
було прийнято Національну стратегію сприяння розвит$
ку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020
роки, у якій наголошено на відсутності ефективного
громадського контролю за діяльністю органів держав$
ної влади та органів місцевого самоврядування [1]. По$
при це, й досі не прийнято нормативно$правовий акт,
який урегулював би організацію та порядок проведен$
ня громадського контролю взагалі та фінансового зок$
рема.

Відмітимо, що на офіційному веб$сайті Верховної
Ради України розміщено декілька законопроєктів про
громадський контроль. Серед останніх проєкт від
13.05.2015 р., в якому визначено основних суб'єктів гро$
мадського контролю, їх права та обов'язки, види заходів
громадського контролю й порядок їх проведення [3].
Однак у результаті "концептуальної неприйнятності"
зазначеного проєкту, його було відхилено.

Наведені в таблиці 1 дані свідчать про зростання
останніми роками громадської активності в Україні, що
позитивно вплинуло на розвиток громадського контро$
лю, результати якого знаходять відображення в публі$
каціях, розміщених у засобах масової інформації, та на
відповідних веб$сайтах. Одними з найбільш відомих є
громадські організації (далі — ГО) "Наші гроші" та
"Центр протидії корупції", які на регулярній основі
оприлюднюють матеріали, присвячені законності та
ефективності використання коштів бюджетів різних
рівнів, а також державного й комунального майна. Про
результативність контролю таких організацій свідчать
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окремі заявлені ними показники. Наприклад, ГО "Центр
протидії корупції" заявляє, що 4,88 млрд грн держав$
них коштів завдяки її роботі вдалося зберегти [4]. Вод$
ночас невідомо за який період організація наводить ці
цифри.

ГО "Центр протидії корупції" моніторить закупівлі
товарів, робіт, послуг за державний кошт і не лише опри$
люднює виявлені порушення, а й у правовому порядку
домагається їх усунення та притягнення до відповідаль$
ності уповноважених осіб. На офіційному веб$сайті
організація в зрозумілому для пересічного громадяни$
на форматі лаконічно й чітко наводить процедуру дове$
дення будь$якої справи до логічного завершення: розі$
рвання укладених договорів, проведення перевірок Ан$
тимонопольним комітетом України та органами Дер$
жавної аудиторської служби України (далі — Держау$
дитслужба) тощо. Останні за результатами проведених
перевірок й притягають до відповідальності суб'єктів
господарювання та їх уповноважених осіб. Однак
розмір адміністративних штрафів за порушення зако$
нодавчо встановленої процедури не сумірний з розмі$
ром ймовірних матеріальних збитків, нанесених державі
та шкоди, що може бути заподіяна населенню, яке от$
римує суспільні блага і послуги.

Грунтовні дослідження зловживань у сфері держав$
них фінансів проводить ГО "Наші гроші" [5]. На офіцій$
ному веб$сайті ГО оприлюднює не лише всі деталі про$
веденого контролю, а й назви розпорядників і отриму$
вачів бюджетних коштів та прізвища осіб, що брали
участь у розподілі й використанні бюджетних коштів. У
своїх дослідженнях організація спирається на відомості,
розміщені в спеціально створених інформаційних сис$
темах і порталах. Наприклад, відомості про закупівель$
ників, постачальників та окремі тендери викладаються
на порталі Dozorro [6]. Водночас на порталі визначено
членів Dozorro$спільноти — громадські організації, що
контролюють державні закупівлі на окремих територі$
ях та/або певних розпорядників бюджетних коштів. За
кожною громадською організацією наведено кількість
відпрацьованих відгуків і виявлених порушень, а також
суму закупівель, що знаходиться під її контролем.

Ще одним громадським контролером у сфері дер$
жавних закупівель є Трансперенсі Інтернешнл Україна

(Transparency International Ukraine). Організацією роз$
роблено "мапу, яка дозволяє дізнатися все про закупівлі
для боротьби з COVID$19" у розрізі регіонів, продавців,
покупців, років/місяців, класифікатора CPV [7]. Ціка$
вою також є розробка "Що купує твоя школа?", яка доз$
воляє батькам відслідковувати витрати шкіл, у яких на$
вчаються їхні діти [8]. Тобто будь$який громадянин
може проводити фінансовий контроль на рівні окремих
суб'єктів господарювання. Тут у нагоді всім зацікавле$
ним особам може стати інформаційно$телекомунікац$
ійна система "SPENDING", яка дозволяє отримати
інформацію "про використання публічних коштів за роз$
порядниками та одержувачами коштів державного і
місцевих бюджетів, суб'єктами господарювання держав$
ної і комунальної власності, фондами загальнообов'яз$
кового державного соціального страхування" [9].

На "розбудову суспільства з відкритим доступом та
досягненню сталого економічного розвитку країни"
спрямована діяльність ГО "Інститут соціально$еконо$
мічної трансформації" [10]. ГО оприлюднює змістовні
аналітичні доповіді, присвячені не лише проблематиці
розподілу й використання публічних фінансових ре$
сурсів, а й недолікам формування відповідних фондів
грошових коштів. Серед таких матеріалів — доповідь
"Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосу$
вання інструментів ухилення/уникнення оподаткуван$
ня в Україні: нові виклики", у якій автори не лише
змістовно оцінюють усі чинники впливу на надходжен$
ня митних платежів до бюджету, а й надають рекомен$
дації за кожним із проаналізованих напрямків [11]. Ана$
логічні дослідження проводять Громадська дослідниць$
ка організація "Інститут Євро$Атлантичного співро$
бітництва". Її діяльність націлена на "євроатлантичну
інтеграцію України, її демократичний розвиток шляхом
здійснення грунтовних досліджень та просвітницьких
заходів, спрямованих на досягнення сталого демокра$
тичного розвитку українського суспільства" [12]. Інсти$
тут надає загальні рекомендації, в тому числі й в час$
тині фінансового контролю, спираючись на світовий
досвід. Наприклад, Інститут Євро$Атлантичного
співробітництва в публікації "Все під контролем: як
наглядають за сектором безпеки й оборони у світі" виз$
начено напрямки інституційного вдосконалення контро$

Найменування 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Україна     74500 77286 75828 70321 75988 80461 84608 88882 92470 
Вінницька обл. 1955 2052 2191 2038 2232 2400 2564 2689 2807 
Волинська обл. 1493 1560 1652 1526 1652 1738 1829 1935 2016 
Дніпропетровська обл. 4483 4606 4812 4307 4748 4987 5266 5447 5634 
Донецька обл. 5510 5662 5716 5359 5552 5748 5934 6047 6221 
Житомирська обл. 1652 1701 1824 1973 2139 2259 2417 2555 2589 
Закарпатська обл. 2135 2215 2319 2051 2173 2266 2365 2466 2553 
Запорізька обл. 2684 2794 2942 2709 2917 3074 3091 3201 3335 
Івано-Франківська обл. 2025 2094 2193 2262 2447 2578 2688 2890 3009 
Київська обл. 4223 4372 4597 4522 4828 5079 5330 5567 5785 
Кіровоградська обл. 1568 1631 1684 1438 1535 1616 1714 1779 1843 
Луганська обл. 3012 3099 3133 2862 2915 3001 3055 3164 3244 
Львівська обл. 4688 4912 5224 4825 5351 5714 6074 6449 6728 
Миколаївська обл. 2131 2185 2266 2318 2411 2477 2479 2587 2650 
Одеська обл. 4609 4765 4997 4370 4719 5048 5293 5607 5864 
Полтавська обл. 2298 2373 2469 2238 2383 2530 2693 2685 2763 
Рівненська обл. 1513 1565 1642 1698 1805 1890 1998 2107 2202 
Сумська обл. 1768 1830 1913 1787 1932 1992 2090 2191 2254 
Тернопільська обл. 1386 1429 1508 1369 1482 1604 1709 1796 1915 
Харківська обл. 3773 3862 3957 3293 3499 3754 3960 4189 4389 
Херсонська обл. 1712 1750 1825 1669 1763 1835 1919 1988 2038 
Хмельницька обл. 1711 1759 1816 1882 2024 2045 2108 2166 2239 
Черкаська обл. 1873 1874 1971 1925 2059 2136 2235 2336 2429 
Чернівецька обл. 1242 1300 1387 1254 1370 1443 1477 1549 1602 
Чернігівська обл. 1315 1356 1431 1465 1583 1651 1721 1812 1869 
м. Київ 8794 9370 10359 9181 10469 11596 12599 13680 14492 

Таблиця 1. Динаміка кількості громадських організацій

Джерело: складено авторами за даними [2].
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лю сектору безпеки та оборони з урахуванням досвіду
країн Європейського Союзу та країн$членів НАТО [13].

Важливу роль у здійсненні громадського фінансо$
вого контролю відіграють незалежні аналітичні центри
(неурядові аналітичні центри). В Україні є низка таких
центрів: Міжнародний центр перспективних досліджень
(МЦПД), Український центр економічних і політичних
досліджень ім. О. Разумкова, Інститут економічних до$
сліджень та політичних консультацій тощо. Останній
"спеціалізується на економічному аналізі та розробці
рекомендацій, розвитку громадянського суспільства в
Україні". Серед аналітичних доповідей Інституту еко$
номічних досліджень та політичних консультацій —
"Державна підтримка aктивності в період пандемії
КОВІД$19: регіональний вимір", у якій проаналізовано
українську економіку напередодні пандемії, визначено
виклики та наслідки пандемії, досліджено стан фінан$
сової підтримки населення і бізнесу. За результатами
такого аналізу сформовано рекомендації, спрямовані на
підвищення ефективності управлінських дій в умовах
КОВІД$19 [14]. Під час проведення цього дослідження
науковцями було використано матеріали іншого неза$
лежного центру — МЦПД.

МЦПД надає пропозиції щодо "міжсекторальних
реформ та інноваційних розробках у сфері державно$
го управління та політичної конкуренції" [15]. У 2018
р. центром було підготовлено посібник "Контроль за
використанням державних фінансів на місцевому рівні
в Україні", що містить три розділи: форми і види конт$
ролю державного управління фінансами, проблеми
контролю за державними фінансами в Україні, а також
основні напрями та підходи до громадського контро$
лю [16].

Про суспільно важливу роль незалежних аналітич$
них центрів відмічається в дослідженні, проведеному
Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва
[17]. Згідно з проведеними дослідженнями, представни$
ки державної та місцевої влади активно використову$
ють матеріали незалежних аналітичних центрів, біль$
шість з яких працює над проблемами децентралізації
влади, стану суспільства, боротьби з корупцією. Серед
основних рекомендацій, наданих Фондом, у напрямі
вдосконалення роботи аналітичних центрів, визначено:
1) проведення державою тендерів як для державних
дослідницьких структур, так і для незалежних аналітич$
них центрів; 2) створення веб$сайту, на якому була б
розміщена інформація щодо проєктів і розробок аналі$
тичних центрів; 3) налагодження співпраці з бізнесом,
навчальними закладами та суспільством загалом.

На "зниження рівня шахрайств, своєчасного викрит$
тя та попередження економічних злочинів" спрямована
співпраця ТОВ "YouControl" та Держаудитслужби. То$
вариство на своєму офіційному веб$сайті розміщує
інформацію, яка дозволяє "ідентифікувати пов'язаних
із публічними органами осіб, бізнес$групи пов'язаних
компаній, виявляти токсичні зв'язки" [18]. Відомості
ТОВ "YouControl" використовують у своїх досліджен$
нях журналісти, які також виступають суб'єктами гро$
мадського фінансового контролю. Так, на сайті "Еко$
номічна правда" (ГО "Українська правда") нерідко пуб$
лікуються журналістські розслідування, присвячені зло$
вживанням державними та місцевими фінансовими ре$
сурсами. Наприклад, у статті "Політичні мільйони.
Представники яких партій заробили на господарстві в
містах" розкрито зв'язок політичних партій та їх пред$
ставників із підприємствами, що отримують бюджетні
кошти [19]. На веб$сайті "Української правди" нерідко
розміщуються й публікації щодо процесів приватизації
державного та комунального майна, в результаті яких
наповнюються бюджети різних рівнів. Тобто, ГО вис$
тупає активним суб'єктом громадського фінансового
контролю в Україні.

Незалежні засоби масової інформації нарівні з гро$
мадськими організаціями виступають суб'єктами гро$

мадського фінансового контролю. До них належать Га$
зета KYIV POST, яка разом з Некомерційною організа$
цією "Фонд розвитку ЗМІ" та Агентство журналістсь$
ких розслідувань "Слідство.інфо" є партнерами Центру
дослідження корупції та організаційної злочинності
(Organised Crime and Corruption Reporting Project
(OCCRP). OCCRP проводить транскордонні розсліду$
вання, спрямовані на виявлення організованої злочин$
ності та корупції в окремих країнах [20]. Результати
досліджень OCCRP щодо вітчизняних можновладців з
метою ознайомлення громадянського суспільства Ук$
раїни друкує на свої сторінках Газета KYIV POST [21].
Ці дані, як відомо, можуть бути підставою для прове$
дення перевірок суб'єктів державного фінансового
контролю таких як: Рахункова палата, Держаудитс$
лужба, Національне агентство з питань запобігання
корупції.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи зазначимо, що громадський фінансо$

вий контроль, який є ознакою сучасної цивілізації,
сприяє суспільно$політичного консенсусу та, як на$
слідок, створенню міцної основи для побудови демок$
ратичної держави. У демократичній суспільно$пол$
ітичній системі як в цілісному соціумі роль громадсько$
го фінансового контролю зростає. Особливого значен$
ня такий контроль набуває в сфері публічних фінансів,
який здійснюється інститутами громадянського суспіль$
ства, такими як: громадські організації, незалежні ана$
літичні центри, незалежні засоби масової інформації. В
Україні, як показало проведене дослідження, таких
інститутів достатньо багато. Значна їх частина спеціал$
ізується на оцінюванні законності та ефективності ви$
користання коштів бюджетів різних рівнів (ГО "Наші
гроші", ГО "Центр протидії корупції", Трансперенсі
Інтернешнл Україна тощо). Окремі громадські органі$
зації та ЗМІ досліджують процеси формування держав$
них централізованих фондів грошових коштів за раху$
нок податкових надходжень, доходів від приватизації,
орендної плати (ГО "Інститут соціально$економічної
трансформації", ГО "Українська правда").

До перспективних напрямів реформування сфери
громадського фінансового контролю варто віднести:
1) законодавче врегулювання сутності, суб'єктів та
підходів до проведення громадського фінансового кон$
тролю; 2) формування єдиного веб$сайту, на якому було
б розміщено інформацію про суб'єкти громадського
фінансового контролю, їх проєкти та результати діяль$
ності; 3) налагодження співпраці громадських органі$
зацій і незалежних аналітичних центрів з органами дер$
жавної та місцевої влади, а також із закладами вищої
освіти.
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UKRAINE'S INDUSTRIAL DIVERGENCE WITH THE EU AND PROBLEMS OF IT OVERCOMING

Проаналізовано явище індустріальної дивергенції між Україною та ЄС на основі показників динаміB

ки і структури промислового виробництва. Показано сучасні теоретичні підходи до формування дієвої

моделі промислової політики, суть яких зводиться до комплементарного поєднання структурних та фунB

даментальних факторів розвитку у її вибудовуванні, які відповідно знаходять втілення у вертикальних

та горизонтальних засобах політики. Під призмою такого підходу проаналізовано особливості промисB

лової політики в ЄС та Україні. Вказано на переважання горизонтальних засобів політики в ЄС, що не

дозволяє йому ефективно протистояти своїм глобальним конкурентам. Привернуто увагу на ігноруванB

ня необхідності розбудови структурних і фундаментальних факторів розвитку у політиці України, їх неB

виправдану підміну заходами з дерегуляції і лібералізації з акцентом на використанні поточних конкуB

рентних переваг, — дешевої праці і природних ресурсів, — замість розбудови перспективних, засноваB

них на технологіях і інноваціях, що консервує структурну і технологічну відсталість країни. Зазначено,

що з позиції теорії соціальних порядків Україна є країною із соціальним порядком обмеженого доступу.

У зв'язку з цим наголошено, що прямолінійне привнесення та імплементація норм ЄС в Україні не матиB

муть позитивного результату, оскільки ці норми, поBперше, впроваджуються у відмінне інституційне сеB

редовище ніж в ЄС, а поBдруге, вони не враховують вітчизняних особливостей економіки, що зрештою не

дозволить подолати її суттєву відсталість від європейської. Надано ряд рекомендацій щодо стимулюванB

ня індустріального зростання на основі перегляду підходів до формування промислової політики в наB

ціональних інтересах, виходячи з необхідності безумовного поєднання структурних і фундаментальних

факторів розвитку, визначення секторівBдрайверів зростання на основі компаній з державною власніB

стю, використання значного потенціалу державного споживання, запровадження розумного протекціоB

нізму і довгострокового стратегування політики розвитку.

The phenomenon of industrial divergence between Ukraine and the EU is analyzed on the basis of indicators

of dynamics and structure of industrial production. Modern theoretical approaches to the formation of an effective

model of industrial policy are shown, the essence of which is reduced to a complementary combination of structural

and fundamental factors of development in its construction, which are respectively embodied in vertical and

horizontal means of policy. Under the prism of this approach, the features of industrial policy in the EU and

Ukraine are analyzed. The predominance of horizontal policy tools in the EU is pointed out, which does not

allow it to effectively confront its global competitors. Attention is drawn to ignoring the need to develop structural

and fundamental factors of development in Ukrainian politics, their unjustified replacement by measures of

deregulation and liberalization with an emphasis on the use of current competitive advantages — cheap labor

and natural resources — instead of building promising, based on technology and innovation, preserves the

structural and technological backwardness of the country. It is noted that from the standpoint of the theory of

social order, Ukraine is a country with a social order of limited access. In this regard, it is emphasized that the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розбудова власного промислового виробництва зав$

жди була і залишається серед ключових пріоритетів роз$
витку ЄС, що відображено у його численних програм$
них документах. З нею пов'язують зростання загально$
го рівня доходів населення країн Євросоюзу, розв'язан$
ня проблеми подолання бідності і безробіття, розвиток
депресивних регіонів, розв'язання соціальних і еколо$
гічних проблем. Наявність власної високорозвиненої
промисловості Євросоюз розглядає як основний засіб
забезпечення довготривалої стійкості своєї економіки
та важіль протидії зростаючому конкурентному тиску
від основних контрагентів на світовому ринку — США
та Китаю. Водночас Україна, конституційно закріпив$
ши прагнення інтегруватися у ЄС, не достатньо усвідом$
лює важливість значення індустріальної складової своєї
економіки для такої інтеграції. Значна дивергенція Ук$
раїни порівняно з країнами ЄС за показниками індуст$
ріального розвитку дає привід різним політикам і екс$
пертам говорити про диспаритетні, нерівноправні сто$
сунки між ними, часто характеризуючи Україну у до$
волі неприємних і неприйнятних тональностях, на
кшталт "сировинного придатку Європи", "зовнішньо
керованої країни", "донора дешевих трудових ресурсів"
і т.п. Активно адаптуючи своє законодавство до норм
ЄС, Україна тим не менше не звертає уваги на ті підхо$
ди, що застосовуються в ЄС до розвитку промисловості
країн$членів. У цьому зв'язку виникає певний дисонанс
— прагнучи інтегруватися у ЄС, ми у питаннях політи$
ки розбудови промисловості слідуємо відмінним від
європейського шляхом, який, на жаль, з огляду на гли$
боко кризовий і деградований стан галузі, виявився хиб$
ним. Тому, очевидно, для забезпечення успішності
євроінтеграції України підходи до розвитку її промис$
лового сектору мають бути переглянуті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемним питанням європейської інтеграції Ук$

раїни присвячено чимало наукових праць. Серед них
варто відмітити роботи колективу науковців під керів$
ництвом акад. В. Гейця [1; 2], у яких зокрема аналізу$
ються економічні і соціальні ризики імплементації Уго$
ди про асоціацію між Україною та ЄС. Тренди струк$
турних трансформацій у світовій та вітчизняній еко$
номіці під призмою глобалізації та міжнародної інтег$
рації проаналізовані В. Сіденко [3]. Диспартитетність
стосунків між країнами з різним рівнем розвитку за та$
ких трансформацій, на яку слід зважати Україні під час
вибудовування політики євроінтеграції у контексті роз$
будови промисловості, висвітлюється в роботах Д. Род$
ріка [4; 5]. Різні прояви неозалежності країн і явища нео$
колоніалізму, що виникають внаслідок диспаритетності,
відображені у роботах Н. Резнікової [6]. Водночас не$
достатньо уваги приділяється виявленню відмінностей

straightforward introduction and implementation of EU norms in Ukraine will not have a positive result, because

these norms, firstly, are implemented in a different institutional environment than in the EU, and secondly, they

do not take into account domestic economic features, which in the end will not allow to overcome its significant

backwardness from the European one. A number of recommendations are provided to stimulate industrial growth

based on the revision of approaches to industrial policy in the national interest, based on the need for an

unconditional combination of structural and fundamental factors of development, identification of growth drivers

based on stateBowned companies, use of significant public consumption potential, protectionism and longBterm

development policy strategy.

Ключові слова: індустріальна дивергенція, промислова політика, фактори розвитку, драйвери зростан�
ня, державне споживання, протекціонізм.
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у принципових підходах до формування політики роз$
витку індустріальної складової економіки між різними
країнами, в тому числі між ЄС і Україною, які зрештою
і зумовлюють виникнення нерівноправності у міждер$
жавних стосунках. А без зміни моделі політики і акцен$
тованої випереджаючої розбудови власної промисло$
вості розраховувати на успішність євроінтеграції Украї$
ни не варто.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати розриви у основних

показниках індустріального розвитку між країнами ЄС
та Україною, виявити принципові відмінності у підходах
до формування їх політики розбудови промисловості, що
формують такі розриви, та сформулювати рекомендації
щодо перегляду основ такої політики в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Свідченням особливої уваги ЄС до свого виробниц$
тва є той факт, що переважна більшість його країн вхо$
дять до топ$30 у рейтингу індустріальної конкурентосп$
роможності ЮНІДО (табл. 1), а сам Євросоюз посідав
у 2019 р. третю позицію за внеском у створення світо$
вої доданої вартості переробної промисловості (ДВПП)
(16,6%) після Китаю (28,7%) та Сполучених Штатів
(16,8%) (рис. 1).

Україна у рейтингу індустріальної конкурентоспро$
можності мала 69 позицію, а її внесок у створення світо$
вої доданої вартості переробки був мізерним — 0,12%,
при тому, що чисельність її населення в рази перевищує
аналогічну чисельність більшості європейських країн.
Наша країна за усіма показниками індустріальної кон$
курентоспроможності разюче, багатократно посту$
пається країнам ЄС та світовим індустріальним лідерам
— Китаю, Японії, Кореї, США. Наприклад, обсяги
ДВПП на душу населення в Україні у 2018 р. майже у
100 разів були меншими ніж у п'ятимільйонній Ірландії
— лідера Євросоюзу за цим показником, — 277 дол.
США проти 26,1 тис. дол. США. Від Німеччини, — ліде$
ра рейтингу світової індустріальної конкурентоспро$
можності, — відставання становило у понад 30 разів. Від
колишніх соціалістичних країн — найближчих сусідів
України, що стали членами ЄС, відставання було на по$
рядок, зокрема від Чехії у 18,5 разів, Словаччини — у
14,3 разів, Угорщини та Литви — у 10,6 разів, Польщі —
у 9,8 разів. Аналогічні десятикратні розриви між краї$
нами ЄС та Україною є за показником експорту пере$
робної промисловості на душу населення. Порівняно з
Ірландією такий розрив у 2018 р. становив 43 рази (767
дол. США проти 32,8 тис. дол. США), з Німеччиною —
22 рази, з Чехією — 23,5 рази, зі Словаччиною — 21,3
рази, Угорщиною — 15,3 рази, Литвою — 13,6 разів, з
Польщею — 8 разів.
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Технологічну від$
сталість України від кран
ЄС та інших найбільш
індустріально розвинених
країн наочно демонструє
низька частка середньо$ та
високотехнологічних сек$
торів у створенні ДВПП,
самої доданої вартості
переробки у ВВП, а також
кардинальні відмінності у
структурі промислового
виробництва. В Україні
частка середньо$ та високо$
технологічних секторів у
2018 р. була 27% у ДВПП,
а самої переробки — 13%
у ВВП, що в 1,5$—2 рази
менше ніж в європейських
країнах, наприклад в
Німеччині ці показники
становили відповідно 62%
і 21%, в Ірландії — 55% і
35%, в Чехії — 53% і 27%,
в Польщі — 34% і 19%.
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Німеччина 1 9148 16906 62 74 21 90 0,68 
Китай 2 2726 1685 41 61 29 96 0,67 
Корея 3 8084 11505 64 74 27 97 0,78 
США 4 6762 3114 47 62 11 72 0,45 
Японія 5 7556 5250 57 81 21 90 0,65 
Ірландія 6 26090 32873 55 59 35 95 0,84 
Нідерланди 10 5352 28233 50 56 11 87 0,46 
Італія 11 4665 8035 44 54 15 93 0,48 
Бельгія 12 5269 36726 50 53 13 90 0,48 
Франція 13 4115 7784 49 66 10 89 0,45 
Австрія 14 8123 17496 46 61 18 88 0,53 
Чехія 16 5144 18073 53 71 27 95 0,71 
Швеція 17 7526 14738 52 60 14 89 0,52 
Іспанія 18 3559 6041 40 55 13 86 0,42 
Данія 21 7093 15786 55 58 13 84 0,52 
Польща 22 2704 6170 34 54 19 89 0,48 
Фінляндія 25 7074 11514 46 49 16 84 0,50 
Словаччина 26 3963 16354 50 71 22 95 0,62 
Угорщина 27 2942 11734 57 75 21 92 0,65 
Туреччина 29 2032 1802 32 44 17 88 0,44 
Словенія 30 4964 16131 48 64 21 92 0,60 
Румунія 31 2145 3711 46 62 20 90 0,57 
Португалія 33 2574 6688 26 43 13 93 0,34 
Литва 41 2937 10436 27 42 18 88 0,42 
Люксембург 46 4932 22171 20 47   5 89 0,19 
Естонія 48 2592 11826 28 47 14 88 0,36 
Греція 49 1758 2981 20 25   9 79 0,25 
Болгарія 54 1135 3501 30 45 14 73 0,39 
Хорватія 57 1642 3624 27 46 13 88 0,34 
Латвія 58 1682 6445 23 43 11 82 0,29 
Україна 69 277 767 27 35 12 72 0,34 
Мальта 71 2100 7942 36 46   7 90 0,32 
Кіпр 91 870 1354 27 28   5 86 0,22 

Таблиця 1. Показники розвитку промисловості країн6членів ЄС27, окремих інших найбільш індустріально
розвинених країн світу та України, 2018 р.

Джерело: [8].
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Рис. 1. Внесок та місце країн6членів ЄС27, окремих інших найбільш індустріально
розвинених країн та України у світову додану вартість переробної промисловості

у 2019 році, у поточних цінах у дол. США, відсотків

Джерело: розраховано за даними ЮНІДО [7].
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Частка переробної промисловості у структурі про$
мислового виробництва в Україні становить близько
65%, а добувної — 14,3%, тоді як для переважної
більшості країн ЄС і в індустріально розвинених краї$
нах показник першої коливається біля позначки у 90%,
а другої — біля 1% (табл. 2). Наприклад, у Німеччині
переробка забезпечує 90% випуску промислової про$
дукції, а добування — лише 0,5%, в Кореї — 93,7% і 0,2%,
в Ірландії — 92,2% і 0,8%, в Чехії — 88,9% і 1,3%, в Угор$
щині — 93,3% і 0,6% відповідно. У самій переробці роз$
винених країн лідерами є види діяльності, що випуска$
ють найбільш технологічно складну і наукомістку про$
дукцію. Для більшості країн — це машинобудування і
хімічне та фармацевтичне виробництво. В Німеччині ча$
стка першого становить 43% випуску промисловості,
другого — 8,9%, в Кореї — 42,8% і 10%, в Ірландії —

12,5% і 43%, в Чехії — 45,9 і 3,8%, в Угорщині — 45,9% і
7,9% відповідно. В Україні машинобудування забезпе$
чувало лише 7% випуску, а хімічне і фармацевтичне ви$
робництво — 4,5%, тоді як безперечними лідерами пе$
реробки були низько технологічні виробництво харчо$
вих продуктів (23%) і металургійне виробництво (15%).

Слід відзначити, що деформованою і сировинно об$
тяженою порівняно з розвиненими індустріальними
країнами структура промислового виробництва в Ук$
раїні була далеко не завжди. На початку 1990 рр. про$
мисловість в Україні мало чим поступалась промисло$
вості розвинених країн ні за показниками технологіч$
ності, ні за галузевою структурою випуску продукції,
країна входила до 30 найбільш індустріально розвине$
них країн світу, тоді як, наприклад Китай у ті часи вза$
галі не розглядався як індустріально розвинена країна.

Таблиця 2. Структура промислового виробництва у 2018 р. окремих країн ЄС27, інших найбільш індустріально
розвинених країн світу та України (2020 р.) за видами діяльності згідно з ISIC64/КВЕД62010, відсотків

Джерело: розраховано за даними [9; 10].
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Рис. 2. Індекс доданої вартості переробної промисловості країн ЄС27, окремих інших індустріально розвинених країн
світу та України у 2019 р. у порівнянні з 1990 р. (=100%), відсотків

Джерело: розраховано за даними ЮНІДО [7].
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Водночас за 30 років ситуація кардинально змінилась
на протилежну. Внаслідок повного ігнорування держа$
вою проблем розбудови вітчизняного виробництва і не$
обхідності збереження її конкурентних позицій на
світовому ринку за рахунок технологічних факторів ди$
наміка зростання промисловості в Україні загальмува$
лась і стала від'ємною з відповідною деградацією і де$
формацією його структури, зростаючим технологічним
відставанням. У 2019 р. обсяги ДВПП в Україні стано$
вили лише 39,6% від рівня 1990 р. (рис. 2).

Водночас розвинені країни багатократно нарости$
ли масштаби промислового виробництва, підвищили
технологічність структури випуску і наукомісткість про$
мислової продукції. Китай взагалі з напівфеодальної
аграрної країни перетворився на індустріального ліде$
ра світу, продемонструвавши безпрецедентне зростан$
ня виробництва ДВПП за 30 років у понад 18 разів —
1884,8% у 2019 р. проти 1990 р. Чимало європейських
країн, особливо колишніх соціалістичних, також демон$
стрували вражаючі темпи зростання промисловості.
Безперечним лідерами, "зірками" промислового зрос$
тання в ЄС стали Ірландія, яка наростила обсяги ДВПП
майже у 9 разів (874,7%), за нею слідує Польща — у
7 разів (730,3%), Словаччина — у 4 рази (393,8%). Чехія —
у 3,5 рази (340,3%). Заради об'єктивності слід зазначи$
ти, що ЄС мала і своїх аутсайдерів, які у 2019 р., так само
як і Україна не змогли перевищити рівень 1990 р. за по$
казником створення ДВПП, зокрема це Греція (82,6%),
Хорватія (73,6%), Латвія (65,6%) і Кіпр (94,2%), якому
промисловість через його офшорний статус у принципі
не так важлива, як іншим країнам.

Успіх у розбудові власної промисловості ЄС зага$
лом, а особливо його окремих країн, слід пов'язувати
насамперед із тією моделлю промислової політики, яка
ними проводилась. Згідно з сучасними теоретичними
підходами успіх політики забезпечується за рахунок
комплементарного застосування структурних і фунда$
ментальних факторів розвитку [11—13]. Структурні
фактори забезпечують випереджаючий розвиток окре$
мих секторів і галузей виробництва з вищою продуктив$
ністю, і є предметом "вертикальних" ("жорстких") за$
собів промислової політики. Фундаментальні фактори
спрямовані на створення сприятливого бізнес$клімату,
обмеження монополізму і підтримку конкуренції, ма$
лого і середнього бізнесу, фінансування освіти, профес$
ійної підготовки та перепідготовки кадрів, наукових
досліджень і розробок, розбудову системи охорони здо$
ров'я, інфраструктури усіх типів, що відповідає інсти$
туційним або "горизонтальним" ("м'яким") засобам про$
мислової політики. Саме такий дуалістичний компле$
ментарний підхід продемонстрував свою ефективність
у країнах — лідерах індустріального зростання світу, в
тому числі в країнах ЄС.

В узагальненому вигляді метою промислової політи$
ки Євросоюзу є підвищення конкурентоспроможності
європейської промисловості на засадах інновацій і тех$
нологічного розвитку задля адаптації до внутрішніх
викликів і глобальних структурних змін у світовій еко$
номіці. Модель європейської політики є дещо відмінною
від американської моделі підприємницької держави при$
хованого розвитку [14; 15] та принципово відмінною від
китайської моделі з директивним управлінням. І в Ліса$
бонській стратегії 2000 р., і в наступній за нею Стратегії
"Європа 2020", ухваленій у 2010 р., ЄС більший акцент
робив на інституційних (горизонтальних) засобах пол$
ітики. Застосування в Євросоюзі секторальних (верти$
кальних) засобів політики офіційно допускається в ок$
ремих випадках як виняток: зокрема, селективна чи ад$
ресна державна допомога надається так званим "чутли$
вим" галузям на їх підтримку (сільське, лісове, рибне
господарство), розбудову (широкосмугові мережі, ство$
рення аудіовізуальної продукції, транспорт усіх видів),
реструктуризацію та закриття (металургія, вуглевидо$
буток) [16].

Водночас слід звернути увагу, що насправді рівень сек$
торальної підтримки значно перевищує офіційно декла$
рований. Для узаконення розширення такої підтримки ЄС
удається до проголошення різних масштабних ініціатив,
що подаються у вигляді викликів для співтовариства, при
подоланні яких мають спільно діяти держава і бізнес.
Практична реалізація таких ініціатив завжди передбачає
покращення якісних характеристик промисловості, під що
виділяються чималі фінансові ресурси. Вони надаються
підприємствам і галузям як пряма фінансова допомога за
умови її подальшого використання на технологічну модер$
нізацію виробництва для досягнення цілей проголошених
ініціатив. Серед останніх з таких ініціатив є ухвалення у
2020 р. Європейської зеленої угоди (The European Green
Deal), мета якої до 2050 р. зробити європейське виробниц$
тво кліматично нейтральним. Європейський промисловий
сектор посідає в цій угоді чи не головне місце [17].

Широке застосування практики подібних ініціатив
свідчить, що для забезпечення бажаних структурних
змін у європейській промисловості використовується
проблемний, а не галузевий підхід у визначенні пріори$
тетів розвитку. Відповідно до нього розгортаються нау$
кові дослідження, створюються нові технології, моделі
організації бізнесу і галузі виробництва, нові продукти,
здійснюється підготовка кадрів за новими професіями і
спеціальностями, впроваджуються нові регуляторні
норми і стандарти (які часто обмежують доступ інозем$
ної продукції на ринок ЄС через технічну невідпо$
відність), надається безпосередня фінансова допомога
виробникам і т. п. Отже, можна говорити, що в ЄС полі$
тика є витонченою, вона поєднує в собі заходи горизон$
тальної та секторальної підтримки, націлена на вирішен$
ня конкретних проблем, прямими результатами чого є
покращення структури і технологій виробництва, його
диверсифікація і, відповідно, поява нових ринків, на яких
європейські виробники, за задумом, мають дістати пе$
реваги і лідерство. Згідно з таким проблемним підходом,
стратегія розвитку європейської промисловості, що
відображена у відповідних комюніке Єврокомісії і виз$
нається нею як підприємницька, передбачає, що розви$
ток галузі має бути інноваційним, сталим, "розумним",
"зеленим", "кліматично нейтральним", "циркулярним",
"цифровим", максимально локалізованим у межах ЄС
[18], що повинно забезпечити "проривну індустріаліза$
цію" ЄС, привести до створення нових робочих місць,
дозволить підвищити стійкість європейської економіки
у відношенні до економік США та Китаю, нівелювати
негативний техногенний вплив промислової діяльності
на навколишнє природне середовище.

Єврокомісія тим часом визнає, що застосовувані нею
засоби політики далеко не завжди дозволяють їй ефек$
тивно протидіяти зовнішнім викликам, пов'язаним з тор$
говельними війнами, протекціоністською політикою і
технологічним тиском з боку США та Китаю [18, с. 3].
Через це цілі та завдання, які ставилися Лісабонською
стратегією, не були досягнуті, так само, як стало вже
очевидним, не вдалося повністю досягти і цілей Стра$
тегії "Європа 2020". Серед причин невдач дослідники
називають, зокрема, і переважно горизонтальний харак$
тер політики, її слабкі системність, комплексність, ши$
роту охоплення, вкрай обмежене фінансування та не$
достатню можливість доповнення горизонтальних за$
собів вертикальними в рамках нинішнього законодав$
ства ЄС. До цих обмежень також додаються низькі тем$
пи зростання економік більшості країн ЄС, зумовлені
невеликим потенціалом розширення внутрішнього по$
питу. Тому підтримування розвитку своєї промисло$
вості країни Євросоюзу також убачають у нарощуванні
промислового експорту до країн, що розвиваються. Для
цього вони просувають і закріплюють вигідні для себе
правила міжнародної торгівлі, через які отримують без$
перешкодний доступ на ринки "третіх країн" і при цьо$
му одночасно вводять ряд обмежень у вигляді квот і
нетарифних бар'єрів для повного доступу їх продукції
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на свій внутрішній ринок. Водночас слід зауважити, що
кожна країна ЄС має свої національні відмінності у про$
веденні власної промислової політики, а тому не мож$
на стверджувати, що ЄС формує єдиний шаблон, який
нав'язується країнам$членам. Цим частково пояснюють$
ся доволі сильні розриви між країнами у динаміці зрос$
тання промисловості (див. рис. 2) та її показниках (див.
табл. 1). Саме такі відмінності дозволили забезпечити,
наприклад, Німеччині світове промислове лідерство [19],
а Ірландії та Польщі [20] здійснити стрімкий індуст$
ріальний прорив.

На відміну від ЄС та інших індустріальних лідерів
світу в Україні, на жаль, акцентована увага держави до
розвитку власної промисловості не приділялась впро$
довж останніх трьох десятиліть, що і зумовило глибоку
деіндустріалізацію економіки з руйнівними наслідками
для суспільства. Про рецепти так званих "реформ", на$
в'язаних Україні ззовні, написано чимало. Вони стали
уособленням так званого Вашингтонського консенсусу
— сукупності неоліберальних підходів до політики
швидкого і ефективного (як вважали його автори) пе$
реведення країн з перехідною економікою на ринкові
засади господарювання.

Водночас у разі спроби фактично прямолінійного
швидкого привнесення в Україну політичних і еконо$
мічних інститутів розвинених країн не був врахований
той факт, що Україна, з позицій теорії соціальних по$
рядків Д. Норта, тоді була і нині залишається країною з
соціальним порядком обмеженого доступу. Тому ці
інститути, як попереджав Д. Норт, виявились неефек$
тивними і загострили проблему насилля, що не могло
не спричинити відверто негативних наслідків. У 1990$х
роках воно буквально захлеснуло країну. Піками насил$
ля, зумовленого "провалами" економічної та соціальної
політики, у тому числі деіндустріалізацією, стали масові
соціальні протести у 2004 і 2013—2014 рр., що призво$
дили лише до зміни еліт при владі, але не до зміни нео$
ліберальної по суті економічної моделі.

Основний лейтмотив цієї моделі — дерегуляція та
лібералізація господарських відносин, виведення держа$
ви з економіки, мінімізація державних соціальних га$
рантій населенню. Україна, взявши курс на євроінтегра$
цію, прийнялася активно адаптувати своє законодавство
до європейського, проте ця адаптація виглядає дещо об$
меженою і формальною, без урахування національних
особливостей України, стану її економіки і промисло$
вості, вона (адаптація) практично не підвищує ефек$
тивність роботи і не забезпечує модернізацію промисло$
вості, принципово не закладає можливості для швидко$
го вирішення структурних проблем галузі. У пристосу$
ванні господарського законодавства до норм Євросою$
зу не закладаються, наприклад механізми і засоби дер$
жавної політики, які дозволили зокрема Польщі здійсни$
ти швидке індустріальне зростання, а Німеччині зберіга$

ти за собою світове індустріальне лідерство.
Однобічність, формальність і обмеженість адаптації

вітчизняного законодавства до європейського прояв$
ляється утому, що під структурною політикою в Україні
розумілися лише заходи щодо роздержавлення, станов$
лення приватної власності, малого і середнього бізнесу,
реформування державного управління, його децентрал$
ізації, зміни адміністративно$територіального устрою
тощо. Ця політика, на відміну від європейської, у нас ка$
тегорично не пов'язувалася ні з інституційним, ні з сек$
торальним контекстом структурних змін. Що стосуєть$
ся інституційної складової, то на необхідність підтриму$
вання і розбудови довгострокових фундаментальних
факторів розвитку увага не зверталася взагалі протягом
усього пострадянського періоду. Підтвердженням цьо$
го є масштабна деградація освіти, науки, охорони здо$
ров'я, соціального забезпечення, інфраструктури усіх
типів. Усі ці сфери підтримувалися і фінансувалися дер$
жавою за остаточним принципом з усталеною тенденцією
до скорочення витрат на них. Відповідна секторальній
складовій змін секторальна структурна політика хоча і
мала місце, проте її зміст був викривленим і суттєво
відмінним від політики, що проводилася розвинутими
країнами і новими індустріальними лідерами світу. Про
виділення і надання державної підтримки виробничим
секторам, які б могли слугувати драйверами зростання,
не йшлося. Натомість допомога надавалася бізнесу, на$
ближеному до представників влади, причому вона де$
факто переслідувала не мету модернізації виробництва,
а підтримування його "на плаву" через субсидування, спи$
сання боргів, вигідні тарифи, захист від конкурентів, на$
дання монопольного становища на ринку і т. п.

Україна зайняла пасивну позицію щодо розбудови
вітчизняного виробництва, його підпорядкування насам$
перед споживчим та інвестиційним потребам внут$
рішнього ринку. Надмірні й невиправдані сподівання ро$
бились і продовжують робитися на іноземний бізнес та
іноземного інвестора в розбудові вітчизняної економі$
ки, при цьому за дужками залишається питання, як їх
інтереси мають бути узгоджені чи підпорядковані націо$
нальним інтересам країни, за замовчуванням, без обгрун$
тування приймається точка зору, що інтереси обох збіга$
ються1. Уряду нав'язано погляди стосовно необхідності
розвитку економіки лише на основі використання поточ$
них конкурентних переваг країни — дешевих природних,
земельних і трудових ресурсів. Від представників держав
— партнерів і донорів України постійно лунає теза про
необхідність її спеціалізації на сільському господарстві,
яка втілюється в різноманітні державні стратегії та про$
грами2. Водночас замовчується необхідність формуван$
ня перспективних конкурентних переваг, заснованих на
інноваціях і високих технологіях і, відповідно, на розбу$
дові довгострокових фундаментальних факторів розвит$
ку. Саме така позиція чималою мірою зумовила глибоку

_______________________________
1 Слід зазначити, що інтереси іноземного бізнесу в Україні та сектори, у які він готовий вкладати кошти, відрізняються від

національних інтересів країни і бажаних для неї напрямів секторальних структурних змін. Для іноземного бізнесу найбільш при�
вабливою сферою інвестування в Україні є аграрне виробництво (причому орієнтоване виключно на експорт агросировини, а не
харчових продуктів глибокої переробки), за ним іде транспортна (в основному залізнична і портова) інфраструктура як основний
елемент логістики для вивезення за кордон агропродукції, потім — ІТ�сектор як об'єкт аутсорсингу для іноземних ІТ�компаній та
енергетика традиційна і з відновлюваних джерел енергії (через надвисокі порівняно з європейськими "зелені" тарифи). [21]. Зокре�
ма, наприклад, уряд ОАЕ з метою забезпечення власної продовольчої безпеки готовий вкладати чималі кошти через свій державний
інвестиційний фонд Mubadala Investment Company в придбання сільськогосподарських земель (якщо з'явиться така можливість в
українському законодавстві) та розвиток агросектору в Україні, при тому, що український уряд, нехтуючи проблемою продоволь�
чої безпеки власної країни, у "гонитві" за "примарними благами" від іноземних інвестицій радо йде на відповідні пропозиції арабів
щодо співпраці в агросекторі [22].

2 Доволі яскравим прикладом свідомого програмування майбутнього України як аграрної країни є оцінка попиту на інвестиції
за секторами економіки до 2030 р., зроблена в проєкті Національної економічної стратегії 2030, запропонованої урядом Д. Шмигаля
восени 2020 р. Зокрема, як вважають урядовці, вітчизняний агросектор потребує 50 млрд дол. інвестицій, тоді як промисловість —
лише 20 млрд дол., причому ці кошти мають бути направлені не на зміну секторальної структури, а лише на модернізацію виробни�
чих потужностей, впровадження енергозберігаючих технологій тощо. Ще 7 млрд дол. планується залучити у видобувний сектор.
Водночас у вітчизняний ІТ�сектор планується направити у 3,5 разу більше, ніж у промисловість, — 70 млрд дол., а у розвиток транс�
порту — в 1,5 разу більше — 30 млрд дол. [23, с.106]. З цього можна зробити висновок, що питання індустріалізації в Україні й
відповідного зростання продуктивності та доходів населення не стоїть перед урядом на порядку денному.
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деіндустріалізацію, аграрізацію і посилення сировинно$
го ухилу національної економіки.

Відносини України з Євросоюзом не можна назвати
рівноправними і взаємовигідними. Інтерес до України з
боку ЄС відкрито проявляється лише у питаннях безпере$
бійного постачання нашою країною сировинних ресурсів
для забезпечення потреб європейської промисловості. Як
приклад можна навести ситуацію останніх років із мора$
торієм, накладеним Україною, на експорт лісу$кругляку.
ЄС стосовно зняття цього мораторію зайняв по відношен$
ню до України відверто агресивну позицію, вдаючись до
безпрецедентного дипломатичного і фінансового тиску і
навіть до погроз позбавити України перспектив членства,
припинити "безвіз", заморозити фінансову допомогу тощо.
Останнім часом Євросоюз прийняв важливі для себе ди$
рективи стосовно безперебійного забезпечення своєї про$
мисловості критично важливою сировиною. Основними
постачальниками такої сировини обрані слабо розвинені
країни, що не є членами ЄС, серед яких і Україна. Це відпо$
відним чином знайшло відображення у намірах підписати
з Україною міждержавну угоду на геологічну розвідку і
видобуток для потреб ЄС корисних копалин з надр Ук$
раїни, що віднесені Євросоюзом до переліку критично важ$
ливої сировини [24].

Замість інституційних структурних змін, спрямова$
них на розбудову довгострокових фундаментальних фак$
торів розвитку, уряд країни чи не головним завданням
своєї діяльності вбачає дерегуляцію економіки, яка, за
задумом, має забезпечити привабливість України для іно$
земних інвесторів. Як самоціль державою ставиться зав$
дання постійного підвищення місця України в рейтингу
Світового Банку Doing Business. Він (рейтинг) за своїми
показниками, що оцінюють, зокрема, ступінь трудової
лібералізації, податкового навантаження, безперешкод$
ного доступу капіталу до природних та фінансових ре$
сурсів, регуляторних бар'єрів, є відображенням класич$
ного неоліберального підходу до економічної політики,
при цьому осторонь залишаються питання зміни струк$
тури виробництва, забезпечення соціальної справедли$
вості, майнової рівності, можливостей зростання доходів
населення, розв'язання екологічних проблем. Доволі по$
казовим підтвердженням цього висновку є той факт, що
Україні за останні 10 років вдалося суттєво просунутись
у рейтингу Doing Business — зі 152$го місця у 2012 р. до
64$го у 2020 р., але це не привело ні до прогресивного
переструктурування виробництва (навпаки, поглибилась
його деградація), ні до інвестиційного буму з боку вітчиз$
няних компаній і бурхливого припливу іноземних інвес$
тицій, ні, що головне, до суттєвого зростання доходів
пересічних громадян. Водночас зовнішня трудова мігра$
ція лише посилилась, а присутність іноземних товарів на
внутрішньому ринку як один з прямих наслідків "покра$
щення" позицій у рейтингу внаслідок дерегуляції та лібе$
ралізації збільшилася.

Перетворення у вітчизняній промисловості й над$
мірна орієнтація виробництва на зовнішні ринки не ство$
рили ефекту "циркулярної кумулятивної причинності"
(необхідної за Г. Мюрдалем для ефективної індустріалі$
зації [25]), який би пов'язав розвиток галузі з потребами
і доходами суспільства. Шокова лібералізація госпо$
дарських відносин і зовнішньоекономічної діяльності на
початку 1990$х років, неконтрольоване відкриття внутр$
ішнього ринку для іноземних виробників створили інший
ефект — розрив, що постійно збільшується, між швидко
зростаючими споживчими запитами суспільства і держа$
ви та непристосованістю й відповідною неспроможністю
вітчизняного виробництва їх задовольнити. Тому вони
почали задовольнятися за рахунок іноземного виробниц$
тва в обмін на вітчизняну сировину і продукцію неглибо$
кої переробки, що поставлялися на зовнішні ринки. Це
означало включення внутрішніх споживчих потреб у си$
стему "кумулятивної причинності" індустріального роз$
витку іноземних країн. Останні активно підтримували цей
процес через втягування України у зовнішню боргову
залежність, а також через прямі іноземні інвестиції, які
направлялися переважно в торговельну та фінансову
сфери. Через створювану за рахунок іноземних інвес$
тицій торговельну мережу активно просувалися на
внутрішній ринок іноземні товари, а фінансова сфера,
підтримувана іноземним капіталом, усіляко стимулюва$
ла (зокрема, через споживче кредитування) придбання
населенням цих товарів.

Держава через відповідні міжнародні угоди, по$
спішне приєднання до яких вона сама ж ініціювала, особ$
ливо не переймаючись їх негативними економічними
наслідками, фактично віддала внутрішній ринок на
відкуп іноземному виробнику в ущемлення інтересів
вітчизняного. В останнє десятиліття в країні відбулася
практична імплементація в українське законодавство
принципів неолібералізму [26], чим де$факто було уне$
можливлено проведення секторальної структурної полі$
тики та застосування державою структурних чинників
стимулювання економічного зростання. Будь$які спро$
би у вигляді доволі поодиноких законодавчих ініціатив
задіяти засоби секторальної структурної політики зус$
трічали відкритий політичний і дипломатичний спротив
з боку наших західних країн$партнерів3. Поряд з тим,
за відсутності уваги до розбудови довгострокових фун$
даментальних чинників розвитку держава фактично
повністю позбавила себе можливостей здійснити про$
гресивне переструктурування економіки і подолати деі$
ндустріалізацію. Своїми діями вона доволі часто цілком
свідомо, іноді в інтересах великих іноземних компаній,
під тиском іноземних лобістів або різноманітних "гро$
мадських організацій" і "рухів", які нібито відстоювали
права споживачів, "закривала" внутрішній ринок або
суттєво звужувала його місткість для вітчизняної про$
дукції4. За таких обставин українська наука і освіта як

_______________________________
3 Зокрема, можна говорити про блокування ухвалення законопроєкту № 7206 ""Купуй українське, плати українцям" (про вне�

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприє�
мництва)" від 17 жовтня 2017 р. Законопроєкт пройшов перше читання, але восени 2019 р. був знятий з розгляду в другому читанні
через його несприйняття і тиск з боку західних країн�партнерів. Подібна доля спіткала законопроєкт № 3739 "Про внесення змін до
Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисло�
вості" ("Закон про локалізацію") від 24 червня 2020 р. З вимогою скасувати ухвалення цього законопроєкту почався відвертий і
агресивний дипломатичний і фінансовий шантаж України з боку високопоставлених чиновників ЄС. У цьому зв'язку підтримаємо
позицію Народних депутатів України — ініціаторів ухвалення цього законопроєкту, які, зокрема, зазначають: "Чинне законодав�
ство і нормативна база з публічних закупівель робить будь�які форми підтримки місцевих виробників ледь не кримінальним пору�
шенням. А в політичній площині артикулюється як "совок" і корупція. Нам публічно нав'язують позицію, що безапеляційна відкритість
для імпорту необхідна для боротьби з корупцією. Наші партнери в ЄС публічно висловлюють сподівання, що Україна утримається
від ухвалення законодавства про локалізацію у держзакупівлях. Але це принципово неправильно і більше схоже на лобізм імпор�
терів, ніж на артикульовану мету" [27].

4 Як приклад, можна навести сумнозвісну історію 2018—2019 рр. з введенням спрощених вимог і зменшення вартості розмит�
нення придбаних за кордоном уживаних авто з іноземною реєстрацією при їх ввезенні на митну територію України (так звані
"євробляхи"). Це зумовило масований приплив у країну старих авто з ЄС та США на тлі фактичного зупинення вітчизняного авто�
мобілебудування як наслідку таких дій держави. Ще як приклади "закриття" ринку для власного виробника можна навести створен�
ня державою умов і ввезення з�за кордону застарілих уживаних вантажних вагонів, придбання за чималі державні кошти інозем�
них локомотивів для залізниці, потягів для метрополітенів, комунального пасажирського транспорту, комунальної техніки, медич�
ного і пожежного спеціального автотранспорту, вертольотів для МВС і багато чого іншого.
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елемент формування "кумулятивної причинності", не$
обхідної для індустріальних перетворень, виявилися
зайвими, водночас внутрішнє сировинне виробництво,
що почало домінувати в країні внаслідок виключно де$
структивних дій і політики держави, їх не потребувало
взагалі.

Інституційні перетворення в системі відносин
власності сформували в Україні олігархію, яка скон$
центрувала у своїх руках практично все багатство і
ресурси країни, підпорядкувала своїм інтересам дер$
жавне управління і державну владу. Розвиток краї$
ни, використання її ресурсів і промислових активів
почали визначатися не потребами всього суспільства,
а інтересами олігархії. Ці інтереси полягали в мак$
симальному і швидкому збагаченні за рахунок як не$
щадної експлуатації виробничих і людських ресурсів,
так і постійного винайдення дедалі нових і нових
джерел рентних доходів. Водночас еліта, що пере$
бувала при владі в Україні, на тлі відсталої та по$
вністю відкритої економіки віддала перевагу отри$
манню ренти не за рахунок розбудови виробництва,
а за рахунок створення рентоорієнтованих органі$
зацій.

Загалом передчасна деіндустріалізація в Україні
за зовнішньої відкритості та жорсткої конкуренції
на світовому і внутрішньому ринках практично уне$
можливила проведення успішних перетворень, зник$
ли стимули для інвестицій у створення нових робо$
чих місць у середньо$ і високотехнологічних секто$
рах промисловості, через надмірну експортну оріє$
нтацію виробництва послабився зв'язок між попитом
і доходами. Втрата під тиском іноземної продукції
внутрішнього ринку для вітчизняного виробника
обмежила потенціал прояву ефекту масштабу вироб$
ництва і, відповідно, підвищення його продуктив$
ності. Водночас скорочення внутрішнього сукупно$
го попиту на вітчизняні промислові товари внаслі$
док збільшення імпорту і за відсутності дзеркально$
го зростання експорту переробної промисловості
виступило фактором поглиблення деіндустріалі$
зації, оскільки відбулися розширення низькопродук$
тивних і низькооплачуваних видів діяльності в пер$
винному секторі та сфері послуг, руйнування ланцю$
гового зв'язку між доходами, попитом, внутрішнім
виробництвом і внутрішніми інвестиціями в нього.
Фінансова лібералізація, у свою чергу, закріпила ці
тенденції, обмеживши можливості як залучення ка$
піталу у виробництво, так і формування валютного
курсу на рівні, що підтримував би його цінову кон$
курентоспроможність за такої обмеженості.

ВИСНОВКИ
Збереження в Україні негативних тенденцій у про$

мисловому секторі на тлі відсутності адекватної уваги з
боку держави до проблем галузі та прискореної фор$
мальної імплементації європейських регуляторних
норм, недостатньо пристосованих до потреб переструк$
турування виробництва та захисту внутрішнього ринку
від надмірного тиску іноземних конкурентів (що визна$
ють у самому ЄС), лише ускладнюють перспективи кон$
вергенції вітчизняної економіки з європейською і вима$
гають відповідного перегляду підходів до формування
промислової політики і розвитку вітчизняної промис$
ловості.

Така політика має бути ендогенною, тобто переваж$
но орієнтованою на задоволення внутрішніх споживчих
та інвестиційних потреб за рахунок власного виробниц$
тва. Це згенерує ефект "циркулярної кумулятивної при$
чинності" індустріалізації — пов'яже зростання вироб$
ництва (пропозиції) з доходами (попитом), стимулюва$
тиме розвиток суміжних сфер, освіти, науки, інфра$
структури. Важливим завданням для держави в цьому
контексті є підтримування місткості традиційних і ство$
рення нових ринків промислової продукції для вітчиз$

няного виробника, застосовуючи засоби розумного
протекціонізму, використовуючи значний потенціал
державного споживання.

У проведенні індустріалізації не слід покладатися на
визначну роль іноземного капіталу у відбудові вітчиз$
няного виробництва. Такі очікування і сподівання на
іноземного інвестора як на благодійника, що принесе
нам добробут і все за нас зробить, є невиправданими і
наївними. Цього за останні 30 років не відбулось і на$
далі не відбудеться, принаймні, тому, що інтереси іно$
земного бізнесу в Україні кардинально не збігаються з
бажаними для суспільства векторами розбудови вітчиз$
няної економіки.

Політика індустріалізації має проводитися на ос$
нові дуалістичного поєднання структурних і фундамен$
тальних факторів розвитку. Слід категорично відмо$
витися від жорсткої орієнтації на використання вик$
лючно поточних конкурентних переваг (дешевих ре$
сурсів), акцентування уваги на яких зумовило деінду$
стріалізацію і аграризацію економіки, закріпило за
країною невигідну їй спеціалізацію в міжнародному
поділі праці. Розбудова згаданих структурних і фун$
даментальних факторів має орієнтуватися на форму$
вання перспективних конкурентних переваг, заснова$
них на знаннях і технологіях, що дозволить змінити
структуру виробництва, подолати його технологічну
відсталість.

У контексті розбудови структурних факторів слід
виділити промислові сектори — драйвери швидкого
зростання, з відповідним наданням їм державної до$
помоги, переглядом вітчизняного законодавства (ан$
тимонопольного, регуляторного, з державної допомо$
ги, з публічних закупівель) і міжнародних угод щодо
створення правових підстав застосування цих фак$
торів.

В організаційному плані такими драйверами мають
стати вертикально інтегровані компанії, засновані на
державній власності, які матимуть у своїй структурі
дослідницькі підрозділи або будуть інтегровані з нау$
ково$дослідними установами чи університетами на
принципах "потрійної спіралі". Вони зможуть орієнту$
ватися на стратегічну довгострокову перспективу, про$
сувати вітчизняні інноваційні розробки, стати плат$
формою для розбудови перспективних стартапів, за$
позичувати іноземні технології в разі потреби, впро$
ваджувати стандарти соціальної відповідальності
бізнесу тощо. Такі державні компанії повинні замика$
ти на собі міжгалузеві технологічні ланцюги, макси$
мально локалізувати виробництво всередині країни,
створюючи мультиплікативний ефект зростання еко$
номічної та інноваційної активності в суміжних вироб$
ництвах.

Усе це має здійснюватись у рамках розроблення
державою довгострокової, розрахованої на десятки
років стратегії розвитку економіки країни з визначен$
ням у ній чітких орієнтирів — інноваційно$технологіч$
них, виробничих, соціальних, безпекових, екологічних
тощо. Саме у контексті руху згідно з цими орієнтира$
ми мають формуватись і система державної допомоги,
і система освіти та науки, і система створення держа$
вою відповідних компаній, і система державного уп$
равління в цілому, що зрештою дозволить забезпечи$
ти прискорений розвиток вітчизняної промисловості і
подолати дивергенцію з ЄС на шляху євроінтеграції
нашої країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Частка України у світовому ВВП становить всьо$

го 0,15%, а за чисельністю населення і розміром те$
риторії майже у 3 рази більше — 0,5 і 0,44% відповід$
но. Це інтегральні показники розміру й ефективності
української економіки, яка є малою, надміру відкри$
тою із сировинною структурою експорту і архаїчною,
адже 95% виробництва базується на ІІІ—IV техноло$
гічних укладах. За 30 років блукання ринковими ла$
біринтами недореформована економіка продукує
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LAND RELATIONS OF UKRAINE IN THE MILLS OF GLOBALIZATION

У статті з конструктивних позицій розглянуто "Аудит української економіки", "Вектори економічного розвитB
ку — 2030" та Національну економічну стратегію на період до 2030 року у частині розвитку земельних відносин в
Україні з урахуванням ризиків, пов'язаних із продовольчою, екологічною та кліматичною проблемами. Зокрема,
для втілення стратегічної мети аграрного сектору держави, як одного з глобальних центрів продовольчої безпеки,
світового лідера з постачання харчових продуктів з високою доданою вартістю та технологічно інтенсивних сервісів
для галузі, спершу маємо реалізувати комплекс науковоBобгрунтованих цільових програми, спрямованих на раB
ціональне землекористування, запровадити екосистемний підхід до відродження природноBтериторіальних компB
лексів, усебічно сприяти національним аграрним компаніям долучитися до Європейської Зеленої Угоди (European
Green Deal).

The article highlights the newest asymmetric territorial threats to food security caused by a decrease in the area of
agricultural land suitable for cultivation, a shortage of water, forest and other natural resources, as well as climate change
against the background of an increase in the world's population, an increase in food demand and a rapid rise in prices that
has been observed in recent 10 years. Given these and other challenges to humanity, the global competition for agricultural
land, which provides almost 97% of food, is now intensifying. After all, they are physically limited and constantly shrinking,
and their alternative substitutes are associated with many unknown risks to human health. At the same time, knowledge
about the earth properties, its multifunctionality and significance for civilizational progress are constantly being
supplemented, since they are closely related to the development of the scientific image of the whole world.

Taking into account the risks associated with global food, environmental and climatic problems, the Audit of the
Ukrainian Economy, Vectors of Economic Development — 2030 and the National Economic Strategy for the period up to
2030 in terms of the development of land relations in Ukraine were considered. To prevent the policy of neoBcolonialism
("lend grabbing"), especially with the opening of the market for land rights, the realization of the strategic goal of the
agricultural sector as one of the global centers of food security, a world leader in high valueBadded food and technologyB
intensive services for industry, we must first implement a set of scientifically sound targeted programs aimed at rational
land use. In particular, to introduce an ecosystem approach to the revival of degraded lands and naturalBterritorial complexes,
to fully support agricultural companies to join the European Green Deal.

From a constructive standpoint, a number of legislative acts on the completion of land reform and land decentralization
were analyzed. It warned against excessive expectations of state top managers from the transition to digitalization of
administrative services as a panacea for land corruption, creeping agricultural holding of the agricultural sector, withdrawal
from the shadow of commodity cash flows, tax evasion and other troubles of the current economy. Since land relations,
despite the potential of digitalization, remain relations between people regarding the ownership, use and disposal of land
plots.

Ключові слова: продовольча, екологічна і кліматична проблеми, збалансоване землекористування, багато�
функціональність земельних ресурсів, цифрова трансформація.

Key words: food, environmental and climatic problems, balanced land use, multifunctionality of land resources,
digital transformation.

менше 70% ВВП радянського періоду. З огляду неза$
вершеності трансформаційних процесів та консер$
вації держави у групі країн "з ринками, що форму$
ються", регуляторним органам бажано ретельно про$
раховувати всі системні наслідки масштабних пере$
творень, здійснювати їх з урахуванням глобальних
довготривалих тенденцій і суперечливих процесів ХХІ
ст. та реальних загроз для інституційно слабких, над$
міру закредитованих із "ретро$кланово$олігархічним"
регулюванням економіки.
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Постановою Кабінету Міністрів України від 3 берез$
ня 2021 р. №179 затверджено Національну економічну
стратегію на період до 2030 року [1] (Стратегія), якій
передували "Аудит української економіки" (Аудит) та
"Вектори економічного розвитку — 2030" (Вектори).
Відбулася презентація ключових напрямів тематичного
розділу "Агросектор" Векторів, проведено форуми "Ук$
раїна 2030. Земля" та "Україна 2030. Екологія" за участі
Президента України, керівників центральних органів
виконавчої влади, громадськості, представників ЗМІ та
інших заінтересованих сторін. Забезпечення швидкого
і сталого розвитку нашої держави відбуватиметься в три
етапи: підвищення конкурентоспроможності (1921—
1922, 1922—1925 рр.); інноваційне зростання (2026—
2040 рр.) та сталий розвиток (2041—2050 рр.). Сформу$
льована й візія аграрного сектору України як "одного з
глобальних центрів продовольчої безпеки, світового
лідера з постачання харчових продуктів з високою до$
даною вартістю та технологічно інтенсивних сервісів для
галузі" [2, с. 136]. Її продубльовано і в напрямі 9 "Агро$
промисловий сектор та харчова промисловість" Стра$
тегії.

У подальшому вважаємо доцільніше аналізувати
матеріали Аудиту і Векторів, оскільки вони конкретніші,
мають більше цифрових індикаторів, а головне — роз$
кривають світоглядну парадигму, спосіб мислення і
практичні підходи, до процесу розроблення Стратегії,
як офіційного урядового документа. Крім того, презен$
таційні матеріали й остаточний документ, після погод$
ження із заінтересованими міністерствами і відомства$
ми дещо відрізняються як за візуальним сприйняттям,
так і за змістом. До того ж за 30 років новітньої історії
урядування ще жодна стратегія не була виконана. Адже
кожен наступний уряд вважає принизливим для себе
виконувати плани своїх попередників. Як не дивно з дер$
жавницьких позицій, але для новопризначених топ$ме$
неджерів — це нібито особисті репутаційні втрати.

У Векторах, зазначається, що для досягнення по$
ставленої мети агросектор до 2030 р. потребує майже
50 млрд дол. США (2, с. 106). За 10 років планується за$
лучити 25 млрд дол. США ПІІ (там само, с. 136). Серед
пріоритетних джерел інвестування виділено продаж/
купівлю земельних ділянок. Причому землі сільськогос$
подарського призначення віднесено до "наскрізної
інфраструктури", прирівнявши до зрошувальних систем,
фінансів, освіти, науки, транспорту і потужностей для
зберігання збіжжя. До цього непорозуміння ми ще по$
вернемося з обгрунтуванням помилковості такого уза$
гальнення. Окреслено і стратегічні цілі щодо земель
сільськогосподарського призначення: увести в експлу$
атацію додатково 1 млн га земель із зрошувальними/іри$
гаційними системами, розширити клин органічних угідь
не менш, ніж до 3% від загальної площі. Першочергови$
ми кроками мають стати "продовження земельної ре$
форми, збереження й підтримка якості земельних та
водних ресурсів; стимулювання кадастрового обліку та
грошової оцінки сільськогосподарської землі й водних
ресурсів" [там само, с. 136].

Представлені для обговорення Вектори розвитку
випливають із попереднього Аудиту аграрного секто$
ру. Серед найбільш нереалізованого потенціалу за ос$
танні 30 років аудиторами визнано — "відсутність про$
дажу сільськогосподарських земель". Ця теза як вирок
недолугій аграрній політиці попередників пронизує
інфографіку зазначених документів.

Відразу зазначимо, що очевидні різні галузеві підхо$
ди до розуміння візії та гостроти викликів, пов'язаних
із глобалізацією, які висвітлені в одному проєкті, але в
різних розділах: "Агросектор", авторами якого є Міне$
кономіки і Центр економічного відродження та "Дов$
кілля" Мінекології. Якщо перші розробники метою дер$
жавної стимулюючої політки вважають "максимальний
економічний ефект від відкриття ринку землі, обігу якіс$
ної продукції та новостворених систем іригації" та не$

ефективність запропонованої моделі відкриття ринку
землі з 1 липня 2021 р., яка обмежує повноцінний роз$
виток сектору (2, с. 151), то екологічне відомство іншої
думки. Зокрема, йдеться про незбалансовану структу$
ру використання земельного фонду; про найбільшу в
світі розораність, яка вже досягла 57% території Украї$
ни та 78% сільськогосподарських угідь, інші деструк$
тивні процеси [там само, с. 365].

Для виправлення ситуації Мінекології пропонують$
ся кардинальні зміни функціонування у сфері земель$
них ресурсів — перехід на засади екологічно збалансо$
ваного землекористування, моніторинг захисту грунтів
від нітратного забруднення із сільськогосподарських
джерел, запровадження кодексу кращих аграрних прак$
тик серед товаровиробників (дир. №91.676 ЄЕС) та інше.
Отже, пропонується переходити на збалансований (ста$
лий) розвиток аграрного сектора "ще вчора", а не чека$
ти до 2041—2050 рр. По суті визнається, що прискорені
темпи деградації земельних, водних та інших природ$
них ресурсів не дають нам такого часу. Стрижневою
вимогою до підвищення конкурентоспроможності та
інноваційного зростання має стати дотримання прин$
ципів збалансованого сільського розвитку. Для Міне$
кономіки, як і в докризовий період, пріоритетом галузі
на наступні 20 років залишається збільшення продук$
тивності галузі шляхом підвищення технологічності ви$
робництва [2, с. 144].

Динаміка розвитку сільського господарства і спад
виробництва в промисловості та переробних галузях за$
кономірно призвели до деструктивних макроекономіч$
них перекосів. На рубіжі тисячоліть Україна здійснила
унікальний структурний реверс від індустріально$аграр$
ної економіки в складі СРСР до аграрно$індустріальної
за роки незалежності. Причини відомі — відсутність
компенсаторів розірваним ланцюгам науково$виробни$
чої кооперації з країнами СНД, втрата традиційних
ринків збуту продукції вітчизняних підприємств, моно$
полізація базових галузей економіки тощо. Припускає$
мо, що у разі продажі земель за неоліберальними лека$
лами ще у 2000$х тис. роках, наслідки рентної економі$
ки на кілька поколінь визначили б вектор розвитку дер$
жави як сировинного донора для потреб розвинених
країн і законсервували б невигідне становище в міжна$
родному поділу праці. Адже це замороження нееквіва$
лентних зовнішньоекономічних відносин через ножиці
в цінах на сировину й товари кінцевого призначення,
ризики для макроекономічної стабільності, перманен$
тна криза підприємств харчової індустрії, ненадходжен$
ня до бюджетів усіх рівнів, обміління Пенсійного фон$
ду та соціальних внесків, втрата кваліфікованих робо$
чих місць і таке інше.

Серед основних прорахунків, які чомусь не згадуєть$
ся в Аудиті, на нашу думку, є інституційна неспро$
можність шести президентів, сотень депутатів дев'яти
скликань Верховних Рад і 20 урядів здійснювати рефор$
ми, непрофесійність державного управління, криміна$
лізація транзиту економіки від соціалізму до капіталіз$
му. Причина розчарування суспільства "новими облич$
чями" у владі відома — це недоторканість і укорінення
олігархічної системи. За оцінками експертів, при ради$
кальній деолігархізації лише сировинних секторів націо$
нальної економіки реальний ВВП країни може зрости в
4,4 рази — із $136 до $600 млрд дол. США. Погоджує$
мося, що саме тут основні наші резерви інноваційного
розвитку, які далі не можна ігнорувати.

Проте розробники Векторів дотримуються іншої
думки. В аналізованих текстах наголошується, що "лібе$
ралізація ринку землі сільськогосподарського призна$
чення дасть поштовх до підвищення продуктивності
землі, ціни земельних ділянок, а також ціни оренди.
Потенціал від ефективно функціонуючих ринкових
відносин може сягнути до 85 млрд дол. США за наступні
10 років" [1, с. 20—21; 2, с. 140]. Для порівняння: це в
1,7 раза більше, ніж залучено ПІІ за останні 28 років і
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дещо менше державного і гарантованого державою бор$
гу України на кінець 2020 року, який сягнув 90,3 млрд
дол. США. А якщо порівняти з коштами передбаченими
державним бюджетом на 2021 рік аграрному сектору
(4,5 млрд грн, або 155,2 млн дол. США), то це більше у
майже 548 раз!

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Тематика земельних відносин широко представле$

на в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних
учених, особливо щодо питань пов'язаних із різними
моделями запровадження ринкового обігу прав на зе$
мельні ділянки сільськогосподарського призначення. Не
менше публікацій присвячено глобальному контексту в
сфері використання земельних ресурсів та системним
проблемам для країн із переважно сировинною струк$
турою аграрного експорту. Серед них праці А. Вітер [24],
І. Кириленка [3], Л. Козловської [4], С. Корсунського
[6], С. Корабліна [16], А. Переверзєвої, В. Волкова,
В. Лях [13], Н. Рудніченко [9], Харальд фон Вітцке [10],
О. Попової [25] О. Ходаківської [17] та інших вчених.
Вважаємо за доцільне продовжити дискусію з питань
земельних відносин у глобальному вимірі через призму
внутрішніх викликів і зовнішніх загроз, які вже позна$
чаються на продовольчій безпеці, рівні та якості життя
людей.

МЕТА СТАТТІ
Долучитися до обговорення стратегічних напрямів

розвитку земельних відносин в Україні з урахуванням
загострення глобальної продовольчої, екологічної та
кліматичної проблем.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
За основу досліджень слугували загальнонаукові та

економічні методи, праці українських і зарубіжних уче$
них з питань земельних відносин і стану земельних ре$
сурсів, нормативно$правові акти України, дані Держста$
ту, Держгеокадастру, електронні ресурси та інші дже$
рела. Принцип критичного мислення сприяв аналізу
"Аудиту української економіки", "Векторів економічно$
го розвитку — 2030" та "Національної економічної стра$
тегії на період до 2030 року". Монографічний та систем$
ний підходи використано при розкритті глобальної про$
довольчої проблеми, огляді кон'юнктури світових агро$
продовольчих ринків та впливу зміни клімату на земле$
робство, географію розміщення окремих культур і про$
дуктивність сільськогосподарських угідь. Низка при$
йомів абстрактно$логічного інструментарію дозволили
сформулювати висновки і пропозиції, визначити перс$
пективи подальших розвідок в руслі окресленої тема$
тики.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Продовольча безпека. Світова аграрна регулятор$
на політика впливає на стан глобальної продовольчої
безпеки, на кон'юнктуру агропродовольчих ринків, на
відновлення природних ресурсів, придатність довкілля
для життя людей, біологічне різноманіття живої при$
роди, зміну клімату тощо. За словами Антоніу Гуттері$
ша [5], вже 38 країн оголосили надзвичайний кліматич$
ний стан і тепер це має зробити решта.

З кожним роком посилюється деструктивний вплив
господарської діяльності на планету, яка стає все менш
життєдайною. Зміни є глобальними, проте руйнування
природного середовища і наслідки кліматичних змін
розподіляються нерівномірно за окремими територія$
ми. Особливо вразливі до зміни клімату й адаптаційних
можливостей, спрямованих на його пом'якшення, бідні
країни, депресивні регіони й соціально вразливі верстви
населення. Керівник Всесвітньої продовольчої програ$
ми ООН Девід Бізлі заявив [6], що соціально$економіч$
на криза більше вразила найбідніші країни світу. В Аф$

риці у 2021 р. можуть померти від голоду до 270 млн
людей.

Наукові прогнози щодо асинхронності економічно$
го розвитку територій не втішні, а всі теперішні гло$
бальні проблеми це лише початок, оскільки мають тен$
денцію до наростання як снігова куля, яку людство ще
може зупинити. Останні десятиліття особливо загост$
рюється світова конкуренція за земельні, водні, лісові
ресурси, безпечне середовище для проживання люди$
ни, ландшафти й інші природні блага. За даними доповіді
Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
і Продовольчої і сільськогосподарської організації
(ФАО), присвяченій глобальному відновленню екосис$
тем на 2021—2030 рр., обсяги задіяних природних ре$
сурсів у 1,6 разів перевищують допустимі норми приро$
докористування. Найбідніші верстви населення прожи$
вають на деградованих землях, а це майже два мільярди
гектарів. Загалом "деградація земель вже впливає на
добробут 3,2 млрд людей — це 40% населення світу", —
заявила глава ЮНЕП Інгер Андерсен [7].

Постійно наростаюча загроза людству від висна$
ження природних ресурсів, антропогенне і похідне від
нього техногенне навантаження на довкілля й виклика$
на ними зміна клімату вже даються взнаки еколого$про$
довольчими, політичними, соціально$економічними та
іншими кризами. Авторитетні вчені зі світовим ім'ям все
сміливіше заявляють про можливий "кліматичний апар$
теїд" і навіть "екоцид". З даними The Guardian [8], у 2020 р.
спостерігався найвищий показник внутрішньо переміще$
них осіб за останні 10 років, оскільки з більш ніж 40 млн
нових переселенців, 30 млн покинули свої домівки внас$
лідок повеней, штормів і пожеж. Найбільша кількість
переселень, викликаних стихійними лихами, в Афгані$
стані (1,1 млн осіб), Індії (929 тис.) і Пакистані 806 тис.).
У деяких країнах до 2050 року температура повітря
може піднятися до екстремальних 56 0С, що загрожує
життю і здоров'ю людей і тварин.

У разі збереження теперішніх тенденцій лише так
званий "золотий мільярд" матиме доступ до безпечних
природних ресурсів, продовольства, охорони здоров'я,
освіти й гідних умов життя. За висновками науковців [9,
с. 22—24], підвищення температури на 2 градуси при$
зведе до зниження урожайності основних культур на
20%, на 3…4 градуси не має сенсу вирощувати пшеницю
в Індії, кукурудзу в США та Африці. Очевидно, що ско$
ротяться площі під посівами кукурудзи, рису та пшениці.

Територія України також належить до найменш во$
дозабезпечених держав континенту, лісистість удвічі
нижча за нормативну, клімат України змінюється удвічі
швидше, ніж глобальний. За даними Гідрометцентру, вся
територія держави стала "південними областями", тоді
як південні області потеплішали. Як наслідок, дві тре$
тини площ уже знаходяться в зоні ризикованого земле$
робства. А те, що опустелювання є реальністю достат$
ньо відвідати Олешківські піски — один із найбільших
піщаних масивів у сухостеповій частині Європи.

У контексті продовольчої проблеми людства тема
дефіциту придатних для обробітку земель є ключовою
на тлі випереджаючого зростання чисельності населен$
ня планети і підвищення попиту на продовольство. За$
гострює ситуацію відведення значних площ сільськогос$
подарських угідь для збільшення міських поселень, ме$
гаполісів, промислових агломерацій, сміттєзвалищ та
інших неаграрних потреб. За час господарювання на
землі людство вже втратило понад 2 млрд га продуктив$
них земель, що більше ніж нині ріллі в обробітку і цей
процес нестримно продовжується. Звідси випливає клю$
човий висновок: земельних ресурсів планети з кожним
роком стає все менше, що ставить під загрозу виконан$
ня ними функції, пов'язаної з продовольчою безпекою
людини, та визначає принципово нову роль як нерухо$
мого, фізично обмеженого, постійно зменшуваного і
дефіцитного фактору для всього рослинного і тварин$
ного світу.
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За даними ФАО, майже 97% продовольства забез$
печується завдяки експлуатації земельних ресурсів. Для
задоволення потреби населення планети, яке у 2050 року
зросте до 9,2 млрд, а у 2100 р. до 11,2 млрд (за нинішніх
7,3 млрд), виробництво харчових продуктів має збільши$
тися на 70%. Світові потреби в продовольстві зростуть
на 120% у першій половині ХХІ ст. За іншими прогноза$
ми, навіть якби споживання продовольства у багатих
країнах зменшилось удвічі, глобальне виробництво все
ще повинно збільшитись удвічі за вказаний період, аби
продовольства було достатньо [10, c. 6].

З метою уникнення "мальтузіанської пастки" в усьо$
му світі застосовуються все більш інтенсивні технології
вирощування сільськогосподарських культур і відгодівлі
свійських тварин. Мічурінський підхід: "Нам нічого че$
кати милостей від Природи! Взяти їх у неї наше завдан$
ня" окремі аграрні компанії сприйняли в буквальному
значенні — по хижацькі, а не в науково$світоглядному
сенсі. Адже деструктивний вплив спостерігається на
83% поверхні суші, а майже 38% знаходиться під загро$
зою опустелювання. За розрахунками Глобальної оцін$
ки деградації грунтів [11], 35 % ріллі в світі вже занепа$
ли. Цей руйнівний процес продовжується. Лише надміру
інтенсивне сільське господарство призводить до ерозії
та засолення 6 млн га щороку.

Всесвітня комісія з питань охорони навколишнього
середовища і розвитку вважає, що половина верхнього
шару грунту на планеті за останні 150 років була втра$
чена. У деяких регіонах Європи та Північної Америки
ущільнення родючого шару земної поверхні призвело
до зниження врожаю на 25—50%. В Азії, особливо в
Індії, Китаї, Ірані, Ізраїлі, Йорданії, Лівані, Непалі та
Пакистані через ерозію грунтів зменшено урожайність
сільськогосподарських культур до 20% [12]. За розра$
хунками українських вчених [13, с. 10—13], до 2100 р.
рівень деградації грунтів у світі може становити 48% від
загальної кількості, порівняно із 2019 р. Ураховуючи цей
чинник рівень забезпечення харчуванням населення
світу знизиться і складе 50% від фізіологічної потреби.

Шукаючи відповіді на загрози голоду, людство
здійснило кілька зелених революцій. Завдяки новітнім
підходам до економіки, організації і технологій вироб$
ництва, селекції, добривам, засобам захисту рослин, точ$
ному землеробству, No$till, генномодифікованим росли$
нам, іншим інноваціям урожайність сільськогосподарсь$
ких культур і продуктивність тварин в середньому зрос$
тають. Ми стали свідками вертикальних ферм з роботи$
зованим керуванням, друк протеїну на 3D принтерах,
створення альтернативного молока з водоростей і про$
довольства буквально з повітря. Розробляються проєкти
освоєння пустель, територій над/під водою тощо.

Проте є й інший бік успішного розв'язання продо$
вольчої проблеми. Вона супроводжується гонитвою за
монопольно високими прибутками транснаціональних
агропродовольчих компаній. Зокрема, через агресивну
комерціалізацію продовольчих ринків, хімічні добавки
і масова фальсифікація продовольства, поступово ви$
тісняють традиційні технології харчосмакової галузі.
Достеменно невідомо, які ще проривні технології мо$
жуть з'явитися в перспективі. Проте, якщо навіть реа$
лізуються найсміливіші проєкти, то з відомих причин
продукція традиційного землеробства у найвіддаленішій
перспективі буде в найдорожчому ціновому сегменті
доступному далеко не всім мешканцям планети. Так
само, як нині органічне продовольство в середньому до$
рожче на 30—50% порівняно з тим, яке містить ГМО.
Попри те, що якість їжі постійно погіршується, еволю$
ція фізіології людини, особливо її мозок, "не встигають"
за революційними інноваціями харчової індустрії. Вод$
ночас для нормальної життєдіяльності людина щоден$
но хоче мати здорову їжу, пити чисту воду й дихати
свіжим повітрям. На тлі невпинного зростання чисель$
ності населення і зростання добробуту третіх країн,
ринок продовольства лише зростатиме. Ця тенденція

підсилюється ще одним менш помітним драйвером спо$
живчого попиту — урбанізацією. Якщо завершення пер$
шої декади ХХІ ст. ознаменувалось важливою подією
планетарного масштабу — більше половини всього на$
селення проживало в містах, то за прогнозами, вже до
2050 р. 80% стануть містянами.

Нині до "пастки Мальтуса" й техніко$технологічних
надбань в частині посилення інтенсифікації використан$
ня сільськогосподарських угідь додається так звана
"цінова петля", або економічна недоступність харчових
продуктів. Це коли продовольство у сховищах агротрей$
дерів і на полицях магазинів є, але воно не доступне не
лише соціально вразливим, а й широким верствам насе$
лення. Такі явища вже даються взнаки голодними бун$
тами на зразок "Арабської весни" 2012 року. Після чер$
гового сплеску цін у 2018 р. світовий Саміт з продоволь$
чої безпеки [14, c. 10] звернувся до Світового банку,
IMF, UNCTAD та FAO про загрози існуючої системи
землеволодіння, землекористування та забезпечення
людства продовольчими товарами.

Стрімке підвищення цін на основні харчові продук$
ти за останні 10 років підтвердили ці висновки. Про об$
грунтованість застережень світового Саміту свідчить
Індекс продовольчих цін ФАО (ІПЦФ), що відображає
щомісячний рух світових цін певного кошика продоволь$
чих товарів. Він формується на основі середніх значень
індексів цін п'яти товарних груп, скоригованих з ураху$
ванням середньої частки кожної такої групи в обсязі
експорту за період 2014—2016 рр. Для прикладу, у
жовтні 2020 р. Среднє значення Індексу становило 100,9
пункта, що на 3,0 пункта (3,1%) вище вересневого зна$
чения і на 5,7 пункта (6%) вище минулорічного показ$
ника. Це обумовлено значним зростанням цін на цукор,
молочну продукцію, зернові й рослинні масла [15]. По$
дібна цінова тенденція на соціально значущі харчі збер$
ігається і з початку цього року.

Загострення глобальної конкуренції за сільськогос$
подарські землі. На думку вітчизняних і зарубіжних ек$
спертів у майбутньому боротьба ТНК та інших глобаль$
них гравців за земельні ресурси відбуватиметься на рівні
з "технологіями виробництва чипів, систем телекомуні$
кацій та штучного інтелекту". Про загострення конку$
ренції за контроль над світовими земельними ресурса$
ми свідчить безпрецедентний тиск на слаборозвинені
країни міжнародних кредиторів та інвесторів з метою
відкриття ліберального ринку прав на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення для нерезидентів.
Це вже стало звичною практикою глобалізації без об$
межень з позиції сильнішого. Адже місцеві фермерські
господарства, як правило, мають украй незначний до$
ступ до фінансових ресурсів, а відповідно й до матері$
ально$технічного забезпечення своєї діяльності. Тож
їхні земельні ділянки стають легкою здобиччю для іно$
земців. Як стало відомо, "Китай під час гучних міжна$
родних дебатів навколо цього ринку домовився про інве$
стування в нафтогазову галузь Ірану $280 млрд, що пе$
ревищує чверть кредитного потенціалу Міжнародного
валютного фонду" [16, с. 92].

У багатьох країнах з ринками, що формуються, ма$
ють місце процеси вдало названі "lend grabbing", або
політикою неоколоніалізму. Це легальне захоплення
земель іноземними інвесторами, серед яких найбільш
активними є різні фонди — державні, пенсійні, суверенні
національного добробуту, геджеві, а також трансна$
ціональні вертикально й горизонтально інтегровані аг$
ропродовольчі компанії з офшорними юрисдикціями.
Декого з них цікавить не так дохідність аграрного бізне$
су, як стабільна застава під надані позички.

Докладніше історія цього питання в Україні та
діяльність міжнародних технічних проєктів за участі й
вітчизняних організацій, установ і окремих виконавців,
починаючи з 1990$х років і до сьогодення частково вис$
вітлена в попередніх публікаціях, тож вважаємо за до$
цільне не зупинятися на ньому в цій статті [17, с. 5—18].
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З огляду на безвихідність і зовнішню керованість
українських високопосадовців, у 2019 році відбулася
безпрецедентна подія. Провідні українські вчені, за до$
рученням учасників Громадського Форуму, звернулися
з відкритим листом до голів Світового Банку, Міжна$
родного Валютного Фонду, Європейського Банку Ре$
конструкції та Розвитку [18, с. 155—158]. Суть звернен$
ня в тому, що вимоги продажу української землі в обмін
на їхню допомогу — це принизливий шантаж, ознаки
зовнішнього втручання і вкрай небезпечний експери$
мент для майбутнього держави. "Ті, хто прагне допо$
могти Україні, не повинні керуватися інтересами вели$
ких транснаціональних компаній та міжнародних інве$
стиційних банків, а орієнтуватися на затверджені світо$
вою спільнотою документи", орієнтовані на збалансо$
ване функціонування аграрної сфери, розвиток сімей$
них ферм, на дотримання прав селян та інших людей,
які живуть і працюють у сільській місцевості (там само).

У полоні цифровізації. Аналіз "Аудиту української
економіки", "Векторів економічного розвитку — 2030"
та "Національної економічної стратегії на період до
2030 року" показує, що це важливі, але внутрішні доку$
менти у яких не проглядається усвідомлення відпові$
дальності перед майбутніми поколіннями і не має чіткої
відповідь на найбільш гострі глобальні загрози для Ук$
раїни. Особливо через систему інституційних обтяжень
викликаних незавершеністю земельної реформи і пов'я$
заних з нею проблем, не конкурентоспроможність
фінансово$кредитного, податкового, логістичного,
страхового забезпечення малих і середніх за розмірами
аграрних активів національних товаровиробників, не$
розбірливість у залученні іноземних інвестицій, нама$
гання прислужитися міжнародним фінансовим органі$
заціям та місцевим олігархам тощо. Великі надії покла$
даються на Національну інфраструктуру геопросторо$
вих даних, геопортали ОТГ, електронні торги земель$
ними ділянками, Державний аграрний реєстр та інші
адміністративні послуги "Держави в смартфоні".

На офіційному рівні вперше визнано, що земельні
відносини в Україні є однією із найбільш корумпованих
сфер державного управління. Проте для суспільства
логіка державних топ$менеджерів останніх років стала
більш менш зрозумілою лише після оприлюднення очіль$
ником Держгеокадастру [19] масштабів оборудок із зем$
лями державної форми власності, площі яких зменши$
лися вдвічі — з 10 до 5 млн га. Саме стільки державної
землі, за його даними, було виведено в приватну
власність через схеми безоплатної приватизації, а влас$
ники земельних ділянок стануть відомі лише після оциф$
рування паперових даних.

Упродовж 30 років в Україні стало звичною тради$
цією. При зміні влади спостерігається наступність не
лише в успадкуванні контролю над товарно$грошовими
потоками з різних корумпованих джерел та бізнесі на
державному бюджеті, але і в земельному питанні. Нині
цей зв'язок може бути розірваний. На підтвердження
цієї тези став Указ Президента України від 15 жовтня
2020 р. № 449 "Про деякі заходи щодо прискорення ре$
форм у сфері земельних відносин" [20] та постанова
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 року
№1113 "Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері
земельних відносин" [21] на його виконання.

Цим актом Держгеокадастр зобов'язано відповідно
до статті 117 Земельного кодексу України забезпечити
передачу з 17 листопада 2020 р. земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної влас$
ності у комунальну власність загальною площею до 2 млн
га. При цьому втратило чинність розпорядження Уряду
від 31 січня 2018 р. № 60 "Питання передачі земельних
ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності у комунальну власність об'єднаних територі$
альних громад". Проте в умовах ослабленої вертикалі
влади, "сміливості" реформаторів від незнання базових
речей і невизначеності інших чинників не можливо дос$

товірно прогнозувати довгострокові наслідки виконан$
ня цього рішення. Але з досвіду знаємо, що від зміни
інституційного власника, проблеми з використанням зе$
мельних угідь у контексті глобальних викликів можуть
лише загострюватися. Тож гасло: "Кожна громада сама
собі Держгеокадастр", м'яко кажучи, не викликає особ$
ливого захоплення у експертів. На практиці це може ста$
ти лише децентралізацією корупційних повноважень, із
наслідками, яких нині ми ще не бачимо.

Це побоювання викликано етапом формування й
становлення первинної ланки адміністративно$терито$
ріального устрою держави — ОТГ, створенням нових
укрупнених районів та обмеженням лише контрольни$
ми функціями впливу на них ОДА. Реформа децентра$
лізації повноважень органів влади загалом і щодо роз$
порядження земельними ресурсами, зокрема, не озна$
чає автоматичного наближення до європейських стан$
дартів рівня і якості життя в сільській місцевості. Це
лише можливості, якими можуть скористатися терито$
ріальні громади, опановуючи нові повноваження та за$
хищаючи свої законні інтереси. Для цього вони ще ма$
ють стати впливовими суб'єктами влади позбавленими
від втручання місцевих і регіональних політико— бізне$
сових структур. Не виключена загроза, що найбільш
успішна реформа в Україні може завершитися за Френ$
сісом Фукуямою, коли "децентралізація, особливо у
бідних країнах, просто здає владу місцевим елітам".

Повертаючись до земельного питання, не хочеться
втрачати оптимізму, оскільки в Законі України від
28 лютого 2019 року №2697 "Про Основні засади (стра$
тегію) державної екологічної політики України на пе$
ріод до 2030 року" [22] визначено першопричини еко$
логічних проблем України. Серед них: підпорядко$
ваність екологічних пріоритетів економічній доціль$
ності; неврахування наслідків для довкілля у законодав$
чих та нормативно$правових актах, зокрема, у рішен$
нях Кабінету Міністрів України та інших органів вико$
навчої влади. Цілий розділ присвячено охороні земель і
грунтів стан яких визнано "близьким до критичного".

Сподіваємося, що розміри штрафів суттєво підви$
щиться після остаточного ухвалення Верховною Радою
України законопроєкту "Про управління відходами"
(реєстр. номер 2207$1д). Важливо також ухвалити за$
конопроєкт "Про державний екологічний контроль"
(реєстр. номер 3091). Він, зокрема, наділяє Державну
екологічну інспекцію правом контролю за консервацією
деградованих і малопродуктивних земель, здійсненням
заходів, спрямованих на запобігання забрудненню зе$
мель хімічними і радіоактивними речовинами, відхода$
ми, стічними водами, додержанням екологічних норма$
тивів з питань використання та охорони земель. На часі
формування єдиної грунтової інформаційної системи з
метою прозорого управління земельними ресурсами,
моніторингу та запобігання втрати продуктивності (де$
градації) грунтів, визнання національних критеріїв ста$
лості у виробництві на міжнародному рівні тощо. За$
значене передбачено законом України від 28 квітня
2021 р. №1423$ІХ "Про внесення змін до Земельного ко$
дексу України та інших законодавчих актів щодо удос$
коналення системи управління та дерегуляції у сфері зе$
мельних відносин" і законопроєктом "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних
ділянок та набуття права користування ними через елек$
тронні аукціони" (реєстр. номер 2195), іншими норма$
тивно$правовими актами. Проте, маємо усвідомлювати,
що це лише наміри, які ще потрібно реалізувати з фахо$
во підготовленими й національно свідомими кадрами, за$
безпечити достатніми матеріальними ресурсами та за$
пустити механізми впливу на ситуацію політичною во$
лею й інституційною спроможністю до їх неухильного
виконання.

Водночас складається враження, що за 30 років в Ук$
раїні виросло нове покоління економічних романтиків,
яке сліпо вірить у цифрову трансформацію як панацею
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від земельної корупції, приборкання агрохолдингізації
сільського господарства, виведення з тіні товарно$гро$
шових потоків, ухилення від сплати податків та інших
негараздів нинішньої економіки. Все це базується на вірі,
що залізо, тобто "комп'ютер не бере хабарі". Із цього
приводу мимоволі виникають асоціації з недавнім ми$
нулим. Свого часу старше покоління реформаторів так
само сліпо повірило в трансформацію від централізова$
но$планової до ринкової економіки завдяки "невидимій
руці ринку" Адама Сміта, втіленої у рекомендаціях Ва$
шингтонського консенсусу. До чого призвів цей експе$
римент вже знаємо на власному досвіді. Адже земельні
відносини, незважаючи на новітні електронні сервіси за$
лишаються відносинами між людьми з приводу володі$
ння, користування і розпорядження земельними ділян$
ками. Сіденко В.Р. [23, с. 54—56] цілком обгрунтовано
вважає, що запровадження у так званому турборежимі
технологічних інновацій — це "стрибок у безодню без
парашута", оскільки самі по собі вони "не є носіями мо$
ралі та совісті", а в наших реаліях "їх можливостями
можуть скористатися, насамперед, особи та соціальні
угруповання із злочинними асоціальними намірами".

Багатофункціональність земельних ресурсів. Як уже
зазначалося у "Векторах економічного розвитку — 2030",
земельні ресурси віднесено до "наскрізної інфраструк$
тури", яка обслуговує сільськогосподарське виробницт$
во [2, с. 139, 150]. На наше переконання, це помилково.
По$перше, обслуговуюча інфраструктура є результатом
людської праці, а земля створена самою Природою.
Звідси за будь$яких умов вона має ціну, але не має вар$
тості. По$друге, земельні ресурси є фізично обмежени$
ми, а їх заміна інноваціями пов'язана з багатьма невідо$
мими ризиками для здоров'я людини. По$третє, учені вва$
жають, що знання про властивості землі постійно допов$
нюються, оскільки тісно пов'язані з розвитком наукової
картини світу в цілому. Важко не погодитися з Вітер Ар$
сеном [24] та іншими авторами, які доводять, що уявлен$
ня про цінність землі в доісторичні часи відмінне від
сприйняття античних часів; феодальний устрій у цій сфері
також змінив людську свідомість; зовсім інші світоглядні
засади про атрибути землі й відповідні їм функції відкри$
то в період промислової й науково$технічної революцій.
Тепер є всі підстави говорити про те, що в майбутньому
будуть найдені невідомі нині універсальні властивості
землі, які поки що через невігластво залишаються недо$
оціненими як абсолютна базова цінність. Іншими слова$
ми, за такого системного й далекоглядного підходу, точ$
но йдеться не про "наскрізну інфраструктуру".

Звідси маємо зважено оцінювати природно ресурс$
ний потенціал країни з урахуванням неухильного дот$
римання принципів збалансованого розвитку аграрної
сфери. Нагадаємо, володіючи 28% світових запасів чор$
нозему, які займають 40% території, маємо найбільший
у світі рівень розораності. За цим показником Україна
перевищує інші країни в 1,8 раза та на 20% більше, ніж
аграрна освоєність території Європи. При цьому стан
грунтів, як вже зазначалося, "близький до критичного".
Зокрема, найближчим часом маємо вивести з інтенсив$
ного обробітку від 6 до 9 млн га орних земель. Це буде
гідний внесок України у проведення заходів, оголоше$
них ООН на 2021—2030 рр., з відновлення не менше
мільярда деградованих земель.

Тож нічого крім подиву не викликають месиджі ви$
сокопосадовців, проголошуваних ними час від часу на
міжнародних інвестиційних форумах: "держава має ве$
ликий і невичерпний потенціал виробництва сільсько$
господарської продукції"; "можемо забезпечити продо$
вольством більше ніж 500 млн осіб", "із розпродажем
земель очолимо рейтинги країн$експортерів аграрної
продукції" тощо. На нашу думку, до подібних вислов$
лювань потрібно ставитися із здоровим скептицизмом.

По$перше, основний засіб аграрного виробництва,
його предмет і знаряддя праці — родючий шар грунту в
Україні і світі все більше виснажується, інтенсивні тех$

нології також мають свої застереження, а екосистеми
не встигають відновлюватися за темпами антропоген$
ного навантаження.

По$друге, маємо нагадати, що Україна в рамках Уго$
ди про асоціацію з ЄС взяла на себе низку зобов'язань
щодо екологізації аграрної політики і мінімізації впли$
ву сільського господарства на зміну клімату. Кабінет
Міністрів України постановою від 24 січня 2020 р.
№33 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з пи$
тань координації подолання наслідків зміни клімату в
рамках ініціативи Європейської Комісії "Європейська
зелена угода" затвердив склад та відповідне Положен$
ня. Основне її завдання на першому етапі — направити
в Брюссель пропозиції щодо синхронізації участі Украї$
ни в цій Угоді. За іншого сценарію, як вважає Попова
О.Л. [25, c. 84], можемо втратити спільний європейсь$
кий ринок. На підтвердження послідовності у реалізації
політики екологічного протекціонізму в ЄС обгово$
рюється можливість уведення окремого "екологічного
податку" на імпорт агропродовольства із країн, де еко$
лого$кліматичні стандарти виробництва нижчі, ніж у
континентальному об'єднанні.

По$третє, як вже зазначалося, економічні інтереси
не можуть домінувати над екологічними, а корпоративні
інтереси аграрного бізнесу, за самим визначенням, не
можуть нав'язувати егоїстичні бізнес$стратегії суспіль$
ству й робити його, заручником земельної експансії на
зразок lend grabbing. У цьому контексті варто нагадати
звернення державного діяча, талановитого організато$
ра сільського господарства, вченого і публіциста Федо$
ра Моргуна до всіх керівників — від підприємств до дер$
жави: "не дайте пройтися плугом по долях майбутніх
поколінь". Виклики у сфері раціонального використан$
ня природно$ресурсного потенціалу в агарному секторі
України та відповіді на них узагальнено в таблиці 1.

Насамкінець зазначимо, що в розділі "Бачення роз$
витку" аграрного сектору [2, c. 151—158] передбачено
основні напрями, включно з освітою. Проте у цій час$
тині не йдеться про розвиток вітчизняної аграрної
науки. Воно й не дивно, адже серед 20 учасників робо$
чої групи розділу "Агросектор" не має жодного відо$
мого вченого — аграрія (там само, с. 402) На наше гли$
боке переконання, без фундаментальних і прикладних
досліджень більшість заходів залишаться лише на па$
пері, будемо блукати манівцями. Перефразуючи відо$
мий вислів, можна сказати, що економлячи на вітчиз$
няній науці, ми вже змушені переплачувати, утримуючи
зарубіжні розробки. Це стосується й амбітного плану
"Створення світової системи продовольчої безпеки, де
Україна буде займати ключову роль" [там само, c. 153].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

1. У глобальних умовах, що склалися в ХХІ ст. не
існує гуманної альтернативи нарощуванню продуктив$
ності сучасного сільського господарства. Виходячи із
розглянутих нами мегатрендів і загроз у сфері земель$
них відносин, можна припустити, що між світовими
гравцями — глобалізаторами агропродовольчих ринків
і далі загострюватиметься боротьба за контроль над
дефіцитними сільськогосподарськими угіддями. Зе$
мельні ресурси України без перебільшення опинилися в
жорнах геополітики і стейкхолдери в цій сутичці не зва$
жатимуть на ціну. Переможці отримають все — конт$
рольний пакет акцій для формування нового світового
порядку денного в боротьбі з продовольчою, водною,
кліматичною, пандемічною та іншими глобальними кри$
зами й викликами. Ще більш актуальним, ніж за життя
Марка Твена став його афоризм: "Купуйте землю, вона
більше не виробляється".

2. Беручи до уваги глобальні загрози, Україні не вар$
то копіювати моделі ринкового обігу прав на земельні
ділянки розвинених економік з неоліберальними систе$
мами, а тим більше земельні реформи латиноамерикансь$
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ких чи навіть постсоціалістичних
країн. Адже їхній досвід формувався
не лише за інших геополітичних роз$
кладів, динамічних соціально$еконо$
мічних обставин і викликів, а й на ос$
нові нині вже застарілих концепцій
наукової картини світу. Як не дивно,
але зволікання з доленосною для Ук$
раїни реформою дає унікальний шанс
сформувати національну найбільш
прогресивну в світі соціально орієн$
товану модель ринкового обігу прав
на сільськогосподарські землі, ураху$
вавши наукові відкриття про суспіль$
ну цінність, властивості й функції
землі, інших природних ресурсів та
екосистем. Сповідуючи філософію
поміркованого глобалізму, євро$
пейського раціоналізму й української
неспішності, не зважаючи на різні
спокуси маємо не втрачати контроль
над своїми земельними ресурсами.

3. Агроресурсний потенціал Ук$
раїни добитий, як кажуть, "до руч$
ки". Тож нарешті держава і бізнес
мають продемонструвати соціальну
відповідальність і бути чесними пе$
ред громадянами: реальною є загро$
за повного виснаження сільськогос$
подарських земель, перенесення
брудних виробництв на нашу тери$
торію, зниження екологічних вимог
до імпортних пестицидів та інших
агрохімікатів. Тож зазіхати на роль
"одного з глобальних центрів продо$
вольчої безпеки" благородно, але
передчасно й ризиковано. Водночас
маємо бути свідомими того, що ук$
раїнці як ніхто інший глибоко на ек$
зистенційному рівні усвідомлюють
трагедію фізичної недоступності до базових харчових
продуктів населенню бідних країн, оскільки нас відда$
ляє всього три покоління від голодоморів 1921—1923 і
1931—1932 та голоду 1946—1947 років.

4. З метою належного виконання місії "світового гаранта
продовольчої безпеки", стрижневою вимогою державної
регуляторної політики має бути адаптація галузі до кліма$
тичних змін шляхом дотримання стандартів екологічної
доброчесності із запровадженням жорсткого моніторингу
аграрних практик, особливо одержувачів бюджетної
підтримки. На часі запровадження дестимулюючого меха$
нізму оподаткування експорту аграрної сировини та все$
бічне заохочення її переробки, започаткування комплекс$
них стратегій, спрямованих на відновлення екологічної
рівноваги сільських територій, виведення із експлуатації
еродованих і малопродуктивних земель, відновлення поле$
захисних лісосмуг, малих річок, озер, ставків, рекреаційних
зон, розширення площ під органічними культурами, ско$
рочення обсягів внесення мінеральних добрив, пестицидів,
антибіотиків, викидів СО

2
 та інших еколого$кліматично без$

печних методів ведення сільського господарства.
Подальші розвідкт щодо майбутнього земельних

відносин України й світу мають розглядатися крізь приз$
му дотримання конституційних прав людини на гаран$
тування продовольчої безпеки, на правдиву інформацію
про безпечність і якість харчових продуктів, про стан
довкілля і його вплив на здоров'я, на захищені робочі
місця в сільській місцевості.
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Ресурси Виклики Відповіді 
Земельні  Критична деградація грунтів (водною 

та вітровою ерозією уражені 57%, 
понад 12% зазнають підтоплення, за 
різними критеріями забруднені майже 
20%); розораність угідь найбільша в 
світі (57% території  і 78% угідь); 
хижацька експлуатація земель з метою  
максимізації прибутку 

Науково-обгрунтовані державні цільові 
програми із фінансуванням за принципом 
субсидіарності на: а) виведення земель із 
інтенсивного обробітку; б) стимулювання 
аграрних практик з охорони і відтворення 
родючості грунтів та агроландшафтів;  
в) моніторинг за дотриманням 
екологоощаних технологій;  
г) запровадження відповідальності за 
порушення екостандартів 
землекористування 

Водні  Територія України найменш 
водозабезпечена серед держав Європи; 
води «забруднені», або  «дуже 
забруднені» скидами промисловості, 
застарілою інфраструктурою 
водовідведення та очисних споруд, 
недотриманням норм водоохоронних 
зон, змивом та дренування токсичних 
речовин із сільськогосподарських 
земель; неспроможність зрошувальних 
і дренажних систем забезпечувати сталі 
врожаї 

Кращі світові практики управління 
водними ресурсами та відродження 
природно-територіальних комплексів з 
метою оптимального використання 
сільгоспугідь: а) відновлення малих річок, 
озер, водосховищ, боліт, ставків, лиманів 
та інших об’єктів; б) забезпечення 
сучасного управління водними ресурсами 
за басейновим принципом; в) втілення 
стратегії зрошення та дренажу в Україні  

Кліматичні Клімат України змінюється удвічі 
швидше, ніж глобальний 
(середньосвітове підвищення становить 
1,10С, в Україні – 1,50С, а за останнє 
десятиліття –2,00С); за умовами 
вегетаційного періоду рослин вся 
територія стала «південними 
областями», які також потеплішали;  
2/3 площ в зоні ризикованого 
землеробства; спостерігається 
тривалий процес опустелювання 
земель, придатних для ведення 
сільського господарства 

Кліматичний протекціонізм шляхом участі 
України в «Європейській зеленій угоді»:  
а) специфікація прав власності, 
відновлення, утримання та збереження 
полезахисних лісових смуг, об’єктів 
природно-заповідного фонду;  
б) запровадження зональних систем 
землеробства, адаптованих до зміни 
клімату; в) селекція традиційних рослин 
стійких до кліматичних аномалій та 
апробація культур раніше не властивим 
для наших умов вегетації 

Таблиця 1. Основні виклики та відповіді на них щодо раціонального
використання природно6ресурсного потенціалу в агарному секторі України

Джерело: складено за: [22; 26].
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Означені проблеми землеустрою та землевпорядкування, розв'язанню яких здатна сприяти новітня інстиB
туціональноBповедінкова економічна теорія. Визначено інституціональні складові побудови та розвитку сисB
теми землевпорядкування, зокрема, поняття "Інституція" та "Інститут" стосовно землеустрою та землевпоB
рядкування. Так, до інституцій віднесено: звички, стереотипи, ментальність, віра, переконання, в тому числі
реалізації ідей сталого розвитку, які перебувають у "головах" землевпорядників та користувачів землевпоB
рядних послуг і інформації про права на землю й про землекористування; "Правила гри", закони, нормативні
акти, стандарти, міжнародні угоди і т.д. які відображаються в нормативноBправових актах із землеустрою,
земельних відносин, кадастру, оцінки та охорони земель. До інститутів віднесено: національні та міжнародні
професійні об'єднання землевпорядників, державні регуляторні органи із землеустрою, земельних відносин,
земельного кадастру, охорони земель та інших природних ресурсів (уряд, галузеві міністерства і відомства,
регіональні та місцеві адміністративні органи), наддержавні регуляторні органи з управління земельними реB
сурсами та землевпорядкування (ООН, Євросоюз і т.п.). Обгрунтовано ідею інституціональної мотивації розB
витку землеустрою та землевпорядкування, зокрема, розроблено логічноBзмістовну модель розвитку націоB
нальної системи землевпорядкування, виходячи із еволюції запитів до її інформації, що базуються на засадах
сталого розвитку країни та сталого (збалансованого) землекористування. Адже саме запити інституцій сталоB
го розвитку загалом, та розвитку сталого (збалансованого) землекористування зокрема, визначатимуть нову,
та головне — прийнятну світовим і національним середовищем, методологічну та організаційну базу побудоB
ви системи землеустрою та землевпорядкування та їх широкого впровадження. Обгрунтовано, що сприйнятB
тя ідей сталого розвитку в національних середовищах є ефектом інституціональної правонаступності — одB
ним із головних теоретичних досягнень інституційної теорії і може слугувати неформальною інституційною
основою переходу на новий етап побудови національної системи землевпорядкування на засадах новітньої
інституціональноBповедінкової теорії. Зокрема, розвиток системи на нових принципах, визначатиме і побудоB
ву національних інституціональних основ розвитку землеустрою та землевпорядкування і розробку нової наB
уковоBтеоретичної платформи в сучасних умовах. В основі такої наукової платформи повинна бути парадигма
землеустрою та землевпорядкування щодо ринковоBорієнтованої моделі земельного устрою України та її регіB
онів і економіки сталого розвитку землекористування. Розроблено логічноBзмістовну модель інституціональB
ного забезпечення синергетичної моделі розвитку землеустрою та землевпорядкування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Землевпорядкування включає реалізацію основних

політичних рішень, які стосуються характеру і розмірів
вкладення коштів в організацію використання і охоро$
ни земель, особливо у капіталізацію і екологізацію зем$
лекористування. Воно включає поточні оперативні
рішення, які приймаються щодня фахівцями сфери
управління земельними ресурсами та землекористуван$
ням, такими як землевпорядники, містобудівники,
аграрники, екологи, геодезисти, оцінювачі та іншими. З
інституційної точки зору, землевпорядкування зале$
жить від земельної політики, законодавчої бази, про$
блем, пов'язаних з раціональним використанням ре$
сурсів, угод, пов'язаних з управлінням земельними ре$
сурсами та землевпорядкуванням, і управлінням інфор$
мацією про землю та інші природні ресурси. Воно по$
в'язане як з державними, так і з приватними ініціатива$
ми. Багато рішень із землеустрою та землевпорядкуван$
ня зачіпають використання окремих об'єктів нерухо$
мості, але поширюються на більш значну територію і
знаходяться поза контролем з боку окремих власників.
Деякі рішення про формування нових або поліпшення
вже існуючих об'єктів земельних відносин можуть ви$
кликати зміни меж землеволодінь та землекористувань,
як, наприклад, у сільському господарстві при консолі$
дації земель або у разі формування територій природ$
но$заповідного фонду. Такого роду діяльність повинна

The problems of land planning and land organization are outlined, the solution can be facilitated by the latest
institutional and behavioral economic theory. The institutional components of establishment and development of the
land management system are defined, in particular, the concepts of "Institution" and "Institute" in relation to land
planning and land organization. Thus, the institutions include habits, stereotypes, mentality, faith, beliefs, including
the implementation of sustainable development ideas that are in the "heads" of land management specialist and users
of land planning services, land rights and use information. In addition "Rules of the game", laws, regulations, standards,
international agreements, etc. which are reflected in the regulations on land management, land relations, cadaster,
land valuation and protection. The institutes include: national and international professional associations of specialists
in land management, state regulatory bodies on land organization, land relations, land cadaster, land protection and
other natural resources (government, line ministries and departments, regional and local administrative bodies), global
regulatory bodies on land resources management and land planning (UN, EU, etc.). The idea of institutional motivation
of land planning and land organization development is substantiated, in particular, a logical and meaningful model of
development of the national land planning system is developed, based on the evolution of information requests on
sustainable development and sustainable (balanced) land use. After all, it is the sustainable development institutions'
requests in general, and the development of sustainable (balanced) land use in particular, will determine a new, and
most importantly — acceptable to the world and national environment, methodological and organizational basis for
building land planning and land organization systems and their widespread implementation. It is substantiated that
the perception of sustainable development ideas in national environments is the effect of institutional succession —
one of the main theoretical achievements of institutional theory and can serve as an informal institutional basis for the
transition to a new stage of building a national land planning system based on the latest institutional and behavioral
theory. In particular, the development of the system on new principles will determine the construction of national
institutional foundations for land organization and land planning as well as the development of a new scientific and
theoretical platform in modern conditions. Such a scientific platform should be based on the paradigm of land
organization and land planning in relation to the marketBoriented model of land organization in Ukraine and its regions
and the economy of sustainable land use development. A logical and meaningful model of institutional support of the
synergetic model of land organization and land planning development has been devised.

Ключові слова: землеустрій, землевпорядкування, інституція землевпорядкування, сталий розвиток, стале
(збалансоване) землекористування.

Key words: land organization, land planning, land planning institution, sustainable development, sustainable
(balanced) land use.

відповідати нормам, постановам і порядку, що встанов$
лені земельним, природоохоронним та містобудівним
законодавством і застосовуються до всіх власників
землі. Рішення із землеустрою та землевпорядкування
можуть регулюватися органами управління різних рівнів
у залежності від існуючої адміністративної системи і
традицій країни. Узгодженість різних урядових органів
при розробці та реалізації земельної політики є суттє$
во важливою, щоб уникнути конфліктів. У разі перехо$
ду до ринкової економіки дуже часто не виходить інтег$
рувати земельну політику, складовою якої є землеустрій
та землевпорядкування.

Успіх будь$якої системи управління земельними ре$
сурсами та землекористуванням широкого спектру дії
залежить від ряду інституційних питань, які вирішу$
ються, якщо передбачається отримати вигоди капіта$
лізації та екологізації землекористування. Зокрема,
дуже важливо орієнтуватися на потреби користувачів
інформації про землю та інші природні ресурси і права
на них у процесі використання. У число цих споживачів
входять:

1) уряд: сільське і лісове господарство, оборона,
наука і освіта, навколишнє середовище, економіка,
транспорт, житлове будівництво, землеустрій; місцеве
самоврядування, природні ресурси, планування і роз$
виток землекористування, енергетика, промисловість і
т. д.;
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2) приватний сектор: аграрники, будівельні компанії,
економісти, екологи, фермери і лісокористувачі, інвес$
тори, власники земельних ділянок, нотаріуси, проєкту$
вальники, забудовники, агенти операцій з нерухомістю,
землевпорядники і оцінювачі і т. д.

Продукція, що створюється у сфері землеустрою та
землевпорядкування, потрібна кожному споживачеві,
буде різною, хоча спільною темою є права власності на
землю та інші природні ресурси, вартість земельних
ділянок і землекористування, включаючи інформацію
про права, обмеження і зобов'язання, які, наприклад, є
результатом законодавства, призначеного для захисту
навколишнього середовища. У той час як земельно$об$
лікові дані про грунти, водні ресурси, види сільськогос$
подарських культур і т. д. можуть бути корисними для
якихось сільськогосподарських цілей, мало є свідчень
того, що збір, зберігання і аналіз цих даних були еконо$
мічно ефективними або необхідні в сучасній ринковій
економіці. Вимоги до інформації про землю та інші при$
родні ресурси необхідно постійно переглядати в світлі
сучасних методів землеустрою та землевпорядкування
і мінливих потреб економіки та суспільства. У своїй
більшості, вимоги та перелік інформації носять суб'єк$
тивний, залежний від політики та очільників централь$
ного органу виконавчої влади з питань земельних ре$
сурсів. Вельми важливо розставити пріоритети відпові$
дно до наявних ресурсів і створити землевпорядну та
інформаційні системи, які завжди можуть підтримува$
тися в актуальному стані.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останніми роками інституційний підхід зайняв по$
мітне місце в дослідженнях українських економістів
Г.Г. Кірейцева, О.М. Мороз, Т.О. Осташко, М.А. Хвеси$
ка, В.М. Жука та ін. Нашим дослідженням сприяли і
праці російських фахівців у галузі інституційної теорії
А. Нестеренка, Р. Капелюшникова, А. Олейника, В. Там$
бовцева, А. Шастічко, [1] а, також вивчення праць її за$
рубіжних основоположників від Веблена до Дугласа
Норта, Джеффрі Ходжсона, Рональда Коуза та ін. [2—
4]. Проблематика сучасного розвитку землеустрою та
землевпорядкування в Україні на засадах новітньої
інституціонально$поведінкової економічної теорії розгля$
дається в працях А.М.Третяка, В.М. Третяк, Т.М. Пряд$
ка, Н.О. Капінос [5—7], де підкреслюється необхідність
запровадження системного, інституціонального підхо$
ду до розвитку землеустрою та землевпорядкування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування моделі розвит$

ку національної системи землевпорядкування та її
інституціонального забезпечення на засадах новітньої
інституціонально$поведінкової економічної теорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі
завдання:

— означуються проблеми землевпорядкування, роз$
в'язанню яких здатна сприяти теорія інституціоналіз$
му;

— визначаються інституціональні складові побудо$
ви та розвитку системи землевпорядкування;

— обгрунтовується ідея інституціональної мотивації
розвитку землеустрою та землевпорядкування, концеп$
туальні підходи до вирішення проблем їх національної,
регіональної та на місцевому рівні складової;

— обгрунтовується ідея інституціонального забез$
печення реалізації синергетичної моделі розвитку сис$
теми землевпорядкування;

— вирішується українська дилема між імплементу$
ванням та адаптуванням теоретичних засад земле$
устрою і землевпорядкування, виходячи з інституціо$

нальної специфіки національної системи землевпоряд$
кування та дієздатності її наукових шкіл.

Нині більшість органів сфери управління земельни$
ми ресурсами та землекористуванням взяли орієнтова$
ний на ринок підхід до надання землевпорядних та зе$
мельно$інформаційних товарів і послуг. Під час прий$
няття такого підходу необхідно визначити, хто є спо$
живачами на ринку даних, пов'язаних із землею, і яка
базова інформація їм потрібна. Для надання послуг в
масштабі країни може бути необхідним допустити пе$
рехресне субсидування землевпорядних робіт щодо збо$
ру, обробки та розповсюдження даних, пов'язаних із
землею, з тим, щоб забезпечити повне охоплення краї$
ни. Така підтримка управління землевпорядною діяль$
ністю повинна бути прозорою, щоб конкуренція з при$
ватним сектором не тільки була чесною, але і сприйма$
лася як чесна.

Крім того, держава є регулятором земельного рин$
ку і забезпечує земельний ринок інфраструктурою, вона
також володіє значними площами землі. У деяких краї$
нах функції землеустрою та землевпорядкування,
управління земельними ресурсами та визначення зе$
мельної політики поєднані в одному відомстві. Хоча така
організація має багато переваг, особливо в зв'язку ефек$
тивністю послуг, які вона надає, вона може дати уряду
переваги в конкурентоспроможності над іншими влас$
никами землі і створити недовіру на земельному ринку.
В якості власників землі уряд не повинен користувати$
ся привілеями, які ставлять його над іншими учасника$
ми земельного ринку.

Як відомо, права землекористування стають все
більш складними у міру того, як суспільство все більше
піклується про захист навколишнього середовища і зни$
ження несприятливого впливу таких видів діяльності,
як захоронення відходів чи не регульоване сільське гос$
подарство, які забруднюють землю [5; 8]. Результати
обмеження землекористування можуть охоплювати
багато земельних ділянок що є обов'язковою переду$
мовою здійснення землевпорядкування.

Щоб оптимально використовувати національні ре$
сурси, кожна країна здійснює стратегію планування та
розвитку землекористування з тим, щоб поліпшити
фізичну інфраструктуру і оздоровити навколишнє се$
редовище. Планування землекористування являє собою
процес розподілу земельних та інших природних ре$
сурсів, особливо прав використовувати землю певним
чином, щоб забезпечити максимальну ефективність з
урахуванням характеру навколишнього середовища та
добробуту населення. Без офіційних землевпорядних
планів землекористування і повноважень, які застосо$
вуються для забезпечення контролю за розвитком зем$
лекористування, він відбуватиметься нестабільно, ство$
рюючи неконтрольовані поселення та забудова і збит$
ки для навколишнього середовища. Неорганізовані
поселення та забудова будуть з'являтися, і земля, при$
значена для суспільства в майбутньому, буде зайнята,
стримуючи перспективні програми розвитку або пере$
шкоджаючи їх реалізації. Це може дуже дорого кошту$
вати суспільству та навколишньому середовищу.

Як буде здійснюється планування землекористуван$
ня, залежить від політичної системи країни і розподілу
обов'язків між різними частинами системи управління
[9]. Деякі обов'язки лягають на центральний уряд, а інші
можуть бути передані на місцевий рівень. Підхід до роз$
витку міст часто істотно відрізняється від підходу щодо
сільських районів, приводячи до соціальних спорів. На
ділі ж існують міцні зв'язки між містами і сільськими
районами, залежними один від одного.

Планування землекористування часто призводить
до створення нових схем зонування земель [10] і нових
схем землекористування, які мають значний вплив на
земельний ринок. У багатьох країнах деякі з прав, які
розподіляються в процесі планування, такі як дозволи
на будівництво, враховуються в реєстрах земель і ка$
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дастрі; тоді обов'язком органів реєстрації земельних
ділянок є, наприклад, перевіряти чи відповідають зап$
ропоновані схеми зонування земельному законодавству
щодо планування.

Планування землекористування істотно впливає на
ринок сільського та міського землекористування, так як
вартість земельних ділянок різко змінюється, коли
змінюється дозволене використання земель, наприклад,
з сільсько$ або лісогосподарського на житлове або ко$
мерційне. Фізичні поліпшення будівель дають лише не$
велику різницю в ринковій ціні в порівнянні зі змінами в
дозволеному використанні. Іноді підвищення цінності
збільшенням вартості, викликане дозволом змінити
цільове використання земельних ділянок, буває дуже
великим за розміром і може обкладатися особливими
податками, щоб зменшити спекуляцію земель. Навпа$
ки, рідко буває компенсація за зниження вартості зе$
мельних ділянок, яке відбувається, в результаті негатив$
ного екологічного чи іншого впливу.

Отже, пошук нових посилок для розвитку дієвих
систем землеустрою та землевпорядкування є націо$
нальною справою та засвідчує проблеми не стільки прак$
тичного, скільки, і більше, базового — теоретичного
рівня.

Вибір інституціональної доктрини обгрунтовується
її здатністю пояснити сучасний стан та перспективи
розвитку національної системи землевпорядкування з
позиції взаємодії: базових соціально$економічних мо$
тивів користувачів інформації про права на землю, та
інші природні ресурси, землекористування та земельні
відносини; самих землевпорядників; нормативно$право$
вих норм регулювання; організаційних форм землевпо$
рядної діяльності та її самоорганізації.

Проблеми землевпорядкування, розв'язанню яких
здатна сприяти теорія інституціоналізму.

Використовуючи підходи А.М. Нестеренка [11] для
наших досліджень, знання інституціоналізму направля$
ються на пошук відповідей з таких питань:

— Яке співвідношення національно$специфічних та
універсальних факторів у розвитку землеустрою та зем$
левпорядкування як основного механізму управління
земельними ресурсами і відносинами та землекористу$
ванням? Чи можлива універсальна (бездоганна) модель
землеустрою та землевпорядкування? Чи можливо в
глобальному світі країнам "іти своїм шляхом" в цьому
питанні, або всі повинні втратити свою ідентичність?

— Яка мета глобального управління земельними ре$
сурсами, а відповідно і землевпорядкуванням? Чи
піддається його стратегічна доктрина суспільному ре$
гулюванню?

— Чи може інституціональна теорія допомогти в
практичній реалізації парадигми землеустрою та зем$
левпорядкування економіки сталого (збалансованого)
розвитку?

— Які інститути сприяють забезпеченню бажаного
розвитку землеустрою та землевпорядкування?

— Які можливості держави, професійних об'єднань
та інших складових "інституціонального проєктування"
розвитку землеустрою та землевпорядкування.

Складові інституціональної побудови землеустрою
та землевпорядкування.

Слід зазначити, що інституціоналізм це широка нау$
кова течія, яку краще було б вважати не окремою тео$
рією, а сукупністю доктрин. Враховуючи специфіку цих
досліджень, розглянемо спрощений підхід щодо розу$
міння та використання фундаментальних знань цієї док$
трини.

Т. Веблен обгрунтував саме поняття інституцій як
"стійких звичок мислення, властивих великій спільності
людей" [4]. Представники "нового" покоління інститу$
ціоналізму вважають основою інститутів не стільки
культурний або психологічний феномен, скільки набір
правових норм і неформальних правил, що жорстко
спрямовують економічну поведінку індивіда і органі$

зацій ("правила гри", за визначенням Д. Норта). Таким
чином, вони доповнюють "звички і стереотипи", які зай$
мають центральне місце в "старому" інституціоналізмі.

Важливим в інституціоналізмі є поняття організа$
ційних об'єднань. Першою працею в цьому дусі є зна$
менита стаття нобелевського лауреата Р. Коуза "При$
рода фірми" (1937 р.). У подальшому інституціоналізм
значно розширив поняття організаційної складової
інститутів у сфері економіки.

Вищеозначена масштабність та різноманіття цієї
наукової доктрини якоюсь мірою пояснює складність
її сприйняття та той факт, що на сьогоднішній день в
інституціональній теорії відсутнє загальносприйнятне
поняття категорії "інституції" та "інституту". Для цьо$
го дослідження найбільш прийнятним є визначення, кот$
ре зроблене Дж. Ходжсоном [3] та нами в праці [12].

На підставі досліджень виділяємо п'ять узагальне$
них складових поняття "інституції" та "інституту", що
умовно ідентифікуємо як складові відносно інституціо$
нального забезпечення розвитку системи землевпоряд$
кування (рис. 1). Такий підхід є важливим для врахуван$
ня впливу кожної складової "інституції" та "інституту"
на побудову та розвиток землеустрою і землевпоряд$
кування.

Неформальні інституції є, з точки зору інституціо$
нальної теорії, найбільш стійкими до змін. Формальні
інституції та інститути "десь зовні" можуть відносно
швидко змінюватись під впливом реформ, при цьому
неформальні інститути можуть довго бути повільніши$
ми та поступовими цим змінам.

Модель інституціональної мотивації розвитку зем$
левпорядкування.

Для розвитку системи землевпорядкування важли$
во зрозуміти, як відбувається зміна старих інституцій
та інститутів новими, як вони зазнають змін. Інститу$
ційно$поведінкова теорія пропонує кілька типів такого
процесу. Переважаючим вона вважає тип, який іме$
нується "path dependence" (залежність від траєкторії
попереднього розвитку /близько до "біологічної мета$
фори" в економіці).

У біології передача спадковості забезпечується ге$
нами. В економіці місію генів виконують інституції. Су$
спільство і економіка відтворюють соціальні, культурні,
економічні інституції минулого та поступово змінюють$
ся. Така теза добре підтверджується на прикладі реалі$
зації земельної реформи в Україні.

Значно рідше зустрічається "path independence", не$
залежність від минулого, що виявляється в радикальній
ломці попередньої системи. Згідно з положенями "но$
вого" інституціоналізму, головними чинниками такого
інституційного розвитку виступають інноваційна діяль$
ність підприємців, спеціалістів професійних об'єднань,
державних службовців, інших активних членів суспіль$
ства і технологічний прогрес (Шумпетер Й.) [11]. Вод$
ночас важливою є наявність загальносприйнятої для не$
формальних інститутів ідеї чи мети нового інституцій$
ного розвитку.

Відносно наших досліджень такою ідеєю (інституц$
іональною мотивацією) є побудова багатофункціональ$
ної системи землевпорядкування [5]. Для успіху така
мотивація має відповідати інтересам інституцій та інсти$
тутів країни. Проте слід враховувати, що спочатку з'я$
вилась мотивація розвинених країн світу в розвитку гло$
бального сталого розвитку (рис. 2). Відповідно в період
з 1961 р. по 1990 р. формувались інституції та інститути
міжнародних "правил гри" управління земельними ре$
сурсами та землевпорядкування, стандартизації оцінки
землі та іншої нерухомості саме під їх запити.

Починаючи з 90$х років минулого століття і по цей
час, процеси у світовій економіці та політиці збільшили
кількість та якість інститутів, що зацікавлені в сталому
розвитку країн. Відбулося розширення міжнародних
інститутів у глобальному економіко$політичному про$
сторі, а саме:
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1) розширено організаційну інфраструктуру стало$
го розвитку;

2) зросла роль у цьому процесі більшості країн;
3) організовано "місіонерську" діяльність у справі

запровадження сталого розвитку (в Україні робота
USAID, Світового банку тощо).

Проте в Україні стратегія сталого розвитку відсут$
ня, не дивлячись на те що її проєкти було розроблено в
2001, 20012 р. [13]. У 2019 р. указом Президента Украї$
ни було затверджені цілі сталого розвитку України на
період до 2030 року [14]. Серед основних цілей, які ма$
ють відношення до розвитку землеустрою та землевпо$
рядкування, зазначена: ціль 2 — подолання голоду, до$
сягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчуван$
ня і сприяння сталому розвитку сільського господар$
ства; ціль 13 — вжиття невідкладних заходів щодо бо$
ротьби зі зміною клімату та її наслідками та ціль 15 —
захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх
раціональному використанню, раціональне лісокорис$
тування, боротьба з опустелюванням, припинення і по$
вернення назад (розвертання) процесу деградації земель
та зупинка процесу втрати біорізноманіття. Отже, док$
трина впровадження в Україні сталого розвитку, і особ$
ливо розвитку сталого (збалансованого) землекористу$
вання шляхом здійснення землеустрою та землевпоряд$
кування потребує переосмислення. Серед причин тако$
го висновку вітчизняні науковці [5; 8; 15; 16] відзнача$
ють нездатність національних інституцій попереджува$
ти та, тим більше, запобігати еколого$економічним кри$
зам землекористування; обмеженість системи землевпо$
рядкування у забезпеченні запитів гравців економіки
земле$ та природокористування і земельної політики;
ігнорування низки суттєвої інформації, що породжує
національні, регіональні та місцеві проблеми асиметрії
інформації та багато іншого.

Проте лише покращення існуючої моделі земельно$
го устрою та системи землекористування унеможлив$
лює вирішення існуючих проблем землеустрою та зем$
левпорядкування і формування прийнятної національ$
ної системи землевпорядкування. Більше того, існуюча
модель землеустрою та землевпорядкування не руйнує
національний спектр інституціонального забезпечення

його розвитку, а скоріш обезкровлює її науково$тео$
ретичний базис.

Очевидно, що такий стан справ, визначений певним
егоїзмом окремих вчених, особливо землевпорядників
та інших національних гравців, має бути переглянутий.
Землевпорядним інституціям необхідно знайти та по$
кладатись на нову фундаментально об'єднуючу весь світ
ідею. Такою ідеєю є Концепція сталого розвитку. За
роки незалежності в Україні було здійснено кілька
спроб створити та затвердити на законодавчому рівні
Концепцію сталого розвитку країни, жодна з яких не
увінчалась успіхом. Жодної законотворчої ініціативи
щодо впровадження проєкту стратегії сталого розвит$
ку України не було зареєстровано [13].

Майбутню модель розвитку системи землеустрою та
землевпорядкування ми пов'язуємо з прерогативою за$
питів до них від національних, регіональних та місцевих
інституцій, що забезпечуватимуть реалізацію сталого
розвитку в Україні, і особливо сталого (збалансовано$
го) землекористування. На наше переконання саме за$
пити інституцій сталого розвитку загалом, та розвитку
сталого (збалансованого) землекористування зокрема,
визначатимуть нову, та головне — прийнятну світовим і
національним середовищем, методологічну та організа$
ційну базу побудови системи землеустрою та землевпо$
рядкування і їх широкого впровадження.

Сприйняття ідей сталого розвитку в національних
середовищах є ефектом інституціональної правонаступ$
ності — одним із головних теоретичних досягнень інсти$
туційної теорії і може слугувати неформальною інсти$
туційною основою переходу на новий етап побудови
національної системи землеустрою та землевпорядку$
вання на засадах новітньої інституціонально$поведін$
кової теорії. Зокрема, розвиток системи на нових прин$
ципах, визначатиме і побудову національних інститу$
ціональних основ розвитку землеустрою та землевпо$
рядкування і розробку нової науково$теоретичної плат$
форми в сучасних умовах. В основі такої наукової плат$
форми має бути парадигма землеустрою та землевпо$
рядкування щодо ринково$орієнтованої моделі зе$
мельного устрою України та її регіонів і економіки ста$
лого розвитку землекористування.

Рис. 1. Дефініція "Інституції" та "Інститути" за Дж. Ходжсоном та авторське виділення загальних складових поняття
"Інституція" та "Інститут" стосовно землеустрою та землевпорядкування
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Інституціональне забезпечен$
ня синергетичної моделі розвитку
землеустрою та землевпорядку$
вання приведено на рисунку 3.

Дієвість запропонованої мо$
делі інституціонального забезпе$
чення розвитку системи землеуст$
рою та землевпорядкування в умо$
вах впровадження цілей сталого
розвитку (рис. 3) грунтується та$
кож і на синергетичній теорії. Ос$
новоположник цієї теорії Г. Хакен
довів не тільки можливість самоор$
ганізації підсистем для певних
цілей в точних та природних на$
уках, а й інтерпретував це явище і
для економіки [17, с. 38].

Синергетичний ефект прояв$
ляється переходом систем від хаосу до порядку. Зазви$
чай такий перехід потребує певних умов та стимулів. У
наших дослідженнях визначальною є тенденція до роз$
будови нового порядку в розвитку землеустрою та зем$
левпорядкування в національних, регіональних та місце$
вих умовах, особливо для територіальних громад. Кон$
цептуальними умовами реалізації даної тенденції є на$
явність загальноприйнятної ідеї розвитку (як необхід$
ності екологізації та капіталізації землекористування)
та відповідне інституціональне забезпечення її реалі$
зації (умови). Перше (екологізація та капіталізація зем$
лекористування), передбачає створення з врахуванням
цілей сталого розвитку загальноприйнятних правил за
рахунок гармонійного й взаємодоповнюючого поєднан$
ня процесів конвергенції та адаптування. Останнє (умо$
ви) організовується шляхом: ініціювання та здійснення
перебудови національного регулювання землеустрою та
землевпорядкування; створення адекватних умов для
інституціонального забезпечення розвитку землеуст$
рою та землевпорядкування в Україні, формування но$

вого наукового забезпечення цих процесів, що обумов$
лює розробку оновлених законів України "Про земле$
устрій" та "Про охорону земель" і проєкту закону "Про
управління землекористуванням".

Запропонована модель розвитку системи землеуст$
рою та землевпорядкування пояснює взаємозв'язок та
поєднує процеси конвенгерції й адаптування "правил
гри". Для України дилема між імплементуванням та
адаптуванням міжнародного інституціонального сере$
довища сталого розвитку та управління земельними ре$
сурсами і землекористуванням є особливо гострою.
Іншими словами ця дилема є рубіконом для вітчизняної
науки: бути чи не бути їй другосортною в процесах роз$
витку землеустрою та землевпорядкування.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Завданням землевпорядної науки є не тільки вирі$

шення проблеми практики, а й прогнозування розвитку
її предмета та об'єктів, а відтак і концепції та стратегій
її майбутнього застосування. Новітня інституціональ$

но$поведінкова теорія у різних її про$
явах є вершиною сучасної економічної
та землевпорядної думки. Знання цієї
теорії в тій чи іншій мірі використову$
ються для прогнозування й коорди$
нації розвитку більшості складових
землевпорядної науки. Інституція та
інститут землеустрою і землевпоряд$
кування є сукупністю взаємопов'яза$
них складових, що об'єктивно існують
як окремі інституції та інститути "десь
зовні" (як "правила гри", структури),
так і знаходяться в "головах" земле$
впорядників і землекористувачів (як
суб'єктивні, неформальні прояви).

Новітня інституціонально$пове$
дінкова теорія першочергово пов'язує
успішність реформи зі станом розвит$
ку неформальних інститутів та людей,
що її реалізовують, особливо очіль$
ників інститутів. Останні залежні від
їх "минулого" та мають отримати по$
тужну мотивацію до сприйняття ново$
го й реформування.

Потужною ідеєю інституціо$
нальної мотивації розвитку землеус$
трою та землевпорядкування є цілі
сталого розвитку. Вони формують
модель розвитку земельного устрою
України та систему сталого (збалан$
сованого) землекористування від
ідеології, що сформувалася в ра$
дянському союзі до ідеології інсти$
туцій і інститутів сталого розвитку.
Останні мотивовані до конвергенцій$
них процесів в землевпорядній сфері.

Рис. 2. Логічно6змістовна модель розвитку національної системи
землевпорядкування, виходячи із еволюції запитів до її інформації

Рис. 3. Інституціональне забезпечення синергетичної моделі розвитку
системи землевпорядкування на засадах цілей сталого розвитку України
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Відтак національна система землевпорядкування от$
римує якісно іншу мотивацію розвитку, а відповідно і
потребу оновлення запропонованого законодавства.
Крім того, невідкладним є розвиток неформальних
інституцій (Кодекс землевпорядника) та інститутів
(ВГО "Спілка землевпорядників", професійні асоці$
ації).
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SOCIAL WORK AS A REFLECTION OF ECONOMIC POLICY IN THE STATE

У статті досліджуються теоретикоBметодологічні основи соціальної роботи та її взаємозв'язок із екоB

номічною політикою держави. Розглянуто сутність поняття "соціальна робота" на основі вивчення суB

часної наукової літератури та аргументовано доведено, що в основі діяльності в сфері соціальної роботи

знаходиться економічна політика. Обгрунтовано, що під соціальною роботою потрібно розуміти інструB

мент реалізації економічної політики та досліджено взаємозв'язок економічної політики та соціальної

роботи. Встановлено, що теорія соціальної роботи в Україні знаходиться на стадії становлення, а практиB

ка розширює сфери своєї діяльності за рахунок нових технологій та підходів. Визначено, що важливим

завданням соціальної роботи є вивчення соціальних потреб суб'єкта, виявлення економічного потенціаB

лу їх задоволення відповідно до науковоBобгрунтованих норм та можливостей суспільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

У сучасному світі, який характеризується постійни$
ми змінами, нестабільністю, економічними кризами,
війнами, терористичними загрозами, соціальна робота
займає значне місце для населення всіх країн. Населен$
ня, особливо вразливі його групи, не в змозі самостійно
справитися з сучасними викликами та роль соціальної
роботи у вигляді платформи, що втримує їх є об'єктив$
ною та визнаною.

Економічна функція соціальної роботи полягає в
діяльності суб'єктів системи соціального захисту насе$
лення, що спрямована на створення ресурсної бази, ком$
плексу умов, які забезпечують засоби існування та роз$
витку особистості, сім'ї та суспільства загалом. Вона
складається з таких елементів як формування та раціо$
нальний розподіл економічних ресурсів, контроль за
ефективним використанням та інше. На сучасному етапі
формування ринкових відносин в суспільстві першочер$
гова роль у реалізації економічної функції соціальної
роботи належить державі.

Соціальна робота як один з головних аспектів еко$
номічної політики держави представлена діяльністю
всієї структури соціального захисту населення з вироб$
ництва нематеріальних послуг. Соціальна робота грун$
тується на економіці як на матеріальній основі суспіль$
ства. Зараз це особливо важливо, оскільки спостері$
гається зростання безробіття, інфляції, зростання вар$
тості товарів та послуг. Результатом цього є зниження
загального рівня та якості життя населення. Соціальна
робота як організаційне втілення державної соціальної
політики, володіє однією з основних функцій — розви$
ток та регулювання соціальних відносин у рамках існу$
ючої соціальної структури суспільства.

In the conditions of market relations, the social orientation of the economic policy of the state comes to the

fore. This is largely due to the creations of the necessary material base for social protection and support of the

country's population. The economy is the material foundation and main resource for the development of the

social sphere, which is an important factor that determines the development of the economy. The purpose of the

article is to research of theoretical and methodological bases of social work and its interrelation with the state's

economic policy. Results. It is determined that the basis of economic activity in social work is the state's economic

policy. This is especially important now, as there is rising unemployment, inflation, the cost of goods and services,

as well as a simultaneous decline in the general level and quality of life of the population. Social work should be

understood as a tool for implementing social and economic policies. The relationship between economic policy

and social work is determined by the nature, goals, and specifics of economic activity in this area, as well as the

totality of production relations, mode of production, and economic base of society at this stage of its development.

The economic basis of social work is a financial foundation, which is associated with the material condition of

society, which is based on the economic activity of social institutions and services, the production of socioB

economic services. The dynamics of social expenditures in the Consolidated Budget of Ukraine in 2010—2019

are analyzed. Results indicate a certain unevenness in the growth rate of expenditures due to changes in the

social protection system that required significant government spending. Conclusion. An important task of social

work is to study the social needs of the subject and identify the economic potential to meet them according to

the scientific base and capabilities of society in modern conditions. In order, to create a socioBeconomic mechanism

to support the living conditions of the population in Ukraine, all macro— and microeconomic priorities should

be assessed by the impact on improving the living conditions of people, taking into account their growing needs —

this is the economic function of social protection.

Ключові слова: соціальна робота, державне регулювання, соціальний захист, економічна політика, со�
ціальна політика.

Key words: social work, state regulation, social protection, economic policy, social policy.

Основними критеріями соціально$орієнтованої еко$
номіки повинна стати стабільність економічного зрос$
тання держави, підвищення рівня життя населення, га$
рантована захищеність людей, не зайнятих у сфері ма$
теріального виробництва товарів та послуг. Це вимагає
створення спеціального інституту соціального захисту
населення, становлення та розвиток професійної со$
ціальної роботи як його важливого інструменту. Фор$
мування цієї системи неможливо без стійкої економіч$
ної основи, в створенні якої повинна брати участь не
тільки держава, а й суспільство. Ефективність реалізації
соціальної роботи на державному чи регіональному
рівні в більшості залежить від економічної політики дер$
жави, бюджетного забезпечення, фінансових ресурсів
держави та підприємств. У разі правильного підходу
соціальна робота в складі соціальної політики може ак$
тивно впливати на економічне зростання й суспільство.
Економічна політика та соціальна робота органічно
взаємопов'язані, що вимагає правильного та зваженого
вибору пріоритетів їх розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам, пов'язаним із дослідженням теоретико$

методологічних основ та особливостей організації со$
ціальної роботи присвячено доволі багато праць вітчиз$
няних і зарубіжних науковців, зокрема, В.П. Андрущен$
ка, О.В. Безпалько, В.Д. Бакуменко, С.О. Борисевича,
С.І. Григор'єва, І.Д. Звєрєвої, А.М. Михненко, О.М. Па$
лій, С.М. Серьогіна, Є.І. Холостової та інших. Однак,
попри досягнення вищеназваних учених, у наукових
працях недостатньо висвітлюється комплексне систем$
не дослідження впливу та взаємозв'язку соціальної ро$
боти з економічною політикою, що проводиться держа$
вою.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні теоретико$мето$

дологічних основ соціальної роботи та її взаємозв'язку
з економічною політикою держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна, відповідно до Конституції, визначена як
"соціальна" держава, що накладає на вітчизняну еконо$
мічну політику соціальний пріоритет розвитку. Через
складність і взаємозалежність соціальних проблем сус$
пільства економічна стратегія розвитку потребує ре$
формування, що повинно базуватися на усвідомленні
підходів у визначенні стратегічних напрямів розвитку
соціально$економічної політики.

Розвиток ринкової економіки призвів до загострен$
ня соціальних відносин та обумовив необхідність вдос$
коналювати політику держави та посилювати її соціаль$
ну спрямованість. Світовий досвід свідчить про те, що
не можливо спочатку забезпечити економічне зростан$
ня, залишаючи поза увагою соціальні проблеми. Такий
підхід ще досі існує в соціальній, економічній та бюд$
жетній політиці держави, це ще більше ускладнює та за$
гострює соціальні хвороби, погіршує загальний стан,
надає негативним соціальним явищам незворотних вла$
стивостей, та в кінцевому результаті призводить до втра$
ти часових можливостей та темпів економічного та со$
ціального розвитку.

Попри постійні трансформаційні процеси, що відбу$
ваються у вітчизняному суспільстві важливою складо$
вою та механізмом побудови соціальної держави є соц$
іальна політика та соціальна робота як її практична
форма реалізації. Цілями соціальної політики є соціаль$
ний захист населення, зайнятість, охорона здоров'я, ос$
віта, житло. Населення країни є об'єктом соціальної
політики, а держава — суб'єктом.

На практиці соціальна політика реалізується через
соціальну роботу. Під соціальною роботою розуміють
систему теоретичних знань та практичних дій, метою
якої є підтримка найменш захищених верств населення
та протидія чинникам соціального виключення з метою
забезпечення соціальної справедливості.

Сутність поняття "соціальна робота" в сучасній
науковій літературі розглядається в трьох основних на$
прямках:

— професійна діяльність що полягає у наданні до$
помоги людям, що перебувають у скрутному положенні;

— фахова навчальна дисципліна що вивчається при
підготовці майбутніх кваліфікованих працівників со$
ціальної сфери;

— сфера наукового знання про закономірності
управління процесом використання ресурсів окремого
індивіда, сім'ї чи спільноти у ситуаціях, пов'язаних із
порушенням соціального функціонування.

У наукових дослідженнях стверджується той факт,
що трактування категорії "соціальна робота" має грун$
туватися на поняттях "соціальне" та "соціалізація". Під
соціальною роботою науковець розуміє професійну
діяльність соціальних інститутів, державних та недер$
жавних організацій, окремих груп та індивідів, що по$
в'язана із наданням допомоги окремим особам або гру$
пам людей стосовно їх соціалізації при ускладненні у
них процесу соціалізації, його призупиненні чи розвит$
ку у зворотному напрямку через відсутність належних
умов або наявність особистих вад [1].

Нині у світовій практиці соціальна робота розумі$
ється як форма діяльності, що спрямована на досягнен$
ня соціальних змін. Міжнародною федерацією соціаль$
них працівників (International Federation of Social
Workers, IFSW) сформульовано визначення соціальної
роботи, як вид професійної діяльності, ключовим зав$
данням якої є проведення соціальних перетворень у
суспільстві загалом та окремих його галузях зокрема.
Згідно з цим значенням, соціальна робота будується у

тісному взаємозв'язку з гуманітарними, релігійними й
демократичними ідеями і теоріями та представляє со$
бою універсальний засіб для задоволення потреб су$
спільства. Тому велика кількість зарубіжних учених
головною метою соціальної роботи вбачають надання
соціальної допомоги людям [2].

Визнаним є той факт, що соціальна робота склада$
лась у важкі часи, коли глобальна економічна політика,
ринковий капіталізм та неоліберальні принципи почали
оволодівати всією Європою та розповсюджуватись за
її межами. Науковець Харві визначає це як неолібераль$
ну глобалізацію, що покриває всі економічні, соціальні,
політичні, культурні та міжнародні відносини та взає$
модії [3]. Зростання глобального зближення економіч$
ної політики та практики, попри існуючу модифікацію
їх реалізації, прояву та дискурсах у різних країнах впли$
нуло на міжнародні аспекти благополуччя, приватиза$
цію соціальної допомоги та управлінських програм у
всіх сферах надання соціальних послуг [4; 5]. Крім того,
вплив глобалізації на економіку розуміється як процес,
що збільшує соціальні проблеми на макрорівні.

Соціальна робота — це інструмент реалізації полі$
тичних установок суб'єктів соціальної та економічної
політики, практична галузь соціальної політики.
Політика є її організаційною основою, виконуючи
важливу методологічну функцію. Така постановка
проблеми не тільки не зменшує значення соціальної
роботи, а й підкреслює її практичну спрямованість.
Зміст соціальної роботи характеризується процеса$
ми, що відбуваються в економічній, політичній і соц$
іальній сферах.

Американський економіст Дж. Стігліц стверджував,
що соціальний капітал займає важливе місце в успіш$
ності економічного зростання, зокрема у розвитку со$
ціальних відносин та соціальної інфраструктури [6].

Науковці трактують поняття "економічна політика"
по$різному. Одні вважають, що економічна політика —
це система заходів держави із врегулювання всіх сек$
торів національного господарства [7]. В інших випадках
економічна політика держави трактується як цілеспря$
мована система заходів у галузі суспільного виробниц$
тва, розподілу, обміну та споживання благ.

Сучасний економічний словник дає більш розшире$
не трактування: економічна політика це політика, яка
проводиться державою, система заходів в галузі управ$
ління економікою, надання певної економічної спрямо$
ваності економічним процесам відповідно до цілей, зав$
дань та інтересів держави.

Економічна політика покликана відображати інте$
реси суспільства, всіх його соціальних груп та спрямо$
вана на забезпечення стійкості національної економі$
ки. Таким чином, економічна політика — це сукупність
наукових положень, цілей, завдань, принципів, рішень
та дій держави, що спрямовані на забезпечення опти$
мального функціонування ринкового механізму з най$
більшою економічною ефективністю.

У розвинених країнах соціальний компонент дер$
жавної економічної політики включає три основні ас$
пекти:

— договірне регулювання оплати праці найманих
працівників та доходів самозайнятих осіб;

— розвиток обов'язкового та добровільного со$
ціального страхування з метою мінімізації та компен$
сування захворювань, інвалідності, втрати місця робо$
ти та інших соціальних ризиків;

— надання суспільних благ, пов'язаних з освітою,
охороною здоров'я, соціальним забезпеченням населен$
ня тощо [8].

В Україні напрями соціальної роботи визначаються
Президентом України, Верховною Радою України та
Кабінетом Міністрів України. В Україні важливу роль у
формуванні системи надання соціальних послуг відіграє
нормативно$правове регулювання цього процесу.
Основними законодавчими документами є:
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1. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації
Стратегії подолання бідності" [9], що містить основні
напрями розвитку розвитку системи надання соціаль$
них послуг:

— адресність державної соціальної допомоги;
— заміна окремих пільг соціальними послугами;
— перехід від бюджетного фінансування державних

установ до програмного фінансування громадських
організацій, що надаватимуть ці послуги;

— передавання повноважень, які пов'язані із пла$
нуванням, фінансуванням і організацією процесу надан$
ня соціальних послуг органам місцевого самоврядуван$
ня.

2. Закон України "Про соціальні послуги" [10], що
визначає ключові правові та організаційні основи надан$
ня соціальних послуг.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
схвалення Стратегії реформування системи надання
соціальних послуг" [11], у якому сформульовано мету
та визначено пріоритетні напрямки реформування сфе$
ри надання соціальних послуг, передбачені заходи, по$
в'язані із розширення доступу соціальних послуг осіб,
які перебувають у важких життєвих ситуаціях.

У Стратегії подолання бідності зазначено, що соці$
ально$економічна ситуація, яка прослідковується ос$
танніми роками, суттєво змінила життя населення [9].
Зокрема, спад виробництва, інфляція, зміни форм влас$
ності, низькі розміри пенсій, допомоги та соціальних
виплат призвели до зниження рівня життя населення,
розшарування його за рівнем доходів, збільшення мас$
штабів бідності, зростання безробіття. Такі проблеми
мають суто економічне підгрунтя, відображають не$
ефективну економічну політику держави, відсутність у
державі розвинутої системи страхування життєвих ри$
зиків.

Соціальна робота здійснюється в певному соціаль$
ному просторі, що включає економічні зв'язки його
суб'єктів та об'єктів. Економічними основами соціаль$
ної роботи є сукупність виробничих відносин суб'єктів
та об'єктів соціальної роботи на певному етапі розвит$
ку виробничих сил, а також економічних умов та еле$
ментів виробництва соціальних послуг для населення,
особливо його соціально незахищених категорій.

У соціальному просторі здійснюються економічні
зв'язки та контакти, виражаються багатогранні еко$
номічні форми та засоби співіснування та взаємодії
цілісних соціальних суб'єктів (особистість, сім'я, трудо$
вий колектив, група), тим самим створюючи своєрідний
економічний простір.

Формування системи соціального захисту неможли$
ве без міцного економічного підгрунтя. Економіка є
матеріальним фундаментом та ресурсом для розвитку
соціальної сфери, яка є важливим чинником, що визна$
чає розвиток економіки. Адже саме від соціальної сфе$
ри передусім залежить формування центральної вироб$
ничої сили економіки — людини. Тому не тільки без роз$
винутої економіки та ефективної економічної політики
не може бути розвинутої соціальної сфери, але й без
розвинутої соціальної сфери не може існувати розви$
нута економіка. Економічна функція соціальної робо$
ти полягає у діяльності суб'єктів системи соціального
захисту населення з формування та раціонального роз$
поділу соціально$економічних ресурсів, сукупності
умов, що забезпечують життєдіяльність населення. Соц$
іальне забезпечення постає в якості розподільчих відно$
син, під час яких відбувається розподіл коштів страхо$
вих фондів і перерозподіл бюджетних коштів на потре$
би соціального забезпечення.

Фінансове забезпечення системи соціального захи$
сту здійснюється в значній мірі за рахунок державних
коштів. У країнах Європейського Союзу на соціальний
захист витрачається близько 55% державного бюдже$
ту, зокрема, в Німеччині — 59%, в Данії — 57%, в Нор$
вегії — 56% [12].

В Україні розмір соціальних виплат вкрай низький,
а система соціального захисту є громіздкою та мало$
ефективною з точки зору виконання її ключових зав$
дань із зменшення рівня бідності, зменшення нерівності
у доходах, підвищенні якості життя населення. Існую$
чий дисбаланс у розвитку економіки та складне соціаль$
не становище погіршують фінансове забезпечення со$
ціального захисту населення. У державних витратах
соціальні видатки займають провідне місце, бюджет
(державний та місцевий) є ключовим джерелом фінан$
сування системи соціального захисту. Протягом ос$
танніх років спостерігається стійке зростання видатків
на соціальне забезпечення (рис. 1).

На рис. 1 можна спостерігати нерівномірність в тем$
пах зростання видатків протягом даного періоду. Це
пов'язано із певними змінами у системі соціального за$
хисту, що потребували значних державних витрат. З
2016 р. виявляється тенденція збільшення розміру дер$
жавних видатків на соціальний захист населення. Це
свідчить про те, що позитивним моментом є соціаліза$
ція витратної частину бюджету, оскільки це забезпечує
покращення соціально$економічного стану населення
шляхом зменшення бідності, а це в результаті позитив$
но позначається на економічному розвитку держави
загалом. З іншого боку, така тенденція збільшує наван$

Рис. 1. Динаміка соціальних видатків у Зведеному бюджеті України
у 2010—2019 рр., млн грн

Джерело: складено на основі [13; 14].
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таження на державні фінанси створюючи дисбаланс у
соціальній політиці, коли частина фінансових ресурсів
витрачається без врахування цілей соціального захис$
ту.

Фінансування закладів соціальної роботи з населен$
ням, які безоплатно надають їм різноманітні послуги
фінансується коштами державного та місцевих бюд$
жетів, а також власними коштами закладів соціального
захисту, які вони можуть отримувати через надання
певних платних послуг або від різноманітних спонсорів.

У Господарському Кодексі України у статті 10 ви$
значено основні напрями економічної політики, зокре$
ма, у соціально$економічній сфері держава здійснює
соціальну політику захисту прав споживачів, політику
заробітної плати і доходів населення, політику зайня$
тості, політику соціального захисту та соціального за$
безпечення [15].

Держава як основний суб'єкт реалізації економіч$
ної політики створює нормативно$правові умови для
того, щоб працююче населення здатне було забезпечи$
ти собі достойний рівень життя. Населення виступає
суб'єктом самозабезпечення. А для економічної
підтримки тих, хто об'єктивно не може працювати, дер$
жава створює систему служб підтримки. Крім того,
створюються правові умови для благочинної діяльності
громадських організацій.

Методами економічної діяльності у сфері соціаль$
ної роботи є засоби досягнення соціальних цілей на
основі об'єктивних економічних принципів. Економічні
методи це важлива частина механізму соціальної
підтримки, оскільки забезпечують конкретну соціаль$
но$економічну підтримку у важких життєвих обстави$
нах.

До основних державних економічних методів вирі$
шення соціального завдання можна віднести такі:

— введення системи мінімальних соціально$еконо$
мічних гарантів, що передбачені законом, спрямованих
на реалізацію конституційних прав громадян: мінімаль$
ний розмір оплати праці, прожитковий мінімум та інше;

— індексація доходів — перерахунок та зміна гро$
шових доходів населення (зарплати, пенсії, стипендії,
соціальні виплати) з урахуванням динаміки роздрібних
цін, вона виступає способом соціального захисту насе$
лення від інфляції та частково або повністю компенсує
втрати населення в доходах;

— компенсація витрат — виплати, що компенсують
відшкодування втрат, застосовуються в окремі періоди
для збереження рівня забезпечення пенсіями або інши$
ми соціальними виплатами, крім того, компенсація може
бути обумовлена катастрофами природного або антро$
погенного характеру, витратами у зв'язку з народжен$
ням дитини, догляду за інвалідами.

Але необхідно розуміти, що забезпечити соціальну
захищеність всього населення неможливо. Світова прак$
тика вказує на те, що жодна держава світу не може еко$
номічно підтримати більше 5—10% свого населення.
Тому соціально$економічна політика держави повинна
бути спрямована на створення правових умов, які сти$
мулюють зростання виробництв.

Слід також розуміти взаємозв'язок соціальних по$
казників з економічними. Зокрема, доходи населення,
рівень оплати праці формують платоспроможний попит,
інвестиційний обсяг ресурсів, який впливає на економі$
чне зростання.

З метою забезпечення розвитку соціальної роботи,
необхідно вміти професійно оцінювати ефективність
соціальних послуг, що надаються соціальними служба$
ми. Необхідний надійний інструментарій визначення
результативності, як діяльності соціальних служб, так і
окремих соціальних працівників, потрібні науково$об$
грунтовані критерії та показники ефективності, на ос$
нові яких можна кваліфіковано визначити результа$
тивність та якість соціальної роботи, а відповідно й
ефективність проведення напрямів економічної політи$

ки у сфері соціального забезпечення. Державні органи,
як правило, цікавлять показники макрорівня, на основі
яких можна визначити та оцінити ефективність управ$
лінської діяльності, ефективність функціонування
підсистем соціального захисту загалом (соціальне об$
слуговування, соціальне забезпечення, соціальна допо$
мога, соціальне страхування). Закордонний досвід
свідчить про те, що чим більш розвинута соціальна
інфраструктура, тим краще вона забезпечена законо$
давчо, фінансово, науково$методично та інформаційно,
тим кращі показники соціального здоров'я суспільства.

Під результативністю соціальної роботи розуміють:
— економічну ефективність — співставлення резуль$

татів та витрат у їх грошовому виразі;
— організаційна результативність включає в себе

оцінку управління персоналом, управління фінансами
та матеріальними ресурсами, зовнішніми зв'язками,
інформацією, робочим процесом;

— соціальна результативність якісна складова, що
характеризує ступінь наближення отриманого резуль$
тату до поставленої мети соціального розвитку [16].

Ефективність діяльності системи управління в галузі
соціального захисту населення залежить від достатності
у держави ресурсного забезпечення. Ефективність — це
показник того наскільки система здатна при наявних
ресурсах досягнути поставленої мети, визначеної її
функціями, а у випадку із системою соціального захис$
ту — наскільки вона сприяє скороченню соціальних ри$
зиків.

Економічна політика держави має бути спрямована
на розробку, координацію та фінансування стратегій в
сфері соціального забезпечення, зокрема:

— у підтримці національного діалогу щодо норма$
тивно$правової бази соціального захисту, підтримки в
розробці проєктів та стратегій соціального захисту;

— у координації оцінки та підтримки розвитку на$
ціонального потенціалу та механізмів координації,
підтримці у розвитку ключових міністерств та розвитку
координації з партнерами;

— у внутрішньому фінансуванні: огляд витрат сек$
тору, оцінка витрат програм, аналіз бюджетних мож$
ливостей, а також робота щодо збільшення ресурсів, які
виділяються на соціальний захист [17].

ВИСНОВКИ
В Україні соціальна політика і соціальна робота, як

її складова частина, грунтується насамперед на тому,
що вона має відповідати сучасному економічному ста$
ну, сприяти виходу з кризи, забезпечувати мінімально
необхідні стандарти рівня життя населення. Якісна пе$
ребудова економіки значною мірою залежить від якості
життя населення та рівня його забезпечення. В сучас$
них умовах переходу до суспільства та економіки, що
грунтуються на знаннях, важливим параметром висту$
пає рівень освіти населення, стан вітчизняної науки,
здоров'я нації. Насамперед потрібно звернути увагу на
рівень життя населення, особливо ті його категорії, які
живуть за межею бідності. Через існуючу систему до$
ходів населення, яка не забезпечує відтворення, відсут$
ня перспектива забезпечення гідного життя населення
і потенціалу економічного зростання.

Теорія соціальної роботи в Україні знаходиться на
стадії становлення, а практика розширює сфери своєї
діяльності за рахунок нових технологій та підходів. З
метою забезпечення ефективності соціальної роботи
уряду доцільно розробити систему державних стан$
дартів соціальних послуг і класифікатор соціальних по$
слуг, що дасть можливість виявити складові кожної ок$
ремої соціальної послуги та на основі цього визначити
її вартість. За даними про вартість соціальної послуги
та кількість осіб, які її отримують можна визначити суму
видатків на соціальну сферу та соціальний захист на$
селення. Законодавство у сфері соціального захисту і
бюджетне законодавство повинні узгоджуватися щодо
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механізмів, видів та основних форм соціального захис$
ту населення. Таке узгодження має відбуватись під час
прийняття рішень про рівень фінансування, його обсяг
та джерела.
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Кожен суб'єкт господарювання в процесі своїй діяльності піддається впливу багатьох факторів. Не

виключенням є й процес реалізації ними комерційних проєктів, як одного із шляхів додаткового отриB

мання прибутку. Одним із таких факторів є можливість настання ризикових подій, які негативно моB

жуть вплинути на результати виконання проєкту, а отже й на суб'єкта підприємництва загалом. Відтак

учасниками комерційних проєктів активно використовується ризикBменеджмент, як ефективний інструB

мент управління наявним ризиком. У свою чергу постійна нестабільність зовнішніх та внутрішніх умов

господарювання, спричинена світовою пандемією, різким падінням економік практично всіх країн світу

виводять ризикBменеджмент на принципово новий рівень, що зумовлює актуальність цього дослідженB

ня.

У науковій статті розглянуто сутність ризику та управління ним, ключові характеристики ризику.

Проаналізовано принципи побудови ефективної системи ризикBменеджменту проєктів, визначено

найбільш поширені ризики, які супроводжують комерційні проєкти. Досліджено схему проведення риB

зикBменеджменту комерційного проєкту із виконанням порівняльної характеристики підходів різних

науковців до цього процесу. Визначено особливості здійснення ризикBменеджменту на кожному із етапів,

із встановленням методів та підходів до управління ризиками. Виокремлено особливості аналізу ризиків,

які супроводжують комерційні проєкти. Запропоновано методи по зниженню наявних ризиків у процесі

ризикBменеджменту, а саме: розподіл ризиків між учасниками, страхування, формування резервів для

покриття непередбачуваних витрат та нейтралізація часткових ризиків.

Every business is exposed to many factors in the course of its activities. The process of realization of commercial

projects by them as one of the ways of additional profit is not an exception. One such factor is the possibility of

risky events that may adversely affect the results of the project and, consequently, the business entity as a whole.

Therefore, participants in commercial projects actively use risk management as an effective tool for managing

existing risk. In turn, the constant instability of external and internal economic conditions caused by the global

pandemic, the sharp decline of economies in almost all countries bring risk management to a fundamentally new

level, which determines the relevance of this study.

RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL PROJECTS
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У сучасній ринковій економіці ризик виступає не$

від'ємним атрибутом господарської діяльності суб'єктів.
На сьогодні проблема критичного впливу ризиків на
ефективність ведення бізнесу, модернізацію та розши$
рення об'ємів виробництва не оминула практично ніко$
го. Проте це не означає, що менеджерам необхідно шу$
кати такі рішення, результат від яких легко спрогнозу$
вати, адже вони зазвичай є неефективними. Необхідно
навпаки, навчитися передбачати ризик, оцінювати його
масштаби та прогнозувати можливі заходи по його усу$
ненню. Як показує досвід, на появу ризиків зазвичай
впливають обгрунтовані причини. Такими причинами
власне і є неможливість обчислення кінцевого резуль$
тату і врахування впливу на нього сукупності факторів,
які в процесі реалізації проєктів можуть змінюватись.
Водночас відсутність досвіду ефективного управління
підприємством, або його недостатність спричинюють
виникнення помилок у процесі прийняття управлінсь$
ких рішень, і як наслідок, знижують ефективність діяль$
ності підприємства. На допомогу в такому випадку при$
ходить ризик$менджмент, який виступає тим механіз$
мом, за допомогою якою менеджери підприємства от$
римують можливість ідентифікувати та нівелювати ри$
зик ще на етапі його зародження. Проте в умовах не$
стабільності внутрішнього та зовнішнього економічно$
го середовища, постійного коливання курсів валют,
рівня забезпеченості сировиною, ціни на акції, посилен$
ня конкуренції наявність ефективної системи ризик$ме$
неджменту під час реалізації комерційних проєктів на$
буває принципово нового значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Різноманітні аспекти управління ризиками під час

реалізації комерційних проєктів перебувають у полі
зору багатьох вчених та дослідників. Зокрема, вагомий
внесок у розкриття проблематики ризик менеджменту
здійснювали Апопій В., Вербіцька І. [2], Боровик М.В.
[1], Дурицька Г.В. [4], Верещагіна Г.В., Плєханова Т.Є.
[3], Коленда Н.В. [5] та інші. Окрім того, тематика ри$
зик менеджменту широко досліджується і в міжнарод$
них джерелах. Прикладом цього є дослідження, прове$
дене Landes O. [6] та Організацією економічного співро$
бітництва та розвитку [7]. Проте, не применшуючи вкла$
дення даних авторів, вважаємо, що існують питання ри$
зик$менеджменту комерційних проєктів, які потребу$
ють детального розгляду.

The scientific article considers the essence of risk and its management, key characteristics of risk. The

principles of building an effective system of risk management of projects are analyzed, the most common risks

that accompany commercial projects are identified. In particular, commercial projects are most affected by:

changes in the economic environment, socioBpolitical changes, instability of legislation, international risks,

production and technological, natural and others. The scheme of risk management of a commercial project with

the implementation of comparative characteristics of the approaches of different scientists to this process is

studied. The peculiarities of risk management implementation at each of the stages are determined, with the

establishment of methods and approaches to risk management. The essence of such risk management methods

as cancellation, prevention and control, insurance and acquisition is revealed. The sequence of development of

risk management strategy with establishment of key elements of its effective construction is investigated. The

peculiarities of risk analysis that accompany commercial projects through their qualitative and quantitative

assessment are highlighted. Methods for reducing existing risks in the process of risk management are proposed,

namely: distribution of risks between participants, insurance, formation of reserves to cover unforeseen costs

and neutralization of partial risks.
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МЕТА СТАТТІ
З урахуванням вищенаведеного, метою наукового

дослідження виступає розкриття особливостей ризик$
менеджменту комерційних проєктів в умовах сучасних
реалій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У міжнародній практиці управління значна увага
приділяється формуванню системи управління ризика$
ми, як ключової сфери менеджменту на підприємствах
та джерела довготривалої фінансової стабільності.
Особливо це актуально під час прийняття рішення про
виконання комерційних проєктів, адже під час їх реа$
лізації є можливість виникнення несприятливих умов,
ситуацій та наслідків, тобто виникає потенційний ри$
зик.

Загалом ризик є надзвичайно складною економіч$
ною категорію, бо під час його ідентифікації виникає ба$
гато протиріч. Водночас управління ризиком виступає
процесом реагування на зміни умов зовнішнього та внут$
рішнього середовища в процесі реалізації проєктів [2,
c. 282]. З іншого боку, Landes, A. під управління ризи$
ком розуміє стратегію, яку організації використовують
для забезпечення своїх активів, мінімізацію зобов'язань
та захисту грошових потоків своєї організації [6].

Невід'ємною складовою ризик$менеджменту під час
реалізації комерційних проєктів є постійний моніторинг
ризиків, який передбачає їх контроль протягом всього
життєвого циклу проєкту. Водночас якісний моніторинг
ризиків є основою управління наявною інформацією,
яка в подальшому впливає на прийняття ефективних уп$
равлінських рішень ще до моменту настання ризикових
подій.

Найбільш поширеною характеристикою ризику ви$
ступає наявність загрози або небезпеки появи невдач у
певній діяльності, потенційна небезпека утворення не$
сприятливих наслідків, змін оточуючого середовища
фірми, які в кінцевому підсумку можуть спричинити
втрату ресурсів, зумовити збитковість діяльності, а та$
кож спричинити закриття підприємства загалом.

Обов'язковою умовою ефективності системи ризик$
менеджменту комерційних проєктів є її побудова на ос$
нові низки принципів. Зокрема [3, c. 47]:

1. Усвідомлене сприйняття ризиків.
2. Індивідуальна відповідальність кожного з учас$

ників системи ризик$менеджменту.
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3. Правильність формування мети ризик$менедж$
менту проєкту та наявність можливостей безпосеред$
нього впливу на ті ризикові характеристики, які є виз$
начними для досягнення поставленої мети.

4. Забезпечення об'єктивності, повноти та достові$
рності інформації.

5. Незалежність управління окремими групами ри$
зиків.

6. Ефективність зіставлення ризиків, які приймають$
ся разом із проєктом із загальною дохідністю проєкту
для підприємства.

7. Мінімізація потенційних ризиків і ступенів їх впли$
ву.

8. Наявність системи оперативного реагування на
зміни в умовах зовнішнього та внутрішнього середови$
ща.

9. Використання інноваційних підходів до управлін$
ня ризиками.

Не менш важливим для побудови ефективної сис$
теми ризик$менеджменту є наявність механізму ефек$

тивного визначення потенційних ризиків під особли$
вості конкретного комерційного проєкту. Під час реалі$
зації таких проєктів найбільш поширеними ризиками
виступають (рис. 1).

Окрім того, на реалізацію комерційних проєктів
може впливати правове середовище їх реалізації, форс$
мажорні обставини, процедура отримання дозволів та
ліцензій, соціальні та екологічні ризики, а також ризи$
ки постачання [7].

Таким чином, на основі вищенаведеної інформації
можемо сформувати висновки, що значна кількість ри$
зиків, які впливають на реалізацію комерційних проєк$
тів, вимагають наявності у підприємства ефективної си$
стеми по управлінню ними. Цей перелік не є вичерпним
і може бути розширеним із урахуванням специфіки ок$
ремого проєкту.

З урахуванням наявності великої кількості елементів
комерційного проєкту, а також факторів, які можуть
вплинути на його реалізацію ризик менеджмент набу$
ває вигляду розгалуженого механізму. У стандартному

Рис. 1. Ризики під час реалізації комерційних проєктів

Джерело: [4, c. 129].

Рис. 2. Схема ризик6менеджменту комерційного проєкту
Джерело: [1, c. 19].
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вигляді процес ризик менеджменту комерційного
проєкту виглядає наступним чином (рис. 2).

Таким чином, на основі наведеного рисунку може$
мо побачити, що процес ризик$менеджменту комерцій$
ного проєкту починається із визначення контексту ри$
зик$менеджменту. Під час виконання цього етапу необ$
хідно визначити зовнішні характеристики підприєм$
ницького середовища, внутрішні параметри організації,
а також параметри ризик$менеджменту, в яких буде
реалізовувати цей процес. Окрім того, визначаються ви$
моги до діяльності, на основі яких виокремлюються кри$
терії ризиків, а також структура та методи їх аналізу.

На наступному етапі відбувається ідентифікація ри$
зиків. Іншими словами менеджери дають відповідь на за$
питання коли, де і як ризикові ситуації можуть завади$
ти, послабити, затримати або посприяти досягненню по$
ставлених цілей.

На третьому етапі відбувається їх оцінка, а також
прийняття і реалізація ризикового рішення. В межах
цього етапу необхідно визначити наслідки, ймовірність
виникнення, рівень ризику, а також причини і фактори
виникнення ризикових ситуацій. Окрім того, аналіз на
цьому етапі повинен враховувати масштаб потенційних
подій і можливі шляхи їх виникнення. При аналізі ри$
зиків необхідно також виявити і оцінити наявні інстру$
менти і методи контролю за ризиками.

Четвертий етап передбачає співставлення ризику із
критеріями, встановленими раніше. У відповідності до
отриманих даних і параметрів моделі ризик$менеджмен$
ту визначається баланс між потенційними вигодами і
негативними наслідками. Це дозволяє приймати рішен$
ня про масштаби та характер ризикового рішення, а та$
кож встановлювати пріоритетні напрями діяльності,
пов'язаної з ризик$менеджментом.

Поруч із цим на другому, третьому та четвертому
етапі паралельно відбувається визначення ступеня зна$
чущості ризику та взаємодія й консультування як з внут$
рішніми так і з зовнішніми учасниками проєкту. При
цьому кожен із етапів підлягає моніторингу та аналізу.

Водночас Вербіцька І.І. пропонує таку послідовність
етапів ризик менеджменту комерційного проєкту [2, c.
284]:

1. Ідентифікація ризику і оцінка ймовірності його
реалізації та масштабів негативних наслідків із визна$
чення максимально можливих.

2. Вибір методів та інструментів управління виявле$
ним ризиком.

3. Розробка ризик$стратегії з метою зниження ймо$
вірності реалізації ризику і мінімізації можливих нега$
тивних наслідків.

4. Реалізація ризик$стратегії.
5. Оцінка досягнутих результатів із подальшим ко$

ригуванням стратегії.
Ключовим етапом ризик менеджменту виступає етап

вибору методів та інструментів управління ризиком.
Розглянемо цей етап детальніше.

Загалом у науковій практиці відомо чотири методи
управління проєктними ризиками: відміна, запобігання
та контроль, страхування та поглинання [5, c. 399].

Відміна ризику означає відмову від ризикової діяль$
ності або ж її перетворення на таку, у результаті якої
ризик зникає. Запобігання та контроль в свою чергу пе$
редбачає організацію ефективної діяльності в межах
проєкту таким чином, щоб його учасники мали змогу
впливати на причини ризику і знижувати ймовірність
настання ризикових подій. Контроль за ризиками про$
являється у реалізації сукупності заходів, які спрямо$
вані на зменшення негативних наслідків ризикових
подій. В свою чергу страхування полягає у зменшення
збитків від діяльності за рахунок акумульованих до
спеціальних страхових фондів коштів, з яких покрива$
ються наслідки несприятливих подій, а поглинання —
передання матеріалізованого ризику одному із учас$
ників проєкту. Останній метод використовується лише

тоді, коли присутній мінімальний ризик настання ризи$
кової події або ж коли збитки від таких подій мають
неістотний вплив на його учасників.

Окрім того, аналіз ризиків поділяється на кількісний
та якісний. При цьому кількісний повинен давати мож$
ливість менеджерам у числовій величині визначити роз$
міри окремих ризиків та проєкту загалом. З іншого боку,
якісний аналіз дає відповідь на питання які фактори мо$
жуть вплинути на реалізацію проєкту, межі їх впливу
та види ризиків, які притаманні саме цьому проєкту [4,
c. 131].

Аналіз ризиків проводиться одним із методів. Розг$
лянемо деякі з них. Отже, першим методом виступає
метод аналогій, який передбачає використання даних по
проєктах, які були реалізовані раніше для прогнозуван$
ня ризикових ситуацій по поточному проєкту. Як пра$
вило, цей метод використовується у страхуванні, коли
відбувається публікація рейтингу про найбільш ризикові
напрями.

Наступним методом аналізу ризиків виступає метод
експертних оцінок, коли ризиковість проєкту визна$
чається на основі думок провідних керівників та менед$
жерів. Невід'ємною умовою використання зазначеного
методу є встановлення показників, допустимих та кри$
тичних витрат, приймаючи їх рівень як такий, який ймо$
вірно може настати.

У свою чергу розрахунково$аналітичний метод ба$
зується на прикладній теорії. Проте така теорія є добре
розробленою лише для деяких сфер, тому цей метод
застосовується рідко. Останній із запропонованих ме$
тодів аналізу ризиків — статистичний, за допомогою
якого менеджери отримують можливість аналізувати та
оцінювати різні шляхи реалізації проєктів.

Після відбору конкретних методів та інструментів
оцінки та аналізу ризиків відбувається відображення
результатів за допомогою стратегії ризик менеджмен$
ту. Така стратегія містить у собі правила, на основі яких
приймаються ризикові рішення і способи визначення
варіантів їх вирішення.

У процесі реалізації комерційного проєкту відбу$
вається паралельне впровадження і стратегії ризик ме$
неджменту із одночасною оцінкою результатів їх впро$
вадження. Відтак заключний етапом ризик$менеджмен$
ту є оцінка ступеня та якості реалізації комерційного
проєкту із визначенням меж реалізації ризиків у про$
цесі виконання таких проєктів із подальшим внесенням
змін до ризикової стратегії, якщо у цьому є необхідність.

Водночас, у процесі ризик$менеджменту може
відбуватись зниження наявних ризиків одним із методів:

1. Розподіл наявного ризику між усіма учасниками
— відбувається на етапі підготовки проєктних доку$
ментів. Кожен учасник бере на себе ризик у тому
розмірі, в якому приймає участь в реалізації проєкту.
Проте найбільше в цьому випадку ризику інвестор [5, c.
400].

2. Страхування ризиків шляхом формування ре$
зервів коштів для покриття витрат. Окрім того, в межах
даного методу виділяються також співстрахування —
розподіл ризиків меж великими страховиками та пере$
страхування, яке передбачає передачу частини ризику
іншим страховикам.

3. Формування резервів для покриття непередбачу$
ваних витрат. Використання такого методу дозволяє
сформувати страховий фонд для фінансування ризиків,
які виникають у процесі реалізації проєкту і цим самим
перекрити збої у його виконанні. При цьому частина
резервного фонду постійно повинна знаходитися в ру$
ках у менеджерів, а інша частина перебувати у розпо$
рядженні учасників [5, c. 400].

4. Нейтралізація часткових ризиків, які виникають
на окремих етапах реалізації проєкту, але прямо не
впливають на його виконання. Такими частковими ри$
зиками є правові, податкові, ризик недобросовісності
виконавців, тощо.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/202144

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, у результаті проведеного досліджен$
ня встановлено, що ризик супроводжує будь$яку
діяльність суб'єктів господарювання, а саме тому ним
необхідно вміти керувати. Для цих цілей використо$
вується система ризик$менеджменту, яка розробляєть$
ся відокремлено під кожне підприємство, а у випадку
реалізації комерційних проєктів — окремо під кожен
проєкт. При цьому потенційними ризиками реалізації
комерційних проєктів виступають: невизначеність полі$
тичної ситуації та соціально$економічного середовища,
нестабільність законодавства, зокрема інвестиційного,
ризики транскордонного співробітництва у вигляді зак$
риття кордонів, введення торговельних заборон, виник$
нення новітніх технологій, які знижують актуальність
реалізації поточного проєкту, зміна природних умов,
виробничо$технологічні ризики тощо.

Відтак, стає очевидним, що за наявності такої вели$
кої кількості факторів впливу на проєкти, які реалізо$
вуються підприємствами без ризик$менеджменту їх ус$
пішно виконати практично не можливо. Залежно від
сфери реалізації проєкту ця система може мати свій
уніфікований вигляд. Зокрема, згідно зі схемою, запро$
понованої одним із вітчизняних науковців, ризик менед$
жмент комерційного проєкту включає етапи: визначен$
ня контексту ризик$менеджменту, ідентифікація, аналіз
та оцінка ризику, а також прийняття і реалізація ризи$
кового рішення. На етапі ідентифікації, аналізу та оці$
нки здійснюється визначення ступеня значущості ризи$
ку та взаємодія й консультування. Водночас кожен етап
ризик$менеджменту супроводжується постійним моні$
торингом та аналізом.

Окрім того, ризик$менеджмент проєкту можна
здійснювати із використанням стратегії, у якій визна$
чається чітка послідовність дій по управлінню ризика$
ми. Одним із найважливіших етапів розробки стратегії
є вибір одного із методів управління проєктними ризи$
ками: відміна, запобігання та контроль, страхування та
поглинання. Для забезпечення ефективності ризик$ме$
неджменту важливим є правильність аналізу ризиків:
кількісний та якісний. При цьому кількісний повинен
давати можливість менеджерам в числовій величині виз$
начити розміри окремих ризиків та проєкту у цілому. З
іншого боку, якісний аналіз дає відповідь на питання які
фактори можуть вплинути на реалізацію проєкту, межі
їх впливу та види ризиків, які притаманні саме даному
проєкту.

Ризик$менеджмент комерційного проєкту забезпе$
чує можливість також і зниження наявних ризиків шля$
хом їх розподілу, страхування, формування резервних
фондів та нейтралізації.

Необхідно розуміти, що ризик$менеджмент комер$
ційного проєкту не закінчується розробкою стратегії чи
вибором конкретного методу по управлінню та знижен$
ню наявних ризиків. Це довготривалий процес, який
повинен постійно коригуватись з урахуванням нових
умов реалізації проєкту, і лише в такому випадку буде
забезпечена його висока ефективність.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF BUDGETS OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES
IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

У статті висвітлено актуальні тенденції формування бюджетів об'єднаних територіальних громад у

процесі бюджетної децентралізації. З'ясовано риси бюджетів об'єднаних територіальних громад та особB

ливості їхнього формування і реалізації на практиці. Проаналізовано базові джерела надходжень до бюдB

жетів об'єднаних територіальних громад: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, плата за

землю, єдиний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки тощо. Розглянуто

джерела мобілізації ресурсів та напрями розміщення накопичених коштів з метою повноцінного розвитB

ку територіальних громад та збереження незалежності і високої фінансової самостійності. Визначено

базові проблеми у фінансуванні діяльності об'єднаних територіальних громад. Запропоновано альтерB

нативні джерела фінансування програм розвитку об'єднаних територіальних громад. Окреслено основні

проблеми формування бюджетів створених об'єднаних територіальних громад та порядок і способи їхньоB

го розв'язання.

The article highlights the current trends in the formation of budgets of united territorial communities in the

process of budget decentralization. The features of the budgets of the united territorial communities and the

peculiarities of their formation and implementation in practice are clarified. The basic sources of revenues to the

budgets of the united territorial communities are analyzed: personal income tax, excise tax, land tax, single tax

and tax on real estate other than land, etc. The structure of revenues to the budgets of the united territorial

communities in Ukraine in terms of the main types of revenues is presented. The factors that caused the change

in the dynamics of the most structural tax payments have been identified. The classification of united territorial

communities has been carried out. Sources of resource mobilization and directions of placement of accumulated

funds for the purpose of fullBfledged development of territorial communities and preservation of independence

and high financial independence are considered. The dynamics of the expenditures of the budgets of the united

territorial communities in Ukraine is analyzed. The structure of expenditures of the budgets of the united territorial

communities in Ukraine is presented. The basic problems in financing the activities of the united territorial

communities have been identified. Alternative sources of funding for development programs of united territorial

communities have been proposed. It is shown that the budgets of the united territorial communities are the basis

for the implementation of territorial communities of quality and various services to their citizens, in the form of

social projects aimed at improving infrastructure, mobilization of investment resources, implementation of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Базою економічно розвиненої держави, яка харак$

теризується високим рівнем демократичності є са$
мостійні та незалежні у фінансовому аспекті терито$
ріальні громади. Адже тільки вони мають змогу створи$
ти якісне та повноцінне надання суспільних послуг для
населення.

В Україні відбуваються важливі трансформації у на$
прямі демократичного розвитку суспільства та станов$
лення його як демократичного об'єднання, потребами
та інтересами якого країна не може не керуватись. Такі
трансформації зумовили нову стадію розвитку місцевих
рівнів самоврядування, що розпочалась із реформуван$
ня Бюджетного та Податкового кодексів та продовжу$
вались у вигляді створення територіальних громад та
реалізації демократичного обрання органів місцевого
самоврядування. Наразі саме бюджет територій вва$
жається ключовим джерелом фінансування територі$
альних громад та їхнього розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження аспектів формування і використання

бюджетів територіальних громад та особливостей
їхнього функціонування в умовах децентралізації бюд$
жетних відносин представлені в наукових працях В. Де$
м'янишина, В. Зайчикової, О. Кириленко, В. Кравченка,
М. Карліна, Т. Кізими, М. Крупки, В. Опаріна, І. Луні$
ної, С. Юрія та ін.

Водночас, віддаючи належне науковим напрацюван$
ням вчених, проблемні аспекти фінансової само$
стійності територіальних громад в умовах бюджетної
децентралізації та політичної й економічної нестабіль$
ності в країні проаналізовано не повною мірою та недо$
статньо обгрунтовані. Потребують подальших наукових
досліджень фактори формування фінансово незалеж$
ної територіальної громади, не запропоновано комплек$
су заходів та інструментів фінансового забезпечення
об'єднаних територіальних громад.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз підсумків реформування

місцевих громад у процесі бюджетної децентралізації
та надання територіальним громадам повної само$

development programs and resources for various activities. in order to comprehensively improve the conditions

of activity and residence of citizens of the territory. The main problems of budget formation of the created united

territorial communities and the order and ways of their solution are outlined.

Ключові слова: об'єднана територіальна громада, бюджет об'єднаної територіальної громади, доходи
бюджету, видатки бюджету, базова дотація, субвенція, бюджетна децентралізація.

Key words: united territorial community, budget of the united territorial community, budget revenues, budget
expenditures, basic subsidy, subvention, budget decentralization.

стійності та фінансової незалежності, виявлення на цій
основі особливостей формування бюджетів терито$
ріальних громад, а також окреслення напрямів вдоско$
налення фінансової спроможності територіальних гро$
мад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бюджети місцевих громад є базовим системофор$

муючим елементом державної фінансової системи та
інструментом реалізації соціальної політики. На базі
ресурсів органів місцевого самоврядування, що зосеред$
жені у місцевих бюджетах, здійснюється фінансове за$
безпечення близько 70% видатків соціальної сфери [4].
Бюджети об'єднаних територіальних громад за своєю
сутністю ідентичні місцевим бюджетам.

Реалізація процесів децентралізації в Україні спри$
чинила зростання кількості об'єднаних територіальних
громад та відповідно власних надходжень їхніх бюд$
жетів. Найбільша кількіть об'єднаних територіальних
громад утворена протягом 2015—2018 рр., проте зрос$
тання їхньої кількості спостерігається й у 2019—2020
рр. (рис. 1).

Такий процес є позитивною тенденцією розвитку
нашої держави, оскільки таким чином можна забезпе$
чити ефективність управління фінансовими ресурсами
та достовірне прийняття рішень у напрямі забезпечен$
ня ефективного розвитку територій та вдосконалення
їхньої інфраструктури. До того ж підвищення рівня
якості реалізації послуг є можливим тільки у разі прий$
няття та реалізації управлінських рішень безпосередньо
місцевими органами об'єднаних територіальних громад.

У результаті отриманих повноважень нового виду
місцеві органи влади об'єднаних територіальних громад
мають забезпечувати, відповідно до бюджетної класи$
фікації, нові види видатків із бюджетів місцевих рівнів
на різного роду соціальні заходи та регулювати рівень
якості реалізації послуг в освітніх установах, у медич$
них закладах, організаціях культури тошо [1].

Значна частка таких витрат повинна реалізовуватись
за рахунок субвенцій цільового спрямування та базо$
вих дотацій. Однак органи місцевого самоврядування
об'єднаних територіальних громад, відповідно до про$
цесу децентралізації бюджетних відносин, отримали
розширену базу повноважень у сфері розподілу влас$

них бюджетних ресурсів об'єднаних тери$
торіальних громад на облаштування тери$
торій громади, технічного забезпечення
підприємств комунальної форми влас$
ності, ремонтних робіт та модернізації
установ бюджетної сфери, купівлю устат$
кування, меблів для установ охорони здо$
ров'я та освітни.

Фінансове забезпечення об'єднаних
територіальних громад реалізується за
рахунок включення до бюджетів даних
громад надходжень у формі обов'язкових
загальнодержавних і місцевих податкових
платежів, які формують значну частку
власних надходжень бюджетів об'єднаних
територіальних громад, при цьому мізер$
ну частку складають неподаткові надход$
ження та надходження від реалізації опе$
рацій із капіталом, а також значна частка
належить трансфертам [10].
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Рис. 1. Кількість об'єднаних територіальних громад
в Україні, 2015—2020 рр.

Джерело: складено авторами за [6].
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Другим джерелом формування бази фінансового
забезпечення об'єднаних територіальних громад є ре$
сурси, мобілізовані у формі державної підтримки, яка
спрямована на фінансування діяльності територіальних
громад і розвиток інфраструктури: ресурси мобілізовані
із зовнішніх джерел [1].

Третім джерелом надходжень є мобілізовані ресур$
си з Державного фонду регіонального розвитку на реа$
лізацію програм розвитку та проєктів інвестування [2].

 Четверте джерело надходжень — мобілізовані ре$
сурси інвестиційного характеру від закордонних та
вітчизняних грантових фондів. Зокрема, у 2018 р. як са$
мостійний незалежний орган був утворений Державний
дорожній фонд.

Базовими джерелами надходжень до бюджетів об$
'єднаних територіальних громад є: податок на доходи
фізичних осіб (60%), акцизний податок, плата за зем$
лю, єдиний податок та податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки тощо [4].

Динаміку податкових надходжень бюджетів об$
'єднаних територіальних громад в Україні впродовж
2015—2019 рр. наведено у таблиці 1.

Дані таблиці 1 свідчать, що протягом 2016 р. надход$
ження до бюджетів об'єднаних територіальних громад,
окрім трансфертів, склали 3577 млн грн. У структурі над$
ходжень переважали податкові надходження (91,25%).
Це означає, що фінансування розвитку об'єднаних те$
риторіальних громад здійснювалося за рахунок сплати
податків працюючим населенням та комерційними
підприємствами.

Основними системоутворюючими податковими над$
ходженнями є податок на доходи фізичних осіб, що
складає 48,78% у доходах бюджетів об'єднаних терито$
ріальних громад, податок на майно — 16,69% та єдиний
податок — 12,50%. Акцизний податок формує 10,29%
доходів бюджетів об'єднаних територіальних громад.

Протягом 2016—2019 рр. у міру зростання кількості
об'єднаних територіальних громад спостерігається
зростання надходжень їхніх бюджетів на 759% або на
27151 млн грн, що в основному зумовлено процесами
бюджетної децентралізації, які передбачають зростан$
ня частки зарахування податкових платежів до бюд$
жетів відповідних об'єднаних територіальних громад.

Отже, надходження до бюджетів об'єднаних тери$
торіальних громад в основному збільшуються за раху$
нок зростання податкових надходжень у 2019 р. у по$
рівнянні із 2016 р. на 764% або на 24951 млн грн.

Зростання неподаткових надходжень та доходів від
операцій з капіталом є також значним, однак їхня част$
ка у структурі надходжень до бюджетів
об'єднаних територіальних громад зали$
шається практично незмінною у межах 8%,
що вказує на стабільну залежність бюд$
жетів від податкових надходжень.

Зазвичай, неподаткові надходження
повинні становити більш значну частку у
доходах бюджету (у межах 30—40%), що
є можливим у разі розвитку матеріально$
технічної бази та діяльності підприємств
комунальної форми власності.

На рисунку 2 представлено структуру
надходжень до бюджетів об'єднаних тери$
торіальних громад в Україні у розрізі ос$
новних видів доходів.

Децентралізація бюджетних відносин
зумовила зростання зацікавленості органів
місцевого самоврядування у підвищенні
обсягів надходжень до бюджетів об'єдна$
них територіальних громад через пошук та
реалізацію заходів щодо виявлення ре$
зервів їхнього зростання, а також зростан$
ня ефективності адміністрування у розрізі
загальнодержавних та місцевих податко$
вих платежів й обов'язкових зборів [1].

Наразі органи влади об'єднаних територіальних гро$
мад переходять від характерної для них раніше кон$
цепції споживання та пасивного очікування ресурсів із
боку держави на центральному рівні до активних про$
цесів та дій, зорієнтованих передусім на формування
ефективного апарату управління, зосереджують ресур$
си на розвиток об'єднаних територіальних громад,
здійснюють оцінку ефективності використання бюджет$
них ресурсів, а також нівелюють та ліквідують процеси
неефективного, неоптимального їхнього спрямування.

До чинників, що зумовили зміну динаміки обсягів
найбільших структурних податкових платежів у 2015—
2019 рр. слід віднести:

— зростання обсягів податку на доходи фізичних
осіб у 3 рази, що спричинено зростанням обсягу
мінімальної заробітної плати на 64%, а також зростан$
ням кількості працівників;

— зростання обсягів плати за землю, що зумовлено
зростанням площ, які включають об'єднані територі$
альні громади;

— зростання обсягів єдиного податку, що зумовле$
но результатом зростання обсягів мінімальної заробіт$
ної плати. Також це спричинено розвитком підприєм$
ницької активності та впровадженням законодавчих
реформ [5].

Відповідно до процесів децентралізації відбулось
ряд нових впроваджень [4]:

По$перше, в обсяг надходжень до бюджетів об'єдна$
них територіальних громад включено 3% рентну плату
за використання природних надр задля видобутку на$
фти, природного газу та газового конденсату.

Види податкових 
надходжень 2016 2017 2018 2019 

Податкові надходження,  
млн грн 3264 9165 20597 28215 

ПДФО, млн грн 1745 5212 11880 16186 
Податок на майно, млн грн 597 1545 3395 5024 
Єдиний податок, млн грн 447 1403 3299 4366 
Акцизний податок, млн грн 368 794 1539 1732 
Неподаткові надходження, 
млн грн 284 873 1643 2227 

Доходи від операцій з 
капіталом, млн грн 19 68 154 227 

Разом, млн грн 3577 10124 22434 30728 

Таблиця 1. Обсяг податкових надходжень бюджетів
об'єднаних територіальних громад в Україні,

2015—2019 рр.

Джерело: складено авторами за [7].
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По$друге, включено 100% єдиного податку, що справ$
ляється із платників четвертої групи, тоді як у 2017 р. до
бюджетів місцевого рівня надходили тільки 86%.

По$третє, запроваджено новий тип надходжень —
доходи від затвердження Ліцензійних умов реалізації
діяльності з випуску та проведення лотерей.

Дослідження складу та структури податкових пла$
тежів бюджетів об'єднаних територіальних громад в
Україні дає змогу за цією ознакою класифікувати об'єд$
нані територіальні громади на чотири класи [10]:

— 1 клас — включає об'єднані територіальні грома$
ди, базовим джерелом податкових доходів бюджету
яких є податок на доходи фізичних осіб, що складає
більш ніж 60% від загального розміру податкових над$
ходжень. Питома вага інших податкових надходжень
рівномірно структурується у межах 5—7% від загаль$
ного обсягу податкових платежів.

— 2 клас — об'єднані територіальні громади, подат$
кові доходи бюджету яких формують два базових дже$
рела, що в сукупності складають близько 80% узагаль$
неного обсягу податкових доходів бюджету. Водночас
можливе або забезпечення ними в однакових пропор$
ціях кожним третини доходів податкового характеру
бюджету об'єднаних територіальних громад, або забез$
печення одним із податків близько 20%, а іншим — 60%.
Проте у підсумку дані бюджетоформуючі податки по$
винні забезпечувати більш ніж 80% податкових доходів
до бюджету об'єднаних територіальних громад. Об'єд$
наних територіальних громад зазначеного класу в Ук$
раїні є так як і громад першого класу у достатній
кількості.

— 3 клас — об'єднані територіальні громади, що ха$
рактеризуються відносно рівномірним забезпеченням
фінансування потреб цієї території за рахунок подат$
кових платежів трьома$чотирма джерелами. Водночас
два з них у підсумку повинні забезпечувати не більш, ніж
80% загального обсягу податкових платежів до бюдже$
ту об'єднаних територіальних громад. Аналіз структу$
ри податкових доходів бюджетів об'єднаних терито$
ріальних громад України свідчить, що 38,4% громад є
саме цього типу.

Структура обсягу податкових платежів об'єднаних
територіальних громад має такий вигляд:

— 33—56% загальних податкових платежів забез$
печується завдяки справлянню податку на доходи
фізичних осіб;

— 15—30% — забезпечується завдяки справлянню
єдиного податку;

— 20—35% — забезпечується завдяки мобілізації
плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки [8].

Значна частка, близько 72% у складі об'єднаних те$
риторіальних громад, — це території із кількістю насе$
лення не більше, ніж 5 тис. осіб. Частка податкових пла$
тежів у розрізі одного громадянина варіюється у межах
від 2,3 до 8,9 тис. грн, середній розмір — 4,3 тис. грн

Відсутність належності їхніх надходжень виключ$
но тільки до одного джерела/податкового платежу
уможливлює наступне, по$перше, оптимальний підхід
до формування об'єднаних територіальних громад,
по$друге, здатність самостійно у фінансовому плані
покривати витрати на власний розвиток, не спираю$
чись виключно на фінансову допомогу з боку держа$
ви.

— 4 клас — об'єднані територіальні громади, склад
податкових платежів бюджетів яких не відповідає
характерним рисам трьох попередніх класів; цей клас
характеризується наявністю значної кількості ознак, які
притаманні третьому, однак є відмінним і від цього кла$
су, насамперед, наявністю у власній структурі податко$
вих доходів надходжень від акцизного податку з паль$
ного, що у випадку їхньої відміни може зумовити не$
гативну динаміку у структурі податкових доходів бюд$
жету таких об'єднаних територіальних громад.

Зарубіжний досвід розвинених країн світу у кон$
тексті забезпечення ресурсами бюджетів об'єднаних
територіальних громад свідчить, що раціональною та
ефективною є диверсифікована структура податкових
платежів до бюджету. Для України прийнятною може
бути наступна диверсифікована структура податкових
платежів до бюджету:

— 55—60% — податок на доходи фізичних осіб;
— 18—20% — єдиний податок;
— 20—22% — плата за землю та податок на нерухо$

ме майно, відмінне від земельної ділянки;
— 5—7% — інші податки і збори [1].
Загалом трансформації діяльності органів місцево$

го самоврядування чинна система фінансового забезпе$
чення витрат бюджетів об'єднаних територіальних гро$
мад спричиняє негативний стримуючий вплив на реалі$
зацію процесів децентралізації.

В цілому можливості органів місцевого самовряду$
вання об'єднаних територіальних громад у сфері фінан$
сового забезпечення є дуже обмеженими, що створює
штучні перешкоди на шляху створення фінансово
стійких об'єднаних територіальних громад.

Характерні риси формування та реалізації бюджетів
об'єднаних територіальних громад у розрізі витрат
представлені у ст. 71, 89 і 91 Бюджетного кодексу Ук$
раїни, де вказується, що на базі ресурсної основи бюд$
жетів громад, за винятком витрат на реалізацію влас$
них (самоврядних) повноважень, забезпечуються також
і витрати, які передаються державою їм на реалізацію.

Відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України
базовими витратами у сфері діяльності об'єднаних те$
риторіальних громад є:

— витрати на фінансування установ бюджетної сфе$
ри, зокрема освіти (дошкільні та загальноосвітні уста$
нови);

— витрати на фінансування закладів охорони здо$
ров'я (заклади первинної та вторинної медичної допо$
моги);

— витрати на фінансування закладів культури (клу$
би й будинки культури, бібліотеки, театри, музеї, шко$
ли естетичного виховання);

— витрати на фінансове забезпечення роботи зак$
ладів спорту (дитячо$юнацькі спортивні школи, заходи
з фізичної культури та спорту);

— витрати на фінансування установ соціального за$
хисту та соціального забезпечення (центри соціально$
го обслуговування, притулки для дітей, програми со$
ціального захисту).

Слід відмітити, що у процесі формування бюджету
об'єднаних територіальних громад виконавчий орган
бере до уваги і розмір міжбюджетних трансфертів у
розрізі доходів бюджету об'єднаних територіальних
громад, а також розподіляє ці ресурси між перерахова$
ними статтями витрат.

Зазначимо, що на визначення витрат бюджетів
об'єднаних територіальних громад здійснюють вплив
зміни у:

— розмежуванні типів витрат між державним та
бюджетами об'єднаних територіальних громад на
підставі субсидіарності;

— трансфертній політиці;
— соціально$економічній політиці;
— бюджетному законодавстві.
Ефективне формування витрат бюджетів об'єднаних

територіальних громад базується на аналізі кошторисів
бюджетних закладів за попередній період часу, оцінці
попиту населення громади на адміністративні послуги
та аналізі їхньої ціни за минулий звітний рік, раціона$
лізації функціонуючих бюджетних закладів, дотриманні
чинних норм бюджетного законодавства.

У процесі фінансової децентралізації органів влади
об'єднаних територіальних громад постає необхідність
у раціоналізації витрат їхніх бюджетів. Пріоритетними
у цьому аспекті є заходи державного рівня щодо роз$
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витку фінансової бази діяльності та функціонування
органів місцевого самоврядування, насамперед у кон$
тексті зростання ефективності процесу формування
видаткової складової бюджетів об'єднаних територіаль$
них громад.

У таблиці 2 наведено динаміку обсягу видатків бюд$
жетів об'єднаних територіальних громад в Україні.

Дані таблиці 2 свідчать, що у 2016—2019 рр. спосте$
рігається зростання видатків бюджетів об'єднаних те$
риторіальних громад на 44723 млн грн, або на 751,14%,
що зумовлено процесами бюджетної децентралізації,
які передбачають передачу значної частини видатків на
місцеві рівні і в свою чергу є результатом зростання над$
ходжень до бюджетів об'єднаних територіальних гро$
мад.

Слід відзначити, що в 2019 р. найбільшою часткою у
складі витрат бюджетів об'єднаних територіальних гро$
мад відзначається галузь освіти — 55,33%. Витрати на
цю сферу у 2019 р. у зіставленні із 2016 р. характеризу$
ються позитивною динамікою — зростання на 25147 млн
грн, або на 768%. Така динаміка спричинена делегуван$
ням центральними органами влади повноважень у даній
галузі органам місцевого самоврядування; фінансуван$
ня відбувається шляхом перерахування з державного
бюджету об'єднаним територіальним громадам освіт$
ньої субвенції.

Значна частка витрат належить видаткам на реа$
лізацію загальнодержавних функцій, які складають у
2019 р. 13,89% та відзначаються значною динамікою зрос$
тання порівняно в 2016 р. — на 6403 млн грн, або у 10 раз.

На третьому місці у структурі витрат бюджетів об'єд$
наних територіальних громад — витрати на економічну
діяльність, що формують 12,32% видатків бюджетів, та
характеризуються позитивною динамікою зростання на
576%, або на 5317 млн грн.

На рисунку 3 представлено структуру видатків бюд$
жетів об'єднаних територіальних громад у 2019 р.

Отже, з метою стимулювання зацікавленості у гро$
мад до об'єднання, а також з метою забезпечення ре$
сурсної бази бюджетів об'єднаних територіальних гро$
мад задля фінансування видаткових повноважень нами
визначено такі особливості формування бюджетів за$
значених громад.

По$перше, бюджети об'єднаних територіальних гро$
мад характеризуються відносинами міжбюджетного ха$
рактеру із державним бюджетом, насамперед, міжбюд$
жетними трансфертами, з метою допомоги у фінансово$
му забезпеченні бюджетів об'єднаних територіальних
громад. До таких міжбюджетних трансфертів включають
базову дотацію, освітню субвенцію, медичну субвенцію,
субвенції та дотації іншого роду, у разі наявності підгрун$
тя для їхнього надання та одержання у вигляді певного
виду міжбюджетних трансфертів.

Необхідно зазначити, що бюджети громад, що не
прийняли рішення стосовно об'єднання, не одержують
міжбюджетні трансферти із державного бюджету [3].

По$друге, до бюджетів об'єднаних територіальних
громад, окрім надходжень, що одержували бюджети до
моменту їхнього об'єднання, включається 60% податку
на доходи фізичних осіб. До проведення реформи де$
централізації цей вид податку надходив до районного
бюджету [2].

По$третє, з бюджетів об'єднаних територіальних
громад, окрім витрат на реалізацію самоврядних завдань
та функцій, здійснюються видатки на інкасування уста$
нов бюджетної сфери — освіти, культури, охорони здо$
ров'я, фізичної культури та спорту, соціального захис$
ту та соціального забезпечення.

Джерелом фінансового забезпечення витрат є, з
одного боку, надходження, визначені Кодексом за бюд$
жетами об'єднаних територіальних громад, а з іншого
боку, міжбюджетні трансферти з державного бюджету —
базова дотація, освітня та медична субвенції, дотації та
субвенції іншого роду [4].

Бюджети об'єднаних територіальних громад спри$
яють горизонтальному вирівнюванню податкоспро$
можності. Бюджетам об'єднаних територіальних гро$
мад притаманний певний коефіцієнт податкоспро$
можності, тобто обсяг надходжень на одного грома$
дянина. Якщо коефіцієнт податкоспроможності ниж$
че, ніж 0,9 (середній державний показник), то з ме$
тою зростання фінансового забезпечення бюджетам
об'єднаних територіальних громад спрямовується
базова дотація у розмірі 80% обсягу, необхідного для
досягнення цим показником значення 0,9. У випадку,
якщо коефіцієнт податкоспроможності бюджету
об'єднаних територіальних громад перебуває у межах
від 0,9 до 1,1 — середнього державного показника —
тоді горизонтальне вирівнювання податкоспромож$
ності не відбувається. Бюджети об'єднаних територі$
альних громад, які характеризуються коефіцієнтом
податкоспроможності, що перевищує 1,1 середнього
державного показника, то обсяг такого перевищення
спрямовують до державного бюджету у вигляді ре$
версної дотації [5].

Водночас ресурси мобілізуються не у повному об$
сязі, як це притаманно системі збалансування місцевих
бюджетів, а тільки 50% від розміру перевищення серед$
нього державного показника податкоспроможності —
1,1.

Необхідно вказати, що реверсна дотація є джере$
лом фінансового забезпечення базової дотації. Водно$
час, як і по бюджетах іншого типу, вирівнювання
здійснюється виключно на базі єдиного податку — по$
датку на доходи фізичних осіб. Інші податкові платежі
у повному обсязі залишаються у розпорядженні органів
місцевого самоврядування.

Також органи влади об'єднаних територіальних гро$
мад наділені правом реалізувати залучення місцевих
позичок до бюджетів об'єднаних територіальних гро$
мад включаючи отримання позик або ж кредитів від
міжнародних фінансових установ [6].

Запозичення спрямовуються до бюджету розвитку
і ресурси використовуються на реалізацію програм або
ж проєктів інвестування, що спрямовані на:

— вдосконалення комунальної інфраструктури;
— впровадження ресурсозберігаючих технологій;
— нове будівництво, модернізацію або оновлення

об'єктів стратегічного довготривалого використання,
або об'єктів, які використовуються для забезпечення
реалізації завдань та функцій органів місцевого само$
врядування [7].

Варто вказати, що показники реалізації бюджетів
характеризують соціально$економічний стан певної
території в узагальненому вигляді та її внутрішній по$
тенціал щодо можливого майбутнього розвитку.

Види видатків 2016 2017 2018 2019 
Видатки на реалізацію 
загальнодержавних функцій, млн грн 638 2209 4958 7041 

Оборона, млн грн 0,6 0,3 - - 
Громадський порядок, безпека та 
судова влада, млн грн 35 84 169 259 

Економічна діяльність, млн грн 923 1920 4562 6241 
Охорона навколишнього природного 
середовища, млн грн 23 120 160 310 

Житлово-комунальне господарство, 
млн грн 535 1446 2428 3234 

Охорона здоров’я, млн грн 327 852 2060 1615 
Духовний та фізичний розвиток,  
млн грн 296 852 1801 2573 

Освіта, млн грн 2894 9083 20243 28041 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення, млн грн 282 493 931 1365 

Разом, млн грн 5954 17059 37312 50677 

Таблиця 2. Обсяг видатків бюджетів об'єднаних
територіальних громад в Україні, 2016—2019 рр.

Джерело: складено авторами за [6].
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Бюджети об'єднаних територіальних громад є базою
для реалізації територіальними громадами якісних та
різноманітних послуг власним громадянам, у вигляді
реалізації проєктів соціального типу, зорієнтованих на
вдосконалення інфраструктури, мобілізацію ресурсів
інвестиційного характеру, реалізацію програм розвит$
ку відповідних територій та ресурсного забезпечення
різного роду заходів з метою різнобічного вдосконален$
ня умов діяльності та проживання громадян відповід$
ної території [11].

Зростання обсягів місцевих податкових платежів та
зборів є ключовим завданням та пріоритетом у діяльності
органів місцевого самоврядування. Це, насамперед, спри$
ятиме посиленню фінансової стабільності та незалеж$
ності бюджетів об'єднаних територіальних громад, ефек$
тивності реалізації потенціалу у сфері податкової спро$
можності певних громад і, як результат, зростання якості
послуг, що реалізуються для населення даної території.

Мобілізація значної частки власних надходжень до
бюджету об'єднаних територіальних громад визначаєть$
ся ефективністю діяльності органів місцевого самовря$
дування: наскільки ефективно вони забезпечують реал$
ізацію комплексу робіт у сфері впровадження та справ$
ляння місцевих податкових платежів [1].

Чим вища фінансове забезпечення бюджету об'єдна$
них територіальних громад, тим нижча частка витрат на
забезпечення функціонування апарату управління, адже
такі витрати, окрім видатків капітального типу, що спря$
мовані на розвиток апарату управління, характеризу$
ються стабільністю [8].

Бюджети із вищим рівнем ресурсного забезпечення
характеризуються нижчими витратами на апарат управ$
ління у відсотковому відношенні. Таким чином, ці гро$
мади характеризуються наявністю вищої можливості
зосередити більшу частину ресурсів на розвиток влас$
них територій.

Об'єднані територіальні громади, які територіаль$
но невеликі за площею та з незначною кількістю насе$
лення, у вищій ймовірності характеризуються нижчим
рівнем фінансового забезпечення. Зокрема такі об'єд$
нані територіальні громади характеризуються дефіци$
том трудових ресурсів для власного розвитку і форму$
вання оптимальної та результативної системи управлін$
ня. До зазначених територій не включають окремі гро$
мади, в межах яких зареєстровані бюджетоутворюючі
суб'єкти господарювання та масштабні ефективно фун$
кціонуючі підприємства реального сектору економіки.

Важливим напрямом вдосконалення для громад із
низьким рівнем фінансового забезпечення та демогра$

фічним дисбалансом є їхнє приєднання до
сусідніх територіальних громад та форму$
вання територіально великої й потужної за
кількістю трудових ресурсів об'єднаної те$
риторіальної громади [3].

Позитивні аспекти бюджетної децент$
ралізації не унеможливлюють наявність
низки проблем. Однією із них є переважан$
ня місцевих потреб над регіональними або
навіть державними. Стрімка бюджетна де$
централізація спричиняє ускладнення вико$
нання державою функції — забезпечення
стабільності і перерозподіл надходжень [1].

В умовах фінансово$економічної кризи
завдання державної та локальної влади в
розрізі реалізації на практиці бюджетної
політики можуть характеризуватись різни$
ми пріоритетними цілями.

Делегування владі об'єднаних терито$
ріальних громад повноважень незалежного
визначення податків на місцевому рівні є
прийнятним, передусім для громад, що ха$
рактеризуються високим ступенем дохід$
ності. Таким чином, здатність реалізувати
адміністративні послуги у фінансово забез$

печених громад буде вищою, ніж у фінансово неспро$
можних громад, тобто, громади, які є фінансово потуж$
ними і надалі розвиватимуться, що може зумовити знач$
ний територіальний дисбаланс розвитку у державі.

Практична реалізація бюджетної децентралізації в
значній частині випадків зумовлює ускладнення проце$
су прийняття управлінських рішень: визначення пріори$
тетності державних цілей — економічної ефективності,
соціальної справедливості та макроекономічної
стійкості [3].

Співвідношення отриманого ефекту громад від реа$
лізації адміністративних послуг та ефекту їхнього фор$
мування — наступна прогнозована перешкода у процесі
реалізації бюджетної децентралізації. Ризик, спричине$
ний ефектом масштабу, зумовлений скороченням витрат
на одиницю реалізованої послуги. У разі розширення
обсягу реалізації даних послуг — ціна послуги зни$
жується у міру зростання зацікавлених осіб у її одер$
жанні.

Потрібно чітко усвідомлювати, який найнижчий
обсяг фінансування адміністративно$територіальної
одиниці може забезпечити оптимальність співвідношен$
ня вартість/якість адміністративної послуги, та мак$
симкм отриманого соціально$економічного ефекту.

У разі відсутності можливості одержання необхід$
ної плати за послугу, вона може реалізуватись не у по$
вному розмірі, і як результат — неоптимальне викорис$
тання ресурсів, адже присутній дисбаланс між платни$
ками та одержувачами послуги.

Окрім ризиків фінансового характеру у процесах
бюджетної децентралізації, науковці визначають і таку
групу ризиків, як управлінські. Такі ризики зумовлені
низьким рівнем професіоналізму персоналу управлін$
ня, переважанням особистих інтересів над інтересами
суспільства, невідповідністю формування бюджетів
об'єднаних територіальних громад цілям і функціям со$
ціально$економічного розвитку громад [4]. Таким чи$
ном знижується ефективність використання бюджетної
децентралізації, що зумовлює зниження ефективності
діяльності суспільного сегменту.

Ключовою проблемою є визначення балансу між
конкуруючими підходами в практичній реалізації бюд$
жетної політики. Вважаємо, для відповідної стадії роз$
витку певної громади прийнятний оптимальний перелік
ознак.

Напрями розвитку ресурсного забезпечення об'єд$
наних територіальних громад наступні:

— забезпечити зростання у межах до 80% обсягу по$
датку на доходи фізичних осіб, що включається до над$

Рис. 3. Структура видатків бюджетів об'єднаних територіальних
громад в Україні, 2019 р.

Джерело: складено авторами за [6].
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ходжень загального фонду бюджету об'єднаних тери$
торіальних громад;

— окремих зусиль потребує аспект врегулювання
реалізації зарахування податку на доходи фізичних осіб
до бюджетів об'єднаних територіальних громад за
місцем його фактичного знаходження, а не за місцем
його юридичної адреси;

— підвищити ефективність дії механізму горизон$
тального вирівнювання податкоспроможності бюджетів
об'єднаних територіальних громад, зокрема: підвищи$
ти нижню межу показника податкоспроможності із 0,9
до 1,0; базову дотацію зараховувати до бюджетів у по$
вному розмірі на заміну чинних до зарахування 80%
розміру потрібної для досягнення мінімального рівня
такого показника певного бюджету — 1,0; реверсну до$
тацію зараховувати до державного бюджету в розмірі
20% на заміну 50% розміру, що перевищує рівень тако$
го показника — 1,1;

— запровадити додаткові дотації бюджетам об'єд$
наних територіальних громад на реалізацію витрат на
фінансування установ освіти та медичних закладів;

— розвивати практику надання на постійній основі
з державного бюджету бюджетам об'єднаних терито$
ріальних громад субвенції на підтримку розвитку об'єд$
наних територіальних громад (інфраструктурної суб$
венції), розподіл якої здійснювати за формульними
підходами до рівня кожного бюджету об'єднаних тери$
торіальних громад;

— передбачити необхідний обсяг коштів освітньої
субвенції з метою належного надання послуг у сфері
освіти, оскільки коштів субвенції в поточному році не
вистачає навіть на оплату праці педагогічних праців$
ників;

— відновити субвенцію з державного бюджету до
бюджету об'єднаних територіальних громад на пільго$
ве перевезення окремих категорій громадян;

— відновити проведення індексації нормативної гро$
шової оцінки землі та встановлення коефіцієнту індек$
сації на рівні реального індексу інфляції;

— скасувати пільги, встановлені державою, та на$
дати повноваження щодо встановлення таких пільг ви$
ключно сільським, селищним, міським радам, зокрема,
продовжити практику зарахування до загального фон$
ду бюджетів об'єднаних територіальних громад 13,44%
акцизного податку з виробленого в Україні та 13,44%
акцизного податку, ввезеного на митну територію Ук$
раїни пального — вагомого ресурсу для фінансування
ряду соціальних програм та здійснення капітальних ви$
датків (видатків бюджету розвитку).

ВИСНОВКИ
Базовою особливістю бюджетної децентралізації є

зростання обсягів власних надходжень бюджетів об'єд$
наних територіальних громад за рахунок зростання ча$
стки податкових надходжень, які залишається у розпо$
рядженні органів місцевого самоврядування. Такий
приріст власних джерел ресурсів об'єднаних територі$
альних громад уможливлює більш ефективне викорис$
тання ресурсів, що у кінцевому підсумку зумовлює ви$
щий рівень розвитку регіонів та раціональне викорис$
тання їхнього потенціалу.
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COMMUNITIES AND THE DIGITALIZATION OF PUBLIC SERVICES

У статті обгрунтовано сутність фіскальної децентралізації на основі узагальнення й систематизації

підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до її тлумачення. Проаналізовано наповнюваність місцевих

бюджетів в Україні в умовах фіскальної децентралізації. Аргументовано необхідність збалансування поB

даткових надходжень до бюджетів територіальних громад за рахунок зростання частки місцевих податків.

Визначено переваги та недоліки фіскальної децентралізації. З'ясовано сучасні способи цифровізації наB

ціональної економіки та їх вплив на наповнюваність бюджетів й функціонування територіальних гроB

мад. Доведено важливість цифровізації державних послуг у сприянні бізнесBініціатив на місцях та підвиB

щенні якості життя громадян. Перспективи для подальших наукових розвідок формує необхідність виB

рішення проблем управління громадами, наповнення їх бюджетів й реалізації покладених державою поB

вноважень.

The development of economic relations between the central government and the regions is manifested in the

division of powers between the government and local governments. The purpose of fiscal decentralization is to

provide local governments with financial resources sufficient to exercise their powers. It is expressed in the

fiscal independence of local governments to decide on the formation of the tax base, determining the rates of

relevant local taxes and fees, as well as the formation of the structure of expenditures for the provision of public

goods to the population. The essence of fiscal decentralization is substantiated in the article on the basis of

generalization and systematization of approaches of domestic and foreign scientists to its interpretation. The

filling of local budgets in Ukraine in the conditions of fiscal decentralization is analyzed. Wider powers of local

authorities and transfers to exercise these powers will allow them to invest in community development. Local

authorities will also receive incentives to improve the local business climate in order to collect more taxes and

thus have more funds for local development. The necessity of balancing tax revenues to the budgets of territorial
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досягнення цілей сталого розвитку країни можли$

ве в умовах забезпечення ефективного функціонуван$
ня й розвитку територіальних громад в Україні, що ство$
рені за підсумками адміністративно$територіальної ре$
форми наприкінці 2020 року. Водночас актуалізуються
проблеми фіскальної незалежності та здатності громад
реально фінансувати власні потреби із місцевих бюд$
жетів на основі стабільного й достатнього рівня їх на$
повнюваності. Також вирішення цих проблем повинно
відбуватись в умовах цифрової трансформації в Україні
та надання переважної більшості державних послуг он$
лайн, а також формування нових підходів до роботи
органів місцевого самоврядування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню різних аспектів фіскальної децентра$
лізації та розвитку територіальних громад присвячено
наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених,
зокрема, Є. Ананьєвої, Н. Бикадорової, З. Варналія, В.
Грома, О. Євтушенка, О. Клименко, В. Кміть, М. Круп$
ки, А. Кулая, М. Кульчицького, Р. Паславської, Т. По$
номарьової, Ю. Раделицького, В. Радика, І. Руденко,
Ч. Тібу та ін. Втім, сучасні реалії становлення інституту
територіальних громад в Україні в контексті фінансо$
вих труднощів й структурних трансформацій в економіці
та пов'язаних із ними очікувань у соціумі зумовлюють
потребу в продовженні наукових пошуків у цьому на$
прямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу фіскальної де$

централізації на наповнюваність місцевих бюджетів в
умовах розвитку територіальних громад та цифровізації
державних послуг в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

 Потрібно відзначити, що децентралізація (від лат.
de — "заперечення", centralize — "середній, централь$
ний") означає "знищення, скасування або ослаблення
централізації й розширення прав низових органів управ$
ління". Термін "децентралізація" (у світовій англомовній
правовій теорії "decentralization") передбачає поділ усіх
адміністративних прав на ті, що належать до компетенції
держави, і такі, що делегуються безпосередньо громаді.
З позиції розподілу функцій між рівнями управління
виділяються такі види децентралізації: політичну, адмі$
ністративну і фіскальну (фінансову) [7, c. 65—66].

Отже, розглянемо детальніше поняття "фіскальна
децентралізація". Його тлумачення в наукових публіка$
ціях багатьма вченими, як вітчизняними, так і зарубіж$
ними, дає змогу стверджувати про певну диференціа$
цію наукових позицій фахівців. Порівняємо різні підхо$
ди до визначення сутності цього поняття.

communities due to the growth of the share of local taxes is argued. The advantages and disadvantages of fiscal

decentralization are identified. The modern ways of digitalization of the national economy and their influence

on the filling of budgets and the functioning of territorial communities are clarified. The importance of

digitalization of public services in promoting business initiatives on the ground and improving the quality of life

of citizens has been proved. Digital transformation is based on the use of modern technologies such as blockchain,

artificial intelligence, etc. in business. Their application allows to increase the coverage of the target audience,

reduce operating costs, provide new digital services, improve the quality of services provided. Prospects for

further research are formed by the need to address the problems of community management, filling their budgets

and the implementation of state powers.

Ключові слова: децентралізація, фіскальна децентралізація, територіальні громади, цифровізація, дер�
жавні послуги, онлайн�послуги.

Key words: decentralization, fiscal decentralization, territorial communities, digitization, public services, online
services.

Основоположником теорії фіскальної децентралі$
зації вважається американський економіст Ч. Тібу, який
стверджував, що "фіскальна децентралізація підвищує
конкуренцію серед місцевої влади, що у кінцевому
підсумку обмежує обсяг суспільного сектору; децент$
ралізація підвищує ефективність, оскільки місцева вла$
да має кращу інформацію про потреби своїх резидентів,
на відміну від центральної влади" [16, c. 80]. Зокрема,
Ч. Тібу вважав, що саме фіскальна децентралізація дає
змогу субнаціональним органам управління отримува$
ти автономію щодо фінансування і забезпечення насе$
лення суспільними товарами й послугами. Така автоно$
мія властива фіскальній політиці США. Інші країни по$
рівняно нещодавно дійшли висновку, що децентраліза$
ція є політично необхідною. Тобто вчений довів, що за
умови фіскальної автономії субнаціональних органів
управління публічні видатки відповідатимуть індиві$
дуальним уподобанням споживачів згідно з їхніми по$
требами [10].

На думку Н. Бикадорової, під фіскальною децент$
ралізацією слід розуміти процес розподілу функцій,
фінансових ресурсів і відповідальності за їх використан$
ня між центральним і локальним рівнями управління [2,
c. 146]. Водночас В. Гром, А. Кулай фіскальну децент$
ралізацію розглядають як процес, пов'язаний з переда$
чею окремих доходів або їх частини до структури до$
ходів бюджетів органів місцевого самоврядування, а
також встановлення податків і місцевих зборів і навіть
визначення власної податкової політики [4, c. 26].

Отже, виходячи з вищенаведених визначень, під
фіскальною децентралізацією можна розуміти процес,
пов'язаний з передачею певної частини обов'язків,
відповідальності та повноважень "на місця" від цент$
ральних органів влади та управління в державі, кінце$
вою метою чого є підвищення ефективності формуван$
ня, розподілу та перерозподілу національних фінансо$
вих ресурсів.

Потрібно зауважити, що загалом виділяють три
основні моделі розподілу фінансових ресурсів між
рівнями державної влади і місцевого самоврядування.
В основі першої моделі лежить повне розмежування по$
датків між рівнями державної влади і місцевого само$
врядування. Це означає, що є як мінімум три види авто$
номних податків: податки центрального уряду, подат$
ки регіональних влад, податки місцевого самоврядуван$
ня (модель застосовується у США, Канаді). Основу дру$
гої моделі складає зафіксований у законодавстві пайо$
вий розподіл основних податків між рівнями держав$
ної влади та місцевого самоврядування (наприклад, на
фіксованій основі у Федеративній Республіці Німеччи$
на між федерацією та землями розподіляється податок
на додану вартість). В основу третьої моделі розподілу
фінансових ресурсів між рівнями державної влади та
місцевого самоврядування закладено принцип, згідно з
яким усі рівні державної влади і місцевого самовряду$
вання мають спільну податкову базу. Кожен з рівнів
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державної влади і місцевого самоврядування в певних
межах може встановлювати власні ставки оподаткуван$
ня. Таким чином, загальна ставка оподаткування є су$
марною ставкою усіх рівнів державної влади і місцево$
го самоврядування (наприклад, у Швеції ставки прибут$
кового податку з громадян встановлюються централь$
ним урядом, органами влади у регіонах, а також кому$
нами). Водночас інколи виокремлюють ще одну особ$
ливу "радянську модель" розподілу фінансових ресурсів
між різними рівнями влади, яка сформувалася в СРСР у
30$х роках. В її основі була пайова участь рівнів дер$
жавної влади у розподілі податків за нормативами, які
щороку встановлювались органами державної влади ви$
щого рівня [13, с. 17]. Безумовно, у чистому вигляді на
практиці жодна з перелічених моделей розподілу фінан$
сових ресурсів між рівнями державної влади і місцево$
го самоврядування не використовується, як правило,
адаптовані змішані форми, що по суті спостерігається і
в Україні, де упродовж майже 20 років мали місце дис$
кусії серед науковців та практиків щодо оптимальної
моделі фіскальної децентралізації в державі. Такі дис$
кусії, на наш погляд, набули чітких обрисів по суті у
2004—2005 рр., коли на рівні Кабінету Міністрів Украї$
ни були введені посади відповідальних осіб за ці аспек$
ти. Водночас надмірна увага приділялась питанням вра$
хування певної історичної специфіки функціонування
бюджетної системи, певною мірою мав місце брак по$
літичної волі на найвищому рівні, щоб завершити рефор$
му.

У свою чергу аж у 2010 р. в Україні з'явився Подат$
ковий кодекс, який впорядкував податкову систему й
дещо спростив механізми адміністрування. За декілька
років на інституційному рівні активно почались диску$
туватись програми децентралізації, першими кроками
до впровадження якої став значний перерозподіл по$
датків на місцевому рівні. Так, 28 грудня 2014 р. було
прийнято Закони України "Про внесення змін до Бюд$
жетного кодексу України щодо реформи міжбюджет$
них відносин" і "Про внесення змін до Податкового ко$
дексу та деяких інших законів України щодо податко$
вої реформи". Саме ці реальні кроки законодавців ство$
рили важливі передумови для реальної фіскальної де$
централізації та передбачили передачу органам місце$
вого самоврядування додаткових бюджетних повнова$
жень разом із закріпленням джерел фінансування для
їх реалізації, не зважаючи на усі дискусії, недоліки й
упущення у зазначених законах. Водночас базовий за$
конодавчий акт про децентралізацію адміністративних
і владних повноважень — Закон України "Про добро$
вільне об'єднання територіальних громад" — було
ухвалено 5 лютого 2015 р. на основі дещо удосконале$
ної й реформованої податкової системи. Втім процес
добровільного об'єднання упродовж 2015—2019 рр., на
наш погляд, можна охарактеризувати як дуже по$
вільний, що очевидно було пов'язано із нестабільністю
в державі, військовими конфліктами та певними пси$
хологічними чинниками в частині недовіри "на місцях"
щодо успіху й перспектив даної реформи. Саме тому
цілком оправдано у 2020 р. державою було застосова$
но певною мірою "силовий" спосіб завершення рефор$
ми.

З прийняттям зазначених вище законодавчих змін
до структури розподілу податків на національному рівні
органи місцевого самоврядування в регіонах отримали
розширений перелік податкових надходжень, що отри$
мували місцеві бюджети. Значні зміни відбулись і в пе$
реліку податків, які формують державний бюджет, роз$
ширюючи фіскальне поле для реалізації відповідної дер$
жавної політики [11, с. 252]. Сьогодні відповідно до ста$
тей 64 та 67 Бюджетного кодексу України, до місцевих
бюджетів об'єднаних територіальних громад сплачу$
ються такі податки: 60 % податку на доходи фізичних
осіб; 37 % рентної плати за спеціальне використання
лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в по$

рядку рубок головного користування; державне мито,
що зараховується до бюджетів місцевого самоврядуван$
ня за місцем вчинення дій та видачі документів; акциз$
ний податок з реалізації суб'єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів; податок на
прибуток підприємств та фінансових установ комуналь$
ної власності; збори та інші платежі відповідно до Ко$
дексу [3].

Об'єднана територіальна громада (ОТГ) є публічною
юридичною особою, що утворена в результаті реорга$
нізації сільських, селищних, міських рад, обраних тери$
торіальними громадами, що об'єдналися шляхом їх при$
єднання до юридичної особи: сільської, селищної,
міської ради, розміщеної в адміністративному центрі
ОТГ. ОТГ має повноваження з формування, розподілу
та використання відповідних фондів коштів. Зауважи$
мо, що специфікою фінансової правосуб'єктності ОТГ
є таке: 1) матеріальна та фінансова основа діяльності,
яку становлять рухоме й нерухоме майно, кошти, зем$
ля та інші природні ресурси, тобто ті, що перебували в
комунальній власності сільської, селищної, міської
ради, що розміщена в адміністративному центрі ОТГ;
2) майнові, грошові, а також природні ресурси, що пе$
рейшли ОТГ за правонаступництвом від територіальних
громад, які об'єдналися з дня набуття повноважень
сільською, селищною, міською радою, обраною такою
ОТГ; 3) можливість самостійного прийняття рішень сто$
совно набуття й виконання майнових та інших фінансо$
вих зобов'язань; 4) обов'язок відповідати за зобов'язан$
нями своїм майном, на яке за законом може бути звер$
нено стягнення; 5) можливість бути засновником юри$
дичних осіб не лише публічного, а й приватного права
тощо [1, с. 63].

У свою чергу 12 червня 2020 року Кабінет Міністрів
України прийняв 24 розпорядження щодо визначення
адміністративних центрів та затвердження територій
громад. У результаті в країні створено 1469 терито$
ріальних громад, з них: 409 міських, 433 селищних та
627 сільських (зокрема 31 громада на непідконтрольній
території в межах Донецької та Луганської областей).
Проте у 1439 з них 25 жовтня 2020 року пройши перші
вибори місцевих голів і депутатів місцевих рад. Кількість
населення територіальних громад різна: від 1368 осіб
(Олександрівська територіальна громада, Меліто$
польський район) до 1443207 осіб (Харківська територ$
іальна громада, Харківський район). Слід зазначити, що
законодавчо не затверджено ліміт кількості жителів та
певних територіальних обмежень формування громад
[6]. Про успіхи чи прорахунки такого дещо "силового",
хоча й необхідного об'єднання можна буде стверджу$
вати лише у довготривалій перспективі. Водночас основ$
ним критерієм є ефективність роботи територіальних
громад, що неможливо буде забезпечити за дефіциту
фінансових ресурсів на місцях. Адже очевидно уже за$
раз, що багато із перелічених громад стикнуться із про$
блемою недостатньої податкоспроможності й іншими
фінансовими труднощами. Ситуацію ускладнюватиме
необхідність реалізації нових перекладених на громади
повноважень щодо фінансування різних соціальних
об'єктів тощо.

Відтак проаналізуємо результати фіскальної децен$
тралізації на основі оцінки динаміки доходів місцевих
бюджетів у розрахунку на 1 мешканця за 2019—2020 рр.
(табл. 1).

Як видно із даних табл. 1, найбільші обсяги надход$
жень до місцевих бюджетів у розрахунку на 1 мешкан$
ця були в м. Київ, Київській, Дніпропетровській та Пол$
тавській областях — 14295,8 грн, 8510,3 грн, 8971,4 грн,
8469,3 грн на особу у 2019 році, а також 14963,8 грн,
9247,5 грн, 9308,9 грн, 8630,7 грн на особу у 2020 році
відповідно. Проте найменше відхилення за цим показ$
ником у Полтавській (101,9%), Дніпропетровській
(103,8%), Закарпатській (104,6%), Одеській (105%) та
Чернівецькій (105,8%) областях. Найбільше відхилення
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у Луганській області — 112,9%, а середнє значення по
всій Україні становить 106,4%.

За підсумками 2020 р. надходження до загального
фонду місцевих бюджетів України (без урахування
міжбюджетних трансфертів) склали 290,1 млрд грн, що
становить 99,0% від затвердженого річного плану з ура$
хуванням змін (293,2 млрд грн). У порівнянні з планом
без урахування змін (який було визначено при затверд$
женні місцевих бюджетів — 291,1 млрд грн), рівень
виконання становив 99,6% [6]. Також порівняно з
2019 роком, номінальне зростання надходжень у 2020 ро$
ці становило 14,9 млрд грн, або +5,4%. Слід зазначити,
що за підсумками 2019 р. приріст доходів відносно
2018 р. склав 17,5% (+41,1 млрд грн).

Безумовно, на надходження до місцевих бюджетів
у 2020 р. суттєво вплинули карантинні заходи, запро$
ваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу. У квітні —
травні спостерігалося суттєве зменшення надходжень,
після чого у червні — липні позитивна динаміка посту$
пово відновилася і протягом жовтня — грудня середній
показник приросту доходів склав 10,7%. Як і раніше,
найбільшу питому вагу у доходах всіх місцевих бюджетів
України займали надходження від сплати податку на до$
ходи фізичних осіб — 177,8 млрд грн, або 61,3% від суми
доходів загального фонду місцевих бюджетів. У по$
рівнянні з 2019 р. надходження податку зросли на
12,3 млрд грн" або на 7,4% [6].

У 2020 р. на прямих міжбюджетних відносинах з дер$
жавним бюджетом перебували 872 об'єднані терито$
ріальні громади (з урахуванням 41 міста обласного зна$
чення, в яких відбулося приєднання). За 2020 р. доходи
загального фонду бюджетів ОТГ (без урахування транс$
фертів з державного бюджету) склали 54,0 млрд грн, що
становило 18,6% від загального обсягу доходів усіх
місцевих бюджетів України. У структурі доходів загаль$
ного фонду ОТГ питома вага податку на доходи фізич$
них осіб становила 60,5% (рис. 1), у 2019 р. аналогічний
показник становив 58,1%. Надходження ПДФО склали
32,7 млрд грн. Плати за землю надійшло 6,8 млрд грн
(12,6% від загальної суми), єдиного податку — 7,8 млрд
грн (14,4%), акцизного податку — 3,6 млрд грн (6,6%), у
тому числі акцизного податку з палива — 2,3 млрд грн
(4,2%), податку на нерухоме майно, відмінного від зе$
мельної ділянки — 1,2 млрд грн (2,1%) [6].

На наш погляд, приблизно така ж структура над$
ходжень бюджетів ОТГ в Україні за незмінності по$
даткового законодавства спостерігатиметься і за
підсумками найближчих років. Проблемою залишаєть$
ся роль власне місцевих податків, тобто єдиного та
податку на майно (сумарно у 2020 р. забезпечили
29,1 % надходжень). Безумовно, якщо порівнювати
надходження у місцеві бюджети від місцевих податків
до проведення адміністративної реформи, які були в
принципі на мізерному рівні й становили декілька
відсотків, ситуація у бюджетній системі якісно зміни$
лась. Втім, вважаємо, необхідно працювати над тим аби
стимулювати наповнення бюджетів ОТГ власне на ос$
нові місцевих податків, що буде предметом зацікавлен$
ня на місцях з боку голів громад, адже в кінцевому
підсумку дасть змогу розширити фінансування потреб
цих громад тощо. Відтак поки що структура податко$
вих надходжень бюджетів ОТГ, у якій ключовою є роль
ПДФО залишається певною мірою спотвореною та та$
кою, що не відповідає кращим практикам країн ЄС й
інших розвинутих держав світу у частині розвитку
місцевого самоврядування й забезпечення його
фіскальної незалежності.

Відзначимо, що загальний обсяг видатків місцевих
бюджетів у 2020 р. склав 478,1 млрд грн, що на 88,2 млрд
грн ($15,5%) менше від обсягу видатків, проведених у
2019 р. Із зазначеної суми видатки загального фонду у
2020 р. становили 357,7 млрд грн, що на 84,9 млрд грн
($19,2%) менше відповідного показника 2019 р. Водно$
час впровадження реформи децентралізації вплинуло на

активізацію прийняття об'єктів зі спільної у комуналь$
ну власність громадами. Головним стимулом для тери$
торіальних громад офіційно оформити об'єкти спільної
власності — можливість збільшення надходжень у свої
бюджети у разі правильного розпорядження отримани$
ми активами. Станом на квітень 2021 р. 98,8% територі$
альних громад прийняли рішення про взяття на баланс
об'єктів спільного майна (23523 — передано, 287 — не
передано) [6].

У контексті зазначеного вище можна стверджува$
ти, що вибір ефективної моделі розвитку ОТГ в Україні
на основі збалансування джерел наповнення бюджетів
громад у відповідності до кращих світових практик й
реальної фіскальної децентралізації й податкоспро$
можності є основною для їх становлення як справді не$
залежних інститутів, які ставитимуть перед собою зав$
дання покращення якості і рівня життя мешканців. Це
особливо актуальної в умовах необхідності цифрові$
зації країни, зокрема надання якісних послуг за нови$
ми підходам в онлайн$режимі.

На сучасному етапі розвитку цифровізація держав$
них послуг дає можливості для покращення життя гро$
мадян та розвитку різних галузей і виробництв в межах
економіки конкретного регіону і країни, більше того,
якщо йдеться про великі громади, наприклад, Київсь$
ку, Львівську, Харківську тощо, то можна стверджува$
ти і про економіку громади, як окреме поняття. Циф$
рові послуги проникли в усі сфери життєдіяльності і
призвели до змін у бізнес$процесах, а також власне у
відносинах між державою, суб'єктами господарювання
та мешканцями громади. У свою чергу зростає роль циф$
рової грамотності населення України, розвиток якої є
важливим напрямом трансформації суспільства в кон$
тексті усвідомлення нових можливостей, які дають су$
часні сервіси, потенціалу економії часу, уникнення вит$
рат та ризиків бюрократизації. Однак над проблемами
цифровізації необхідно працювати не лише на загаль$
нодержавному рівні, але й на рівні конкретних ОТГ у
країні.

Доходи на 1–го мешканця, грн 
Назва області 2019 рік 2020 рік Відхилення, 

% 
Вінницька 6022,4 6409,7 106,4 
Волинська 4790,0 5140,5 107,3 
Дніпропетровська 8971,4 9308,9 103,8 
Донецька 5386,8 5767,9 107,1 
Житомирська 5703,2 6136,0 107,6 
Закарпатська 4067,5 4256,2 104,6 
Запорізька 7091,8 7562,4 106,6 
Івано–Франківська 4340,7 4681,6 107,9 
Київська 8510,3 9247,5 108,7 
Кіровоградська 6311,3 6802,2 107,8 
Луганська 3592,8 4056,8 112,9 
Львівська 6344,5 6755,8 106,5 
Миколаївська 6122,5 6670,9 109 
Одеська 7024,3 7378,2 105 
Полтавська 8469,3 8630,7 101,9 
Рівненська 4637,4 5076,8 109,5 
Сумська 6045,8 6490,1 107,3 
Тернопільська 4402,3 4763,1 108,2 
Харківська 7038,5 7460,5 106 
Херсонська 4931,8 5320,6 107,9 
Хмельницька 5492,7 5962,8 108,6 
Черкаська 6082,4 6528,9 107,3 
Чернівецька 3796,8 4018,6 105,8 
Чернігівська 6082,1 6713,7 110,4 
м. Київ 14295,8 14963,8 104,7 
Україна 6889,5 7327,1 106,4 

Таблиця 1. Динаміка доходів місцевих бюджетів
в Україні у розрахунку

на 1 мешканця у 2019—2020 рр.

Джерело: [6].
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Потрібно відзначити як вагомий успіх, що в Україні
вже запроваджено чимало електронних послуг, які при$
швидшують цифрову трансформацію. Водночас зміна
звичних моделей надання публічних послуг вимагає часу
та зусиль, оскільки наявність онлайн$послуг ще не оз$
начає, що ними всі мешканці відразу будуть користува$
тися. Важливо розвивати готовність громадян викори$
стовувати е$послуги [12]. Міністерство цифрової транс$
формації України у 2020 р. запустило проєкт "Дія" —
це електронний сервіс державних послуг у формі мо$
більного додатку та веб$порталу, головною метою якого
є створення цифрової країни. З початку запуску понад
4 млн осіб користувалися порталом та понад 4,5 млн —
застосунком, а щодня реєструється близько 25 тис. гро$
мадян. Станом на 2021 р. у мобільному додатку є функ$
ція оцифрування 9 видів документів, а на порталі до$
ступні понад 50 державних онлайн$послуг, які заощад$
жують користувачам час та ресурси, а державі — бюд$
жетні витрати на канцелярію тощо [6; 12]. Також адмі$
ністративні послуги онлайн є інструментом стримуван$
ня корупції й суттєво мінімізують бюрократію.

У кінцевому підсумку цілком справедливо очікуєть$
ся, що цифровізація вітчизняної економіки дасть мож$
ливість: створювати щонайменше від 11% (у 2021 р.) до
95% (2030 р.) додаткового ВВП на рік; додатково ство$
рити до 1260 млрд дол. США ВВП (за 10 років); збільши$
ти надходження до бюджету на 240 млрд дол. США (за
10 років); створити 700 тис нових робочих місць; досяг$
нути в 2030 р. частки цифрової економіки в загальному
ВВП України у 65%; забезпечити 99,9% українських до$
моволодінь широкосмуговим доступом до мережі Інтер$
нет; покрити всю територію України 4G$5G; покрити
99% усіх автомобільних і залізничних магістралей та 95%
сільської місцевості технологіями мобільного Інтерне$
ту; надати 99,9% громадян цифрову ідентифікацію
(citizen$card, Mobile ID) та технічні можливості корис$
туватися довірчими послугами тощо [15]. У розрізі пе$
релічених напрямів особливе значення має забезпечен$
ня жителів ОТГ у сільській місцевості доступом до які$
сного Інтернету, в іншому випадку не буде змоги циф$
ровізувати послуги для таких громадян, виходячи із тех$
нічних перешкод. Більше того вони будуть певною мірою

обмежені у своїх правах в умовах кращих мож$
ливостей користуватись цифровими послугами
у громадах, створених навколо великих міст.

Загалом потрібно враховувати, що фіс$
кальна децентралізація має переваги і недоліки,
на які необхідно зважати у ході становлення
громад в Україні та цифровізаційних процесів
у їх межах та державі загалом (табл. 2).

ВИСНОВКИ
Під фіскальною децентралізацією по$

трібно розуміти процес, пов'язаний з переда$
чею певної частини обов'язків, відповідаль$
ності та повноважень "на місця" від централь$
них органів влади та управління в державі,
кінцевою метою чого є підвищення ефектив$
ності формування, розподілу та перерозподі$
лу національних фінансових ресурсів. Розши$
рення владних та бюджетних повноважень
місцевих органів на основі фіскальної децент$
ралізації є обгрунтованим й необхідним для
розвитку держави і збереження потенціалу на$
ціональної економіки та суспільства, так як на
місці кращим є розуміння потреб й перспек$
тив безпосередньо для жителів тої чи іншої
громади. Водночас необхідно працювати на
рівні держави й органів місцевого самовряду$
вання над оптимізацією структури податкових
надходження до бюджетів ОТГ в частині
збільшення частки місцевих податків. Однак

Інші 
платежі

3,7%

Акцизний 
податок

6,6%
Єдиний 
податок
14,4%

Нерухоме 
майно
2,1%

Плата за 
землю
12,6%

ПДФО
60,5%

Рис. 1. Структура надходжень (без трансфертів з державного бюджету) ОТГ у 2020 році

Джерело: побудовано на основі [6].

Переваги Недоліки 
1) фінансова самостійність територіальних 
громад у забезпеченні своїх жителів 
суспільними благами;  
2) створення умов для кращого 
забезпечення потреб місцевого населення;  
3) зростання відповідальності місцевих 
органів влади перед населенням відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць; 
4) стимулювання державного сектору до 
реакції на вимоги громадян; 
5) формування конкурентного середовища 
на різних рівнях місцевої влади за робочу 
силу, інші фактори виробництва та 
споживачів суспільних благ; 
6) формування ефективної системи 
вирівнювання з метою стимулювання 
розвитку територій; 
7) зростання компетенції та кваліфікації 
органів місцевого самоврядування в процесі 
вирішення питань щодо розвитку 
відповідних територій; 
8) динамічність системи, здатність до 
експериментування й інновацій у наданні 
державних послуг; 
9) вирівнювання владних повноважень на 
різних рівнях управління 

1) ускладнення процесу 
перерозподілу фінансових ресурсів 
через бюджет та управління 
бюджетним процесом загалом; 
2) складність узгодження 
локальних потреб територіальних 
громад із макроекономічними 
потребами країни;  
3) виникнення регіональних 
фіскальних розбіжностей; 
4) зниження централізованого 
бюджетного контролю над 
формуванням та ефективним 
розподілом бюджетних ресурсів; 
5) обмеження централізованого 
вирівнювання дохідної та видаткової 
частин бюджетів територіальних 
громад 

Таблиця 2. Переваги та недоліки фіскальної децентралізації

Джерело: побудовано авторами на основі [8].
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позитивні тренди у наповнюваності місцевих бюджетів
та надійності і якості таких джерел уже закладено уп$
родовж останніх років.

Вирішення проблем фіскальної незалежності ОТГ
в Україні повинно здійснюватись з врахуванням необхід$
ності цифрової трансформації у громадському та
бізнес$секторі на рівні держави, регіонів й окремих гро$
мад. Розвиток цифровізаційних ініціатив, зокрема на
основі удосконалення можливостей електронного сер$
вісу "Дія", дасть змогу підвищити якість послуг населен$
ня, заощадити бюджетні кошти та мінімізувати бюрок$
ратичні ризики як на рівні індивідуальних потреб меш$
канців, так і на рівні потреб підприємницьких структур.

Перспективи подальших наукових розвідок формує
необхідність вирішення проблем управління громадами,
наповнення їх бюджетів й реалізації покладених держа$
вою повноважень, що частково є непосильними, особли$
во для фінансово слабких громад і територій в Україні.
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL BAICS OF THEORY OF FINANCING PUBLICBPRIVATE
PARTNERSHIP PROJECTS

У даній роботі дістала подальшого розвитку теорія проєктного фінансування як інструменту ресурсної підтримB
ки державноBприватного партнерства. Вперше достатньо строго дано математичну модель процесів фінансового
забезпечення концесійних угод на конкретному прикладі угоди, яка передбачає виділення концесіонеру земельB
ної ділянки, за що він зобов'язується побудувати сміттєпереробний комплекс з довготривалою метою надання місцеB
вому населенню послуг з вивезення і переробки твердих побутових відходів. Виконане моделювання за своїм хаB
рактером є феноменологічним і тому може сприйматися як дослідження з напряму "теоретична економіка". ОтриB
мані у виконаному моделюванні розрахункові співвідношення безпосередньо готові до практичного використанB
ня і, таким чином, надають можливість для кількісного обгрунтовування управлінських рішень щодо згаданих
угод. Насправді, спектр використання здобутих у цьому дослідженні результатів значно ширший.

In this work, the theory of project financing as a tool for resource support of publicBprivate partnership was further
developed. Numerous studies by domestic and foreign experts have proven the exceptional usefulness of projects
implemented within this kind of partnership that are usually innovative in nature. The requirement of successful
implementation of publicBprivate partnership in the country requires the creation of adequate and wellBunderstood analytical
tools capable of numerically substantiating financial processes, which would reliably ensure the implementation of projects
within the partnership. One of the conceptual grounds for this may be the soBcalled project financing which may involve
various financial institutions. The paper, the purpose of which was to form the mathematical basis for financing publicB
private partnership projects, for the first time presents a strict mathematical model of the processes of financial support of
concession agreements. The model is based on a specific example of an agreement that provides for the allocation of land by
the regional authorities to the concessionaire who, in return, undertakes to build a recycling complex with a longBterm goal
to provide local residents with services of removal and processing of solid waste. This problem is very sharply felt in many
Ukrainian megacities. Local operators providing services of household waste removal and disposal compete to address the
problem. Such companies are ready to take full responsibility for project implementation and forming of an appropriate
resource and financial basis by attracting private capital on the terms that its owners participate in the distribution of
income generated by an efficient operation of the waste processing complex. The performed mathematical modelling, which
takes into account the interests of all participants in the creation and subsequent operation of the waste processing complex,
is phenomenological in nature and therefore can be viewed as a study in the field of Theoretical Economics. The calculated
ratios obtained in the performed modelling are fully operational and, thus, provide an opportunity for a quantitative
substantiation of management decisions on the aboveBmentioned agreements. In fact, the range of use of the results obtained
in the present study is much wider.

Ключові слова: державно�приватне партнерство, проєктне фінансування, економіко�математичне моде�
лювання, консалтинговий проєкт.

Key words: theoretical economics, phenomenological modelling, models of scientific knowledge development,
dynamics of market equilibrium, phase portrait.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будівництво такого нетривіального соціально$еко$

номічного суб'єкту, як держава, завжди відбувається в
умовах жорсткого ресурсного дефіциту. Ця обставина

призвела до різноманітних форм залучення ресурсів,
серед яких з'явилося і державно$приватне партнерство
(ДПП) в самих різних масштабах і формах [10], відно$
сини в яких регулюються українським законодавством
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[5]. Невідворотність появи в економіці країн, що розви$
ваються, проєктів ДПП, кожен з яких практично мож$
на сприймати як інновацію [13], підтверджують численні
дослідження вітчизняних і зарубіжних фахівців (див.,
наприклад, [9]). Вимога успішного втілення ДПП у
країні потребує створення адекватних і добре зрозумі$
лих аналітичних інструментів, здатних чисельно обгрун$
товувати фінансові процеси, що надійно забезпечувати
б реалізацію проєктів у межах вказаного партнерства.
Одним з концептуальних підгрунть для цього може бути
так зване проєктне фінансування [7], до якого можуть
залучатися різноманітні фінансові інститути. Але вне$
сок сучасних українських банків у фінансування
проєктів ДПП бажає на краще [8; 10]. Таке становище
складається, ймовірно, тому, що немає вичерпно обгрун$
тованої теоретичної бази для забезпечення практики в
сфері проєктного фінансування ДПП [1]. Тому вкрай
актуальними стають будь$які теоретико$математичні
дослідження проєктного фінансування в ДПП.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
До відносно грунтовних публікацій, які дотичні до

проблем державно$приватного партнерства, можна
віднести монографію [12], що присвячена низці питань
забезпечення модернізаційного розвитку економіки
України. В ній розкрито теоретичні засади взаємодії
державного і приватного секторів економіки, запропо$
новано методичні підходи до її дослідження в сучасній
інституціональній архітектоніці економіки, зроблено
ретроспективний аналіз вітчизняних та зарубіжних
практик щодо розвитку інституту ДПП, визначено мо$
тиваційні чинники партнерства. Крім того, в монографії:
виокремлено основні моделі ДПП; виявлено передумо$
ви і обгрунтовано необхідність розширення практики
ДПП в Україні; зроблена оцінка ступеня використання
чинних механізмів ДПП, дано їх оцінку та виявлено
інституційні бар'єри щодо їх подальшого розвитку. До
суттєвих досягнень авторів монографії доцільно відне$
сти пропозицію концептуальних підходів до розбудови
ДПП на засадах проєктного менеджменту, на основі
економіко$математичного моделювання розподілу ос$
новних ризиків. Останнє, безумовно, дуже важливе для
масштабних проєктів ДПП, проте аналіз ризиків носи$
тиме вичерпний характер за умов повноцінного моде$
лювання процесів фінансування цих проєктів.

Заслуговує на увагу й англомовна публікація [4], яку
доцільно сприймати як своєрідний фінансовий довідник
з питань структурування проєктів, оцінки проєктів, уп$
равління проєктними ризиками та фінансування
проєктів.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Аналізуючи вище викладену інформацію, треба виз$
нати, що становлення повноцінної теорії фінансування
проєктів ДПП знаходиться на початку свого шляху і ще
потребує своє розробки.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — формування математичних основ

фінансування проєктів ДПП.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення заявленої мети скористаємося вже
озвученим у роботі [15] підходом до побудови теорії на
базі феноменологічного моделювання певних процесів
фінансового забезпечення проєктів, що здійснюються
у межах державно$приватного партнерства. З метою
певного спрощення моделювання (але без втрати мож$
ливості узагальнення здобутих теоретичних резуль$
татів) розглянемо ситуацію, зміст якої пояснюється
блок$схемою на рисунку 1, і в межах котрої буде відпра$
цьовуватися весь необхідний математичний апарат опи$
су процесів фінансування концесійних проєктів, що ви$
конуються на умовах державно$приватного партнер$
ства. У подальшому будуть використовуватися підходи,
що були напрацьовані в дослідженнях автора, опублі$
кованих в статті [15].

Будемо вважати, що: (1) якась місцева громада, стур$
бована майбутніми екологічними катаклізмами, вимагає
від регіональної влади виділення земельної ділянки під
створення сучасного сміттєпереробного комплексу [3,
с. 292] та залучення приватного капіталу на прийнят$
них для нього умовах реалізації такої ідеї (що передба$
чено статтею 4 Закону України "Про державно$приват$
не партнерство" [5]); (2) регіональна влада оголошує
конкурс на створення і реалізацію проєкту будівництва
з подальшою експлуатацією сміттєпереробного комп$
лексу на умовах концесії (як форми здійснення держав$
но$приватного партнерства) [6]; при цьому влада гото$
ва під даний еколого$соціальний проєкт виділити на
своїй території земельну ділянку як об'єкт концесії; (3)
в конкурсі бере участь компанія$оператор, що працює
в даному регіоні, з вивезення твердих побутових відходів
на наявний в регіоні сміттєвий полігон, терміни експлу$
атації якого наближаються до завершення; ця компанія
готова взяти на себе попередні витрати з ініціювання
проєкту і пошуку надійних партнерів для подальшого
планування (у вигляді спеціалізованої проєктної ком$
панії) і його реалізації (у вигляді спеціалізованої буді$

вельної компанії); крім того, компанія$опе$
ратор готова залучити до подальшого про$
єктного інвестування відповідні банківські
структури.

Економіко$математична модель фінан$
сування концесійного проєкту буде грунту$
ватися на таких припущеннях: (1) компанія$
оператор приймає рішення про будівництво
з подальшою експлуатацією сміттєперероб$
ного комплексу на умовах концесійної уго$
ди; (2) витрати в грошовому обчисленні на
будівництво, введення в експлуатацію та по$
дальше використання сміттєпереробного
комплексу повинні скласти СΣ ; (3) компанія$
оператор на момент прийняття даного
рішення володіє відносно невеликою сумою
грошей СПР

)0( , якими на момент часу t = 0 оп$
лачує передпроєктні роботи; (4) компанія
шукає фінансову організацію (наприклад,
банк), яка може здійснити проєктне фінан$
сування будівництва сміттєпереробного
комплексу; (5) гроші вкладаються (інвесту$
ються) у проєкт протягом усього будівниц$

Рис. 1. Модель концесійної угоди з приводу створення
і експлуатації сміттєпереробного комплексу

Джерело: авторська розробка.
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тва і здачі в експлуатацію комплексу, тобто до момен$
ту часу t =Т ЗП  (див. рис. 2), після чого починається етап
комерціалізації проєкту, під час якого побудований
комплекс приносить відповідний дохід; (6) у разі на$
дання населенню послуг з утилізації твердих побуто$
вих відходів вкладені в проєкт гроші повертаються всім
учасникам$інвесторам (компанії$оператору і банку) за
час ( )ТТ ЗППЗ − ; (7) усі процеси відбуваються безперер$
вно.

Умовні позначки на рисунку 2 мають такий зміст: СПР
)0(

— витрати концесіонера (компанії$оператора) на по$
передні роботи з обгрунтування концесійного про$
єкту; СЗАП  — сума "позик" у банку$інвестора на про$
єктування та будівництво сміттєпереробного комп$
лексу; ССС ЗАППР

СМП += )0()(
Σ ; СΣ  — повні витрати на буді$

вництво та запуск в експлуатацію сміттєпереробного
комплексу; )(tB  — функція повернення коштів інвес$
торам;GЧ — чистий надлишок коштів від експлуатації

сміттєпереробного комплексу; G Д
Ч

)(  — дисконтований
на момент часу Т ЗП  — чистий надлишок коштів; S Σ  —
загальна виручка від експлуатації сміттєпереробного
комплексу; S Д )(

Σ  — дисконтова на момент часу Т ЗП  за$
гальна виручка; Т ЗП  — час завершення будівельних
робіт; Т ПЗ — час повного повернення коштів інвесто$
рам; Т ЗПР — час завершення концесійного проєкту.

Отже, до моменту часу t =Т ЗП  освоюється сума
ССС ПР
ЗАПЗАПЗАП

)()0( += (1),

де С )(
ЗАП
0  — гроші, які інвестор$банк зібрав у насе$

лення і вклав ву концесійний проєкт,

С )ПР(
ЗАП  — процентні нарахування за користування су$

мою С )(
ЗАП
0 .

Можна погодитися, що

TdttdttСС ЗПств

TT

ЗАПЗАП

ЗПЗ

⋅=∫=∫= μμ
0

ств
0

)0()0( )()(
П

(2),

де )(tстрμ  — щільність потоку грошових коштів, що
вкладаються в проєктування, будівництво і введення в
експлуатацію сміттєпереробного комплексу.

Процентні нарахування у разі безперервних інвес$
тиційних платежів мають скласти:

( ) ( ) Тer
dtetС ЗПств

Trствrt
Т

cтв
ПР
ЗАП

ЗП
ЗП

μ
μ

μ −−=−∫= 11)(
0

)( (3),

де r  — норма процентних нарахувань, яка може бути
на рівні депозитної банківської процентної ставки [19,
с. 49]; тут використовується схема безперервних нара$
хувань відсотків як найбільш універсальна серед всіх
відомих (обгрунтування цього положення міститься в
статті [15]).

Запозичені у населення і вкладені в інвестиційний
проєкт кошти, величина яких складає

( )1−= erС Trств
ЗАП

ЗП
μ

(4),

мають бути відшкодовані до моменту часу Тt ПЗ= .
Будемо вважати, що заборгованість гаситься на про$

міжку часу )ТТ( ЗППЗ −  однаковими за величиною внеска$
миR через однакові проміжки часу tΔ  (див. рис. 3). Після
чергового внеску борг зменшується на величину цього
внеску, але далі упродовж часу tΔ  зростає через нара$
хування процентів на остаток боргу. Можна довести, що
сума боргу після k$го внеску складатиме:

( ) ( )
r

rRrCB
k

k
ЗАПk

111
−+⋅−+=− (5).

В разі погашення боргу після k$го внеску, з умови
Bk
− = 0 отримуємо:

( ) ( ) 0111 =
−+⋅−+

r
rRrC

k
k

ЗАП (6).

Перша складова в рівнянні (6) описує капіталізова$
не на момент повного погашення боргу значення "по$
зик" CЗАП, а друга складова — сумарну вартість потоку
платежів на той же момент часу. З виразу (6) отримує$
мо:

( )
( ) 11

1
−+

+⋅
⋅=

r
rr

CR k

k

ЗАП (7).

Розглянемо далі випадок безперервного повер$
нення інвестованих у проєкт коштів , задля чого про$
аналізуємо його динаміку, записавши наступний ви$
раз:

)()()()( ttBtr
dt

tdB μ−= (8).

Тут швидкість зміни боргу 
dt

tdB )(  визначається дво$

ма протилежними процесами: (1) збільшенням за раху$
нок процентних платежів )()( tBtr , (2) зменшенням зав$
дяки потоку внесків із щільністю )(tμ .

Рівняння (8) є лінійним неоднорідним диференцій$
ним рівнянням першого порядку. Враховуючи, що

СТtB ЗАПЗП == )( (9),
0)( == ТtB ПЗ (10),

можна дійти рішення (8) у вигляді [2, с. 393]:

dseseСtB str
t

T

Тtr
ЗАП

ЗП

ЗП )()( )()( −− ∫−⋅= μ (11).

За умови )( consts == μμ , після інтегрування отри$
муємо, що

[ ]1)( )()( −−⋅= −− e
r

eСtB ТtrТtr
ЗАП

ЗПЗП
μ

(12).

Використання умов (9) — (10) дозволяє визначити
значення щільності потоку внесків з метою покриття

Рис. 2. Модель кошторисних потоків концесійного проєкту в
грошовому вимірі

Джерело: авторська розробка.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

61www.economy.in.ua

боргу СЗАП , а саме:

)1( )(

)(

−
⋅

⋅=
−

−

e
er

С ТТr

ТТr

ЗАП
ЗППЗ

ЗППЗ

μ (13).

Формули (7) і (13) однакові за своєю структурою та
змістом, що є свідченням взаємоузгодженості дискрет$
ної та безперервної моделей повернення вкладених у
проєкт коштів СЗАП . Величина витрат на повернення
СЗАП , тобто обслуговування, дорівнює

 [ ]1)( −= −eСС ТTr
ЗАПОБ

ЗППЗ (14),
а її дисконтоване значення на момент часу є
 [ ]eСС ТТr

ЗАП
D
ОБ

ЗППЗ )()( 1 −−−= (15).
Ставку дисконту прийнято визначати як максималь$

ну прибутковість альтернативних і доступних для інве$
стора вкладень у фінансові проєкти. Найчастіше альтер$
нативними і доступними бувають вкладення коштів на
депозит або в довгострокові державні цінні папери [18,
с. 75]. Тому у розрахунках ставка дисконту приймаєть$
ся рівною ставці депозитного відсотка r.

Враховуючи останній результат, запишемо вираз для
сумарних витрат зі створення сміттєпереробного ком$
плексу:

 СССССС D
ОБЗАППР

D
ОБ

СМП )()0()()(
ΣΣ =++=+=

[ ]eСС ТТr
ЗАППР

ЗППЗ )()0( 2 −−−+= (16).
Для відшкодування цих витрат знадобиться потік

доходів від надання населенню послуг з утилізації твер$
дих побутових відходів зі щільністю

)( ТТ
С

ЗППЗ
реал −

= Σμ (17).

Відзначимо, що цей показник доцільно сприймати
як певну середню величину на певному проміжку часу,
оскільки за реальних умов потік доходів буде дискрет$
ним. Між тим, ця оціночна величина дозволяє визначи$
ти й необхідну політику ціноутворення на надання на$
селенню послуг з утилізації твердих побутових відходів.

Якщо компанія$оператор планує показник рента$
бельності проєкту на рівні

С
S Д
Ч

ПП
Σ

=
)(

ρ (18),

то можна визначити дисконтоване на момент часу
значення чистого доходу від реалізації проєкту

СS ПП
Д
Ч Σ= ρ)( (19).

Чистий дохід має дорівнювати
eСS ТТr

ППЧ
ЗПЗПР )( −

Σ ⋅⋅= ρ (20).

А з іншого боку,
( )ТТS ПЗЗПРреалЧ −= μ (21).

Якщо ліві частини виразів (20) і (21) є однаковими, то
( ) eСТТ ТТr

ПППЗЗПРреал
ЗПЗПР )( −

Σ ⋅⋅=− ρμ (22).
Останнє рівняння дозволяє визначити невідому ве$

личину моменту завершення інвестиційного проєкту

Т ЗПР.
Банк, в припущенні традиційного позичання коштів,

одержує маржу. Її джерелом можуть бути процентні
платежі на етапах будівництва М 1 і відшкодування за$
боргованості )Д(М 2

МММ )Д(
21+= (23).

На етапі будівництва платежі дорівнюють:

[ ] =∫ −=
0

1 dtee)t(М
T

rttr
ств

ЗП
бμ

( ) ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−= 1111

ere
r

TrTr

б
ств

ЗПЗПбμ (24),

де перший доданок у квадратних дужках описує про$
центні платежі компанії$оператора банку (при нормі rб),
а другий — процентні платежі банку вкладникам.

На етапі відшкодування маржа банку, дисконтова$
на на момент часу Tt ЗП= , може скласти

( )[ ]ee
r

СМ )ТТ(rТrств)Д(
ОБ

)Д( ЗППЗЗП −−−−== 112
μ

(25).

Щоб банк вкладав свої кошти у проєкт на умовах
своєї подальшої участі в розподілі прибутків, необхід$
но, щоб його частка S Д

Ч
)(α  була достатньо більша за мар$

жу, тобто

S Д
Ч

)(α > М (26)
де α  — коефіцієнт дольової участі банку$інвестора

в розподілі прибутків.
Для компанії$оператора може бути вигідним ва$

ріант
S Д
Ч

)()1( α− > ρПППРС ⋅)0( (27).
Використовуючи вирази (18), (26) та (27), можна

довести, що

α  ∈ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

ΣС
С

S
М ПР
Д
Ч

)0(

)( 1; (28).

Нижня межа цього інтервалу не вигідна інвестору,
а верхня — компанії$оператору. Сам інтервал значень
для α  можна назвати "простором компромісів". Значен$
ня α  остаточно визначатиметься ступенем ризику інве$
стиційного проєкту і можливістю його нівелювання [15].

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
У цій роботі дістала подальшого розвитку теорія

проєктного фінансування як інструменту ресурсної
підтримки державно$приватного партнерства. Вперше
достатньо строго дано математичну модель процесів
фінансового забезпечення концесійних угод. Виконане
моделювання є цілком феноменологічним і тому може
сприйматися як дослідження з напряму "теоретична
економіка". Отримані розрахункові співвідношення на$
дають можливість кількісного обгрунтування управ$
лінських рішень щодо згаданих угод. Подальші дослід$
ження доцільно спрямувати на адаптацію здобутих те$
оретичних результатів до практичної діяльності.
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Рис. 3. Дискретна модель повернення вкладених банком6
інвестором коштів

Джерело: авторська розробка.
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На початку XXI ст. відбувається динамічна трансформація епох світового соціокультурного розвитB

ку у нову епоху знань та креативності, що призводить до виникнення конфліктогеної ситуації від існуB

вання кількох епох одночасно. Тобто спостерігається формування постіндустріального (інформаційноB

гоBінноваційного) суспільства, коли епоха нової економіки проявляється в новому змістовому наповненні,

де знаннєвий ресурс виходить на якісно новий рівень. Саме становлення економіки знань дозволяє

підкреслити триєдину природу ТНК: як продукту глобалізації та інтернаціоналізації світової економічB

ної системи; як самостійної підсистеми світової економіки, що визначає тип і характер економічних відноB

син з іншими суб'єктами та підсистемами, а також напрям й інтенсивність процесів глобалізації та трансB

формації світової економіки; як посередника в процесі трансгресії національних та глобальних економіB

чних інтересів. В умовах глобалізації світова економіка розвивається в напрямы все більшої цілісності,

одночасно відчуваючи вплив деструктивних процесів, відцентрових, дезінтегруючи сил. У протистоянні

цих тенденцій знаходить вираз основне протиріччя епохи, посилюються традиційні процеси міждержавB

ної інтеграції, цільовою функцією яких, стає не стільки розширення та лібералізація міжнаціональних

ринків, оскільки їх протекціоністський захист і спільне митноBтарифне регулювання в рамках глобальB

ного економічного обміну. Водночас рух до цілісності в процесі глобалізації відбувається дисгармонійно

і нерівномірно в різних сферах життя. Рух товарів, послуг, капіталів фактично означає створення глоB

бальної відтворювальної цілісності з усіма притаманними їй особливостями (циклічністю, економічниB

ми розривами і т. д.). У той же час у сфері політики, міжцивілізаційній і міжкультурній взаємодії йде

зворотний від руху до цілісності процес.

У цих умовах сукупність ТНК стає самостійною підсистемою світової економіки, яка здійснює виріB

шальний вплив на функціонування та розвиток окремих національних економік, міжнародних інстиB

туцій, інтеграційних угрупувань тощо. Це обумовлено перевагами інтегрованої структури ТНК, позитивB

ними ефектами від централізації та концентрації як фінансовоBкредитних, так і знаннєвих ресурсів, що

дозволяють домінувати їм на світовому ринку, а також отримувати ексклюзивний доступ до унікальних

конкурентних переваг у контексті глобальних змін світової економіки в ХХІ ст. Причому сама корпораB

ція постійно знаходиться в стані динамічної трансформації та активно пристосовується до нових умов

зовнішнього середовища.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ключову роль в осмисленні сучасних проблем

відіграє створення принципово нової теорії економіко$
технологічного розвитку, його ціннісних критеріїв і по$
казників. Традиційні уявлення, засновані на ресурсних
складових зростання і вимірюють його приростними
величинами продукції, доході, вироблення і т. д., бага$
то у чому вичерпали себе. Економічне зростання в та$
кому вигляді найближчим часом стане неможливим і
навіть непотрібним. Якісне перетворення структури і ме$
ханізму суспільного відтворення вимагає заново пере$
осмислити систему факторів і джерел економіко$тех$
нологічного розвитку. Традиційна схема: праця, земля
і капітал — навіть з механічним додаванням до неї на$
уки та інформації вже не в змозі пояснити відбулися і
тим більше прийдешні зміни. Глибокі технологічні зру$
шення в структурі суспільного відтворення, посилення
значущості інформаційної складової економіки, техно$
логічного розвитку, екологічні та соціальні обмеження,
що накладаються на неї, все більше ставить під сумнів
універсальність трудової теорії вартості в поясненні сус$
пільних процесів. Вона втрачає свою абсолютну зна$
чимість і переходить в розряд "окремого випадку", що
застосовується до певного етапу соціально економіч$
ного прогресу, що характеризується відносно плавним
розвитком з переважаючим або винятковим викорис$
танням традиційних факторів росту. Саме тому на по$
чатку XXI cт. вкрай актуальним є аналіз знаннєвої ком$
поненти конкурентоспроможності суб'єктів світової
економіки.

At the beginning of the XXI century there is a dynamic transformation of epochs of world socioBcultural

development into a new epoch of knowledge and creativity, which leads to a conflict situation from the existence

of several epochs simultaneously. That is, there is the formation of postBindustrial (informationBinnovation)

society, when the era of the new economy is manifested in a new content, where the knowledge resource reaches

a qualitatively new level. The very formation of the knowledge economy allows us to emphasize the triune nature

of TNCs: as a product of globalization and internationalization of the world economic system; as an independent

subsystem of the world economy, which determines the type and nature of economic relations with other actors

and subsystems, as well as the direction and intensity of globalization and transformation of the world economy;

as a mediator in the process of transgression of national and global economic interests. In the context of

globalization, the world economy is developing in the direction of increasing integrity, while feeling the impact

of destructive processes, centrifugal, disintegrating forces. In opposition to these trends is the main contradiction

of the era, intensifying traditional processes of interstate integration, the purpose of which is not so much the

expansion and liberalization of international markets, as their protectionist protection and common customs

regulation in global economic exchange. At the same time, the movement towards integrity in the process of

globalization is disharmonious and uneven in different spheres of life. The movement of goods, services, capital

actually means the creation of a global reproductive integrity with all its inherent features (cyclical, economic

gaps, etc.). At the same time, in the field of politics, between civilizational and intercultural interaction, there is

a reverse process from movement to integrity.

Under these conditions, the set of TNCs becomes an independent subsystem of the world economy, which

has a decisive influence on the functioning and development of individual national economies, international

institutions, integration groups, and so on. This is primarily due to the advantages of the integrated structure of

TNCs, the positive effects of centralization and concentration of both financial and credit and knowledge resources

that allow them to dominate the world market, as well as gain exclusive access to unique competitive advantages

in the context of global change. economy in the XXI century. Moreover, the corporation itself is constantly in a

state of dynamic transformation and is actively adapting to new environmental conditions.

Ключові слова: конкурентоспроможність, ТНК, трансформація, економіка знань, знання, суб'єкти еко�
номічних структур.

Key words: competitiveness, TNCs, transformation, knowledge economy, knowledge, subjects of economic
structures.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед наукових досліджень у сфері знаннєвої ком$
поненти конкурентоспроможності українськими та за$
кордонними вченими розроблено низку теоретичних,
методологічних і методичних підходів до визначення
місця та ролі знаннєвої складової розвитку суб'єктів
економічних структур. Зазначеній проблематиці при$
святили свої праці Б. Мільнер, І. Нонака та X. Такеучі,
П. Сенге, В. Буковіч, К. Вііг, Д.Є. О'Лірі, Д. Сноуден,
Ю. Вовк, М. Мартиненко, А. Дєгтяр і М. Бублій, А. На$
ливайко, Н. Бутенко, Н. Смолінська та І. Грибик, С. Лео$
нова та інші вчені. Водночас важливо зазначити, що на
початку XXI ст. в умовах розвитку економіки знань ак$
туальним є конкурентоспроможність суб'єктів глобаль$
ної економіки з урахуванням доцільності розвитку знан$
нєвої складової.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Актуальність побудови комплексної теорії для опи$
су функціонування багаторівневої і багатосуб'єктній
економіки видається очевидною. Для цього однак не$
обхідно підвищити, в порівнянні з ортодоксальної мак$
ро$, мезо$ мікроекономічної теорією, рівень абстракції
опису, виявити загальні риси різнорівневих економіч$
них об'єктів і типів їх взаємодій. Найбільш релевантної
основою для такої теорії є теорія системної економіки,
що базується на системній парадигмі Я. Корнаі. Розгляд
економічних суб'єктів різного рівня в якості систем доз$
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воляє застосувати категоріальний апарат загальної
теорії систем в поєднанні з принципами просторової
економіки і економічної динаміки. Водночас невиріше$
ними залишаються питання знаннєвої складової суб'єк$
тів економічних структур.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виокремлення суб'єктів економічних

структур та аналіз їх знаннєвої складової.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття системної стійкості суб'єктів економічної
системи далеко не однозначно і може розумітися по$
різному. У статті ми розглядаємо системну структуру
економіки як фактор стійкості останньої, саме тому
було введено поняття системного ресурсу економіки як
ядра популяції діючих в економіці економічних систем,
то є систем, які об'єднують фактори виробництва і реа$
лізують процеси виробництва, розподілу, обміну та спо$
живання. У дусі цього підходу ми розглядаємо систем$
ний ресурс як основний фактор стійкості економіки.
Особлива увага при цьому приділяється питанню зба$
лансованості базових системних комплексів, що фор$
муються всередині і навколо економічних об'єктів, що
розглядається як необхідна умова стійкості економіки
в цілому.

Для кожного з п'яти рівнів характерна наявність
типового соціально$економічного об'єкта вивчення: для
мегаекономіческого рівня таким об'єктом є світова еко$
номіка; для макроекономіки — держава (країна); для ме$
зоекономіку — регіон чи галузь; для мікроекономіки —
підприємство або домогосподарство; для наноекономікі
— індивід. Відзначимо, що в сучасній системі соціаль$
но$економічних інститутів кожен з цих об'єктів є не
тільки відносно відокремленим економічним об'єктом,
а й суб'єктом, здатним приймати самостійні рішення, що
володіє певним набором прав і несе відповідальність
перед іншими суб'єктами.

Ускладнення функціональної будови економічної
системи супроводжується дифузією функції розвитку.
Зміна структури капіталу в результаті розширення ма$
теріального виробництва збільшило ресурсні можли$
вості розвитку економічної системи за рахунок основ$
ного, фінансового, людського капіталу.

Сучасний етап розвитку економіки вченими$теоре$
тиками характеризується як економіка знань, де клю$
човим фактором забезпечення конкурентоспромож$
ності господарюючих суб'єктів є інтелектуальні ресур$
си і знання, що акумулюються в організації. За Ф. Кот$
лером конкурентоспроможність — це здатність витри$
мати конкуренцію в порівнянні з аналогічними об'єкта$
ми (товарами, послугами, виробниками) на конкретно$
му ринку. У зв'язку з цим в умовах інноваційного роз$
витку саме динамічні здатності організації як організ$
му змінюватися, пристосовуватися і отримувати нові
знання про ринок і споживачів стають ключовими для
забезпечення стратегічної конкурентоспроможності [1,
с. 54—67]

 Слід зазначити, що ще А. Сміт, один з основопо$
ложників класичної політичної економії, в своїй ос$
новній роботі "Дослідження про природу і причини ба$
гатства народів "(1776 р.) у складі постійного (fixed) ка$
піталу виділив "Придбані і корисні особливості всіх
членів суспільства ", які і представляють собою знання.

Сучасний процес розвитку національних економік
тісно пов'язаний зі знаннями, і оцінювати економічне
зростання тільки з позиції вкладу доданої вартості га$
лузей було б помилково. У сучасному суспільстві знан$
ня не виступають відокремленим ресурсом і окремо
створеним благом. Вони вбудовуються в єдину багато$
вимірну економічну систему економічних відносин з
приводу виробництва, поширення і використання знань,
їх треба розглядати як елемент більш складної і загаль$

ної системи суспільних відносин загалом. В умовах нової
економіки знання визначають структуру національної
економіки, а також стимулюють і підвищують конкурен$
тоспроможність ТНК не тільки на вітчизняному ринку,
а й на світовому ринку.

Розвинений інтелектуальний капітал, орієнтований
на інтенсивний інноваційний розвиток, є необхідною
умовою конкурентоспроможності суб'єктів економіч$
них структур. В умовах кризи світової економічної сис$
теми ще більш загострюється проблема вдосконалення
процесів формування інтелектуального капіталу. Адже
перехід від індустріального суспільства до нової еконо$
міки та інтенсивний розвиток інформаційно$комуніка$
ційних технологій істотно підвищили роль інтелектуаль$
ного капіталу в порівнянні з роллю фінансового і фізич$
ного. Носієм інтелектуального капіталу, втіленого в
креативних компетенціях людини, є сучасний високо$
кваліфікований професіонал. Він виробляє і реалізує
інтелектуальний капітал у вигляді винаходів, торгових
марок, інформаційних баз, моделей, ноу$хау, необхід$
них для досягнення лідируючих позицій господарюю$
чими суб'єктами на сучасному етапі розвитку ринкової
економіки. Це обумовлює актуальність вирішення про$
блеми формування інтелектуального капіталу з ураху$
ванням вимог економіки знань [2, с. 45—49].

Серед факторів, що впливають на зміст і на механіз$
ми управління процесами конкурентоспроможності,
найбільше значення мають зміні структури цін, приро$
ди вартості, зростання віртуальної складової в товарі і
у ціні товару і зростання значення швидкої підготовки,
регулярної перепідготовки та адаптації персоналу.

Відзначимо, що в сучасному ціноутворенні має місце
процес зниження частки "простих", матеріальних ре$
сурсів при паралельному зростанні частки різних ком$
пенсацій — за програмне забезпечення, розробку про$
тів, дія фінансових ринків, торгові марки та ін. Відбува$
ються через трансформаційних змін у змісті і розста$
новці акцентів в самих складових ціни. Так, реклама ви$
ступає переважно не як інформування про властивості
товару, а як засіб забезпечення уваги (поширення
іміджевої реклами, елементів провокації, епатажу). Все
це робить істотний впливав$ня і на зміну характеру кон$
курентних відносин.

Одним з елементів сучасної конкурентної стратегії
є спосіб захисту від впливу конкуренції. Класична стра$
тегія — це концентрація на зведенні бар'єрів самого
різного плану: митних, фінансових, інформаційних,
бар'єрів якості, ціни і т.д. Це стратегія захисту також
зазнає змін. Однак в умовах інформаційної економіки
для компаній, орієнтованих на динамічне інноваційний
розвиток, конкурентоспроможність полягає вже не в
зведенні бар'єрів, а скоріше, в швидкості осмислення
змін і випередження ринку, або, за висловом McKinsey,
у ступені "широти кругозору": " навпаки, стратегія, ба$
зуючись на "широкий кругозір", зосереджується на
створенні об'ємної барвистої картини сьогодення і май$
бутнього. Таким чином, зміст конкуренції і конкурен$
тоспроможності переосмислюється, на що безпосеред$
ньо впливає поширення нових форм ведення бізнесу і
різноманітних структур — мережевих, віртуальних, гло$
бальних, формування економіки знань.

Знання стають більш важливим фактором еконо$
мічного розвитку в порівнянні з традиційними факто$
рами конкурентоспроможності — працею і капіталом.
Все більша частка приросту валового внутрішнього про$
дукту (ВВП) припадає на частку нових знань, перетво$
рених в технології, обладнання, продукцію. Темпи зро$
стання продуктивності праці і економічного зростання
визначаються науково$технічним розвитком, швидкістю
появи і поширенням інновацій, якістю людського капі$
талу. А ці фактори в свою чергу залежить від інвестицій
в знання і від розвиненості інфраструктури знань.

На сучасному етапі розвитку економіки і суспіль$
ства відбувається перетворення відносин конкуренції
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під впливом глобалізації і "нової" технологічної рево$
люції, пов'язаної з виникненням нових нано$, біо$,
інформаційно$комунікаційних і когнітивних технологій,
які отримали назву NBIC$технологій. Координація
діяльності, інтеграція і кооперація гравців ринку стають
ключовими формами конкурентної поведінки. Поси$
люється необхідність дослідження нових характеристик
і властивостей конкуренції, які виникають під час пере$
ходу суспільства до постіндустріальної стадії розвит$
ку.

Основи загальної теорії конкуренції були закладені
у працях представників класичної та неокласичної шкіл
А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. Ст. Мілля, А. Маршалла, в тео$
ріях Дж. Робінсон, Е. Чемберліна. Роль інновацій у роз$
витку конкурентних відносин знайшла відображення в
теоріях інноваціонного розвитку і ефективної кон$
куренції Й. Шумпетера, а також в працях Ф. Хайєка,
Л. Мізеса, І. Кірцнер [3, с. 48—56].

Еволюція змісту конкурентних відносин під впливом
глобалізаційних та інноваційних факторів розкрита в
концепціях конкурентної еволюції Р. Нельсона і С. Уін$
тера, Дж. Мура, в роботах представників школи стра$
тегіческого менеджменту М. Портера, Г. хамів, К. Пра$
халад, К. Крістенсена, У. Чан Кіма, П. Глура. Новаторсь$
кий підхід до конкуренції як "інституційно оформлено$
го процесу" розвивають у рамках економічної соціології
Х. Уайт, Н. Флігштейн, В. Радаєв. Аналіз внеску про$
відних вчених у розвиток теорії конкуренції дозволяє
вести мову про суперечливу єдність у рамках сучасної
конкуренції властивостей як руйнівного, деструктивно$
го типу, так і конструктивного, що створює нову якість,
характер.

Треба зазначити, що конструктивна конкуренція
заснована на інтегративному типі конкурентної повед$
інки (Петросян 2008) та відповідно, на широкому спектрі
конкурентних взаємодій — від координації до конку$
рентного співробітництва, для досягнення індивідуаль$
них і загальних цілей суб'єктів конкурентних відносин
(Горев 2005). В. Радаєв розглядає конкуренцію як по$
стійне співвіднесення і координацію ділових стратегій
господарюючих суб'єктів (Радаєв 2018). Провідні гравці
ринку зацікавлені в тому, щоб конкуренція була в регу$
льованому руслі, грунтувалася на прийнятті конкурен$
тами загальних правил взаємодії, тобто була "інститу$
ційно оформленої".

Головна ідея концепцій конструктивної та інтегра$
тивної конкуренції полягає в тому, що конкурентні взає$
модії, що призводять до конструктивного результату і
виграшу багатьох (кількох) учасників, відбуваються під
впливом новаторських ідей і в свою чергу стають важ$
ливою умовою перетворення інновації в визначальний
фактор конкурентного успіху.

На початку XXI cт. можна виокремили наступні суб$
'єкти світової конкурентоспроможності та доцільно
розглянути з точки зору конкурентоспроможності краї$
ни, конкурентоспроможності регіону. В рамках перших
двох визначень підвищення національної конкурентос$
проможності ототожнюється з ростом життєвих стан$
дартів і прискоренням економічного зростання. Тому
поняття національної конкурентоспроможності тісно
пов'язане з такими областями економічної теорії, як
теорія економічного розвитку і теорія економічного
зростання, а також з інтегрує обидві ці теорії теорією
капіталу. З цієї причини конкретні підходи до підвищен$
ня національної конкурентоспроможності залежать від
прихильності тим чи іншим науковим школам в рамках
цих теорій, які дають різні відповіді на питання "що пра$
цює, а що — ні". Зокрема, широко відомі "Індекс перс$
пективної конкурентоспроможності" і "Всесвітнє таб$
ло конкурентоспроможності", які відображають погляд
Всесвітнього економічного форуму та Інституту розвит$
ку менеджменту на те, які саме чинники визначають еко$
номічне зростання країн.

Підвищення національної конкурентоспроможності

на основі третього визначення тісно пов'язане з проход$
женням традиційної промислової політики в частині
підтримки конкретних компаній — "національних чем$
піонів" або експортерів — і політикою підтримки низь$
кого курсу національної валют [4, с. 46—49].

Конкурентоспроможність регіону — це здатність
формувати і утримувати свої конкурентні переваги,
обумовлені природними ресурсами, створеними еко$
номічними, інноваційними, екологічними, соціальни$
ми ресурсами. Основною метою підвищення рівня
конкурентоспроможності регіону є постійне підви$
щення добробуту жителів регіону (області), досягнен$
ня якого забезпечується за рахунок стійкого соціаль$
но$економічного регіонального розвитку на основі
підвищення ефективності його реального сектора
економіки.

Дослідження конкурентоспроможності галузі, як
правило, базуються на визначенні М. Портера: "Ми ви$
значали галузь конкретної держави як успішно функ$
ціонує в міжнародному масштабі в тому випадку, якщо
вона володіла конкурентними перевагами в порівнянні
з найбільш конкурентоспроможними ділянками світо$
вого ринку... Ми вибрали в якості найбільш оптималь$
них параметрів наявність істотного і стабільного екс$
порту в досить велику кількість країн і / або вагомий
експорт інвестицій, що базується на досвіді і створених
активах в своїй країні".

Особливості цього визначення складаються у виді$
ленні критеріїв конкурентоспроможності, за якими
можна визначити рівень конкурентоспроможності га$
лузі в системі світової економіки. Конкурентоспро$
можність галузі визначається наявністю у неї технічних,
економічних і організаційних умов для створення вироб$
ництва і збуту (з витратами не вище інтернаціональних)
продукції високої якості, що задовольняє вимогам кон$
кретної групи споживачів.

 Таким чином, формування конкурентних переваг
галузі відбувається внаслідок: а) більш широкого до$
ступу підприємств до наявних в країні базування ре$
сурсів, чим досягається достатність їх по відношенню
до конкурентів; б) доступу до технологічних і маркетин$
гових знань, що забезпечується на основі взаємозв'яз$
ку і взаємодії підприємств у рамках, наприклад, клас$
терів; в) підвищення ефективності використання ре$
сурсів за допомогою реалізації нових технологій і про$
дуктів, формування стратегічного потенціалу
підприємств галузі, що визначає результати їх діяль$
ності на перспективу.

Конкурентоспроможність організації (ТНК). Кон$
курентоспроможність організації є складним понят$
тям, це інтегральна характеристика, за допомогою
якої оцінюються досягнуті підприємством результа$
ти його діяльності протягом певного періоду. Таким
чином, можна визначити, що конкурентоспро$
можність організації — це реальна і потенційна
здатність випускати конкурентоспроможну для спо$
живача продукцію, яка за споживчими властивостя$
ми і ціновими характеристиками більш приваблива,
ніж аналогічна продукція конкурентів, і рентабельна
для виробника.

Результати узагальнення та аналізу основних кон$
цепцій конкуренції, починаючи з ХVIII ст., показують
наявність чітко вираженої тенденції до дослідження
конкуренції крізь призму саме знаннєвих перетворень.
Зокрема, в кінці ХХ — початку ХХІ ст. ця тенденція пе$
ретворюється у закономірність. Сучасні концепції роз$
глядають знаннєвий компонент як імператив успішно$
го функціонування компаній в умовах конкурентної
взаємодії на глобальних ринках [5, с. 74—78].

У сучасній знаннєвій парадигмі теорії конкуренції
зберігається зміст традиційної ринкової парадигми, і
одночасно виникають нові якісні ознаки і властивості,
пов'язані з пріоритетністю знаннєвого розвитку на
основі конструктивної взаємодії учасників в умовах роз$
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гортання "нової" технологічної революції і глобаліза$
ційних процесів. Знаннєва парадигма починає співісну$
вати з традиційною ринковою парадигмою, наповнює її
новим змістом.

У центрі знаннєвої парадигми знаходиться поняття
знаннєвої конкуренції, яке обумовлює сутність та кон$
цепцію парадигми, системну визначеність всіх її змістов$
них складових. Поняття знаннєвої конкуренції міцно
увійшло до сучасного наукового лексикону. Однак не$
достатня змістовна визначеність знаннєвої конкуренції,
що трансформують вплив глобалізації, визначають по$
требу в подальшому дослідженні, в контексті сучасних
тенденцій формування постіндустріального суспільства.
Ми розкриваємо сутність знаннєвої конкуренції крізь
призму інноваційної парадигми теорії конкуренції.

Знаннєва парадигма проголошує визначальними
ознаками інноваційної конкуренції: по$перше, іннова$
ційний характер конкурентних переваг, пріоритетну
роль накопичення знання, інноваційної діяльності для
досягнення ринкового успіху; по$друге, неконфліктний,
інтегративний характер конкурентної взаємодії учас$
ників.

Серед процесів, які визначають перехід до нової
форми конкурентних відносин, заснованої на інтегра$
тивному взаємодії і знаннях, провідне місце займають:
глобалізація світового економічного розвитку і пов'я$
зане з нею підвищення рівня невизначеності; науково$
технологічний прогрес, інформаційно$технологічна ре$
волюція; інтелектуалізація світового господарства, зро$
стання ринку інтелектуальних послуг та високотехно$
логічної продукції. Сформувалася методологічна осно$
ва для визначення знаннєвої конкуренції як нового типу
конкурентних відносин, що здобуває всеосяжний харак$
тер в умовах глобалізації світового господарства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

На практиці цей принцип зумовлює зміну форм кон$
курентної поведінки, що знаходить втілення в конку$
рентних стратегіях суб'єктів світового господарства,
спрямованих на відхід від конфронтації за допомогою
вивчення стратегій конкурентів і врахування їх у своїй
діяльності, а також посиленні інтеграційних тенденцій
у рамках глобалізованої світової економіки в довго$
строковому періоді.

Треба зазначити, що в рамках нової техніко$еконо$
мічної парадигми інтелектуальні ресурси стають най$
важливішими ресурсами організацій, змінюється спосіб
формування конкурентних переваг. Концептуальною
основою нової техніко$економічної парадигми є Індус$
трія 4.0, яка ознаменує новий етап промислової рево$
люції, фундамент якої складають наукомісткі тех$
нології, засновані на когнітивних здібностях людини.
Основа інтелектуального капіталу компанії — це співро$
бітники, їхні знання, вміння, професійні навички, а та$
кож організаційні та управлінські здібності. Це поєднан$
ня людських, організаційних, професійних, управлінсь$
ких методів і способів діяльності та управління підприє$
мством.
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У статті досліджено стан інвестиційної безпеки держави, виявлено основні загрози, запропоновано

шляхи їх ліквідації з метою збільшення фінансових потоків в Україну та підвищення рівня фінансової

безпеки держави. Обгрунтовано, що в умовах трансформаційних зрушень актуалізуються наукові доB

слідження у сфері економічної безпеки держави.

Особливого значення набувають процеси забезпечення інвестиційної безпеки, оскільки її гарантуB

вання є важливою умовою сталого економічного розвитку в країні. Проведено економікоBстатистичне

оцінювання динаміки обсягу залучених прямих іноземних інвестицій в економіку країни та індексу інвеB

стиційної привабливості України. Досліджено теоретичні засади інвестиційної безпеки та стратегічні цілі

її забезпечення.

Кредитування виступає ключовим фактором визначення рівня фінансової безпеки як частини еконоB

мічної безпеки України. Дослідження динаміки та тенденцій кредитування дає можливість визначити як

причини, так і наслідки перерозподілу фінансових ресурсів між секторами економіки, їх вплив на соB

ціальноBекономічний розвиток, і, відповідно, економічну безпеку держави.

The article has analysed major indicators, identified risks and proved their impact on the overall financial

security. It's described the ways to increase financial flows to Ukraine and increase financial security.

It is justified that scientific studies of economic security at country level gain higher importance in the

conditions of transformation. The processes concerned with the investment security are gaining special

significance, because it is an important condition for the sustainable development of a country. An econometric

assessment of the data on incoming foreign direct investment in the national economy and Investment

Attractiveness Index of Ukraine is performed. The theoretical framework of the investment security and its

strategic goals are investigated.

Lending is a key factor in determining the level of financial security as a part of economic security of Ukraine.

The study of the dynamics and trends of lending makes it possible to determine both the causes and consequences

of the redistribution of financial resources between sectors of the economy, their impact on socioBeconomic

development, and, accordingly, the economic security of the state. Expectations of business entities do not always

match the capabilities of an emerging banking system. The gap in needs and opportunities creates some tension

in the relationship between the real and banking sectors of the economy and destabilizes the relationships in the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економіка країни залежить від впливу багатьох фак$

торів, зокрема, ефективності кредитно$інвестиційної
політики. Політична, правова нестабільність виступає
перешкодою для мобілізації внутрішніх та залучення
зовнішніх фінансових ресурсів. Наведені чинники
здійснюють прямий чи опосередкований вплив на рівень
економічної та фінансової безпеки держави. Індикато$
ри економічної та фінансової безпеки потребують по$
глибленого аналізу й на основі цього унормування окре$
мих аспектів кредитно$інвестиційної політики держави
щодо їх впливу на загальну соціально$економічну си$
туацію в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню економічної безпеки країни присвя$

тили свої праці зарубіжні та вітчизняні вчені. Теоретич$
на база розуміння закономірностей виникнення неста$
більності економічних систем та криз була створена та$
кими вченими: А. Сміт, А. Маршалл, Дж. Кейнс, Д. Норт
та інші. Серед українських вчених фундаментальні дос$
лідження щодо вивчення питань економічної та фінан$
сової безпеки проведені О. Барановським, З. Варналієм,
В. Предборським, С. Ткаленком, М. Морозом та інши$
ми.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті виступає дослідження теоретичних і

практичних аспектів впливу кредитної та інвестиційної
політики України на рівень її економічної та фінансо$
вої безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно з нормативною базою України [1] економіч$
на безпека визначається як стан національної економі$
ки, що дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та
зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкуренто$
спроможність у світовому економічному середовищі і
характеризує здатність національної економіки до ста$
лого та збалансованого зростання. Її складовими є: ви$
робнича, демографічна, енергетична, зовнішньоеконо$
мічна, інвестиційно$інноваційна, макроекономічна, про$
довольча, соціальна, фінансова безпеки.

У свою чергу фінансова безпека — це стан фінансо$
вої системи країни, за якого створюються необхідні
фінансові умови для стабільного соціально$економічно$
го розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінан$
сових шоків та дисбалансів, створюються умови для збе$
реження цілісності та єдності фінансової системи краї$
ни. Фінансова безпека включає в себе: банківську, не$
банківського фінансового сектору, боргову, бюджетну,
валютну, грошово$кредитну.

Важливість банківського кредитування та його роль
у розвитку національної економіки обгрунтовано у ба$
гатьох наукових працях українських і зарубіжних вче$
них. Окрім цього, вважаємо його також суттєвим чин$

enterpriseBbank system. In this regard, the most important contribution to the effective interaction of the banking

system and institutions of domestic entrepreneurship should be a comprehensive study of the real economy, the

causes of its crisis, as well as an analysis of the functioning of the banking system in the mechanism of ensuring

the reproduction process continuity, the ability to use credit resources of commercial banks as a powerful source

of business finance. The following measures can also be effective: transition from raw material export to innovative

highBtech economy model, identification of priority sectors of the economy, increasing the level of use of credit

facilities of international financial institutions.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, кредитування, фінансова безпека, економічна безпека.
Key words: foreign direct investment, lending, financial security, economic security.

ником фінансової та економічної безпеки держави. За$
конодавче регулювання, що прямо чи опосередковано
пов'язане із забезпеченням економічної та фінансової
безпеки України в аспекті грошово$кредитної політи$
ки, представлено значною кількістю нормативно$пра$
вових актів.

На інвестиційну складову фінансової та економіч$
ної безпеки вплив держави реалізується шляхом здійс$
нення регулятивних заходів. Вважаємо слушним бачен$
ня С.І. Ткаленка: "Сам процес державного регулюван$
ня інвестиційної складової економічної безпеки являє
собою сукупність форм і способів, що забезпечують:
поєднання заходів державного впливу, індикативного
регулювання і прогнозування на інвестиційний ринок;
формування раціональних пропорцій між нагромаджен$
ня, споживанням та інвестуванням у національній еко$
номіці; об'єднання приватних і державних інтересів.
Таким чином, держава в поліструктурній моделі інвес$
тиційної безпеки економіки України визначає такі стар$
тові умови для розробки інвестиційної політики безпеч$
ного впливу інвестицій на економіку, з одного боку, які
й є її результатом — з іншого боку" [2].

Економіка країни потребує інвестицій. Накопичен$
ня капіталу може здійснюватися за рахунок внутрішніх
джерел та зовнішніх. Їх співвідношення та напрямки
вкладення виступають ключовим питанням з точки зору
економічної та фінансової безпеки.

Як вірно зазначають С. Едгардо, С. Ткаленко, Р. Лю$
бачівська: "Питання про дослідження інвестиційної без$
пеки обумовлено не лише глобалізацією, а й лібераліза$
цією ринку капіталів і тенденціями руху прямих інозем$
них інвестицій, які суттєво змінилися з початку ХХІ ст.
Звичайно, усі екзогенні та ендогенні фактори, ризики
та загрози, які впливають на стан забезпечення безпеки
врахувати не можливо, але слід застосовувати заходи з
протидії та зменшення їх впливу" [3].

Індикатори реалізації кредитно$інвестиційної по$
літики є наслідком динаміки показників, що в свою чер$
гу, впливають на фінансову безпеку України (табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 1, то загальні обсяги креди$
тування резидентів України протягом 2016—2020 років
характеризуються зростанням у 2018 році (1073131 млн
грн) проти 998682 млн грн у 2016$му. Втім, 2020 рік по$
казав зниження до обсягів, що нижчі показника 2016 ро$
ку, тобто — 948386 млн грн.

Водночас відбулося поступове зниження частки не$
працюючих кредитів у портфелях банків від 49,8 % —
2016 року до 42,9 % — 2020 року. Передумовою такої
динаміки кредитування була спочатку подвійна (2014 р.),
а потім і потрійна девальвація гривні та, відповідно, пе$
реоцінка вартості валютних кредитів. Фактично ситуа$
ція на ринку кредитування суттєво погіршилась унаслі$
док падіння економіки та реальних доходів населення.
Про це свідчить динаміка індексу споживчих цін. Все це
й призвело до зниження кредитоспроможності потен$
ційних позичальників і зростання проблемної заборго$
ваності серед наявних. Навіть певне пожвавлення кре$
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дитування у 2017—2018 роках не стримало одночасно$
го зростання частки проблемної заборгованості: 54,5 %
— 2017 року та 52,8 % — 2018 року. Паралельно зі зро$
станням кредитного ризику підвищувалися відсоткові
ставки за кредитами (2018—2019 рр.). Втім, 2020 року
ситуація в даному аспекті покращилася. Як повідомля$
ють у Національному банку України, то "Зниження вар$
тості фондування та значна ліквідність банківської сис$
теми позитивно вплинули на вартість кредитів для кор$
поративних позичальників. Попри кризу, ставки грив$
невих корпоративних кредитів досягли історичного
мінімуму. Ставки в іноземній валюті також залишають$
ся низькими. На сьогодні для якісних позичальників нові
кредити в валюті дешевші ніж фінансування із зовнішніх
ринків. Дохідність єврооблігацій більшості українських
емітентів зараз вище середньої ставки запозичення в ук$
раїнських банках. Проте умови суттєво залежать від
якості позичальника та строковості кредиту. Наприк$
лад, найстійкіші компанії з підтвердженою фінансовою
звітністю, прозорою структурою власності та позитив$
ною кредитною історією можуть залучати коротко$

строкове фінансування за ставками 7—8% у гривні та
2—3% в іноземній валюті, а довгострокове фінансу$
вання вище на 3 в. п. та 1 в. п. відповідно. Натомість,
фінансово нестійкі або непрозорі позичальники ви$
мушені компенсувати кредитору додаткові ризики
або взагалі не спроможні отримати фінансування в
банках" [6, с. 31].

Протягом аналізованого періоду банки активізува$
ли споживче кредитування. Водночас кредити, надані
домашнім господарствам на придбання, будівництво та
реконструкцію нерухомості демонструють стійку тен$
денцію до зниження.

Обсяги кредитів в іноземній валюті поступово змен$
шуються, попри навіть на перерахунок у зв'язку з де$
вальвацією гривні. Як зазначається у Звіті про фінансо$
ву стабільність Національного банку України: "Фінус$
танови переважно мають збалансовані валютні позиції,
працюють в умовах консервативних пруденційних об$
межень, ринковий ризик, зумовлений відкритими ва$
лютними позиціями, покритий капіталом. До того ж
низка банків все ж знизила частку валютної складової

Таблиця 1. Основні показники реалізації кредитно6інвестиційної політики України

Джерело: складено автором за даними [4; 5].

Дані за роками млн грн № 
з/п Найменування показника 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Загальні обсяги кредитів, що надані 
резидентам України, млн грн 

998682 1016657 1073131 971871 948386 

2 Кредити, надані резидентам в 
іноземній валюті, млн грн 

493683 446031 459137 358162 347912 

3 Депозити, залучені від резидентів в 
іноземній валюті, млн грн 

367056 407872 392284 428955 507941 

4 Кредити, надані резидентам строком 
від 1 до 5 років, млн грн 

389798 342147 336898 307629 309305 

5 Кредити, надані резидентам строком 
понад 5 років, млн грн 

258409 268792 244290 190771 173337 

6 Кредити, надані нефінансовим 
корпораціям на придбання, 
будівництво нерухомості та 
реконструкцію, млн грн 

11138 10632 33562 30119 23675 

7 Кредити, надані домашнім 
господарствам на придбання, 
будівництво  та реконструкцію 
нерухомості, млн грн 

58549 48268 44458 32611 28924 

8 Депозити, залучені від резидентів 
строком понад 2 роки, млн грн 

8581 34896 28863 24442 16578 

9 Рентабельність активів, % -12,6 -1,93 1,69 4,26 2,54 
10 Сукупні активи банківської системи 1256299 1333831 1359703 1493298 1822814 
11 Середньозважені процентні ставки 

депозитних корпорацій за 
депозитами резидентів, % 

10,4 8,3 10,9 11,5 5,6 

12 Середньозважені процентні ставки за 
кредитами, наданими депозитними 
корпораціями резидентам, % 

15,9 14,6 17,2 17,0 13,1 

13 Індекс споживчих цін, % 112,4 113,7 109,8 104,1 105,0 
14 ВВП у фактичних цінах, млн грн 2385367 2983882 3560596 3978400 4194102 
15 ВВП у цінах попереднього року,  

млн грн 
2037084 2444191 3085492 3675300 3818456 

16 Вартість нововведених основних 
засобів, тис. грн 

2021197
99 

2377932
13 

306147223 437694625 Відсутні дані 
Держком 
стату 

17 Ступінь зносу основних засобів, % 58,1 55,1 60,6 56,9 Відсутні дані 
Держком 
стату 

18 Обсяги капітальних інвестицій, млн 
грн, в т.ч.: 

359216,1 448461,5 578726,4 623978,9 419836,7 

18.1 кредитів банків та інших позик 27106,0 29588,9 44825,4 67232,6 27894,5 
18.2 коштів інвесторів-нерезидентів 9831,4 6206,4 1795,5 4663,9 1729,2 
19 Прямі іноземні інвестиції станом на 

01 січня, млн дол. США 
31230,3 31606,4 32905,1 35809,6 Відсутні дані 

Держком 
стату 

20 Надходження прямих іноземних 
інвестицій, млн дол. США 

4405,9 2511,1 2869,9 2531,1 Відсутні дані 
Держком 
стату 
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останніми роками, і цей тренд триватиме. Цьому сприя$
тиме фундаментальна зміна поведінки вкладників. По$
при суттєве зниження дохідності гривневих депозитів
та рекордно низький диференціал між ставками за грив$
невими та валютними депозитами вони і надалі надають
перевагу гривневим вкладам. Для цього є передумови на
макрорівні. Зокрема, інфляція залишається низькою та
контрольованою, виважена макропруденційна політи$
ка сприяє стійкості фінансової системи, на ринку вини$
кають ефективні інструменти хеджування валютних ри$
зиків" [6, с. 38].

 Погоджуємося з думкою вчених: "Доларизація бан$
ківської системи повільно знижується, але залишаєть$
ся системним ризиком. Рівень доларизації балансів
банків тривалий час залишається близьким до 40%, це
щонайменше вдвічі вище за природний рівень для Ук$
раїни" [7].

Протягом 2016—2020 років зростали обсяги депо$
зитів в іноземній валюті. Вважаємо, що це пояснюється
певною недовірою суспільства до національної грошо$
вої одиниці. Також це підтверджується і зниженням об$
сягів депозитів терміном понад два роки у гривневому
вимірі поряд зі зниженням рівня реальних доходів на$
селення. Обсяги депозитів терміном від одного до двох
років характеризуються хвилеподібною динамікою.

Суттєвий вплив на кредитно$інвестиційну політику
держави має кредитоспроможність підприємств реаль$
ного сектору. Порушення економічного циклу відтво$
рення спричинено диспропорціями між реальним та
фінансовим сектором економіки. Відповідно, ці факто$
ри можуть негативно впливати на темпи та стійкість еко$
номічного зростання. Стабільне економічне зростання
неможливе без забезпечення реального сектору еконо$
міки фінансовими ресурсами, про що й свідчить динам$
іка показників з кредитування, які впливають на фінан$
сову безпеку України. Обмеження кредитування стри$
мує зростання економіки. Одним із чинників цього яви$
ща виступає здійснення внутрішніх запозичень держа$
ви шляхом випуску ОВДП з високою ставкою дохід$
ності. Привабливі умови придбання ОВДП заохочують
банки таким чином отримувати прибуток, уникаючи
високих ризиків при кредитуванні реального сектору
економіки. Варто зазначити, що дана тенденція особ$
ливо властива для України в періоди загострення еко$
номічних і соціальних проблем або специфічних рішень
відповідних органів влади.

Аналіз обсягів банківських кредитів у розрізі
строків погашення виявив стабільне їх зменшення тер$
мінами від одного до п'яти років та більше п'яти років.
Така тенденція корелюється зі сферами вкладення.
Тобто бізнес намагається розвивати швидкоокупні
проєкти, як правило, це сфера послуг і торгівлі. Для
розвитку виробничого потенціалу необхідні досить
тривалі терміни, а це означає — піддавати свою
діяльність підвищеному рівню ризиків через довготри$
валу політичну, соціальну, економічну кризу. Фактич$
но відбувається взаємозалежне між банківським та
реальним сектором гальмування розвитку, що теж
негативно впливає на рівень економічної та фінансо$
вої безпеки України.

Так, обсяги капітальних інвестицій та вартість но$
вовведених основних засобів по 2019 рік стабільно зро$
стали. 2020 року відбулося досить різке зменшення від
623978,9 млн грн — 2019 року до 419836,7 млн грн —
2020 року. З них за рахунок кредитів зниження більше
ніж удвічі від 67232,6 млн грн у 2019$му до 27894,5 млн
грн — 2020 роках. Аналогічно виглядають капітальні
інвестиції за рахунок коштів іноземних інвесторів: від
4663,9 млн грн у 2019 рці до 1729,2 млн грн — 2020 року.

У галузевому розрізі найбільше кредитувалися капі$
тальні інвестиції в переробну промисловість, інформа$
цію та телекомунікацію (електрозв'язок). Щодо інозем$
них джерел фінансування, то найбільша перевага інвес$
торів надавалася переробній промисловості та діяль$

ності у сфері адміністративного й допоміжного обслу$
говування. Тому, враховуючи інфляцію, констатувати
модернізацію економіки, на нашу думку, некоректно.

У платіжному баланс країни обліковуються такі
види іноземних інвестицій:

— вкладення нерезидентів в акціонерний капіталі
українських підприємств;

— придбання нерезидентами українських ОВДП,
випуск єврооблігацій урядом, українськими банками,
підприємствами;

— отримання кредитів від нерезидентів, кредиторсь$
ка заборгованість за товари та послуги перед нерези$
дентами.

Прямі іноземні інвестиції представляють собою опе$
рації з придбання інструментів участі у капіталі та реін$
вестування доходу між прямим інвестором та під$
приємством реального сектору економіки. Як видно з
таблиці 1, протягом 2016—2019 років прямі інвестиційні
потоки в Україну повільно зростали — від 31230,3 до
35809,6 млн грн.

Основні країни$інвестори: Кіпр, Нідерланди, Вели$
ка Британія, Німеччина, Швейцарія, Австрія і Віргінські
Острови (Британія.). Більшість з цих країн мають оф$
шорні зони, тому надають перевагу сектору фінансової
та страхової діяльності. Також у них зареєстровані
структури, що інвестують у промисловість, сектор
інформації та комунікації.

Оскільки інвестори придбавають частку власності в
бізнесі, претендуючи на частину комерційного прибут$
ку, то вкладення в акціонерний капітал не призводить
до зростання заборгованості. Мотивом прямих інозем$
них інвестицій є пошук інвесторами дешевих ресурсів,
ринків, прибутковості та стратегічних можливостей.
Втім, придбання активів вітчизняних підприємств за ра$
хунок реінвестованих доходів, отриманих від попередніх
вкладень вітчизняну економіку, не покращують стан
платіжного балансу України.

Погоджуємося з думкою Д.В. Нікитенка: "Одними
з найважливіших індикаторів інвестиційної складової
інвестиційно$інноваційної безпеки, на наш погляд, є
здатність здійснювати розширене відтворення основно$
го капіталу (валове нагромадження основного капіта$
лу), зокрема через купівлю новостворених основних
засобів за рахунок вітчизняних чи іноземних джерел
фінансування, а також підтримка здорового конкурен$
тного середовища. Також інвестиційна безпека значною
мірою залежить від стану інвестиційного клімату та
ефективності державного регулювання економіки в
країні. Саме цим обумовлена актуальність комплексно$
го дослідження рівня інвестиційної безпеки держави та
чинників, що впливають на її формування" [8].

Водночас економічна безпека та модернізація еко$
номіки виступають впливовими факторами інвестицій$
ної привабливості країни.

Нинішні обсяги прямих іноземних інвестицій не за$
безпечують модернізацію економіки. Напрями вкладен$
ня цих інвестицій також не відповідають нагальним зав$
данням економічного розвитку та суттєвого підвищен$
ня технологічного рівня національної економіки. Як
свідчать статистичні дані, більшість інвесторів фінансу$
ють галузі переробної промисловості, оптової та розд$
рібної торгівлі. Такі пріоритети обумовлені тим, що вит$
рати швидко повертаються та характеризуються неви$
сокими комерційні ризиками. Інвестованими також є
галузі, що не потребують довгострокових капіталовк$
ладень та освоєння нових для нас технологій — фінан$
совий сектор та сектор нерухомості.

ВИСНОВКИ
З метою підтримки економічної та фінансової без$

пеки необхідно посилити заходи щодо зміцнення влас$
ної капітальної бази банків, відновлення довіри насе$
лення для довгострокового залучення коштів, знижен$
ня ставок за кредитними ресурсами.
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У світовій практиці для виправлення "провалів рин$
ку", що стримують економічний і соціальний розвиток
країни, для забезпечення залучення інвестиційних ре$
сурсів у сектори, в які ускладнений приплив приватно$
го капіталу, створюються й ефективно діють державні
фінансові інститути розвитку, найбільшу кількість з
яких становлять національні банки розвитку [9]. Об$
грунтування необхідності їх функціонування базуєть$
ся на тому, що вони генерують мультиплікативний ефект
на ранніх стадіях процесу розвитку, фінансуючи проєк$
ти, які приносять вагомі суспільні переваги, але які, ймо$
вірно, в іншому випадку не будуть розпочаті приватним
сектором.

Також вважаємо раціональною думку С.Й. Гончар,
що для розвинутих держав, в яких максимально спри$
ятливий інвестиційний клімат та є достатньо можливо$
стей залучати інвестиційний капітал, можна проводити
пасивну інвестиційну політику, за якої держава прак$
тично не втручається в інвестиційні процеси, а лише за$
безпечує правовий захист інвесторів. Однак у сьо$
годнішній ситуації в Україні краще вибрати активну
інвестиційну політику, яка дає змогу державі викорис$
товувати широкий спектр методів впливу і виступати в
ролі інвестора, що, на нашу думку, дасть можливість
швидкими темпами розвивати національну економіку.
Це потрібно врахувати під час розроблення альтерна$
тивних стратегій реалізації кредитно$інвестиційної
політики. Достатньо ефективним шляхом, на нашу дум$
ку, є розроблення кількох альтернативних стратегій та
за допомогою методів моделювання визначення опти$
мальної стратегії реалізації кредитно$інвестиційної
політики [10].

Така стратегія, на нашу думку, сприятиме таким тен$
денціям та процесам:

— зменшенню репатріації прибутку за кордон;
— вирівнюванню диспропорцій розвитку національ$

ної економіки;
— зниженню зовнішнього впливу на економічні та

політичні процеси в Україні.
Виходячи із результатів дослідження, напрямом

подальших розвідок та досліджень вважаємо такі клю$
чові фактори впливу на економічну та фінансову безпе$
ку країни:

— оцінку економічної суті та ролі банків у здійсненні
кредитного посередництва в економіці як умови пере$
розподілу коштів між господарюючими суб'єктами;

— аналіз показників кредитування, що впливають на
індикатори фінансової безпеки України;

— аналіз джерел та сфер вкладення прямих інозем$
них інвестицій з точки зору їхнього впливу на суве$
ренність та економічну безпеку України;

— обгрунтування можливих напрямів у системі за$
ходів із стимулювання виробництва і забезпечення
фінансової безпеки в Україні.
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У статті визначено аспекти системного підходу до екологоBекономічних засад розвитку аграрного секB

тору в контексті транскордонних регіонів по обидва боки кордону, оскільки будьBяка концепція розвитB

ку формується з огляду на ключові принципи та аспекти щодо розвитку аграрного сектору та раціональB

ного природокористування і використання природних ресурсів на прикордонних та транскордонних

територіях по обидва боки кордону.

Визначено загальні та спеціальні принципи екологоBекономічного розвитку аграрного сектору на

транскордонних територіях. Доведено, що на сьогодні є багато аспектів, які перешкоджають їх принB

ципів дії, вкорінених як у свідомості людей, так і в специфічності галузі, де першоосновою є екологічні,

економічні та соціальні складові. Визначено, що не можна перекласти відповідальність за розвиток анаB

лізованих процесів на вільну ініціативу місцевих органів влади прикордонних територій. ЗапропоноваB

но запровадити механізми, тактики і стратегії дій в умовах ринкових відносин у контексті екологоBекоB

номічних засад розвитку аграрного сектору на прикордонних територіях по обидва боки кордону.

Визначено, що транскордонне співробітництво є складовим аспектом регіональної економіки, оскільки

має теоретикоBметодологічні засади. Проблеми транскордонного співробітництва виокремлюють у приB

чинноBнаслідковому зв'язку, де можна визначити детальне їх значення: розвиток прикордонної торгівлі,

співпрацю у сфері аграрного сектора та збереження охорони навколишнього природного середовища,

проблеми розвитку прикордонної інформаційної, інвестиційноBінноваційної діяльності, в тому випадку

роль системного підходу зростає. Системний підхід базується на використанні загальних систем та принB

ципів транскордонного співробітництва щодо розвитку екологоBекономічних засад аграрного сектору

прикордонних регіонів та їх класифікації.

Доведено, що методологія системного підходу екологоBекономічних засад розвитку аграрного сектоB

ру в контексті транскордонного співробітництва потребує розгляду як реально функціонуючої підсистеB

ми міжнародних екологоBекономічних відносин. Транскордонне співробітництво типологічно відмінне

від міжрегіональної господарської взаємодії, а також від міждержавного економічного співробітництва

на прикордонних територіях, що вимагає нового підходу до співвідношення рівнів і підрівнів міжнародB

них економічних відносин.

The article identifies aspects of a systematic approach to the ecological and economic principles of agricultural

sector development in the context of crossBborder regions on both sides of the border. Because any concept of

development is formed based on key principles and aspects of the development of the agricultural sector and the

rational use of natural resources and the use of natural resources in border and crossBborder areas on both sides

of the border.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні ведуться дискусії про необхідність роз$

глядів у системності щодо розвитку аграрного сектору
на транскордонних територіях по обидва боки кордо$
ну. У цій статті було поставлено за мету дослідити об$
грунтованість та доцільність застосування аспектів си$
стемного підходу до еколого$економічних засад розвит$
ку аграрного сектору в контексті транскордонного
співробітництва, які повинні забезпечувати раціональ$
не й ефективне природокористування та охорону навко$
лишнього природного середовища.

Підходом до дослідження тенденцій та законо$
мірностей сучасного розвитку, який набуває все більшої
популярності, є просторові дослідження еколого$еко$
номічних систем. Зазначимо, що у сучасному розумінні
розвиток вже не обмежується двома координатами, а
розглядається у трьохмірному просторі, який найбільш
відповідає нашому трьохмірному світосприйняттю,
адже "четвертий вимір" все ще залишається поза мож$
ливостями людського сприйняття. Характер та модель
просторового розвитку окреслюються основними
суб'єктами цього розвитку та типом відносин між ними,
які визначаються цілями та напрямами розвитку. Вибір
типу відносин між суб'єктами просторового розвитку
впливає на характер організації комунікацій між ними,
що характеризує політичне, соціально$культурне, еко$
номічне програмне чи проєктне наповнення простору [1,
с. 253].

Фахівці з менеджменту із загальнотеоретичних
підходів виділяють такі основні рівні управління [2,
с. 14; 3]: територіальне управління — планетою, держа$
вою, регіоном, територією на мікрорівні; структурне уп$
равління — маркетингом, персоналом, екологією, інно$
ваціями, фінансами; галузеве управління — галуззю,
концерном, фірмою, домогосподарством.

Варто відмітити, що сучасні теоретико$методо$
логічні підходи у теорії економічної науки передбача$
ють використання загальних принципів системності, що
реалізуються за різними спрямуваннями, зокрема, та$

General and special principles of ecological and economic development of the agricultural sector in crossB

border areas are determined.

It is proved that today there are many aspects that hinder their actions, rooted in the minds of people and in

the specifics of the industry, where the primary basis is the environmental, economic and social components. It

is determined that the responsibility for the development of the analyzed processes cannot be transferred to the

free initiative of local authorities of border areas. It is proposed to introduce mechanisms, tactics and strategies

of action in the conditions of market relations in the context of ecological and economic principles of development

of the agricultural sector in the border areas on both sides of the border.

It is determined that crossBborder cooperation is an integral aspect of the regional economy, as it has

theoretical and methodological principles. After all, the problems of crossBborder cooperation are distinguished

in causation, where you can determine their detailed significance: the development of crossBborder trade,

cooperation in agriculture and environmental protection, problems of crossBborder information, investment and

innovation, in which case the role system approach is growing. The system approach is based on the use of

common systems and principles of crossBborder cooperation for the development of ecological and economic

principles of the agricultural sector of border regions and their classification.

It is proved that the methodology of the system approach of ecological and economic bases of agricultural

sector development in the context of cross — border cooperation needs to be considered as a really functioning

subsystem of international ecological and economic relations. CrossBborder cooperation is typologically different

from interregional economic cooperation, as well as from interstate economic cooperation in border areas, which

requires a new approach to the ratio of levels and sublevels of international economic relations.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, аграрний сектор, прикордонні території, системний
підхід, еколого�економічний підхід, охорона навколишнього природного середовища, механізм.

Key words: cross�border cooperation, agricultural sector, border areas, system approach, ecological and economic
approach, environmental protection, mechanism.

ких: соціально$економічних, еколого$економічних, еко$
номіко$технічних аспектів тощо.

На думку дослідників О. Кустовської, А. Маркан$
дія, принципи, що лежать в основі суспільних систем,
забезпечують послідовну пристосовність і взаємозв'я$
зок гетерогенних систем, як$от: соціальна, виробнича,
природна; пояснюють еволюцію трансформацій і змін у
взаємовідносинах людини, природи, суспільства, вияв$
ляючись у закономірностях, що мають іманентний ха$
рактер [4; 5].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення аспектів системного

підходу до еколого$економічних засад розвитку аграр$
ного сектору в контексті транскордонних регіонів по
обидва боки кордону, оскільки будь$яка концепція роз$
витку формується з огляду на ключові принципи та ас$
пекти щодо розвитку аграрного сектору та раціональ$
ного природокористування і використання природних
ресурсів на прикордонних та транскордонних терито$
ріях по обидва боки кордону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Забезпечення збалансованого розвитку еколого$

економічних засад аграрного сектору повинно грунту$
ватися на системному підході щодо збереження та
відтворення всіх видів природних ресурсів на прикор$
донних територіях по обидва боки кордону. Подальші
дослідження потребують системного підходу до фор$
мування можливостей збереження та відтворення ре$
сурсного потенціалу аграрного сектору.

Для системного підходу і синергетики характерно
розгляд управління як складного системного об'єкта,
функціонування якого включає в себе елементи само$
організації [6, c. 62]. Розробки із системного підходу
отримали подальший розвиток у роботі Рудвіка Б. ("Си$
стемний аналіз для ефективного управління: принципи
і приклади" [7]). Сайман Г., Ньювелл А., Оптнер С., Чер$
чмен С., Аккофф Р. та інші намагалися класифікувати
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різні напрями системних досліджень за$
лежно від характеру проблем, що є пред$
метом аналізу. У роботі Кліланда Д.,
Кінга У. "Системний аналіз та цільове уп$
равління" докладно розглядається кон$
цепція системного аналізу з урахуванням
можливостей і умов їхнього застосуван$
ня в промисловості та в державних зак$
ладах США [8]. Видатним представником
системного підходу є Оптнер С., який
визначає суть системного підходу як ви$
рішення комплексних проблем спільними
зусиллями декількох груп експертів, що
представляють різноманітні дисципліни
та класифікують різні напрями системних
досліджень залежно від характеру про$
блем.

Характерною ознакою системного
підходу є інтегральне і багатоаспектне
розуміння об'єктів дійсності і способів.
Як зазначає Л.М. Грановська, елементи
системи є тісно взаємопов'язаними і взає$
мозалежними, повинні розвиватися у
певний спосіб, які створювалися за умо$
ви для забезпечення відповідності інте$
ресів збереження охорони навколиш$
нього природного середовища та раціо$
нального використання природних ре$
сурсів, а також економічного розвитку за
одночасної реалізації синергетичних
ефектів цілісної системи [9, c. 31—37].

Попри те, що проблеми еколого$еко$
номічного розвитку аграрного сектору в
контексті транскордонного співробіт$
ництва на теоретичному рівні вивчалися
багатьма провідними вченими, проте вони
як складова еколого$економічної систе$
ми залишаються недостатньо дослідже$
ними.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження аграрного сектору уп$
равлінь будь$яким об'єктом економічної
системи повинно брати свій початок "на
соціально$філософському рівні, на рівні
таких загальнонаукових дисциплін, як
системний аналіз, синергетичний підхід, і таких спец$
іальних дисциплін, як соціологія, економіка, психоло$
гія" [10].

Система адаптації як частина антикризового меха$
нізму, як правило, формується навмисно шляхом роз$
робки і здійснення комплексу заходів щодо пристосу$
вання до зовнішнього середовища і грунтується на пев$
них принципах [11]. Виділено загальні принципи еколо$
го$економічного розвитку аграрного сектору на транс$
кордонних територіях:

принцип системності — передбачає системний харак$
тер впливу держави та взаємодію з усіма аспектами АПК
на прикордонних територіях по обидва боки кордону;

принцип цілісності — сукупність аграрних під$
приємств, які мають певну цілісну та загальну характе$
ристику і властиві сільськогосподарській діяльності на
прикордонних та транскордонних територіях по обид$
ва боки кордону;

принцип функціональності — дає змогу визначити
інвестиційно$інноваційну сферу аграрного сектору еко$
лого$економічної безпеки.

Спеціальні принципи еколого$економічного розвит$
ку аграрного сектору на транскордонних територіях:

принцип еколого$економічної безпеки — аналіз та
оцінювання еколого$економічної безпеки на початко$
ву етапі та виробничого етапу на прикордонних тери$
торіях по обидва боки кордону;

принцип екосистемності — сукупність мікроор$
ганізмів, а також, навколишнє середовище, що взаємо$
діють і розвиваються як єдине ціле;

принцип екологічної збалансованості — складова
державної політики, яка має бути стимулюванням щодо
виробництва екологічно чистої сільськогосподарської
продукції на прикордонних територіях по обидва боки
кордону (рис. 1).

На сьогодні є багато аспектів, які перешкоджають
розвитку ринкових механізмів дії, вкорінених як у свідо$
мості людей, так і в специфічності галузі, де першоос$
новою є екологічні, економічні та соціальні складові.
Адже не можна перекласти відповідальність за розви$
ток аналізованих процесів на вільну ініціативу місцевих
органів влади прикордонних територій. Доречно запро$
вадити механізми, тактики і стратегії дій в умовах рин$
кових відносин у контексті еколого$економічних засад
розвитку аграрного сектору.

Для сучасного стану та подальшого перспективно$
го розвитку тісної співпраці на транскордонних та при$
кордонних територіях по обидва боки кордону потрібно
запровадити адаптаційний механізм.

Адаптаційний механізм — це способи і методи, які
використовує суб'єкт, галузь, сфера для того, щоб при$
стосуватися, акліматизуватися (вжитися в ринкове се$
редовище) і в подальшому перспективно розвиватися
[12, c. 55].

Рис. 1. Принципи еколого6економічного розвитку аграрного сектору
на транскордонних територіях

Джерело: розроблено автором.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/202176

Як зазначають провідні вчені О.М. Дороховський,
Л.Ю. Мельник, що з погляду теорії потрібно розроби$
ти таку економічну категорію, як "адаптаційний ме$
ханізм", який матиме свої особливості для кожної га$
лузі економіки. Зокрема, для промисловості, де всі про$
цеси здійснюються "під дахом", будуть діяти одні "за$
кони", у сільському господарстві — інші, а в соціальній
сфері через свою особливість не можуть бути викорис$
тані ті способи і методи, які прийнятні для вищеназва$
них галузей [11, c. 3—7].

Стратегічна мета адаптаційного механізму полягає
в тому, щоб домогтися сталого динамічного зростання
виробництва конкурентоспроможної продукції, акти$
візації відтворювальних процесів, що сприяють підви$
щенню рівня життя населення та соціального розвитку
суспільства; зниження інтенсивності впливу на приро$
ду та охорону навколишнього середовища; підвищення
екологічної культури агропромислового виробництва
[13, c. 61].

Варто зазначити, що держава в умовах сучасного
ринкового господарства повинна виконувати функції
стимулювання зростання виробництва та соціального
захисту населення, підвищення якості життя. Для цьо$
го вона зобов'язана не тільки забезпечувати все необ$
хідне для функціонування ринкової конкуренції, захи$
щати законні права населення прикордонних регіонів,
а й допомагати господарюючим суб'єктам пристосову$
ватися до змін ринкової кон'юнктури, створювати спри$
ятливі умови для активації їх виробничої діяльності.
Водночас ефективний соціально$економічний розвиток
можливий лише при оптимальному поєднанні ринкових
і державних механізмів впливу на економіку. Це особ$
ливо важливо для аграрного сектору. Найбільш цілісну
систему регулювання сільського господарства розробив
Онищенко О.М., де представлено цілі, завдання, функ$
ції, методи і механізми регулювання прикордонних те$
риторіях [13, c. 59].

На нашу думку, регулятивними аспектами зрівнова$
жуються чинники мотивації між інвесторами (інвести$
ційний попит) та виробниками (власниками) інвести$
ційного продукту (пропозиції), яка і потребує методо$
логії системного підходу та визначає парадигму цього
дослідження.

Методологія системного підходу [14] орієнтує дос$
лідження на розкриття цілісності об'єкта і механізмів,
які забезпечують цю цілісність, на що вказують нау$
кові праці таких вчених: І. Ансоффа, П. Березівсько$
го, О. Березовської, О. Олійника [15—17]. На нашу
думку, є певні політичні аспекти, які систематизують$
ся на концентрації еколого$економічних аспектів і ру$
хаються в напрямку до конкретної мети та спільної
співпраці на прикордонних територіях по обидва боки
кордону.

Найважливішою передумовою вивчення економіч$
них відносин є визнання їх нерозривного зв'язку з усі$
ма іншими взаєминами в суспільстві. Із цього випливає,
що хоча економічна наука вивчає той бік суспільних
відносин людей, який відображає їхню участь у су$
спільному виробництві, аналіз цих відносин можливий
лише на основі цілісного розгляду функціонування всьо$
го соціального організму [18].

Підхід, який був далекий багатьом сільськогоспо$
дарським підприємствам у минулому, повинен стати ча$
стиною організаційно$економічної діяльності та розвит$
ку прикордонних регіонів, які прагнуть до підвищення
своєї еколого$економічної ефективності. Таким чином,
транскордонне співробітництво для прикордонних те$
риторій являється більш вигідним, а ніж конкуренція.
Адже розвиток аграрного сектору або його вдоскона$
лення з метою поліпшення екологічних властивостей,
які вплинуть на закупівлю, фінанси, людські ресурси,
технологію й постачання на інвестиційну привабливість
прикордонних регіонів, а також на розвиток інфра$
структури тощо [19].

Тому в плануванні й дослідженнях щодо розвитку
еколого$економічних засад аграрного сектору повинен
бути використаний системний підхід. Не менш важли$
вим є дослідження діяльності в майбутньому на перс$
пективу.

Доцільно відмітити, що транскордонне співробіт$
ництво є складовим аспектом регіональної економіки,
оскільки має теоретико$методологічні засади. Адже
проблеми транскордонного співробітництва виокрем$
люють у причинно$наслідковому зв'язку, де можна ви$
значити детальне їх значення: розвиток прикордонної
торгівлі, співпрацю у сфері аграрного сектора та збере$
ження охорони навколишнього природного середови$
ща, проблеми розвитку прикордонної інформаційної,
інвестиційно$інноваційної діяльності, в тому випадку
роль системного підходу зростає. Системний підхід ба$
зується на використанні загальних систем та принципів
транскордонного співробітництва щодо розвитку еко$
лого$економічних засад аграрного сектора прикордон$
них регіонів та їх класифікації.

ВИСНОВКИ
Методологія системного підходу еколого$еконо$

мічних засад розвитку аграрного сектору в контексті
транскордонного співробітництва потребує розгляду
як реально функціонуючої підсистеми міжнародних
еколого$економічних відносин. Транскордонне співро$
бітництво типологічно відмінне від міжрегіональної
господарської взаємодії, а також від міждержавного
економічного співробітництва на прикордонних
територіях, що вимагає нового підходу до співвідно$
шення рівнів і підрівнів міжнародних економічних
відносин. У сучасних умовах поглиблення європейсь$
кої інтеграції є комплексне групування прикордонних
регіонів за двома основними типами: перший — при$
кордонні регіони країн$членів ЄС; другий — прикор$
донні регіони країн, які не є членами ЄС. Головна
відмінність прикордонних регіонів другого типу поля$
гає не в просторово$географічному розташуванні, а в
тому, що вони функціонують у принципово відмінно$
му міжнародно$економічному середовищі, ніж регіо$
ни першого типу, які є складовою єдиного внутрішнь$
ого ринку ЄС, де повним чином діють чотири еко$
номічні "свободи" — вільне переміщення товарів, по$
слуг, капіталу і робочої сили.

Отже, системний підхід щодо розвитку еколого$еко$
номічних основ аграрного передбачає такі перспективні
аспекти:

— визначення основних завдань розвитку транскор$
донного співробітництва в стратегічний період;

— прогнозування та аналіз еколого$економічного
розвитку аграрного сектору прикордонних територіях
по обидва боки кордону;

— формування інвестиційно$інноваційних проєктів,
програм щодо розвитку аграрного сектору та збережен$
ня охорони навколишнього природного середовища.
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TRANSFORMATION OF LABOR LEGISLATION OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF CORONACRISIS

У статті досліджено основні зміни, які внесено до Кодексу законів про працю — документу, який регулює трудові
правовідносини в Україні; проаналізовано позитивний і негативний вплив цих змін на формування і перебіг відноB
син між працівником і роботодавцем; висвітлено основні питання, які зазнали змін у процесі вдосконалення чинного
законодавства. Розглядаються основні причини внесення змін до Кодексу законів про працю і його теперішній склад.
Визначаються основні завдання і зобов'язання, що постають перед роботодавцями та найманими працівниками.

Розроблений проєкт Закону про працю містить 98 статей та може замінити КЗпП та усі нормативноBправові акти
про оплату праці, відпустки, а також визначення розміру шкоди, завданих фірмі та ін. Так само проєкт прогнозує ряд
змін до решти законів та кодексів. Так, статтю 11 Закону про житловоBкомунальні послуги доповнять частиною четB
вертою, яка передбачає скасування права на пільги та допомоги у випадку встановлення рішенням суду того факту,
що особа виконувала роботу без складеного трудового договору.

Зміни стосуються заборони будьBякої дискримінація у галузі праці пов'язані із: кольором шкіри, політичними та
релігійними переконання, сексуальною орієнтацією, віком, статтю, станом здоров'я, інвалідністю, вагітністю тощо.
Окрім того, у законопроєкті прописано обов'язкову відсутність на підприємстві таких явищ, як мобінг працівників,
економічний та психологічний тиск, створення нестерпних умов праці, навмисний, систематичний та нерівномірний
розподіл навантаження і розпорядження між працівниками, що здійснюють однакову роботу, а також нерівну оплаB
ту праці за аналогічну працю.

Не рахуватимуться за дискримінацію у сфері праці, встановлені законодавчими актами відмінності, а також обB
меження деяких прав працівників, які залежать від притаманних певному виду робіт вимог стосовно віку, статі,
стану здоров'я, рівня освіти, або зумовлені необхідністю посиленого суспільного, правового та соціального захисту
деяких груп осіб.

The article examines the main changes made to the Code of Labor Laws, a document that regulates labor relations in
Ukraine; the positive and negative influence of these changes on the formation and course of the relationship between employee
and employer is analyzed; highlights the main issues that have changed in the process of improving existing legislation. The
main reasons for amending the Labor Code and its current composition are considered. The main tasks and responsibilities
facing employers and employees are defined.

The draft Labor Law consists of ten chapters (98 articles) and, if adopted, will replace the Labor Code and the laws on
remuneration, leave, determination of the amount of damage caused to the enterprise, etc. The draft also provides for a number
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of changes to other laws and codes. Thus, Article 11 of the Law on Housing and Communal Services will be supplemented by
part four, which provides for the abolition of the right to benefits and subsidies in case a court decision establishes the fact that
a person performs work (services) without concluding an employment contract.

The document contained many changes, namely: the need to obtain the consent of the employee to transfer him to temporary
or permanent work at the company where he works; the maximum probationary period was proposed to be set at 3 months;
employment records had to be translated into electronic format; the list of employment contracts was expanded; they wanted
to increase the leave at their own expense from 15 days to 30 days; any discrimination in the field of labor relations on the
grounds of race, color, political, religious and other beliefs, sex, sexual orientation, origin, age, health status was prohibited.

In addition, the project prohibits mobbing of workers, psychological and economic pressure, creating intolerable working
conditions, intentional, systematic and unjustified uneven distribution of workload and tasks between employees performing
similar work, unequal pay for similar work.

Therefore, due to the rapid development of new forms of employment and the impact of the external environment, labor
process and working conditions, changes in labor legislation are relevant and necessary.

Ключові слова: трудові правовідносини, трудовий кодекс, закон про працю, законодавство, роботодавець,
найманий працівник, законопроєкт, нововведення, нормативно�правова база.

Key words: labor relations, labor code, labor law, legislation, employer, employee, draft law, new features,
regulatory framework.

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Ключовою причиною внесення змін до Кодексу за$

конів про працю стала пандемія COVID$19. Уряд таким
чином намагається гармонізувати трудове законодав$
ство, яке поставило нові зміни перед найманими робіт$
никами в Україні на тлі коронакризи. Оскільки в умо$
вах карантину значних змін зазнали трудові відносини,
тому необхідними є зміни і законодавчої бази, яка ре$
гулюює ці відносини. Прийняті нововведення націлені
на покращення умов праці, як для найманих працівників,
так і для роботодавців шляхом запровадження заходів,
які регулюють відносини під час ситуації, що виникла.

Але у сучасній науковій літературі практично не
досліджувані зміни згідно з проєктом Трудового кодек$
су, зокрема, не проаналізовано норми відповідного
проєкту у порівнянні зі статтями діючого Кодексу за$
конів про працю України (далі — КЗпП) [1]. Тому для
розуміння якості запропонованих законодавцем норм,
зокрема й нововведень, таке зіставлення вважаємо
вкрай необхідним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
За останніми публікаціями І. Антохової [3], Л. Во$

дянки [3], Л. Прокопець [3], А. Іщенко [4], Є. Промсько$
го [5], Н. Швець [5], М. Федоренко [6] висвітлювались
основні зміни і доповнення Трудового кодексу Украї$
ни. Однак, зважаючи на те, що проєкт Трудового ко$
дексу України відносно нещодавно став предметом на$
укового пізнання, великої кількості наукових робіт з
вибраної авторами статті проблематики ще не напраць$
овано.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є дослідження змін, пропозицій і по$

правок щодо регулювання відносин між роботодавцем
і працівником згідно Трудового кодексу України, оск$
ільки трудові відносини в рамках сучасного законодав$
ства розвиваються досить швидко. Відповідно до мети
було поставлено такі цілі дослідження: висвітлити при$
чини внесення змін до трудового законодавства;
здійснити аналіз статей, яких не торкнулись зміни; оха$
рактеризувати нововведення і їх вплив на майбутній роз$
виток трудових відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Чинний трудовий кодекс в Україні потребував змін,
оскільки він був затверджений у 1971 році. Однак з того
часу постановили понад 60 нормативно$правових актів,

які стосувалися змін КЗпП, але жоден з них так і не пе$
редбачає введення сучасних форм праці — дистанцій$
ної, фрілансу, тимчасової або домашньої праці. Це на$
пряму сприяє нелегальній зайнятості. Тому й існує пра$
цевлаштування в "тіні" зарплати в конвертах, складнощі
в пошуку роботи і фактична відсутність захисту праців$
ників приватного бізнесу.

Суттєвим поштовхом став 2020 р. Саме в цей час місія
Європейської конфедерації профспілок, яка перебува$
ла в Україні, заявила про необхідність змін. Профспілки
зауважили, що оновлений КЗпП обмежує деякий пра$
вовий захист, а профспілкові комітети здатні їх захис$
тити.

У КЗпП збереглись деякі норми, які стосуються:
безстрокових робочих договорів; заборони будь$якої
вимушеної праці; за особою, яка призвана на термінову
службу залишається її місце роботи; не більше 40 го$
дин на тиждень. Проте для осіб, які зайняті у різних
сферах важкими та шкідливими роботами, а також не$
повнолітнім особам, визначений 36$годинний робочий
7$денний період; затвердженим і незмінним також є
мінімальний заробіток; на 20% є вищою оплата праці
за роботу в нічний час; оплата роботодавцем перших
5 днів тимчасової непрацездатності; щорічна оплачу$
вана відпустка встановлюється на рівні не менше 24 ка$
лендарних днів, при роботі протягом року та 12 кален$
дарних днів за роботу у піврічний період, у той самий
час для неповнолітніх категорій встановлюється відпу$
стка у 31 календарний день; по вагітності та пологах
оплачувана відпустку має становити не менше 126 днів,
до 3 років — неоплачувана відпустка по догляду за ди$
тиною; сувора заборона стосується звільнення вагіт$
них, окрім випадків, які стосуються реорганізації чи
ліквідації юридичної особи, а також у разі смерті
фізичної особи$роботодавця;

Варто зазначити і про ряд змін, які передбачають$
ся, зокрема:

— відпадає необхідність одержання згоди робіт$
ників у разі переведення їх на постійну чи тимчасову ро$
боту на тому ж виробництві, де він працює;

— граничний випробувальний термін рекомендува$
ли встановити до 3 місяців. Поки що діють наступні тер$
міни: 1 місяць для робітничого фаху, до 3 місяців для
фахівців та до 6 місяців — для керівних посад;

— уся трудова документація, зокрема і трудові
книжки потребують переведення у електронний доку$
ментообіг;

— значно розширюються трудові договори;
— дозволено вносити персональні пропозиції пра$

цівникам, які стосуються штрафів та відшкодування за
порушення роботодавцем умов договору;
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— зростає тривалість відпустки за особистий
рахунок з 15 днів до 30 днів;

— і надалі діє заборона будь$якої дискримі$
нації у відборі та прийомі на роботу, зокрема ра$
сова, залежно від кольору шкіри, політичних і ре$
лігійних уподобань, гендерна, походження, сек$
суальної орієнтації, віку, стану здоров'я тощо;

— не дозволяється будь$яке необ'єктивне
ставлення у сфері праці і мобінг (цькування);

— неоднакова оплата праці за схожу чи ана$
логічну роботу;

— доплата за працю у важких, небезпечних та
шкідливих умовах праці встановлюється на рівні щонай$
менше 4% від основної заробітної плати.

Значні суперечки викликали нові правила звільнен$
ня працівників. У такий спосіб, пропонували ввести
різноманітні терміни попередження про прийдешнє
звільнення. Зокрема, для різних категорій працівників:

— для тих категорій, які працюють щонайменше
6 місяців — за 15 днів;

— для працюючих рік і більше — за 30 днів;
— для тих працівників, які працюють 5 років і більше —

60 днів;
— для тих, які працюють понад 10 років — 90 днів.
Крім того вводилося положення, відповідно до яких

працівника можна звільнити без його особистої згоди
на те, у разі, якщо він хворіє не лише 120 днів поспіль, а
й понад 150 календарних днів протягом року. У свою
чергу, якщо він 10 днів не був на роботі і зв'язку із ним
немає. Саме стосовно цієї норми профспілки найбільше
дискутують, оскільки саме вона призводить до полег$
шення процедури звільнення працівника з ініціативи ро$
ботодавця.

Однак жодне з запропонованих положень так і не
було остаточно прийняте, тому конструктивних та ком$
плексним змін, які стосуються трудового законодав$
ства, так і не було прийнято.

Однак у січні 2021 р. набув чинності Закон України
№198$IX "Про внесення змін до Закону України "Про
запобігання корупції" щодо викривачів корупції, який
спричинив зміни до ст. 2$1 та ст. 235 Кодексу законів
про працю України. Відповідно зі змінами, якщо є
підстави для того, щоб поновити на роботі працівника,
який був звільнений у зв'язку із корупційними право$
порушеннями, однак він відмовляється від поновлення
на роботі, то тоді можливе затвердження рішення про
виплату грошової компенсації в розмірі 6$місячного се$
реднього заробітку.

Змінилися й штрафи для роботодавців. Внесли зміни
до статті 265 Кодексу законів про працю щодо зменшен$
ня величини штрафних санкцій за порушення вимог
щодо трудового законодавства. Отже, штрафи для ро$
ботодавців за допуск працівника до роботи без належ$
ного оформлення трудового договору чи контракту,
оформлення працівника на неповний робочий час, але
фактичного виконання роботи за повний робітничий
час, виплата заробітної плати без нарахування та спла$
ти єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування та податків, становитимуть де$
сять мінімальних зарплат, а це 50 000 гривень.

Щодо юридичних та фізичних осіб, які використо$
вують найману працю, однак сплачують єдиний пода$
ток першої, другої чи третьої групи, то їм передбачене
застереження. Проте, якщо порушення вчинять ще раз
протягом двох років, то одержать штраф у тридцятик$
ратному розмірі мінімальної зарплати.

Усі трудові книжки вже не будуть зберігатись у
відділі кадрів, а будуть повернені працівникам. Усю не$
обхідну інформацію про роботу працівника і державні
органи, і підприємство (установа) будуть мати в елек$
тронному варіанті.

Підставою ж для продовження трудових відносин
стане лише трудовий договір. Його обидві сторони бу$
дуть укладати в письмовому варіанті. Дозволяється його

оформлення і в електронному варіанті, але за умови
наявності електронних підписів.

Федоренко М. [6] виділив такі різновидів трудових
договорів, які можуть бути використані роботодавця$
ми (рис. 1) [11]:

1. Безстроковий — договір, в якому не вказується
на який період влаштовується працівник, але планова$
но на тривалий період.

2. Короткостроковий — укладається на період до
2$х місяців.

3. Строковий — може підписуватися терміном від
2$х місяців і до 5 років максимально.

4. Сезонний — в законопроєкті точно не вказано на
скільки часу підписується такий документ, однак, тео$
ретично, це кілька місяців для виконання сільськогос$
подарських робіт, у сфері туризму, послуг.

5. Учнівський — для студентів вузів і коледжів.
6. З невизначеним робочим часом — доречний цей вар$

іант в тому разі, коли працедавець ще сам не знає як підуть
справи компанії та на скільки часу затримається працівник.

7. З домашнім працівником — наприклад, для обслу$
говування потреб домашнього господарства.

Новий закон збереже звичну тривалість робочого
тижня в 40 годин. Але дозволяє домовлятися про гнуч$
кий графік роботи. Тривалість дня визначають взаємні
домовленості, час відпочинку між робочими змінами не
повинен бути меншим 12 годин. Для тих, хто бажає пра$
цювати менше, аніж 40 годин протягом 7$денного пе$
ріоду, надається можливість оплати пропорційно.

Також документ вводить поняття нефіксованого
робочого часу. Тобто працівник зможе поєднувати ро$
боту на декількох підприємствах і вибирати собі більш
вигідні умови праці.

Новий закон вводить поняття учнівських, термінових
та інших гнучких форм трудових договорів. Буде виріше$
на проблема: "щоб влаштуватися на роботу потрібний
досвід, а де його взяти, якщо без досвіду ніхто не бере".
Учнівство та студентство мають можливість отримати ле$
гальну можливість знайти роботу з підтвердження на це.

Найманий працівник має право за власною ініціати$
вою, в будь$який час, розірвати трудовий договір чи
контракт, попередивши про це роботодавця не менше
аніж за два тижні.

Одним із приводів для розірвання договору може
стати порушення роботодавцем його умов. У такому
випадку роботодавець зобов'язаний буде виплатити
працівникові компенсацію. Її мінімальний розмір —
50 середньоденних зарплат.

Роботодавець має право за власною ініціативою ро$
зірвати трудовий договір із працівником, але повинен
попередити його про це:

1) не менше ніж за 15 днів — якщо працівник сумар$
но пропрацював не більше шести місяців;

2) не менше ніж за 30 днів — якщо працівник сумар$
но пропрацював більше півроку;

3) не менше ніж за 60 днів — якщо працівник сумар$
но пропрацював понад п'ять років;

4) не менше ніж за 90 днів — якщо працівник сумар$
но пропрацював більше 10 років.

Термін попередження може бути замінено грошо$
вою компенсацією. А її сума не повинна бути нижчою
подвійного середньоденного окладу за кожен робочий
день, на який зменшується термін попередження.

                                             

                         

З домашнім 
працівникомКороткостроковий 

З невизначеним 
робочим часом

УчнівськийСезонний СтроковийБезстроковий

Види трудових договорів      Види трудових договорів      

Рис. 1. Різновиди трудових договорів
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Наступні зміни торкнулись лікарняних, тобто вип$
лат, які держава гарантує працівникам. За словами нау$
ковців, це спричинено тим, що у реформуванні КЗпП
намагаються прибрати роль держави там, де вона може
впливати на відносини роботодавця і працівника.

Відпустка через хворобу — це ключове право бути
відсутнім на роботі під час хвороби та повернутися до
своїх обов'язків після одужання. Раніше допомога у ви$
падку хвороби надавалась системою соціального захи$
сту, виплачувалась, як сталий відсоток від попередньо$
го доходу або фіксованої суми, а зараз оплата лікарня$
ного до 5 днів здійснюватиметься за рахунок робото$
давця, з 6$го дня до завершення періоду хвороби — за
державний кошт.

Також у новому КЗпП більше уваги виділять цивілі$
зованому вирішенні конфліктних ситуацій, тобто відбу$
деться урегулювання конфліктів на підприємстві. Наразі
тривають переговори над шляхами вирішення конфлікту
між роботодавцем і працівником у конфлікті. Зокрема,
коли є судове рішення щодо поновлення працівника на
роботі. Конвенції Міжнародної організації праці перед$
бачають, що у європейській практиці таке поновлення
можна замінити матеріальною компенсацією. Отже пра$
цівник зможе вибрати або поновлення, або компенсацію.

Наступне нововведення стосується захисту праців$
ників від недобросовісних роботодавців, які не випла$
чують зарплати та накопичують заборгованість. Для
захисту працівників діятимуть ті ж механізми, які пра$
цюють зараз: судова практика, профспілки тощо.

Але пропонується ще й обговорити створення так
званих трибуналів чи мирових судів, які б обиралися
місцевою громадою і вирішували б питання трудових
спорів, охорони здоров'я і пенсійного забезпечення.

Крім того, на обговорення потрапили страйки і ло$
каути. Страйки працівників є масовими виходами прац$
івників до Кабміну чи Верховної Ради. Страйк — це по$
вна зупинка виробництва чи надання послуг, яка завдає
значної економічної шкоди роботодавцю. В чинному
українському законодавстві тема страйків взагалі не
виписана і МОП пообіцяла, що допоможе нам у підго$
товці такого законопроєкту. У свою чергу роботодавці
просять дозволити їм як відповідь на страйк — влашто$
вувати локаут. Це можливість закрити підприємство,
якщо умови страйкарів виконати неможливо.

Також під час розробки нового законопроєкту звер$
нули увагу на психологічний захист працівників, оскільки
інколи роботодавці чи працівники не можуть стриматися,
проявляючи не найкращі якості людської природи: цьку$
вання, залицяння, приниження чи тиск. В результаті цьо$
го виникають такі явища, як булінг, мобінг та харасмент.

Булінг — це агресивна поведінка відносно іншої осо$
би. Мобінг — це психологічний тиск роботодавця на
працівників. Харасмент — цькування або вербальне при$
ниження гідності людини, психологічний тиск, можли$
во навіть сексуального характеру. Яскравий прикладом
є те, коли жінок під час співбесіди запитують, чи плану$
ють вони народжувати дітей або йти у декретну відпус$
тку. У європейській практиці за такі порушення робо$
тодавець наражається на значні штрафи.

Ще одне цікаве нововведення стосується щорічних
відпусток. Робоча група підтримала пропозицію проф$
спілок про доповнення ст. 180 "Право на щорічну трудову
відпустку за 1$й рік роботи" пунктом про те, що у перший
рік роботи за бажанням працівника може бути надана
щорічна відпустка повної тривалості, попри закінчення
шестимісячного строку безперервної роботи.

Така відпустка може бути надана жінкам — перед
відпусткою у зв'язку із вагітністю, у зв'язку із пологами
або після неї, а також додали пункт про те, що право на
таку відпустку у зв'язку із народженням дитини мають і
чоловіки. Таким чином, права жінок і чоловіків зрівняно.

Також цю статтю доповнено правом на отримання
відпустки у першій рік роботи до закінчення 6 місяців
безперервної роботи для батьків, діти яких вступили на

навчання до вишів.
Зауважимо, що закон вступить у силу лише через

шість місяців після розгляду і прийняття Верховною Ра$
дою, а потім протягом року буде діяти так званий пере$
хідний період. Саме за цей час відбудеться адаптація тру$
дових відносин та кадрових документів до нововведень.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження можна зро$

бити висновки, що зміни, які відбуваються у КЗпП є
позитивними і націленими на покращення відносин між
роботодавцем і найманим працівником, розширюють
перелік гарантій для обох сторін трудових відносин та
забезпечують їх максимальне дотримання.

Отже, у зв'язку із стрімким розвитком нових форм
зайнятості та впливом зовнішнього середовища, трудо$
вого процесу та умов праці зміни трудового законодав$
ства є актуальними і потрібними.
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ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Global and local changes associated with the orientation of the economy for modernization and innovative
development, with an increase in the unpredictability of market processes, with the development of business and
interpenetration of economies, raise a number of problems in managing the operating activities of industry enterprises.
One of the most important conditions for the prosperity of the domestic economy is the high efficiency of production
processes, implying the rational use of all resources, improving operational processes, strategic operating planning,
taking into account the uncertainty factor, improving the quality and competitiveness of products. The production
and technological aspect of development is often undeservedly remains in the shadow of new scientific trends, however,
it is the operational activity that is the basis, without rationalizing which it is impossible to build an effective structure
of the postBindustrial economy. Moreover, it is not only about the need to upgrade the main funds of industry, to
increase the technical level of production, on the involvement of employees in the processes of improving the quality
and awareness of the need for radical restructuring of production, but also that new approaches to the management of
an industrial enterprise and its operating activities are required. Since the operational management is associated with
processes directly generating a consumer value of products, and expresses the main competence of an industrial
enterprise, it should take into account, first of all, such a significant factor of economic relations as uncertainty. Under
the influence of dynamic transformations occurring in the postBindustrial economy, the properties of the uncertainty
of the external environment are also modified, namely, from discrete and nonBbenefit changes began to turn into
systemic when the rates of renewal of products are accelerated, technological breakthroughs occur, the traditional
borders of industries are changed, the competition turns into hyperconusation.

The need to substantiate operating strategies for enterprises and transformations of management approaches to
operating activities under systemic uncertainty led to the relevance of the topic of research.

The article analyzes operational management in the enterprise management system. The fundamental principles
of operational management and their impact on the effective functioning of the enterprise in the context of a modern
market economy are considered.

Глобальні і локальні зміни, пов'язані з орієнтацією економіки на модернізацію та інноваційний розвиток, з
підвищенням непередбачуваності ринкових процесів, з розвитком бізнесу і взаємопроникнення економік,
піднімають ряд проблем в управлінні операційною діяльністю підприємств промисловості. Одним з найважB
ливіших умов процвітання вітчизняної економіки є висока ефективність виробничих процесів, що має на увазі
раціональне використання всіх ресурсів, поліпшення операційних процесів, стратегічне планування операB
ційної діяльності з урахуванням фактора невизначеності, підвищення якості та конкурентоспроможності проB
дукції. ВиробничоBтехнологічний аспект розвитку часто незаслужено залишається в тіні нових наукових
трендів, проте саме операційна діяльність є тією основою, без раціоналізації якої неможливо вибудувати ефекB
тивну структуру постіндустріальної економіки. Причому мова йде не тільки про необхідність оновлення осB
новних фондів промисловості, про підвищення технічного рівня виробництв, про залучення працівників до
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FORMULATION OF THE PROBLEM
In recent years, operating management has gained great

importance to business. Currently, business education
involves mandatory familiarization of specialists with
modern methods for managing operations and processes.
Modern requirements for updating business, improving
product quality, rapidly changing competition conditions,
as well as a general view of management problems indicates
that the proper operation of operations is a prerequisite
for successful work and survival of any company.

Operational management, as a kind of management
management, is one of the latest approaches to the mana$
gement of the organization.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND
PUBLICATIONS

An analysis of operational management problems and
improving its effectiveness were engaged in such foreign and
reservoir scientists: M. Meskon, L. Gelovay, R. Chase, R. Ja$
cobs, J. Lyker, J. Riggs, O. Gorecl, A. Sterligova, A. Fel, V. Iva$
nov, N. Sukharev. A. Kurochkin, R. Fathutdinov, O. Chemet
and other.

THE PURPOSE OF THE ARTICLE
The relevance of this topic is determined by the fact that

the business — education implies a mandatory acquaintance
of specialists with modern methods of management of
organizations. Operational management is designed to
ensure effective consumer creation by manufacturing and
service organizations.

Operational management ensures the effectiveness of
management and evaluation of various administrative and
production processes. The modern manager in production
is, first of all, the task of making decisions aimed at optimi$
zing the production process.

PRESENTING THE MAIN
MATERIAL

Operational management is the most important module,
aims to ensure effective creation of consumer values for
customers with service and manufacturing companies.
Currently, the role and importance of operational mana$
gement in companies is increasing. Many specialists and
managers explore the concepts and methods of operational
management used to achieve the intensity of production and
service operations in world$class companies. This is a
scientific direction for those who are directly involved in
the production process or the provision of services. Like
marketing and financial management, operating mana$
gement is a business area with expressly pronounced mana$

Key words: operational management, management, system, operation, enterprise.
Ключові слова: операційний менеджмент, управління, система, операція, підприємство.

gement functions. Knowledge of the essence of operational
management provides a systematic approach to assessing
various organizational processes, the effectiveness of the
evaluation of various administrative and production
processes. Concepts and methods of operational manage$
ment are widely used in managing various business functions.

Operational Management (Operations Management) is
activities related to the development, use and improvement
of production systems, based on the main products or
services of the company. Operational management is
activities to manage the processing of material processing
into the finished product and supply of this product to the
buyer. General functions of operating management are pla$
nning, organization of processes, motivation and control.

Operational management, regulation (Operating
Management) — the process of practical implementation
of plans in each of the areas of activity. It includes: analysis
of deviations from planned tasks, adjusting and implementing
organizational and technological, economic and technical
solutions that ensure timely and efficient achievement of the
specified goals of the company.

Operational management is a sphere of activity in which
human management science is combined with various ways
and directions for the use of the latest technologies. It
consists in an effective and rational management of any
operations that are kept for customers and organizations.
Knowledge of the foundations of the organizational
structure of operational management helps managers better
understand the principles of activity of their organization.
The areas of operational and financial management in the
company make it possible to unite a number of issues on
making decisions, for example, to buy new equipment or
not, expand production or change location, etc.

Currently, operating management has undergone not
only significant changes, but also acquired great importance
for business: technologies and provision of high$quality
services to consumers.

The development of any company and the level of its
competitiveness is largely dependent on how successfully
its production management is organized. This is exactly the
main task of operating management. The company can be
viewed as the structure of the operating system. The ope$
rating system is a manufacturing system, but with a clear
production orientation.

In addition, operating management is engaged in the
development of organizational systems that ensure the most
efficient use of materials, human resources, equipment and
industrial premises in the pr,ocess of manufacturing
products or providing services and management of them.
Knowledge of operational.

процесів поліпшення якості і усвідомленні необхідності радикальної перебудови виробництв, а й про те, що
потрібні нові підходи до управління промисловим підприємством і його операційною діяльністю. Оскільки
операційний менеджмент пов'язаний з процесами, безпосередньо утворюють споживчу вартість продукції, і
висловлює головну компетенцію промислового підприємства, саме він повинен враховувати, насамперед, таB
кий значущий фактор економічних відносин, як невизначеність. Під впливом динамічних трансформацій, що
відбуваються в постіндустріальній економіці, властивості невизначеності зовнішнього середовища також моB
дифікуються, а саме: з дискретних і невзаємопов'язаних змін стали перетворюватися в системні, коли прискоB
рюються темпи оновлення продукції, відбуваються технологічні прориви, змінюються традиційні межі галуB
зей, конкуренція перетворюється в гіперконкуренції.

Необхідність обгрунтування операційних стратегій підприємств і трансформації управлінських підходів
до операційної діяльності в умовах системної невизначеності зумовили актуальність теми дослідження. У статті
проводиться аналіз операційного менеджменту в системі управління підприємства. Розглянуто основні принB
ципи операційного менеджменту та їх вплив на ефективне функціонування підприємства в умовах сучасної
ринкової економіки.
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Today, as a rule, only 5—7% of operations — satisfy
consumer demand for customers, approximately 30% of
operations — are aimed at improving the organizations
themselves, and 63—65% of operations are duplicate,
unnecessary or erroneous. Knowledge of this course will
help experts to improve the structure of operations. Elimi$
nate unnecessary operations and increase the compe$
titiveness of the organization.

Traditionally, the organization's activities are consi$
dered through the organizational structure of the mana$
gement of the organization. The corresponding functional
approach to management is that the organization's activities
are presented in the form of a set of functions assigned to
functional units. To perform certain business processes in
the organization, it is necessary to work out a mechanism
for implementing the functions recorded behind divisions.
The mechanism for implementing functions aims to fulfill
the functional units to perform its local objectives, between
which there may be objective contradictions. The staff
concentrates their attention within the framework of
individual structures. It is possible to displace the main and
providing operating functions and reducing the effectiveness
of activities. The main disadvantages of the functional
approach to the management of an organization arising from
the absence of aimed at the end of the final result were
recognized as high overhead, long$term deadlines for the
development of management decisions, the risk of client loss.
The process approach to management ignores the
organizational structure of organizing the organization with
its configuration of functions for individual units. At the
process approach, the organization is perceived by
managers and employees as activities consisting of business
processes aimed at obtaining the final result. The
organization is perceived as a network of business processes,
which is a set of interrelated and interacting business
processes, including all functions performed in the
organization's divisions. While the functional structure of
the business determines the possibilities of the enterprise,
establishing that the process structure (in the business
operating system) describes a specific technology for
performing the goals and tasks, answering the question of
how to do.

From the position of the system approach, the enter$
prise as a whole can be view as a complex system consisting
of subordinate less complex systems. Operating system
independently or when interacting with others systems
satisfies those or other needs and requests of potential
consumers using this system produced by this system or
services provided. Production system is a special class of
systems that consists of such elements: employees, means
and objects of labor, as well as others elements (techno$
logies, organization of production) necessary for functioning
of the system. In the process of operation creates products
the enterprises.

The manufacturing system at the primary level can be
considered as a group Mechanisms (equipment, devices, etc.)
served by the employee (cook, confectioned, dishes of
dishes). Each mechanism and worker that it serves,
represents a "man$machine" system consisting of two
interacting and interrelated items.

When integrating the primary system "man$machine"
is created production district. A higher order and level
system is the shops, production and enterprise as a whole.
In this way the enterprise is a complicated hierarchical
system with the above steps of the hierarchy.

Management of production is a system of interconnected
elements that characterize production, its organization,
maintenance, and also manage the production strategy,
program, production in operational mode, material support
manufacturing, production economy, pricing, expenses on
production.

Production at the enterprise is a central nucleus. It
functions due to rational combination in time and space as
well as labor items and work itself. As a production

management object is the dynamically developing system,
the elements of which are interconnected and interrelated.
At one enterprise manufacturing units are combined. The
only production process and therefore the production links
are not developing. Only economic relations and mana$
gement relations are changing. From the outside of the shops
are provided by raw materials, semi$finished products,
objects of material and technical purpose. The movement
of these works in the shops and between them creates
production flows, coordinated in time and space on the basis
of the laws of production in the enterprise. Effective
functioning of shops depends on other auxiliary units of
production and services of the enterprise (warehouse,
transport, etc.). The enterprise may establish contractual
relations on issuing some products (semi$finished products,
confectionery, etc.) and with other enterprises.

It is generally recognized that operating management
exists from the fact that people began to produce goods and
services. The beginning of the professional development of
modern operational management was in the 1920s. When
the concept of scientific management appears. Frederick W.
Taylor identified the basic principles of this concept as
follows:

1 Daily working of the worker must be determined in
accordance with scientific laws.

2 The function of management personnel is to develop
scientific laws and their use in the manufacturing process.

3 The function of the worker lies in the unquestioning
fulfillment of the requirements of management personnel.
At the same time, the focus was paid to the production of
products and management.

The concept of operating management is:
 — actually formed interrelations and interdependence

of individual operations of the operating system in the
conditions of market relations;

 — by displaying the objective process of the operation
process;

 — regulator of the course of operations and processes.
In the late 1970s — early 1980s. A model of a production

strategy (the so$called 5P operational management) was
proposed, which allowed the management to use the
production facilities of its enterprises as a strategic develop$
ment tool for competitive advantages.

To obtain a general view of the content of the opera$
tional management, use the 5P model (5ps of Operational
Management). In accordance with it, operating management
includes:

1. Various organizations producing products or services
(Plants).

2. Design of business processes (Processes).
3. Products and Services (Parts).
4. Recruitment of personnel to perform individual

operations and business processes (People).
5. Perform such control functions as: planning, orga$

nization, analysis, control and regulation (Planning and
Control Systems) [1].

Operational management is activities aimed at managing
operations when purchasing the necessary resources, their
transformation into a finished product or service with its
(their) supply to the consumer (to the market). Operational
management is based on planning operations, organization
and management, motivation, control and adjustment of the
organization's activities.

Operational management This is a specific system for
controlling operations, in the parameters and indicators of
which it is displayed. It reflects the nature and features of
the professional thinking of the manager. Operational
management is a kind of knowledge structure, in the form
of a specific system of values, installations and stereotypes.
The purpose of the operational management is to form an
effective operational management system in production. It
is aimed at building "managed" production systems by
performing specific actions and procedures with the task of
obtaining a market result of the company. Market selection
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can be based only on a clear professional accounting of
objective restrictions, criteria and standards. Optimal
operational solutions require the work manager at the
center of the manufacturing system, which is developing.
The combination in one whole major factors and aspects of
the activities of the enterprise — financial, organizational,
market, technological, and other, require that the process
of forming an effective management system was carried out
on the basis of rational operation of operations.

The subject of operational management is operating
activities. Operating activities are a combination of labor
and natural processes, as a result of the implementation of
products, and services are being created.

Summarizing modern theories and practices, the
following fundamental principles of operational
management can be distinguished:

— orientation by the consumer;
— strategic orientation;
— mutually beneficial relationships and integration with

suppliers and partners;
— process approach;
— systems approach;
— quality of work and staff responsibility;
— stability and continuous development of personnel

competence;
— involvement of workers;
— teamwork;
— Creating an atmosphere of confidence in the team, a

healthy psychological climate stimulating good work and
creativity;

— continuous improvement of the quality of products,
processes and operations;

— costs — effective use of all types of resources and
constant cost reduction;

— flexibility — a quick update of the range and changes
in the volume of production in accordance with individual
customer requests;

— speed — reduction of time for production and
maintenance;

— compliance with ethical standards, laws, international
standards and restrictions related to environmental
protection and local communities;

— Leadership of the leadership — senior managers must
be responsible for the implementation of the listed
principles.

Thus, operating management is an important and
mandatory system at each enterprise in the context of
modern market relations. The company, a firm or orga$
nization for the production of goods and services should
respond in a timely manner to changes in demand for
products, the quality of services provided.

Since one of the fundamental principles of operational
management is a consumer orientation on such main criteria
as: product quality, renewal of the range and changing the
volume of products, it is necessary to conduct research and
survey in order to identify the needs of the consumer and
develop a strategy to meet their needs. To do this, it is
necessary to appoint persons responsible for conducting
research, which will subsequently control the implemen$
tation of new strategies.

The second important criterion are
relations between partners and suppliers. The
enterprise or organization must be confident in
its suppliers. For this, the head must carefully
examine the financial contacts of potential
partners, the current state of their affairs, as well
as the benefits that are possible in cooperation
with them. When working with partners, it is
necessary to look for ways of more rational use
of funds to provide goods and services wider
market channels.

CONCLUSION
The main, defining principle of operational

management, in our opinion, is the quality of work and
responsibility of personnel, the stability and continuous
development of the competence of the personnel, the
involvement of employees, teamwork, as well as the creation
of an atmosphere of confidence in the team, a healthy
psychological climate stimulating good work and creativity.
It is the continuous development of the competence of
personnel that is the most important in the modern market
economy. The faster the staff can disagree on new standards,
learn how to work on modern equipment and find various
approaches in solving issues arising in the production and
sale of goods and services, the higher the efficiency of their
work, as well as the work of the whole organization. To do
this, it is necessary to carry out a recruitment, in accordance
with the well$delivered requirements of the organization,
as well as introduce a motivation system to increase
productivity. In compliance with these recommendations,
enterprises will be able to improve the efficiency of their
functioning, which will lead to the main goal of any
enterprise or organization — increasing profits.
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CARBON ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE USE OF FOREST LANDS

Набули подальшого розвитку теоретичні положення та прикладні засади потенціалу вуглецевого

обліку в Україні. Окреслено коло найефективніших заходів низьковуглецевого розвитку, що сприяють

збереженню лісоресурсного потенціалу. Запропоновано адаптувати закордонний досвід, зокрема Італії

та Словаччини, щодо фінансової підтримки низьковуглецевого розвитку в Україні, що забезпечить

збільшення площ збалансовано керованих територій земель лісогосподарського призначення. ЗапропоB

новано запровадити оприлюднення лісогосподарськими підприємствами показників накопичення вугB

лецю в лісах і зміни такого накопичення, що буде стартовим майданчиком для можливості реєстрації

майнового права на вуглець і торгівлі всередині країни або між країнами у довгостроковій перспективі.

Формування і розвиток фінансового інструменту внутрішнього вуглецевого ринку для сектору лісогосB

подарського землекористування на основі запровадження низьковуглецевого землекористування ствоB

рює потужний потенціал різноманітних можливостей використання лісових ресурсів задля забезпеченB

ня права майбутніх поколінь на сприятливе навколишнє природне середовище, збереження та примноB

ження біорізноманіття.

Theoretical provisions and applied principles of the potential of carbon accounting as a component of

ecosystem services — a flexible financial tool for the balanced use of forest lands — have been further developed.

In Ukraine, the insufficient level of forest cover of the territory, insufficient intensity of afforestation and

reforestation, insufficient volume of forest certification are the restraining factors of ensuring the balanced use

of forestry lands. Effective measures of lowBcarbon development that contribute to the preservation of forest

resource potential have been studied. However, in Ukraine today the problem of the functioning of the carbon

market remains unresolved, which needs support from the state. It is proposed to adapt foreign experience, in

particular in Italy and Slovakia, in terms of financial support for lowBcarbon development in Ukraine, which will

increase the area of balanced management areas of forest lands. It is proposed to introduce the publication by

economic entities of indicators of carbon accumulation in forests and to change such accumulation as a starting

point for the possibility of registering property rights to carbon and trade within the country or between countries

in the long run. The formation and development of the financial tool of the internal carbon market for the forestry

sector based on the introduction of lowBcarbon land use has significant prospects for the future, given Ukraine's

European integration aspirations and creates a strong potential for various opportunities to use forest resources

to protect future generations, and biodiversity enhancement. It is substantiated that a significant increase in the

potential of lowBcarbon development can be achieved by increasing the forest cover, maximizing the volume of

forest certification. The process of forming the financial and economic mechanism of the domestic carbon market
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За період з 1990 по 2020 рік у результаті збезлісен$

ня площа світових лісів скоротилася на 420 млн га [1].
Незбалансована надмірна експлуатація лісових ресурсів
призводить до скорочення запасів вуглецю у резервуа$
рах лісів. Глобальне збезлісення і деградація лісів є при$
чиною викидів в середньому 2,9 млрд тонн двоокису вуг$
лецю на рік, і на глобальному рівні зростає консенсус
щодо необхідності більш ефективного захисту лісів
шляхом обліку їх вигод і створення механізмів для опла$
ти їх результатів [2]. Нині 57 країн взяли на себе зобов'я$
зання відновити понад 170 мільйонів гектарів лісу, вод$
ночас щорічні економічні вигоди від відновлення дегра$
дованих і збезліснених земель у всьому світі оцінюють$
ся в 84 мільярди доларів. Такі глобальні зміни в умовах
зростаючих екологічних порушень вимагають адаптив$
них підходів до управління лісами, що враховують пол$
ітику низьковуглецевого розвитку. Водночас недо$
статній рівень лісистості території України, недостатні
обсяги лісорозведення і лісовідновлення, інтенсивність
ерозійних процесів свідчать про актуальність реалізації
заходів низьковуглецевого розвитку лісового господар$
ства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Численні дослідження проблематики управління

землями лісогосподарського призначення, функціону$
вання інструментів забезпечення збалансованого зем$
лекористування, вплив на довкілля через управління
лісами з точки зору низько вуглецевого розвитку ви$
світлено в працях О. Бутрим [3; 4], О. Дребот [4—7],
Н. Паляничко [7; 8], М. Шершуна [4; 5], О. Фурдичка [6;
7; 9], J. Johansson [10], Z. Sarvasova [11] та інших вчених
[12—19]. Водночас при достатньо широкому спектрі
досліджень, зокрема, з питань збалансованого земле$
користування, потребує особливої уваги впроваджен$
ня вуглецевого обліку. Це зумовлює вивчення проблем
низько вуглецевого розвитку, як інструменту забезпе$
чення збалансованості лісогосподарського землекори$
стування, а отже, і впровадження системи вуглецевого
обліку в лісах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретико$методичне обгрунтуван$

ня характеристик і організаційно$економічних чинників
розвитку і впровадження системи вуглецевого обліку в
лісах з точки зору екосистемних послуг задля забезпе$
чення збалансованого лісогосподарського землекори$
стування. Для досягнення зазначеної мети нами постав$
лено завдання: дослідити впровадження вуглецевого
обліку в лісах та його потенційний вплив на забезпечен$
ня збалансованого використання земель лісогоспо$
дарського призначення.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Методологічною основою дослідження є загально$

теоретичні методи наукового пізнання, фундаментальні
положення та принципи економіки природокористуван$
ня, що висвітлені у працях вітчизняних вчених з проблем
забезпечення збалансованого лісогосподарського зем$
лекористування. Для виконання поставлених завдань
використано методи: діалектичний метод пізнання —
для аналізу законодавчих та нормативних актів і нау$

for the forestry sector of Ukraine on the basis of scientifically sound and environmentally sound organizational

tools will ensure the achievement of balanced use of forest lands. The results of the study can be used to support

sound decisionBmaking in the diversification of applied forest management strategies.

Ключові слова: землі лісогосподарського призначення, вуглецевий облік, низьковуглецевий розвиток, фінан�
совий інструмент, збалансоване лісогосподарське землекористування.

Key words: land for forestry, carbon accounting, low carbon development, financial tool, balanced forest land
use.

кових праць вчених відносно проблематики вуглецево$
го обліку в контексті збалансованого використання зе$
мель лісогосподарського призначення; метод аналогій
(перенесення впливів, що були виявлені на інших тери$
торіях з аналогічними об'єктами та властивостями, на
територію, яка розглядається); статистичний аналіз,
графічний; монографічний — для виявлення чинників
удосконалення показників; абстрактно$логічний — тео$
ретичні узагальнення та формулювання висновків.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Низьковуглецеве використання земель знаходить$

ся в руслі виконання Україною зобов'язань, прийнятих
за міжнародними домовленостями у сфері протидії
клімату та адаптації до їх наслідків [4]. Вчені [14] до
показників ефективності екосистемних послуг відно$
сять запас органічного вуглецю в грунті, запас органіч$
ного вуглецю в біомасі та грошовий дохід. Втім, такі еко$
системні послуги, як зв'язування вуглецю, регулюван$
ня клімату є суспільними благам і не оплачуються без$
посередньо. Фінансово$економічний механізм збалан$
сованого використання земель лісогосподарського при$
значення включає широку специфікацію інструментів
економічного спрямування, до яких відносяться вугле$
цеві ринки, що прямо та опосередковано закладає еко$
логічну домінанту в діяльність на землях лісогоспо$
дарського призначення [7].

Показник запасу вуглецю виражається як існучий в
грунті або біомасі на даний момент часу. На сьогодні
FAO 2020 аналізує стан і тенденції понад 60 пов'язаних
з лісами змінних у 236 країнах і територіях. За даними
Глобальної оцінки лісових ресурсів ФАО 2020 [1] загаль$
на площа лісів в Україні у 2020 р. становила 9690 тис. га,
обсяг лісових ресурсів України за період з 1990 р. зріс
на 4,5%. Ліси та лісове господарство в Україні характе$
ризуються своєю специфікою порівняно з іншими євро$
пейськими країнами [20]:

— відносно низький середній рівень лісистості те$
риторії країни;

— лісова рослинність у різних кліматичних зонах
(Полісся, Лісостеп, Степ, Українські Карпати та
Кримські гори), які характеризуються суттєвими
відмінностями в типах умов вирощування лісу, лісоко$
ристування та методів використання лісових ресурсів;

— висока екологічна важливість лісів та висока час$
тка лісів (47%) із обмеженням на ведення лісового гос$
подарства;

— значна частина заповідних лісів;
— історично сформована ситуація із підпорядкуван$

ням державних лісів численним постійним лісокористу$
вачам (ліси передаються у постійне користування
підприємствам, установам та організаціям декількох
десятків державних установ та міністерств);

— значна частина лісів росте в районі, забрудненому
радіацією (150 тис. га);

— близько половини лісів України створені штучно
і потребують інтенсивного догляду.

Відповідно до [1] лісистість у відсотках рахується
безпосередньо шляхом відношення даних про площі
лісів, наданих країнами, до офіційної площі земель кож$
ної країни. Україна порівняно з досліджуваними краї$
нами має відносно низький середній рівень лісистості
території країни (рис. 1).



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/202188

Обсяги лісових ресурсів і особливості природно$
кліматичних умов Польщі є дуже схожими із лісистими
регіонами нашої країни, до того ж Польща є транскор$
донною до України державою, втім, лісистість Польщі
майже вдвічі перевищує лісистість України. Водночас
варто враховувати, що значення показників лісистості
в різних природних зонах України має значні відхилен$
ня і не відповідає тому рівню, коли ліси максимально по$
зитивно впливають на кліматичні умови, стан грунтів та
водних ресурсів [5].

Перетворення лісових земель на нелісові землі зу$
мовлює 6—17% глобальних антропогенних викидів CO

2
в атмосферу і є основною рушійною силою кліматич$
них змін, спричинених людиною [15]. І навпаки, пере$
творення сільськогосподарських або деградованих лісо$
вих земель на лісові плантації може призвести до пол$
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Рис. 1. Лісистість території, %

Джерело: узагальнено автором на основі [1].

Країна 1990 2000 2010 2020 
2020 до 

1990, 
тис. га 

2020 р. до 
1990 р., % 

Україна 4707 4815 4731 4842 135 102,87 
Австрія 2037 2154 2184 2228 191 109,38 
Болгарія 2295 2442 2920 3116 821 135,77 
Німеччина 5650 5677 5705 5710 60 101,06 
Польща - - - - - -  
Румунія 5843 5838 5975 6034 191 103,27 
Словакія 1164 1146 1177 1177 13 101,12 
Угорщина - - 1253 1264 1264 -  
Чехія 31 47 88 138 107 445,16 

Таблиця 1. Обсяги природно поновлюваних лісів, тис. га

Джерело: узагальнено автором на основі [1].
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Рис. 2. Обсяги відтворення лісів лісогосподарськими підприємствами Держлісагентства України у середньому за
2016—2020 рр.

Джерело: сформовано автором за даними звітності Держлісагентства України.
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іпшення постачання екосистемних послуг [12]. Ключо$
вими характеристиками поновлення лісу є те, що віднов$
люються ландшафти, а не лише окремі ділянки лісу, та$
ким чином, управління ними відбувається з метою за$
безпечення узгодженої, збалансованої комбінації еко$
системних послуг і товарів, а не тільки для збільшення
лісового покриву. Природно поновлювані ліси зазвичай
роблять більший внесок у збереження біорізноманіття
і забезпечують більш широкий спектр переваг і певних
екосистемних послуг порівняно з лісовими культурами
[1]. У світі частка природно поновлюваних лісів стано$
вить 93% (3750724 тис. га) від загальної площі лісів, в
Україні — 50%, Румунії — 87,1%, Болгарії — 80%, Угор$
щині — 61,6% (табл. 1).

Обсяги відтворення лісів у різних природних зонах
України мають значні відхилення (рис. 2). Майже 73%
лісових земель України перебуває у відомчому підпо$
рядкуванні Держлісагентства, таким чином, 73% лісо$
вих земель України знаходиться в межах області нашо$
го дослідження, а отже, результати цього дослідження
можуть бути застосовані до всіх лісових земель.
Найбільші обсяги загального відтворення лісів за 2016—
2020 рр. спостерігаються в регіоні Полісся на території
Волинського, Житомирського та Рівненського ОУЛМГ
Держлісагентства України. Зосередження уваги на
відтворенні лісів дозволяє безпосередньо пов'язати на$
слідки адаптивного управління землями лісогосподарсь$
кого призначення із забезпеченням збалансованого зем$
лекористування.

Нині прагнення до біоекономіки — ключової кон$
цепції, використовуваної в Європейському Союзі для
позначення економіки, заснованої на поновлюваних ре$
сурсах, — і, зокрема, перехід до низьковуглецевої еко$
номіки, знаходиться в епіцентрі порядку денного щодо
кліматичної та енергетичної політики. Адже один з
найбільш помітних конфліктів виникає внаслідок
збільшення видобутку біомаси з лісів для виробництва
енергії, а також між захистом біорізноманіття та вироб$
ництвом біопалива і матеріалів [10]. Стратегією низько$
вуглецевого розвитку України до 2050 року передбаче$
но збільшення обсягу біомаси лісового господарств (де$
ревина, відходи деревини, енергетичні культури) для
енергозабезпечення [21]. Запас деревостану — загаль$
ний обсяг живих дерев у лісі — є основою для оцінки
запасів біомаси та вуглецю (табл. 2). Адже біомаса лісу
є важливим показником здатності лісів накопичувати
вуглець.

Втім, глобальні ключові області для захисту біоріз$
номаніття можуть опинитися під загрозою через
збільшення розвитку відновлюваної енергетики в най$
ближчому майбутньому за відсутності сильних регуля$

торних заходів щодо збереження біорізноманіття [16].
Країни ЄС, стимулюючи розвиток біоенергетики, опи$
раються на Директиву Європарламенту та Ради Європи
2009/28/EC від 23.04.2009 р. про заохочення до викори$
стання енергії, виробленої з відновлюваних джерел та
якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються
Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС [22]. Зазначеною
директивою визначено, що зростаючий в усьому світі
попит на біопаливо і біорідини, а також стимули для їх
використання, не повинні призводити до знищення біо$
різноманіття земель, для повного використання потен$
ціалу біомаси необхідно забезпечувати розвиток нових
лісових систем.

Лісові екосистеми є найбільшими резервуарами вуг$
лецю на суші. В середньому у світі лісова біомаса стано$
вить біля 149 тонн/га, в Україні — 171 тонн/га, Румунії —
250 тонн/га, Болгарії — 224 тонн/га (рис. 3).

Вченими [6] для оцінки екосистемних послуг депо$
нування вуглецю, збереження біорізноманіття та регу$
лювання клімату надається перевага застосуванню біо$
фізичного підходу, що порівняно з економічною оцін$
кою вартості екосистем полягає в одночасному оціню$
ванні стану, впливу, загрози та потенціалу екосистеми.
Зберігання та вилучення вуглецю лісами надзвичайно
важливі для пом'якшення наслідків глобальних змін
клімату. Лісове господарство негативно впливає на по$
м'якшення наслідків зміни клімату, якщо воно зменшує
здатність системи фіксувати вуглець або якщо це при$
зводить до викидів вуглецю в атмосферу з довготрива$
лих сховищ у лісовій екосистемі, наприклад, через по$
рушення в грунтах, де накопичується вуглець [13]. І на$
впаки, втручання людини може захистити зберігання
вуглецю, наприклад, запобігаючи лісовим пожежам, а
управління лісами може збільшити секвестацію вугле$
цю, наприклад, шляхом заліснення, або сприяючи зро$
станню дерев шляхом вибору деревних порід. Поглинан$

Країна 1990 2000 2010 2015 2020 2020 до 
1990, % 

Україна 1414 1884 2100 2196 2280 161,2 
Австрія 927 1067 1126 1146 1168 126,0 
Болгарія 406 527 647 680 767 188,9 
Німеччина 2815 3381 3617 3663 3663 130,1 
Польща 1485 1736 2371 2549 2730 183,8 
Румунія 1348 1346 1378 2222 2355 174,7 
Словакія 402 459 517 535 538 133,8 
Угорщина 291 326 359 379 397 136,4 
Чехія 624 699 755 768 791 126,8 

Таблиця 2. Загальний запас деревостану,
млн м3 (над землею)

Джерело: сформовано автором на основі [1].
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ня та щільність вуглецю в лісі можна регулювати за до$
помогою контролю за використанням лісів, тобто швид$
кістю заготівель та терміном оборотності лісових насад$
жень, адже швидкозростаючі породи дерев можуть вне$
сти найбільший внесок у кліматичне розумне лісове гос$
подарство (CSF) порівняно з повільно зростаючими по$
родами дерев. Європейська політика CSF може допомог$
ти секвеструвати 7,3—11,1 млрд тонн вуглецю, що, за
прогнозами, коштує від 103 до 141 млрд євро у 21 ст.
[17]. Ведення лісового господарства, орієнтованого на
вуглець, може вплинути на надання інших екосистем$
них послуг. Наприклад, у разі вищої щільності вуглецю
в лісах, об'єм мертвої деревини збільшуватимуться, що
призведе до позитивних ефектів на біорізноманіття,
кругообіг поживних речовин. Основні запаси вуглецю в
лісах містяться в живій біомасі (44 відсотки) і органічній
речовині грунту (45 відсотків), решта — в мертвій дере$
вині і лісовій підстилці [1].

Україна однією з перших країн світу розробила
Стратегію низьковуглецевого розвитку [21] і взяла на
себе відповідальність за перехід економіки країни на
низьковуглецевий розвиток. Цей документ передбачає
скорочення викидів і збільшення поглинання парнико$
вих газів, впровадження екологічно безпечного вироб$
ництва із застосуванням "зелених" технологій у всіх сек$
торах економіки. Стратегія низьковуглецевого розвит$
ку України до 2050 року розроблена на виконання
міжнародних зобов'язань України згідно з пунктом 19
Статті 4 Паризької угоди, пунктом 35 Рішення 1/СР.21
Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату. Загальні запаси вуглецю в лісах світу знизили$
ся з 668 гігатонн у 1990 році до 662 гігатонн у 2020 році,
що пов'язано з загальним скороченням площ лісів; за
той же період щільність накопичення вуглецю трохи
зросла — з 159 тонн до 163 тонн на гектар [1]. Водночас
у Європі запас вуглецю в біомасі грунту значно зріс.
Якщо у 1990 р. загальний запас вуглецю в лісах Європи
становив 31,6 Гт, то у 2020 р. його значення зросло на
24,1% і досягло 39,2 Гт. Щільність накопичення вугле$
цю в наземній біомасі лісів серед досліджуваних країн
(табл. 3) найбільша у Румунії — 97,5 тонн/га та Німеч$
чині — 92,57 тонн/га, найбільше зростання щільності
вуглецю в наземній біомасі лісів порівняно з 1990 р. у

Румунії — майже вдвічі та в Польщі — збільшення на
77,3%.

В Україні зростання щільності вуглецю в наземній
біомасі лісів становить 60,2%, у біомасі грунту лісів —
зростання на 48%, характер динаміки змін запасів
вуглецю для сектору лісового господарства України є
доволі стабільним. Щільність накопичення вуглецю у
біомасі грунту лісів серед досліджуваних країн (табл.
4) найбільша у Австрії — 20,91 тонн/га та Румунії —
19,74 тонн/га, найбільше зростання щільності вуглецю
в наземній біомасі лісів порівняно з 1990 р. у Румунії —
майже вдвічі та в Польщі — збільшення на 77,8%.

За дослідженнями [3] зміни запасів вуглецю відбу$
ваються під впливом таких чинників (ранговано за змен$
шенням впливу): інтенсивність проведення лісорозве$
дення та лісовідновлення; динаміка лісозаготівельної
діяльності та обсяги проведення рубок; кількість ви$
падків, інтенсивність, характер пожеж та поширення
хвороб і шкідників на територіях лісів України. Важли$
во відмітити, що використання даних FAO 2020 дасть
можливість Україні приймати фактологічно обгрунто$
вані рішення щодо використання земель лісогосподарсь$
кого призначення. За дослідженнями [9] практика ук$
раїнського лісівництва ще не вдається до вимірів еко$
логічних показників щодо навколишнього природного
середовища, зокрема вуглецю. Вчені [18] зазначають, що
вимірювання викидів, викликаних знелісненням, може
бути виконано економічно ефективним способом шля$
хом оцінки площі знеліснення територій між двома точ$
ками часу на основі дистанційного зондування та добут$
ку на середній місцевий запас вуглецю на одиницю
площі. Тому ми вважаємо, що в Україні доцільно за$
провадити оприлюднення суб'єктами господарювання
системи екологічних показників, запозичивши досвід
FAO 2020. В Україні такого роду інформація також має
бути зафіксованою за обсягом впровадження, частотою
повторювання заходів. Таким чином, розширення набо$
ру показників та індикаторів використання земель лісо$
господарського призначення потребують подальшого
удосконалення на національному рівні. Для поліпшен$
ня управління лісовими ресурсами пропонуємо розши$
рити інформаційну базу еколого$економічними показ$
никами результатів діяльності лісогосподарських
підприємств, наприклад, показниками накопичення вуг$
лецю в лісах і зміни такого накопичення, що буде стар$
товим майданчиком для можливості реєстрації майно$
вого права на вуглець і торгівлі всередині країни або між
країнами у довгостроковій перспективі. Зазначене спри$
ятиме формуванню внутрішньої політики збалансова$
ного використання земель лісогосподарського призна$
чення в Україні через залучення еколого$економічного
механізму. Вплив еколого$економічного механізму ре$
алізується через комплексно взаємопов'язану систему
інструментів, ключове місце в якій посідає група фінан$
сово$економічних інструментів. За їх допомогою відбу$
вається реалізація організаційно$економічної, соціаль$
но$економічної і еколого$економічної політик держа$
ви [8]. Отже, формування фінансово$економічного ме$
ханізму внутрішнього вуглецевого ринку для сектору
лісового господарства України на основі науково об$
грунтованих та екологічно виважених організаційних
інструментів збалансованого використання земель лісо$
господарського призначення є еколого$економічно не$
обхідним процесом.

Рамкова Програма скорочення викидів у результаті
збезлісення і деградації лісів плюс збалансоване управ$
ління лісовим фондом, збереження і накопичення вуг$
лецю в лісах країн, що розвиваються (REDD+) є важли$
вою складовою Паризької угоди, яку Україна підписа$
ла 22 квітня 2016 року у м. Нью$Йорк. Дія REDD+ спря$
мована на пом'якшення наслідків змін клімату за допо$
могою поглинання з атмосфери вуглекислого газу і на$
копичення його в лісовій біомасі та грунті. REDD+ роз$
ширює сферу охоплення показників, включаючи нако$

Країна 1990 2000 2010 2015 2020 2020 до 
1990, % 

Україна 43,35 56,05 64,94 67,1 69,45 160,2 
Австрія 70,37 76,89 80,22 82,03 83,84 119,1 
Болгарія 50,98 65,75 74,09 76,06 84,83 166,4 
Німеччина 66,21 79,09 84,51 88,5 92,57 139,8 
Польща 44 50 69 73 78 177,3 
Румунія 50 50 50 94,06 97,52 195,0 
Словакія 58,8 70,15 79,54 83,9 84,37 143,5 
Угорщина 45,89 48,08 48,77 50,72 52,91 115,3 
Чехія 60,64 68,21 73,41 74,59 76,72 126,5 

Таблиця 3. Щільність накопичення вуглецю в наземній
біомасі лісів, тонн/га

Джерело: сформовано автором на основі [1].

Країна 1990 2000 2010 2015 2020 2020 до 
1990, % 

Україна 10,46 13,56 14,45 14,91 15,48 148,0 
Австрія 18,29 19,97 20,43 20,67 20,91 114,3 
Болгарія 13,02 15,9 17,71 18,17 20,2 155,1 
Німеччина 10,91 12,37 13,25 13,84 14,44 132,4 
Польща 9 10 14 15 16 177,8 
Румунія 10 10 10 19,04 19,74 197,4 
Словакія 11,76 14,03 15,91 16,78 16,87 143,5 
Угорщина 11,47 12,02 12,19 12,68 13,23 115,3 
Чехія 14,87 16,97 18,38 18,74 19,33 130,0 

Таблиця 4. Щільність накопичення вуглецю у біомасі
грунту лісів, тонн/га

Джерело: сформовано автором на основі [1].
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пичення вуглецю в лісах і їх зміни. Найважливішим еле$
ментом REDD+ є здатність визначати потенціал нако$
пичення вуглецю в екосистемі та фактори, які можуть
вплинути на швидкість накопичення вуглецю або мак$
симальну кількість накопиченого вуглецю. Вченими [18]
досліджено, що навіть найвищі поточні ціни, що спла$
чуються за одну тонну вуглецю, занадто низькі для ре$
алізації всіх заходів, бажаних у рамках REDD+. Вод$
ночас рішення РК ООН по REDD+ стимулюють появу
нових або реструктуризацію існуючих інституцій для
кількісної оцінки вуглецю в лісах і, можливо, інших ха$
рактеристик лісу, що представляють національний або
міжнародний інтерес [19]. На додаток до вигод від
зменшення викидів, діяльність REDD може захистити
біорізноманіття та важливі екосистемні послуги, що на$
даються лісами [23].

Попри зростаюче глобальне визнання ролі лісів в
міжнародних зусиллях зі скорочення викидів, на сьо$
годні існує мало прикладів реальних кроків задля ство$
рення внутрішніх правових та політичних рамок, за до$
помогою яких можна було б вимірювати вуглець у
лісах, реєструвати його і торгувати всередині країн або
між ними. У цьому контексті Австралія і Нова Зелан$
дія є виключно важливими країнами, оскільки вони
були першими лідерами на глобальному рівні в розробці
і здійсненні схем скорочення викидів вуглецю в лісах
[2]. Так, в Австралії на законодавчому рівні створене
реєстрове право власності на поглинання вуглецю на
конкретній ділянці землі в якості незалежної форми
майнового інтересу. Водночас ключовим питанням на$
копичення вуглецю в лісах є забезпечення сталості. На$
приклад, у Новій Зеландії метою є не стимулювати май$
бутні викиди в результаті збезлісення, в той час як в
Австралії схема спрямована на забезпечення довгост$
рокового (100 років) використання лісів як поглинача.
Відповідно, вимоги щодо сталості в Австралії є більш
довгостроковими, ніж вимоги, передбачені в Новій Зе$
ландії [2]. Успішні і випробувані основи політики Авст$
ралії і Нової Зеландії містять важливі уроки щодо
підходів цих країн до створення товарного права на вуг$
лець в лісах окремо від основних прав на землю і ліси,
які можуть бути корисними і для України під час ство$
рення своїх власних рамкових програм зі скорочення
викидів вуглецю в лісах. Хоча впровадження системи
вуглецевого обліку в лісах України є необхідною спра$
вою, проте надзвичайно складною, оскільки вона вима$
гає ретельного вирішення таких питань, як створення
нових прав на вуглець, впровадження додаткових
проєктів щодо удосконалення механізму збалансовано$
го лісогосподарського землекористування. Адже для
того, щоб відповідати вимогам збалансованості, підхід
до зв'язування вуглецю повинен бути узгодженим з дов$
гостроковим обслуговуванням запасів вуглецю, тобто
необхідна розробка цілісної схеми забезпечення вкла$
ду лісового вуглецю в досягнення загальних національ$
них цільових показників збалансованого лісогоспо$
дарського землекористування. З огляду на вищевказані
умови і врахування обкреслених обставин, формування
і розвиток фінансово$економічного інструменту внут$
рішнього вуглецевого ринку для лісового сектору, є
важливим критерієм і одночасно важелем відновлення і
збереження лісоресурсного потенціалу, забезпечення
прийнятного рівня екологічної безпеки та потенційною
можливістю подолання еколого$економічної кризи.

Недержавні інструменти, такі як сертифікація лісів,
пропонують рішення для накопичення та зберігання
вуглецю в лісах [24]. Станом на 01.05.2021 р., площа сер$
тифікованих лісів в Україні за схемою FSC становила
4,4 млн га, що складало 42% площі лісових ділянок краї$
ни (табл. 5). Водночас сертифіковані ліси розташовують$
ся нерівномірно і зосереджуються переважно в регіо$
нах Полісся та Карпат України.

Прикладами позитивного впливу сертифікації лісів,
пов'язаного із відновленням запасів вуглецю в лісі є

Ломбардія (ERSAF) та Союз муніципалітетів Вальдар$
но та Вальдісієве (UCVV) в Італії, які довели, що загаль$
ний чистий запас вуглецю в сертифікованих лісах зріс.
Так, чистий запас вуглецю ERSAF зріс на 18% з 2009 ро$
ку, досягнувши понад 3 млн тонн поглиненого СО

2
 ста$

ном на 2019 рік. UCVV збільшив запас вуглецю на понад
20 % з 2004 року, що станом на 2019 рік склало понад
650 тис. тонн поглиненого СО

2
 [27]. Беручи за приклад

досвід Італії, в Україні також необхідно забезпечити крок
уперед у перевірці впливу діяльності з управління лісами
на накопичення вуглецю, що надасть можливості отри$
мання фінансової підтримки FSC$сертифікованим лісам.

База даних Ecosystem Marketplace [23] — ініціатива
некомерційної організації Forest Trends — є провідним
світовим джерелом інформації про екологічне фінансу$
вання, ринки та платежі за екосистемні послуги. На сьо$
годні ринок екосистемних послуг у світі фінансово
підтримується різноманітними організаціями, включа$
ючи державні установи, приватні фонди та корпорації,
що займаються банківською діяльністю, інвестиціями та
різними екосистемними послугами Ecosystem
Marketplace [23]. Наприклад, у Словаччині держава
здійснює пряму фінансову підтримку за повний пакет
екосистемних послуг, що виникають від використання
конкретного лісового масиву відповідно до лісогоспо$
дарського плану, мотивуючи це тим, що окремі частини
населення отримують вигоду від усіх екосистемних по$
слуг. Для забезпечення PES у країні використовуються
головним чином такі державні схеми: звільнення від
сплати податку на лісові землі для захисних і спеціаль$
них лісів, відшкодування за обмеження прав власності
та підтримка лісового господарства для непродуктив$
них функцій лісів [11].

В Україні з 01.07.2020 р. набрав чинності Стандарт
UA SFM ST 02 "Стале лісоуправління" [28], норми яко$
го охоплюють усі необхідні процеси, націлені на досяг$
нення збалансованого використання земель лісогоспо$
дарського призначення, зокрема, підтримання та належ$

Регіон 

Землі 
лісового 
фонду, 
тис. га 

Площа 
сертифікованих 
лісів, тис. га 

% 
Кількість 

сертифікатів 
FM/СoC 

АР Крим 300 -  0 -  
Вінницька 382 154,1 40,3 7 
Волинська 698 466,8 66,9 15 
Дніпропетровська 193 -  0 -  
Донецька 204 -  0 -  
Житомирська 1123 662,8 59,0 19 
Закарпатська 724 404,0 55,8 13 
Запорізька 119 -  0 -  
Івано-Франківська 636 339,2 53,3 10 
Київська 647 223,9 34,6 8 
Кіровоградська 189 74,5 39,4 4 
Луганська 356 -  0 -  
Львівська 695 504,0 72,5 2 
Миколаївська 125 -  0 -  
Одеська 223 -  0 -  
Полтавська 286 63,6 22,2 2 
Рівненська 805 409,0 50,8 11 
Сумська 461 87,9 19,1 4 
Тернопільська  202 148,0 73,3 5 
Харківська  417 -  0 -  
Херсонська 152 -  0 -  
Хмельницька  288 187,7 65,2 9 
Черкаська  339 99,9 29,5 3 
Чернівецька  258 171,9 66,6 6 
Чернігівська  741 401,3 54,2 11 
м. Київ 35 -  0 -  
м. Севастополь 36 -  0 -  
Україна 10632 4397,6 41,4 129 

Таблиця 5. Площа сертифікованих лісових ділянок
в Україні, на 01.05.2021 р.

Джерело: розраховано на основі даних [25; 26].
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не збільшення лісових ресурсів та їхнього внеску у світо$
вий кругообіг вуглецю. Зазначеним стандартом перед$
бачені критерії та заходи лісоуправління, спрямовані на
підтримання та належне збільшення лісових ресурсів та
їхнього внеску у кругообіг вуглецю (табл. 6).

Лісові площі, охоплені довгостроковими планами
управління, є важливими показниками спрямованості на
збалансованість лісогосподарського землекористуван$
ня. Наявність планів управління лісами є свідченням
намірів управляти лісами в довгостроковій перспективі.
У світі площа лісів з довгостроковими планами управ$
ління становить 2049817 тис. га, або 54% від загальної
площі лісів [1]. В Європі плани управління здійснюють$
ся стосовно більшої частини лісів, і площі лісів, щодо
яких здійснюються плани управління, зростає майже у
всіх країнах. В Україні частка лісових площ, які мають

Країна 1990 2000 2010 2015 2020 2020 до 
1990, %

Україна 7444 8260 8553 8560 8650 116,2 
Австрія 1850 1881 1932 1941 1950 105,4 
Болгарія 3327 3230 3595 3673 3733 112,2 
Німеччина -  7528 7580 7580 7580 -  
Польща - 8460 8636 8930 - -  
Румунія 6371 5984 5653 5588 5588 87,7 
Словакія 1902 1901 1918 1922 1926 101,3 
Угорщина 1814 1921 2046 2061 2053 113,2 
Чехія 2629 2637 2657 2668 2677 101,8 

Таблиця 7. Лісова площа з довгостроковими планами
управління, тис. га

Джерело: сформовано автором на основі [1].

Таблиця 6. Критерії та заходи внеску сталого лісоуправління у кругообіг вуглецю

Джерело: сформовано автором на основі [28].

Критерії Заходи 
Менеджмент Організації 
повинен бути спрямованим 
на підтримання та 
збільшення площ лісів та 
їхніх екосистемних послуг, а 
також економічних, 
екологічних, культурних та 
соціальних цінностей 
лісових ресурсів 

1. Після суцільних рубок на зрубах забезпечувати своєчасне лісовідновлення 
відповідно до типу лісорослинних умов. 
2. У загальній структурі лісових ділянок частка (по площі) не вкритих лісовою 
рослинністю не повинна збільшуватися або таке збільшення повинне бути 
обгрунтованим. 
3. Господарські заходи планувати та здійснювати із урахуванням категорій лісів для 
максимальної підтримки цінностей кожної категорії. 
4. У межах території Організації та на суміжних територіях  визначити екосистемні 
послуги лісів та здійснювати заходи щодо їхнього підтримання та покращення 

Кількість і якість лісових 
ресурсів, а також здатність 
лісу накопичувати і 
поглинати вуглець, повинні 
зберігатися у 
середньостроковій та 
довгостроковій перспективі 

1. Обсяги заготівель деревини не повинні перевищувати загальну середню зміну 
запасу у ревізійному періоді за винятком випадків, коли збільшення заготівель 
пов’язано із настанням надзвичайних подій, пов’язаних зі стихійними явищами.  
2. Розрахункова лісосіка повинна бути встановлена у розрізі господарств та 
господарських секції з урахуванням біологічної та продуктивної стиглості 
деревостанів.  
3. Перевагу необхідно віддавати вибірковим та поступовим системам рубок з 
урахуванням лісорослинних умов. 
4. При плануванні та проведенні господарських заходів враховувати природні та 
кліматичні умови 

Господарська діяльність 
повинна сприяти 
скороченню викидів 
парникових газів і 
ефективному використанню 
ресурсів 

1. При плануванні рубок, які передбачають отримання ліквідної деревини, 
враховувати можливість її оперативного збуту для ефективного використання 
ресурсу.  
2. Застосовувати на усіх видах рубок технологію лісозаготівель, яка забезпечує 
отримання оптимальної кількості ліквідної деревини з мінімальним впливом на 
зростаючі дерева та інші компоненти лісу. 
3. Спалювання порубкових решток може здійснюватися тільки у випадках, якщо 
їхнє залишення призводить до погіршення санітарного та протипожежного стану 
лісів.  
4. Впровадити та підтримувати ефективну систему протипожежних заходів для 
запобігання та своєчасної ліквідації лісових пожеж 

Конверсію сильно 
деградованих лісів у лісові 
плантації необхідно 
розглядати з урахуванням 
підвищення економічної, 
екологічної, соціальної та 
культурної цінності 

Передумовою мають бути обставини, за яких конверсія:  
a) відповідає національній і регіональній політиці та законодавству у сфері 
лісоуправління;  
б) заснована на прийнятті рішень із залученням зацікавлених сторін;  
в) має позитивний вплив на довгострокові можливості лісової рослинності щодо 
поглинання вуглецю; 
г) не здійснює негативний вплив на екологічно важливі лісові екосистеми, 
природоохоронні території та території, які мають соціальну та культурну цінність; 
д) забезпечує суспільно значущі захисні функції лісів та інші регулюючі або 
підтримувальні екосистемні послуги; 
е) забезпечує соціально-економічні функції та екосистемні послуги лісів; 
є) якщо доведено, що деградація не є наслідком невідповідної практики ведення 
лісового господарства 

Підтримка і зміцнення 
важливих для суспільства 
захисних функцій лісів: роль 
у боротьбі з ерозією грунтів, 
запобігання повеням, 
очищення води, 
регулювання клімату, 
депонування вуглецю 

1. Підтримувати і посилювати захисні функції лісів шляхом ідентифікації таких 
лісів, планування та виконання відповідних заходів. 
2. Сприяти збереженню або підвищенню вмісту вуглецю в лісових екосистемах 
(передусім у стовбуровій деревині). 
3. Під час створення або відтворення грунтозахисних і водоохоронних лісів у 
несприятливих лісорослинних умовах можуть використовуватися як аборигенні, так 
і інтродуковані деревні види за умови виконання заходів моніторингу і контролю 
(запобігання) розповсюдження потенційно інвазійних інтродукованих видів 

Спрямування планів 
господарювання на 
забезпечення виконання усіх 
соціально-економічних 
функцій лісів 

1. Матеріали планування повинні мати на меті збереження всіх соціально-
економічних функцій лісів. 
2. Заплановані заходи повинні забезпечувати виконання лісами важливих для 
місцевого населення функцій лісів 
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довгострокові плани управління у 2020 році становила
89,57 %, порівняно з 1990 р. зазначена площа зросла на
16,2 %, або на 1206 тис. га (табл. 7).

Впровадження внутрішніх вуглецевих ринків потре$
бує консолідації зусиль з боку держави, підприємницт$
ва та громадськості, розвитку інституцій, які покликані
взаємодіяти за допомогою фінансово$економічного
інструментарію [4].

ВИСНОВКИ
В Україні недостатній рівень лісистості території,

недостатня інтенсивність проведення лісорозведення та
лісовідновлення, недостатній обсяг сертифікації лісів є
стримуючими факторами забезпечення збалансовано$
го використання земель лісогосподарського призначен$
ня. Процес формування фінансово$економічного меха$
нізму внутрішнього вуглецевого ринку для сектору лісо$
вого господарства України на основі науково обгрун$
тованих та екологічно виважених організаційних інстру$
ментів забезпечить досягнення збалансованого викори$
стання земель лісогосподарського призначення. Запро$
поновано адаптувати закордонний досвід, зокрема,
Італії та Словаччини щодо фінансової підтримки низь$
ковуглецевого розвитку в Україні, що забезпечить
збільшення площ збалансовано керованих територій.

Запропоновано запровадити оприлюднення суб'єкта$
ми господарювання показників накопичення вуглецю в
лісах і зміни такого накопичення, що буде стартовим май$
данчиком для можливості реєстрації майнового права на
вуглець і торгівлі всередині країни або між країнами у дов$
гостроковій перспективі. Формування і розвиток фінан$
сового інструменту внутрішнього вуглецевого ринку для
сектору лісогосподарського землекористування на основі
запровадження низьковуглецевого землекористування
має значні перспективи на майбутнє, з огляду на євроін$
теграційні прагнення України, та створює потужний по$
тенціал різноманітних можливостей використання лісових
ресурсів задля забезпечення права майбутніх поколінь на
сприятливе навколишнє природне середовище, збережен$
ня та примноження біорізноманіття. У цьому контексті
перспективними є дослідження з поглибленої оцінки та
систематизації заходів щодо збільшення запасів вуглецю
у резервуарах лісових насаджень. Результати досліджен$
ня можуть бути використані для підтримки обгрунтова$
ного прийняття рішень при диверсифікації застосовува$
них стратегій управління лісами.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE FORMATION OF A BIOFUEL PRODUCTION
STRATEGY

Сьогодні вітчизняні аграрні підприємства функціонують у середовищі, яке постійно змінюється, що

вимагає принципово нових підходів до управління їхньою господарською діяльністю. Виробництво біоB

палива є одним з ефективних способів диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств, а

також необхідна основа для формування енергонезалежності аграрного сектору. У статті досліджено

організаційноBекономічні аспекти та теоретичні підходи до формування комплексної державної страB

тегії виробництва біопалив із сільськогосподарських культур і відходів. Проаналізовано наукові підхоB

ди вітчизняних та зарубіжних вчених та узагальнено дефініцію терміну "стратегія". Подано власне тракB

тування поняття "стратегія". Визначено пріоритетні напрями виробничих стратегій. Означено елементи

методології формування стратегії виробництва біопалива. Сформовано систему розвитку аграрного

підприємства. Запропоновано алгоритм втілення інноваційної ідеї виробництва біопалива в стратегії розB

витку аграрного підприємства. Сформовано схему модифікації стратегії управління підприємством за

напрямом виробництва біопалива.

One of the key issues of sustainable development is the transition from the use of fossil energy resources to

renewable ones. This transition is due to several factors, including the depletion of fossil fuels, the need to diversify

fossil saws, the potential of renewable resources, the "neutrality" of renewable energy in terms of CO
2
 emissions,

new opportunities for agricultural development and related industries. National agricultural production, as well

as other sectors of the economy, use a variety of energy sources. At the same time, the fuel dependence of the

agricultural producer on imported energy has made it too vulnerable to price fluctuations in light petroleum

products, especially during the spring field work, which automatically affects the increase in the cost of grown

products. At the same time, it leads to a decrease in the efficiency of management of agricultural producers.

Given the availability of strong natural resource potential, significant volumes of agricultural production and

accumulation of agricultural waste, Ukraine has all the prerequisites for the formation of a national bioenergy

complex. Nowadays, domestic agricultural enterprises operate in an environment that is constantly changing,

which requires fundamentally new approaches to managing their economic activities. Biofuel production is one

of the most effective ways to diversify the activities of agricultural enterprises, as well as a necessary basis for

the formation of energy independence in the agricultural sector. Organizational and economic aspects and

theoretical approaches to the formation of a comprehensive state strategy for the production of biofuels from

crops and waste have been studied in the article. Scientific approaches of domestic and foreign scientists and

generalized definition of the term "strategy" have been analyzed. The authors interpretation of the concept of

"strategy" has been given. Priority areas of production strategies have been identified. Elements of the

methodology for forming the strategy of biofuel production have been defined. The system of development of
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the agrarian enterprise has been formed. An algorithm for implementing the innovative idea of biofuel production

in the development strategy of an agricultural enterprise has been proposed. The scheme of modification of the

management strategy of the enterprise in the direction of biofuel production has been formed.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з ключових питань сталого розвитку є пе$

рехід від використання викопних енергоресурсів до
відновлювальних. Такий перехід обумовлений декілько$
ма факторами, зокрема, виснаженням запасів викопної
сировини, необхідністю диверсифікації викопних пилив,
потенціалом відновлюваних ресурсів, "нейтралітетом"
відновлюваних енергоресурсів щодо викидів CO

2
, нови$

ми можливостями розвитку сільського господарства та
суміжних галузей.

Національне аграрне виробництво, як і інші галузі
економіки, у значних обсягах використовують різно$
манітні енергоносії. При цьому паливна залежність
сільськогосподарського виробника від імпортних енер$
гоносіїв зробила його надто вразливим від цінових ко$
ливань на світлі нафтопродукти, особливо у період вес$
няно$польових робіт, що автоматично впливає на підви$
щення собівартості вирощеної продукції. Водночас це
призводить до зниження ефективності господарюван$
ня сільськогосподарських товаровиробників. Врахову$
ючи наявність потужного природо$ресурсного потен$
ціалу, значні обсяги виробництва сільськогосподарсь$
кої продукції та накопичення відходів сільського гос$
подарства, в Україні є всі передумови для формування
національного біоенергетичного комплексу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика процесу організації виробництва та

використання біопалив на державному рівні досліджу$
валась у працях таких науковців: Г. Гелетуха, В. Дуб$
ровін, Г. Калетнік, О. Шпикуляк, О.В. Ващук, М.М. Тре$
тьяк, Є. Лукашевич, І.В. Чебан, А.Д. Діброва та ін. Про$
те комплексний підхід до формування державної стра$
тегії виробництва біопалив з сільськогосподарських
культур та відходів в Україні досі потребує детального
дослідження, аргументації та систематизації, що й обу$
мовило актуальність дослідження цієї проблематики.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є дослідження організаційно$еконо$

мічних аспектів та теоретичних підходів до формуван$
ня комплексної державної стратегії виробництва біо$
палив із сільськогосподарських культур і відходів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до Стратегії з біопалива Організації

Промислового Розвитку Об'єднаних Націй (UNIDO's
Biofuels Strategy) "біопаливо" визначається як носії
енергії, отримані в результаті перетворення біомаси для
забезпечення стійких ресурсів для виробництва тепла,
електроенергії і транспорту. Основними джерелами біо$
маси є сільське та лісове господарство [39].

Виробництво і використання біопалив вступило в
нову еру глобального зростання, враховуючи як масш$
таби галузі, так і кількість залучених країн. Зростання
інвестицій у виробництво біопалива обумовлено без$
ліччю факторів, у тому числі розвитком більш ефектив$
них технологій конверсії, впровадженням ефективної
державної політики, зростанням міжнародної торгівлі
і зростанням цін на нафту. В основі зростаючої прихиль$
ності урядів до розвитку сектору біопалива закладено
бажання диверсифікувати сільське господарство, тим
самим забезпечуючи робочі місця, підвищуючи енерге$

Ключові слова: organization, strategy, agricultural enterprises, agricultural products, waste.
Key words: mechanism, strategy, agricultural enterprises, waste, biowaste, waste management.

тичну безпеку і скорочуючи викиди вуглекислого газу
та інших газів, які сприяють глобальному потеплінню.

Зазначимо, що Україна має значні перспективи для
виробництва та споживання біологічних видів палива.
Враховуючи сучасні економічні умови біопаливо має
дуже вагоме значення у забезпеченні стійкого розвит$
ку вітчизняного аграрного сектора.

Вітчизняна індустрія біопалива пропонує нам рідкі,
тверді та газоподібні види біопалива. Кожен із цих видів
біологічного палива у тій чи інший мірі виробляється в
Україні. Однак той величезний потенціал біоенергети$
ки, яким володіє Україна, не використовується повною
мірою. Якщо порівнювати з країнами Євросоюзу, то
наша країна ще тільки на шляху до повноцінного вико$
ристання власних ресурсів. Особливої актуальності це
набуває у період весняно$осінніх польових робіт, оскіль$
ки Україна переважну частину нафтопродуктів імпор$
тує, а ціни на них залежать від курсових коливань дола$
ра та сезонності. Тому провідні фахівці рекомендують
Україні переорієнтуватися на виготовлення біопалива
[20].

Тому досягнення енергетичної незалежності держа$
ви загалом та її агровиробництва, визначення шляхів ви$
рішення цього надзвичайно важливого завдання набу$
вають вагомого значення в сучасних умовах розвитку
ринкової економіки. Заміна нафтопродуктів на біопа$
ливо стає не лише економічно доцільною, а й необхідною
умовою сучасного перманентного розвитку економіч$
ної системи [6].

Проведені дослідження дають змогу стверджувати,
що основними чинниками збільшення виробництва
рідких видів біопалива є ціновий (в останнє десятиріччя
відбулося значне зростанням світових цін на нафту і
нафтопродукти) та екологічний (рідке біопаливо, навіть
у разі використання його як добавки до звичайного бен$
зину і дизельного палива, має очевидні екологічні пере$
ваги порівняно з традиційними видами палива; приваб$
ливі екологічні характеристики рідкого біопалива є
основою для державної підтримки його виробництва і
використання навіть в умовах низьких цін на нафтоп$
родукти і біологічну сировину) [11].

Відтак розвиток та подальше функціонування рин$
ку біопалива неможливе без розробки та впроваджен$
ня в Україні чітко скоординованої стратегії для вироб$
ництва біопалива різних видів і створення ефективного
та прозорого законодавства, яке визначатиме основні
напрями для сприяння розвитку біопаливної галузі [34].

Практика вживати термін "стратегія", коли йдеться
про планування і навпаки поширена в науковій літера$
турі. Це пов'язано з тим, що саму стратегію часто виз$
начають як план дій [32].

Гершун А. розглядає стратегію як план, що інтег$
рує в деяке узгоджене ціле такі компоненти: головні цілі
організації; політику (цінності, філософію, ідеологію);
застосовувані дії [9]. Схоже визначення трактування по$
няття "Стратегія" надають Поршнева А., Румянцева З.
та Саломатіна Н., що трактують стратегію як генераль$
ний план дій, який визначає пріоритети стратегічних
завдань, ресурси і послідовність кроків щодо досягнен$
ня стратегічних цілей [28].

Існують також інші підходи до розуміння поняття
"стратегія". Дойль П. пов'язує стратегію із виробленням
певної моделі поведінки [12]. Схоже бачення щодо стра$
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тегії висловлює Ансофф І., визначаючи стратегію,
передусім як "певний набір правил для прийняття
довгострокових рішень"[3].

Актуальність стратегічного управління можна
підтвердити ще працями Арістотеля, який зазначив:
"Благо завжди залежить від дотримання двох умов:
— правильної постановки кінцевих цілей; — знаход$
ження відповідних засобів, які ведуть до кінцевої
цілі" [4]. Еволюція теорії й методики управління
дозволила здійснити розроблення методології і
конкретних форм стратегічного управління завдя$
ки причинам, які виникали залежно від характеру
середовища діяльності промислових корпорацій.

На думку Шершньова З. та Оборської С., будь$
яка стратегія передбачає здійснення стратегічного
управління, у процесі якого реалізується концеп$
ція, в якій поєднуються цільовий та інтегральний
підходи до діяльності організації, що дає мож$
ливість встановити цілі розвитку, порівнювати їх з
наявними можливостями (потенціалом) організації
та приводити їх у відповідність шляхом розробки
та реалізації системи стратегій [37].

Стратегія може стосуватись як розвитку окре$
мого підприємства, так і всієї галузі, чи навіть дер$
жави. Соловйов О. визначає державну стратегію
визначає як "план, що об'єднує всі сфери діяльності
держави, всебічно охоплює значущі аспекти того чи
іншого проєкту та інтегрує складові частини" [33]. Заз$
вичай специфіка таких планів полягає у наявності су$
купності цілей, що сприяє виявленню системного ефек$
ту для життєво важливих сфер діяльності суспільства
та держави.

Проаналізувавши наукові підходи вітчизняних та
зарубіжних вчених, узагальнення дефініцій терміну
"стратегія" наведено у таблиці 1.

Узагальнивши різноманітні підходи, на нашу думку,
стратегія — це визначений план діяльності, що спрямо$
ваний на досягнення встановлених цілей і має визначе$
ний період реалізації.

Виходячи із цього твердження, ми можемо сформу$
лювати думку, що процес розробки і реалізації стратегії
виробництва біопалив із сільськогосподарських культур
і відходів має включати: стратегічний аналіз поточної
ситуації; визначення цілей стратегії; визначення часо$
вих рамок стратегії; вибір оптимальних тактик; забез$
печення зворотного зв'язку; оцінку результатів та за не$
обхідності внесення коректив.

Основна мета стратегії полягає у тому, щоб домог$
тися довгострокових конкурентних переваг, які забез$
печать стійке функціонування і розвиток у довгостро$
ковій перспективі. Для того щоб стратегія виявилася
дієвою та ефективною, вона повинна бути ясною і пе$
редбачати не тільки чітке встановлення пріоритетів, а й
розподіл наявних ресурсів та відповідальності між ви$
конавцями.

Враховуючи складність стратегічного управління,
можна сформулювати його основні принципи: опти$
мальний часовий горизонт, перманентне врахування
змін зовнішнього середовища, багатоваріантність та
гнучкість, взаємоузгодженість рівнів та методів управ$
ління [27].

Стратегія може розроблятись як на рівні держави і
бути направленою на одну чи декілька суміжних галу$
зей (зокрема, сільське господарство, біоенергетика), так
і в рамках реалізації цієї стратегії стосуватись окремих
виробничих суб'єктів.

Що стосується стратегії конкретного підприємства,
на думку Портера М., більшість стратегій можна згру$
пувати, взявши за основу одну з видових стратегій: кон$
троль над витратами, диференціація, фокусування тощо.
Стратегія контролю над витратами грунтується на зни$
женні витрат на виготовлення власних виробів порівня$
но з витратами конкурентів. Це досягається шляхом
контролю над витратами, регулювання розміру підприє$

мства, обсягу продукції, що забезпечує більш високу
ефективність виробництва. Встановлення завдяки цьо$
му низьких цін може стримати появу нових конкурентів.
Стратегія диференціації орієнтує на виробництво кра$
щих товарів, надання привабливіших послуг щодо кон$
курентних. Цього можна досягти завдяки іміджу, сер$
вісу, розгалуженій мережі філій. Така стратегія є на$
дійною і довгостроковою, дає змогу досягти вищого, ніж
середньогалузевий, рівня прибутків, оскільки клієнти,
які віддають перевагу певній марці товару, послузі пев$
ної фірми, менш сприйнятливі до ціни. Стратегія фоку$
сування цілеспрямовано орієнтує підприємство на пев$
ну групу споживачів, обмежений асортимент продукції
або на специфічний географічний ринок [31].

Із вищенаведеного можна зробити висновок, що
стратегія — це такий компонент стратегічного менедж$
менту, який дозволяє підприємству досягати чітко вста$
новлених цілей підприємства, забезпечити конкуренто$
спроможність на ринку, тобто забезпечити такий стан
підприємства, щоб воно могло успішно працювати у жор$
стких ринкових умовах. Стратегію трактують як певний
план діяльності підприємства, пов'язаний із позицією
підприємства на зовнішньому ринку, як сьогодні, так і в
майбутньому. Стратегія спрямована на реалізацію основ$
них довгострокових цілей підприємства [18]. Відповідно
враховуючи такі дефініції нами буде запропонована стра$
тегія виробництва біопалива, яка спрямована на досяг$
нення енергетичної автономії, енергоефективності, еко$
логічної безпеки, соціального та економічного ефектів.

Зазначимо, що стратегічне управління аграрного
підприємництва — це процес розробки місії, найважли$
віших цілей і потенціалу підприємства та способів їх
досягнення з метою забезпечення розвитку в нестабіль$
ному зовнішньому середовищі. Це підтверджується ви$
значеннями авторитетних розробників теорії стратегі$
чного управління:

1) за І. Ансоффом, стратегічний менеджмент забез$
печує постійний потенціал прибутковості й перетворен$
ня потенціалу в реальний прибуток [2];

2) за О. Виханським, стратегічне управління — це
таке управління організацією, яке спирається на людсь$
кий потенціал як основу організації, орієнтує виробни$
чу діяльність на запити споживачів, гнучко реагує і про$
водить своєчасні зміни в організації, що відповідають
виклику з боку оточення і дозволяють отримувати кон$
курентні переваги, що в сукупності дає можливість
організації вижити в довгостроковій перспективі, дося$
гаючи при цьому своїх цілей [7];

Таблиця 1. Дефінції поняття "стратегія"

Джерело: сформовано авторами на основі опрацьованої літерату�
ри [3; 12; 18; 33].

Автор Визначення 
І. Ансофф Певний набір правил для прийняття довгострокових рішень
Д. Стейнер Спосіб установлення цілей для корпоративного, ділового і 

функціонального рівнів 
М. Портер Спосіб реакції на зовнішні можливості і загрози, внутрішні 

сильні і слабкі сторони 
А. Чандлер Метод установлення довгострокових цілей підприємства, 

програми її дій і пріоритетних напрямів розміщення 
ресурсів 

М. Мінцберг Послідовна, погоджена та інтегрована структура 
управлінських рішень 

А. Томсон Набір дій і підходів щодо досягнення заданих показників 
діяльності 

А. Гершун План, що інтегрує в деяке узгоджене ціле такі компоненти: 
головні цілі організації; політику (цінності, філософію, 
ідеологію); застосовувані дії 

А. Поршнева, 
З. Румянцев,  
Н. Саломатіна 

Генеральний план дій, який визначає пріоритети 
стратегічних завдань, ресурси і послідовність кроків щодо 
досягнення стратегічних цілей 

О. Соловйов План, що об’єднує всі сфери діяльності держави, всебічно 
охоплює значущі аспекти того чи іншого проєкту та 
інтегрує складові частини 
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3) за В. Герасимчуком, стратегічне управління грун$
тується на вивченні змін у зовнішньому середовищі
організації. Однак цей підхід не зводиться до сприйнят$
тя оточення як фактора, що обмежує процес організа$
ційного планування, але припускає встановлення ясно
визначених цілей та розробку шляхів їх досягнення на
основі використання сильних сторін організації та
сприятливих можливостей середовища, і так само ком$
пенсації слабких сторін і методів запобіганню загроз.
Таким чином, стратегічне управління бізнесом є ефек$
тивним напрямом стійкого розвитку економіки [8].

Стратегічне управління поділяється на три основні
етапи: підготовчий, основний та заключний. Підготов$
чий етап включає стратегічний аналіз і прогнозування
зовнішнього і внутрішнього середовища, основний етап
— передбачає здійснення стратегічного планування та
відповідно заключний — етап — стратегічну організа$
цію та мотивацію, контроль і регулювання [24]. Процес
розробки та реалізації стратегії складається з п'яти
взаємопов'язаних завдань.

1. Розробка стратегічного бачення — уявлення ме$
неджерів про довгостроковий розвиток підприємства із
врахуванням виробництва біопалива, обрані технології,
клієнтів, напрями розвитку.

2. Постановка цілей. Цілі — це результати та на$
слідки, бажані для підприємства, критерії оцінки діяль$
ності організації та його розвитку. На даному етапі місія
трансформується в конкретні результати та підсумки,
до яких прагне підприємство. Постановка цілей і конт$
роль їх досягнення допомагає відслідковувати прогрес
у діяльності аграрного підприємства.

3. Розробка стратегії. Стратегія виробництва біопа$
лива — це методи конкуренції та ведення бізнесу, які
вибирає менеджмент для задоволення клієнтів, успіш$
ної конкуренції та досягнення глобальних цілей
підприємства. Стратегія має бути одночасно активна
(тобто продумана і спланована заздалегідь) і адаптивна
(тобто мати пристосувальний характер).

4. Втілення стратегії. Завдання втілення та реалізації
стратегії є найскладнішим та найтривалішим у системі
стратегічного менеджменту, яке впливає на всі аспекти
управління та вирішується буквально в усіх підрозділах
компанії. Втілення стратегії — це перетворення теоре$
тичної стратегії в набір конкретних заходів.

5. Реалізація стратегії — це набір конкретних дій
щодо втілення стратегії, а саме розвиток компетенцій і
можливостей аграрного підприємства, фінансування,
вироблення політики підтримки, мотивація працівників,
створення корпоративної культури, належне керівниц$
тво. Отже, втілення та реалізація стратегії виробницт$
ва біопалива вимагають вибору та проведення конкрет$
них дій з досягнення запланованих результатів [24].

Під час формування стратегії виробництва біопали$
ва на підприємстві доцільно, передусім, визначити
структурно$функціональну побудову системи страте$
гічного управління, що в подальшому забезпечить мож$
ливість розробки моделі стратегічного управління.
Структурно$функціональна побудова системи стратег$
ічного управління передбачає розгляд його з позиції
сукупності складових підсистем. У системі управління
підприємства виділяють такі підсистеми як інформа$
ційно$аналітична, планування, мотивації, прийняття
рішень, організаційна. Система стратегічного управлі$
ння підприємством грунтується на стратегічному пла$
нуванні, доповненому механізмом узгодження опера$
тивних рішень стратегічними, а також механізмом
коригування і контролю реалізації стратегії.

Отже, із сказаного вище, зазначаємо, що стратегіч$
не управління як процес здійснення функцій управлін$
ня охоплює такі підсистеми, як стратегічне плануван$
ня, реалізація стратегій, організація забезпечення стра$
тегічного управління. Такий підхід акцентує увагу на та$
ких важливих його компонентах, як процес формуван$
ня стратегії та її реалізації. Вважаємо за доцільне всю

сукупність функцій стратегії розвитку підприємства
диференціювати на такі групи:

1) функції управління процесом визначення цільо$
вих орієнтирів;

2) функції управління процесом розробки стратегії;
3) функції управління процесом реалізації стратегії.
До першої групи належать функції, пов'язані з управ$

лінням аналітичним процесом визначення цільових орі$
єнтирів аграрного підприємства. Функції, пов'язані з
управлінням процесами формування множини страте$
гічних альтернатив, вибором стратегій і розробкою
стратегічного плану, належать до другої групи. До тре$
тьої групи належать функції, пов'язані з управлінням
процесами мобілізації ресурсів, мотивацією персоналу,
здійсненням стратегічних змін, а також контролем і
оцінкою реалізації стратегії. Заключним етапом вибо$
ру стратегії є аналіз і оцінювання альтернативних варі$
антів для зосередження на такій стратегії, яка б забез$
печувала максимальну ефективність роботи підприєм$
ства у перспективі. Стратегічний вибір повинен грунту$
ватися на концепції розвитку аграрного підприємства,
а формулювання стратегії має бути однозначним,
чітким, зрозумілим, оскільки обрана стратегія надовго
обмежує свободу дій керівництва і обумовлює всі ухва$
лені ним рішення. Для цього попередньо ретельно до$
сліджують та оцінюють всі альтернативи, взявши до ува$
ги різноманітні чинники. Так, сильні сторони підприєм$
ства сприяють успішному розвитку, використання но$
вих можливостей, досягнення цілей. Тоді як слабкі сто$
рони завжди вимагають постійної уваги з боку керів$
ництва під час вибору стратегії та її реалізації, щоб
уникнути потенційних загроз і успішно конкурувати на
ринку [22].

Високі темпи зростання виробництва призвели до
проблем багатоваріантності розвитку корпоративної
економіки. Це змістило акценти в менеджменті на про$
гнозування майбутнього розвитку і призвело до появи
стратегічного управління. За останні 60 років поняття
стратегії зазнало багато змін, теорія стратегічного ме$
неджменту не стоїть на місці, з'являються нові підходи
до розробки стратегії, наближаючи до сьогодення суть
її визначення [14]. Виробнича стратегія є одним із еле$
ментів стратегічного плану розвитку підприємства, без
якого загальний механізм діяльності був би неможли$
вим, оскільки саме виробнича стратегія визначає, які
виробничі потужності будуть на підприємстві, наскільки
ефективно вони використовуватимуться, що і як буде
продукуватися за допомогою них. Тому вибір відповід$
ної стратегії є важливим питанням, яке потребує вива$
женого підходу до його вирішення. Проте він усклад$
нюється тим, що сьогодні сформовано широку видову
структуру виробничих стратегій виробництва біопали$
ва з урахуванням ряду класифікаційних ознак та кри$
теріїв, але не проведено їх систематизації й узагальнен$
ня. Тому практична сторона вибору та формування ви$
робничої стратегії підприємства потребує проведення
попереднього теоретичного вивчення цього питання,
узагальнення підходів до виділення видів стратегій та
їх класифікаційних характеристик [16].

 Науковцями сформовано цілий ряд видів виробни$
чої стратегії з урахуванням певних класифікаційних
ознак чи чинників, наприклад, рівень організації вироб$
ництва; ефективність виробництва; обсяги виробницт$
ва; концентрація управління виробництвом; виробничий
потенціал; виробничі потужності та рівень їх викорис$
тання; витрати виробництва; ефективність управління
запасами; ефективність матеріально$технічного забез$
печення; ефективність управління якістю, рівень техні$
ки та технології; резерви продуктивності праці; напря$
ми інвестування; швидкість впровадження інновацій
[16].

На сьогодні єдиної, несуперечливої, такої, що ви$
знавалася б за універсальну, системи принципів розроб$
лення виробничої стратегії підприємства немає. Таке
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становище зумовлене тим, що автори різних
концепцій мають неоднакове бачення щодо
основоположних правил, якими слід керу$
ватись у процесі її розроблення [23].

 Також є наукові підходи, в яких виді$
лено окремі види виробничих стратегій без
урахування якогось із критеріїв. Зокрема,
З. Шершньовою запропоновано такі вироб$
ничі стратегії: створення нового виробниц$
тва; використання наявного виробничого
потенціалу; зміни в організації виробницт$
ва; стратегія змін у технологічному процесі;
впровадження оперативно$календарного
планування тощо [36]. Дещо подібним є
підхід О. Ковтуна, який виділив стратегію змін у техно$
логічному процесі; стратегію створення нового вироб$
ництва; стратегію використання наявного виробничого
потенціалу; стратегію змін в організації виробництва;
стратегію виробництва з орієнтацією на пересічний по$
пит; стратегію виробництва з урахуванням реально на$
явного мінімального попиту; стратегію виробництва,
спрямовану на повне задоволення попиту [15]. Корець$
кий М., Дєгтяр А. та Дація О. сформували такі види ви$
робничих стратегій, як диверсифікація, спеціалізація,
диференціація, концентрація, реконструкція, знижен$
ня собівартості [17]. У праці Кузьміна О. та Петришин
Н. запропоновані окремі види виробничої стратегії з
урахуванням таких двох критеріїв, як величина прибут$
ку від реалізації продукції та попит на цю продукцію. З
урахуванням цих чинників виділено такі стратегії: пе$
реорієнтація виробництва, стабілізація виробництва,
повна спеціалізація, унікальність виробництва, дивер$
сифікація, обмежена спеціалізація виробничого проце$
су, модифікація виробництва, інтенсифікація виробниц$
тва, інноваційні перетворення виробництва (виробничих
технологій) [19]. Стратегія модифікації передбачає перш
за все зміну технологічних процесів, що також може
супроводжуватися зміною окремих характеристик про$
дукції. Ця стратегія рекомендована для впровадження
на підприємствах, які володіють достатнім виробничим
потенціалом, проте ефективність його використання є
недостатньою, а виробничі потужності мають "вузькі
місця" за рахунок застарілих технологій. Стратегія пе$
реорієнтації спрямована на створення нових напрямів
виробничої діяльності, які здебільшого відповідають
основному профілю виробництва, хоча це не є обов'яз$
ковим. Переорієнтація може стосуватися всього асор$
тиментного ряду продукції або тільки його окремої
складової. Проте такі підприємства можуть мати до$
статній виробничий потенціал, який потребуватиме ко$
ригування відповідно до нового напряму діяльності [16].
Пріоритети виробничих стратегій зображено на рис. 1.

У контексті визначених конкурентних переваг, ви$
робничі стратегії поділяють на види за пріоритетами
функціонування операційної системи. При цьому ви$
різняють традиційні виробничі стратегії. Не відмовля$
ючись від них, багато організацій приймають зараз нові
стратегій, які засновані на якості чи часі. Це може відбу$
ватися шляхом: використання дешевших ресурсів;
збільшення масштабів виробництва; автоматизації ви$
робництва; запровадження безвідходних та ресурсо$
зберігаючих технологій; уніфікації та стандартизації
продуктів і процесів; реструктуризації виробництва
(ліквідації непрофільних витратних підрозділів) тощо
[21].

У сучасних умовах господарювання можна виділи$
ти декілька основних підходів до процесу розробки
стратегій розвитку підприємства за напрямком вироб$
ництва біопалива:

1. Контроль витрат. Основою таких стратегій є змен$
шення власних витрат порівняно з конкурентами шля$
хом постійного та суцільного контролю над витратами.

2. Стратегія диференціації, суть якої полягає в кон$
центрації організацією своїх зусиль на певних пріори$

тетних напрямах, де вона намагається отримати якнай$
більше переваг. Ці напрями можуть бути різними, тому
варіантів такої стратегії на практиці є дуже багато.

3. Стратегія фокусування. У цьому разі підприєм$
ство цілеспрямовано орієнтує певне коло споживачів
або на обмежену частину асортименту продукції, або
на окремий ринок [10].

Методологія формування стратегії виробництва біо$
палива, на нашу думку, — це сукупність основних базо$
вих підходів дослідження, які являють собою сис$
темність та цілісність науковопрактичних методів
пізнання. З метою забезпечення об'єктивності та комп$
лексності дослідження необхідно визначити основні
методологічні засади формування стратегії розвитку
шляхом поєднання загальновідомих принципів та інди$
відуальних підходів в умовах специфіки діяльності
сільськогосподарських підприємств. З усієї сукупності
науково$методологічних основ забезпечення форму$
вання стратегії виробництва біопалива для отримання
конкурентних переваг на сучасному етапі виділено на$
ступні найважливіші елементи (рис. 2).

Методологія формування стратегії виробництва біо$
палива — це сукупність найважливіших базових
підходів, що складають собою системність та цілісність
науковопрактичних методів пізнання та включають на$
ступні елементи: стратегію розвитку аграрних
підприємств як комплексний план досягнення конкурен$
тних переваг в галузі у вигляді єдиної цілісної системи,
системність та цілісність стратегічного планування,
циклічність та постійність розробки стратегічних планів,
використання інноваційних підходів до формування
стратегії розвитку з метою отримання унікальних мож$
ливостей розвитку. Охарактеризовані та обгрунтовані
чотири елементи методології формування стратегії роз$
витку агарних підприємств за напрямів виробництва біо$
палива створюють фундамент для досягнення високої
конкурентоспроможності підприємств у галузі [5]. З
урахуванням ієрархічності рівнів управління підприєм$
ством, різних напрямів його діяльності, можливих типів
поведінки в галузі й на ринку нами запропоновано сис$
тему стратегій розвитку аграрних підприємств, врахо$
вуючи стратегії виробництва біопалива (рис. 3), яка
дасть змогу сформувати її варіанти і зробити більш об$
грунтованим процес вибору стратегії розвитку для кон$
кретного аграрного підприємства.

На основі вивчення літературних джерел ми вважає$
мо, що процес формування стратегії виробництва біо$
палива повинена включати чотири основні етапи: стра$
тегічний аналіз, визначення стратегічних альтернатив,
розроблення стратегії, реалізацію стратегії.

Зазначимо, що система стратегічного управління дає
змогу досягти таких основних результатів:

1. Створити системний потенціал для досягнення
цілей підприємства. Цей потенціал складається з фінан$
сових, сировинних і людських ресурсів, що використо$
вує підприємство; виробленої продукції (послуг); сфор$
мованого позитивного іміджу підприємства.

2. Сформувати структуру та провести внутрішні
зміни на підприємстві, що забезпечують чутливість до
змін зовнішнього середовища і відповідну адаптацію.

Пріоритети виробничих стратегій 

Пріоритети виробничих стратегій Сучасні стратегії 

Мінімізація витрат 

Розвиток гнучкості 

Розвиток якості 

Мінімізація часу 

Рис. 1. Пріоритетні напрями виробничих стратегій

Джерело: сформовано автором на основі опрацьованої літератури [15—17; 19].
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Оперативне управління використовує
вже існуючу стратегічну позицію
підприємства для досягнення конкрет$
них тактичних цілей [18].

У свою чергу стратегія виробницт$
ва біопалива є орієнтиром на майбутнє,
визначає напрямок подальшого роз$
витку і обумовлює заходи та програ$
ми, що сприяють цьому розвитку, який
спрямований на досягнення енергетич$
ної автономії.

Варто відзначити, що визначення і
формування стратегії виробництва
біопалива розрізняються в залежності
від підходу, в межах якого дослідники
намагаються вивчати інноваційну стра$
тегію. Так, виділяють три основні
підходи до розробки стратегії:

1. Інструментальний підхід, який
зорієнтований на визначення цілей та
засобів їх досягнення. Стратегія розг$
лядається як план досягнення інноваційних цілей за до$
помогою визначених інструментів.

2. Адаптивний підхід, в рамках якого метою є при$
стосування до зовнішнього середовища, а стратегія ви$
користовується як адаптивний механізм.

3. Процесний підхід зорієнтований на процес роз$
робки та реалізації стратегії, на аналіз взаємозв'язків
та взаємозалежностей підсистем організації як склад$
ної системи, а тому є більш досконалим у порівнянні з
двома попередніми.

Найбільш привабливіший вигляд мають стратегії, що
виникають на перетині полів сильних сторін та можли$
востей:

— стратегія посилення енергетичної безпеки, вико$
ристання власної органічної сировини для конверсії в
енергоресурс та використання отриманого енергоресур$
су на підприємстві;

— стратегія використання наявного потенціалу біо$
сировини для конверсії в енергоресурс з подальшою
реалізацією отриманого продукту та залученням додат$

кового трудового ресурсу;
— стратегія диверсифікації власної ви$

робничої програми та виходом на нові рин$
ки [29].

Таким чином, реалізація зазначених
стратегій для окремо визначеного сільсько$
господарського підприємства є досить про$
блематичною. Тому для сільськогосподарсь$
ких підприємств при прийнятті управлінсь$
ких рішень щодо вибору стратегії конверсії
необхідним є врахування виробничого,
фінансового потенціалу конкретного гос$
подарства, оскільки правильний вибір уп$
равлінських дій забезпечить вибір стратегії,
що відповідає можливостям підприємства
щодо конверсії органічної сировини. Резуль$
татом таких дій може стати покращення ви$
робничої діяльності, її диверсифікації; мож$
ливість виходу на нові ринки, зокрема біо$
палива; стабілізація фінансового стану
сільськогосподарських підприємств.

Найбільша увага при виборі стратегії
приділяється взаємозв'язкам слабких сторін
внутрішнього середовища та загроз зовніш$
нього середовища. Комбінація такого взає$
мозв'язку може привести до зупинки вироб$
ничого процесу та отримання збитку, взамін
очікуваного прибутку. Під час здійсненя
процесу конверсії органічної сировини у
сільськогосподарських підприємствах нере$
алізована можливість може перейти у чин$
ники ризику (загроз). Високий рівень стра$
тегічно розвитку дозволяє вести конкурен$
тну боротьбу за провідну позицію на ринку.
Чим вищий стратегічний рівень, тим ширше
поле можливостей стратегічних рішень, але
водночас і тим більше вимог висувається до
керівників підприємств стосовно їхньої го$
товності використовувати та підтримувати
стратегічний рівень на належному рівні [26].

Виходячи з проаналізованого матеріалу,
варто зазначити, що в умовах фінансово$
економічної кризи перед вітчизняними аг$

Стратегія розвитку 
агарних підприємств є 
комплексним планом 

досягнення конкурентних 
переваг Системність та 

цілісність стратегічного 
планування 

Використання 
інноваційних підходів 
до формування стратегії 
виробництва біопалива 

МЕТОДОЛОГІЯ 
ФОРМУВАННЯ 
СТРАТЕГІЇ  

 

Циклічність та 
постійність розробки 
стратегічних планів 

Методи дослідження: історичний метод; аналіз; синтез; індукція; дедукція; 
моделювання; системний аналіз; узагальнення; абстрагування; конкретизація; 

ситуаційний підхід; графічний метод 

Рис. 2. Елементи методології формування стратегії виробництва біопалива

Джерело: удосконалено автором на основі [5].
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 біомаса – постачання – виробництво – інновації – складська логістика – 
збут – біопаливо – екологічна безпека – енергоефективність – 
енергетична незалежність – досягнення цілей сталого розвитку 

Рис. 3. Система стратегій розвитку аграрного підприємства

Джерело: удосконалено автором на основі опрацьованої літератури [13].
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рарними підприємствами постає важливе стратегічне
завдання: з одного боку, забезпечити прибуткову
діяльність, з іншого — провадити пошук шляхів розвит$
ку в майбутньому, основою яких є інноваційні техно$
логії та ефективне поводження з відходами сільського
господарства.

Отож, інноваційні ідеї, що реалізуються в іннова$
ційних стратегіях, необхідно перевірити відносно мож$
ливості їх реалізації з фінансової, технологічної, со$
ціально$економічної, екологічної та енергетичної скла$
дових (рис. 4).

Відповідно для впровадження заходів щодо вироб$
ництва біопалива нами запропоновано алгоритм втілен$
ня інноваційної ідеї — виробництва біопалива в стра$
тегії інноваційного розвитку, що дасть можливість вра$
хувати та перевірити всі можливості реалізації цієї інно$
ваційної ідеї, враховуючи фінансові, технологічні, со$
ціально$економічні, екологічні та енергетичні можли$
вості. Втілення інноваційної ідеї виробництва біопали$
ва дасть можливість направлення такої складової на
рівень поточного планування; розробки необхідних
інноваційних програм; конкретизації завдань підрозді$

лам підприємства за обсягами робіт та строками вико$
нання, а також уточнення коштів на виконання необхі$
дних заходів у структурі реалізації інноваційної ідеї.

Таким чином, ключовими складовими при форму$
ванні стратегії інноваційного розвитку аграрного
підприємства в напрямку виробництва біопалива має
бути обгрунтований вибір пріоритетного напряму роз$
витку та ефективна реалізація інноваційної програми.
При цьому, від вдалого вибору найбільш оптимальної
стратегії залежить успіх підприємства на ринку. Зокре$
ма, варто враховувати умови та складові реалізації:
фінансові ресурси; система управління; державне регу$
лювання; новітні технології; терміни; інвестиційний
клімат; виконавці; соціальна інфраструктура; еколо$
гічність застосування технологій; етапи програми робіт
[29].

Отже, трансформація базується на цілісному підході
до процесів, що відбуваються в аграрних підприємствах,
а стратегії, які сформовані спрямовані на інтеграцію
цілей в інновацій складові. Процес зміни стратегії управ$
ління аграрним підприємством з виробництва біопали$
ва включає такі складові: фактори впливу, методи, ме$

Рис. 4. Алгоритм втілення інноваційної ідеї виробництва біопалива в стратегії розвитку аграрного підприємства

Джерело: удосконалено автором на основі [25; 30; 35].
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тодологію, принципи, типи управління та зміни в сис$
темі управління тощо. Відповідно цього на рисунку 5
нами запропоновано основні ключові складові форму$
вання стратегії виробництва біопалива, що включає
стратегічні пріоритети управління сталим розвитком на
аграрному підприємстві за напрямом виробництва біо$
палива. Зокрема, ми врахували таке: діагностика
зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на основі
PESTELІ$FAMIL (Y) — аналізу; удосконалення техно$
логічного процесу виробництва біопалива на аграрних
підприємствах; навчання та розвиток персоналу за на$
прямком екологоорієнтованих цінностей та цілей ста$
лого розвитку; інтеграція функціональних напрямів
діяльності аграрного підприємства тощо.

Зазначимо, що в ринкових умовах господарювання
механізм стратегічного управління аграрними форму$
ваннями в Україні перебуває на етапі становлення. У
теперішній час більшість вітчизняних аграрних
підприємств працюють у середовищі, що швидко
змінюється та важко передбачається, саме тому гостро
стоїть потреба використання у практичній діяльності
методів саме стратегічного управління на засадах інно$
ваційності.

Ситуація, що нині панує в Україні, зокрема з про$
блемою утилізації відходів та їх переробкою, вказує на
низку критичних проблем, які потребують негайного та
кардинального розв'язання. Аграрний сектор має вели$
кий потенціал забезпечення сировиною для виробниц$
тва біологічного палива. Принаймні, це призведе до
зменшення викидів парникових газів, відбудеться покра$

щення якості грунту і води та сприятиме роз$
витку біорізноманіття.

Україна є невід'ємною частиною реалі$
зації цілей Європейського Зеленого Курсу.
Концепція Європейського Зеленого Курсу,
серед іншого, є логічним продовженням
міжнародних зусиль із озеленення економі$
ки [1]. З урахуванням стану впровадження
заходів у секторах охоплених Європейсько$
го Зеленого Курсу та на основі принципів,
визначених позиційним документом, Украї$
ною визначено перелік секторальних на$
прямів співпраці, у якому серед інших на$
прямів виділено:

Поглиблення розвитку грунтозберігаю$
чого та кліматично орієнтованого сільсько$
го господарства, оптимізація використання
природних ресурсів, диверсифікація вироб$
ництва та підвищення стійкості до змін
клімату. При цьому циркулярна економіка
включає розроблення та реалізацію страте$
гічних напрямів розвитку, що передбачати$
муть зменшення її екологічного, вуглецево$
го та матеріального сліду, переходу до еко$
логічно чистих технологічних рішень та ви$
робництва більш енергетично$ та ресурсое$
фективних товарів, впровадження принципів
циркулярності, зберігаючи при цьому її кон$
курентоспроможність.

Отже, ми вважаємо, що відмінності між
запропонованим підходом у запропонованій
схемі та загальним підходом до стратегії уп$
равління аграрним підприємством з враху$
ванням модифікації стратегії, що спрямова$
на на складову виробництва біопалива, вра$
ховуються цінності сталого розвитку, також
зазначимо, що це стосується особливо зміни
клімату, екологічної та енергетичної безпе$
ки, поводженні з відходами сільського гос$
подарства їх переробкою, активізація інно$
ваційної та інвестиційної діяльності, досяг$
нення конкурентоспроможності аграрних
підприємств з виробництва біопалива шля$
хом використання екологоорієнтованих та

енергоефективних технологій тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, стратегія виробництва біопалива спрямо$

вана на отримання бажаного економічного результа$
ту від виробничої діяльності, ефективне використан$
ня виробничих потужностей та потенціалу, макси$
мальне задоволення потреб ринку. Тому формування
стратегії виробництва біопалива можливе лише за
комплексного підходу з урахуванням загальної, кон$
курентної стратегії, продуктово$товарної, ресурсних
та інших функціональних стратегій, а вибір конкрет$
ного виду залежатиме від характеристик підприєм$
ства, можливостей виробництва, орієнтації на спожи$
вача і ринок або поєднуватиме ці елементи, а також
спрямовуватись на досягнення загальної мети діяль$
ності.
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Рис. 5. Схема модифікації стратегії управління підприємством
за напрямом виробництва біопалива

Джерело: удосконалено автором на основі опрацьованої літератури [30; 38; 40].
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ECONOMIC SECURITY OF THE TERRITORIAL COMMUNITY IN THE SYSTEM
OF PROVIDING ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Встановлено, що більшість досліджень, присвячених проблематиці забезпечення економічної безпеки, стоB
суються державного та регіонального рівнів. На другому етапі реформи децентралізації в Україні необхідні
грунтовні наукові розвідки і перспективні пропозиції щодо забезпечення економічної безпеки на рівні териB
торіальних громад. У статті обгрунтовано вибір складових системи безпеки рівня територіальної громади: екоB
номічної, інформаційної, соціальної та екологічної. Усі вони перебувають у щільній взаємодії та спричиняють
істотний вплив одна на одну. Але базовою є економічна безпека територіальної громади, якій надано авторсьB
ке визначення та запропоновано розглядати у сукупності складових: ресурсноBфінансової, бюджетної, кадроB
вої та інвестиційноBінноваційної. На основі аналізу концептуальних підходів та специфіки життєдіяльності
територіальної громади, охарактеризовано кожну складову економічної безпеки.

У досягненні Україною Цілі сталого розвитку 11 — Сталий розвиток міст і громад — до 2030 року важливу
роль відіграє забезпечення економічної безпеки. Це вимагає стратегування місцевого розвитку із формуванB
ням та реалізацією концепції економічної безпеки територіальної громади. Нами запропоновано модель інтегB
рування економічної безпеки територіальної громади в систему забезпечення її сталого розвитку. Вважаємо,
що органи місцевого самоврядування мають приймати та реалізувати управлінські рішення за схемою "ціль
сталого розвитку — стратегічний напрям — рівень економічної безпеки", систематично проводячи монітоB
ринг результативності їх виконання. Запропоновано органам місцевого самоврядування алгоритм дій запроB
вадження Концепції економічної безпеки територіальної громади.

It is established that most of the studies devoted to the issue of economic security concern the state and regional
levels. The second stage of the decentralization reform in Ukraine requires solid scientific research and promising
proposals to ensure economic security at the level of territorial communities. The article substantiates the choice of
components of the security system at the level of the territorial community: economic, informational, social and
environmental. All of them are in close interaction and cause significant influence on each other. But the basic is the
economic security of the territorial community, which is given the author's definition: the state of the level of viability
of the territorial community, which simultaneously guarantees the mission and objectives of its operation, sustainability
and protection from internal and external risks. In this case, the definition of "economic security of the territorial
community" should be considered in combination with the formation of a specific system in each community, as
territorial communities have specific differences due to the close connection of socioBeconomic relations with the
natural environment. Based on the analysis of conceptual approaches and the specifics of the life of the territorial
community, each component of economic security is characterized.

In achieving Ukraine's Sustainable Development Goal 11 — Sustainable development of cities and communities —
by 2030, ensuring economic security plays an important role. This requires the strategizing of local development with
the formation and implementation of the concept of economic security of the territorial community. We have proposed
a model for integrating the economic security of a territorial community into the system for ensuring its sustainable
development. We believe that local governments should make and implement managerial decisions according to the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема економічної безпеки отримала визнання

на державному рівні в Законі України "Про Національ$
ну безпеку України" [1], згідно з яким "економічна без$
пека" входить до складу "національної безпеки Украї$
ни", а державна політика у сфері національної безпеки
спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньопо$
літичної, державної, економічної, інформаційної, еко$
логічної безпеки, кібербезпеки України тощо [1]. При
цьому саме забезпечення економічної безпеки є осно$
вою суверенітету, конкурентоспроможності, обороно$
здатності країни тощо. Звідси — все більшої актуаль$
ності набуває один з основних пріоритетів національ$
них інтересів України та забезпечення національної без$
пеки — сталий розвиток національної економіки та її
інтеграція в європейський економічний простір [2].

Проблеми забезпечення економічної безпеки у свою
чергу, зумовлюють актуальність створення інститутів та
механізмів її забезпечення на різних рівнях. У Стратегії
національної безпеки України [2] чітко зазначено, що
Україна має завершити процес децентралізації і сфор$
мувати спроможні об'єднані територіальні громади [2],
що є одним з основних напрямів зовнішньополітичної
та внутрішньополітичної діяльності держави для забез$
печення її національних інтересів і безпеки.

Ми у цьому дослідженні зосередимо увагу на питан$
нях забезпечення економічної безпеки на рівні терито$
ріальних громад. Варто зазначити, що, оскільки об'єдна$
них територіальних громад до 2016 року в Україні не
існувало, то немає реального досвіду, яким чином за$
безпечувати економічну безпеку громади, але досвід
роботи у сфері економічної безпеки держави та регіонів
можна та варто використати.

У подальшому дослідженні ми поділяємо точку зору,
що "територіальну громаду" необхідно розглядати як еле$
мент глобальної економічної системи зі стійкими соціаль$
но$економічними зв'язками, системою органів місцевого
самоврядування, які їх регулюють, та участю громадських
інститутів у формуванні та реалізації публічних рішень [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різноманітні аспекти економічної безпеки дослід$

жували І. Бабець, Н. Бак, Р. Білик, С. Бугіль, О. Дічек,
В. Іванишин, В. Залізко, А. Мельник, А. Мокій, Д. По$
взун, І. Тимечко та інші вчені. Більшість досліджень із
забезпечення економічної безпеки присвячено вивчен$
ню її національного та регіонального рівнів.

Економічну безпеку традиційно визначають як най$
важливішу якісну характеристику економічної системи
держави, яка означає її здатність підтримувати нормальні
умови життєдіяльності населення, стійке забезпечення
ресурсами для розвитку галузей господарства, та по$
слідовну реалізацію національних інтересів. Крім того,
економічна безпека як система інструментів і механізмів
інституційної взаємодії, має здатність запобігати загро$
зам або мінімізувати їх вплив на економіку в цілому та на
її частини — галузі, регіони, підприємства [4, с. 26].

Під економічною безпекою регіону розуміється насам$
перед здатність регіональної влади забезпечити конкурен$
тоздатність, стабільність, стійкість, поступальність розвит$
ку економіки території, органічно інтегрованої в економі$
ку країни, як відносно самостійної структури. В основі еко$
номічної безпеки регіону як категорії відображаються рег$

scheme "sustainable development goal — strategic direction — level of economic security", systematically monitoring
the effectiveness of their implementation. An algorithm of actions for the introduction of the Concept of economic
security of a territorial community has been proposed to the local selfBgovernment bodies.

Ключові слова: економічна безпека, територіальна громада, Цілі сталого розвитку, сталий розвиток,
Концепція економічної безпеки громади.

Key words: economic security, territorial community, Sustainable development goals, sustainable development,
Concept of community economic security.

іональні інтереси і необхідність їхнього захисту від різно$
манітних внутрішніх і зовнішніх загроз при дотриманні ба$
лансу із загальнонаціональними інтересами [5, с. 94].

В умовах другого етапу реформи децентралізації
постає необхідність переглянути систему рівнів еконо$
мічної безпеки та зосередити увагу на питаннях забез$
печення економічної безпеки саме на рівні територіаль$
них громад.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення місця економічної без$

пеки територіальної громади в системі забезпечення її
сталого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під час дослідження проблеми забезпечення безпе$

ки територіальних громад, варто визначитися щодо її
складових, оскільки система безпеки територіальної
громади має орієнтуватися на сталість, самодостатність,
здатність до саморозвитку та прогресу.

Науковці виділяють досить багато складових безпе$
ки, проте ми погоджуємося з Н.А. Бак [6] щодо того,
що неможливо розглядати грошово$кредитну, валют$
но$банківську, фондову, митно$тарифну, інфляційну,
інформаційну, терористичну складові безпеки в струк$
турі безпеки територіальної громади. Отже, до систе$
ми безпеки рівня територіальної громади можуть бути
віднесені лише наступні складові: економічна; інформа$
ційна; екологічна; соціальна (рис. 1).

Складові безпеки територіальної громади перебу$
вають у щільній взаємодії, спричиняють істотний вплив
одна на одну, так як і система безпеки територіальної
громади в цілому взаємодіє із зовнішнім середовищем і
впливає на забезпечення її сталого розвитку.

В економічній літературі немає єдиного підходу
щодо визначення терміну "економічна безпека терито$
ріальної громади", принципів, які визначають її сутність,
що є основними факторами і критеріями безпеки тощо.

У науковій праці В.Д. Залізко [7] визначено та обгрун$
товано сутність і структуру економічної безпеки сільських
територій в системі забезпечення економічної безпеки краї$
ни, підкреслено, що сутність економічної безпеки сільських
(міських) територій полягає в оцінюванні ефективності
соціо$еколого$економіко$правових складових систем гос$
подарювання, здатності до прогнозування можливих
наслідків від їх функціонування в межах конкретних тери$
торій, у вмінні протистояти як внутрішнім, так і зовнішнім
загрозам і створенні умов для сталого соціально$економіч$
ного розвитку відповідних територій [7, с. 55—56].

Р.Р. Білик [8] визначає сутність "економічної безпе$
ки на рівні територіальної громади", виходячи з наяв$
ності загроз функціонуванню та розвитку громад (зок$
рема, й інституційні "пастки"), які потребують грунтов$
ного вивчення з подальшим їх усуненням [8].

Сьогодні, на нашу думку, усі наукові підходи до виз$
начення сутності терміну "економічна безпека терито$
ріальних громад" зводяться до двох напрямів: економі$
чного [6—11] і політичного [12; 13].

Пропонуємо розглядати економічну безпеку тери$
торіальної громади як такий стан рівня життєздатності
територіальної громади, що одночасно гарантує вико$
нання місії і цілей її функціонування, сталість розвитку
та забезпечення захищеності від внутрішніх і зовнішніх
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ризиків. При цьому дефініція "еконо$
мічна безпека територіальної громади"
повинна розглядатися в сукупності
складових (рис. 1) з утворенням конк$
ретної системи в кожній громаді, оск$
ільки територіальні громади мають
специфічні відмінності, які обумовлені
тісним зв'язком соціально$економіч$
них відносин із природним середови$
щем зазначеної території.

Крім цього, посилена увага науковців до складових
економічної безпеки територіальних громад: фінансо$
вої та бюджетної.

Під фінансовою складовою комплексного поняття
"економічна безпека територіальної громади" розумі$
ється захищеність її фінансових інтересів, яка дося$
гається шляхом стабільного та повноцінного фінансо$
вого забезпечення потреб її функціонування й розвит$
ку [6, с. 106]. Фінансова складова економічної безпеки
громади впливає та відчуває вплив від фінансової без$
пеки домогосподарств і суб'єктів господарювання, роз$
ташованих на території цієї громади. Умови забезпечен$
ня достатнього рівня фінансової безпеки територіаль$
ної громади виробив О.Д. Рожко [9].

З фінансовою складовою часто ототожнюють бюд$
жетну складову економічної безпеки територіальної
громади, яка характеризується як стан забезпечення
платоспроможності з урахуванням балансу доходів і
видатків місцевих бюджетів та ефективності викорис$
тання бюджетних коштів, зокрема на це спирається
С.Я. Бугіль [10, с. 57].

Г.В. Возняк [11] вважає, що сутність бюджетної без$
пеки розкривається здатністю органів влади чи місцево$
го самоврядування забезпечувати стійкість фінансово$
економічних систем, максимальний ступінь збалансова$
ності місцевих бюджетів, нейтралізувати дію зовнішніх
та внутрішніх загроз, запобігати нераціональному роз$
поділу і використанню бюджетних коштів у цілях забез$
печення сталого поступу територій [11, c. 104].

На нашу думку, проблематику визначення складових
економічної безпеки територіальних громад не можна вва$
жати повністю розробленою. Спираючись на вищезазна$
чені дослідження та специфіку життє$
діяльності територіальної громади, ви$
ділимо основні складові її економічної
безпеки (рис. 2).

Неодноразово в науковому середо$
вищі підкреслюється зв'язок між понят$
тями "безпека" та "сталий розвиток".

25 вересня 2015 року в Нью$Йор$
ку відбувся історичний Саміт ООН,
за результатами якого ухвалено Ре$
золюцію "Перетворення нашого
світу: порядок денний у сфері стало$
го розвитку до 2030 року" і 17 Цілей
сталого розвитку [14]. Україна також
долучилась до глобального процесу.
У вересні 2017 року побачила світ На$
ціональна доповідь "Цілі сталого роз$
витку: Україна" [15] з урахуванням
специфіки національного розвит$
ку, а 30 вересня 2019 року Президент
України підписав Указ "Про Цілі
сталого розвитку України на пері$
од до 2030 року" [16]. Відтак сталий
розвиток — єдиний можливий шлях
для розвитку економіки, громадянсь$
кого суспільства і держави в напрямі
зростання рівня та якості життя на$
селення, додержання конституцій$
них прав і свобод людини.

Заслуговує на увагу твердження
О. Матвеєвої [17], що під сталим роз$
витком потрібно розуміти безпеку

будь$якого розвитку, досягнення якої уявляється мож$
ливим лише шляхом оптимізації процесів розвитку су$
часного суспільства та узгодження їх із його природ$
но$історичними й геополітичними закономірностями
функціонування [17, с. 229].

Оскільки сталий розвиток територіальної громади
потребує не лише її ефективного функціонування, але
й гарантування економічної безпеки, це дозволяє імпле$
ментувати забезпечення останньої у систему стратегіч$
ного управління громадою. Сьогодні більшість об'єдна$
них територіальних громад працює над формуванням та
реалізацією стратегій місцевого розвитку. У цьому про$
цесі життєво важливою є роль органів місцевої влади,
їхня спроможність зосереджуватися не на коротко$
строкових результатах, а стратегічно планувати та реа$
лізовувати рішення, які забезпечать збалансованість
економічного, соціального та екологічного вимірів ста$
лого розвитку на довгострокову перспективу.

Досягнення однієї з найважливіших, на нашу думку, Цілі
сталого розвитку 11 — Сталий розвиток міст і громад [15]
вимагає стратегування місцевого розвитку із формуванням
та реалізацією концепції економічної безпеки територіаль$
ної громади, яка включає складові: ресурсно$фінансову,
бюджетну, кадрову, інвестиційно$інноваційну (рис. 3).

Важливим елементом системи сталого розвитку те$
риторіальної громади є механізм управління, за допомо$
гою якого забезпечується досягнення стратегічних цілей
та вирішення поставлених завдань з гарантуванням еко$
номічної безпеки громади. Суб'єктом і об'єктом управл$
іння є територіальна громада [18, с. 88]. Реалізуючи стра$
тегію розвитку територіальної громади варто врахову$
вати вплив цих територіальних трансформацій на скла$

Рис. 1. Система безпеки рівня територіальної громади

Рис. 2. Основні складові економічної безпеки територіальної громади
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дові економічної безпеки. Водночас систематично про$
водити діагностику рівня економічної безпеки територі$
альної громади в умовах дії загроз внутрішнього і зовні$
шнього середовища. Що стосується першого напряму, то
враховуючи цілі сталого розвитку, необхідно визначити
кількісні та якісні показники впливу реалізації стратегії
розвитку на складові економічної безпеки. На думку
А. Мельник [19], найбільш об'єктивним кількісним інди$
катором результативності впливу на економічну безпеку
територіальної громади є приріст частки доходів місцево$
го бюджету за рахунок власних джерел в загальній сумі
доходів місцевого бюджету, водночас якісним індикато$
ром є загроза недостатності ресурсів для утримання пе$
реданих до територіальних громад об'єктів [19, с. 46].

Щодо загроз внутрішнього і зовнішнього середовища,
то вони визначаються кожною громадою під час проведен$
ня SWOT та PESTLE$аналізу у стратегічному плануванні.

Оцінюючи ситуацію в територіальній громаді за схе$
мою "ціль сталого розвитку — стратегічний напрям —
рівень економічної безпеки", органи місцевого самовря$
дування приймають та реалізують управлінські рішення,
систематично проводячи моніторинг результативності їх
виконання та коригуючи їх з урахуванням можливої
трансформації існуючих та появи нових небезпек і заг$
роз для життєдіяльності територіальної громади та еко$
номічної безпеки в найближчій та віддаленій перспективі.

Тому органам місцевого самоврядування, починаю$
чи роботу над Концепцією економічної безпеки територі$
альної громади як елементу забезпечення її сталого роз$
витку, доцільно орієнтуватися на такий алгоритм дій:

1. Усвідомлення унікальності. Виклики та загрози
для економічної безпеки територіальної громади, для
кожної громади є унікальними.

2. Обрання пріоритетних Цілей сталого розвитку для
своєї територіальної громади. Спрямування на їх досягнен$
ня методів забезпечення економічної безпеки громади.

3. Орієнтованість на потреби громади. Концепція
економічної безпеки має задовольняти запити членів
громади та її гостей і мінімізувати реальні ризики/за$
грози, які існують у громаді.

4. Системність. Забезпечення високого рівня еконо$
мічної безпеки в територіальній громаді — це системна
робота щодо управління комплексом змін, а не окремий
короткостроковий проєкт.

5. Залученість. Важливо, щоб до процесу розробки
Стратегії місцевого розвитку та Концепції економічної
безпеки, реалізації та моніторингу результатів втілен$
ня максимально долучалися всі значущі суб'єкти (стей$
кхолдери) у цій сфері.

6. Синхронізація та координація. Передбачає узгод$
ження спільного бачення формування економічної без$
пеки в громаді та координацію дій суб'єктів, які мають
вплив на громаду.

7. Звітність та поширення інформації.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Отже, в сучасних умовах перед територіальними

громадами постає проблема забезпечення власної еко$
номічної безпеки. Хоча політики та науковці обговорю$
ють економічну безпеку країни загалом, все ж таки вона
залежить від того, що відбувається на місцевому рівні.
Забезпечення економічної безпеки територіальної гро$
мади гарантуватиме зміцнення економічного потенціа$
лу кожної територіальної громади, створення середо$
вища, сприятливого для бізнесу та залучення інвестицій,
тобто підвищення конкурентоспроможності терито$
ріальної громади, що призведе до довгострокового зро$
стання та сталого розвитку території.

Перспективою подальших розвідок є дослідження
прикладних аспектів застосування в системі стратегічно$
го управління територіальною громадою методів, засобів
та інструментів економічної безпеки, що дозволить вия$
вити бар'єри імплементації безпекозабезпечуючих заходів.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ

In the article we are considering the role and the current place of the intellectual property in the pharmaceutical

industry in Ukraine. For doing that in the right way the role of IP in the global pharmaceutical industry was

considered, within this question was highlighted the main tendency — constantly growing number of patents,

and most of them are secondary. And researchers agreed, that the quality of patents for pharmaceuticals nowadays

is lower than average, and lower than quality of the patents in other less mature fields. In the same time,

pharmaceuticals also a high accounting rate of return worldwide, and in Ukraine as well. Looking on the situation

inside the pharmaceutical market in Ukraine, we can claim that it is one of the fastest growing (have the second

indicator of growth per year in Europe), and in spite of all challenges Ukrainian economy faces stays one of the

most stable and the most promising area. Ukrainian pharma market has a significant export potential, high

levels of investment and shows growing presence in foreign markets. All of these characteristics represents the

great basis for the industry to grow and develop rapidly and effectively. But, this rapid growth and opportunity

of entering European market slowed down by problems when it comes to intellectual property. According to the

European Commission annual report on the situation with the protection of intellectual property in third countries,

Ukraine is on the list of the biggest copyright infringers. There are legislative gaps in Ukraine in terms of protection

of intellectual property rights and producers of original products, no or ineffective legal mechanisms to challenge

unfair trademark registration, widespread transit of counterfeit and pirated products to EU markets. Among the

industries most affected by copyright infringement, the European Commission's representatives are primarily

pharmaceuticals. The only way to move forward and make over the situation is to provide fast changes to the

legislation and to the norms of IP regulation. The Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Concept of

reforming the state system of legal protection of intellectual property in Ukraine, which defines the conceptual

foundations of state policy in the field of intellectual property, including pharmaceuticals. This Concept envisages

a number of changes in the system of public administration in the field of IP legal protection, that began to be

actively implemented at the end of 2019.
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INTRODUCTION
One of the most profitable and fast$growing sectors of

the world economy, which occupies a special place in the
economic system of each country, is the pharmaceutical
industry. This is due to the social significance of the products
of this industry, the high degree of state regulation of the
range and volume of its production, knowledge intensity and
investment attractiveness of the industry.

Over the past 100 years, the private sector has develo$
ped almost all the drugs, therapies and vaccines available
on the market. In the United States, for example, phar$
maceutical companies' investment in research and
development (R&D) has grown steadily over the past 15 years,
leading to a doubling of spending by the state's National
Institutes of Health. In Japan, the cost of research projects
in the field of pharmaceuticals is 17.3% of sales, in the US
this figure — 15.5%, in the European Union (EU) — 14.1%.
No other industrial sector can boast of such intensive R&D
activity. Compared to other industries, the pharmaceutical
R&D industry accounts for most of the investment in
research and development, even in times of economic and
financial crisis [8].

Such innovation priorities are understandable; as
pharmaceutical research plays a crucial role in improving
public health around the world. Therefore, the cost of
research projects in pharmaceuticals is constantly
growing.

У статті ми розглядаємо роль та сучасне місце інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі в

Україні. Для правильного розгляду ролі ІВ у світовій фармацевтичній промисловості було висвітлено осB

новну тенденцію — постійно зростаюча кількість патентів, і більшість з них є другорядними. І дослідниB

ки погодились, що якість патентів на фармацевтичні препарати нині нижча за середню та нижчу за якість

патентів в інших менш зрілих галузях. У той же час фармацевтичні препарати також мають високий поB

казник прибутку у всьому світі, а також в Україні також. Дивлячись на ситуацію всередині фармацевтичB

ного ринку в Україні, можна стверджувати, що він є одним із найбільш швидкозростаючих (маємо друB

гий показник зростання на рік у Європі), і, попри всі виклики, з якими стикається українська економіка,

залишається однією з найбільш стабільних і найбільш перспективний район. Український фармацевтичB

ний ринок має значний експортний потенціал, високий рівень інвестицій та демонструє зростаючу приB

сутність на зовнішніх ринках. Усі ці характеристики є чудовою основою для швидкого та ефективного

зростання та розвитку галузі. Але це стрімке зростання та можливість виходу на європейський ринок

сповільнюються проблемами, що стосуються інтелектуальної власності. Згідно з щорічним звітом ЄвроB

пейської комісії про ситуацію із захистом інтелектуальної власності в третіх країнах, Україна входить до

списку найбільших порушників авторських прав. В Україні є прогалини в законодавстві щодо захисту

прав інтелектуальної власності та виробників оригінальної продукції, відсутні або неефективні правові

механізми для оскарження недобросовісної реєстрації товарних знаків, широкого транзиту контрафактB

ної та піратської продукції на ринки ЄС. Серед галузей промисловості, які найбільше постраждали від

порушення авторських прав, представниками Європейської комісії є насамперед фармацевтичні препаB

рати. Єдиний спосіб просунутися вперед та змінити ситуацію — це швидкі зміни до законодавства та

норм регулювання ІВ. Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію реформування державної систеB

ми правового захисту інтелектуальної власності в Україні, яка визначає концептуальні основи державB

ної політики у сфері інтелектуальної власності, зокрема фармацевтичної. Ця Концепція передбачає низB

ку змін у системі державного управління в галузі правової охорони інтелектуальної власності, які почаB

ли активно впроваджуватися наприкінці 2019 року.

Key words: intellectual property, pharmaceuticals, generics, patents, investment, legislation.
Ключові слова: інтелектуальна власність фармацевтика, дженерики, патенти, інновації, законодавство.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

The current research is based on analytic data from
European reports, like Report on the protection and
enforcement of intellectual property rights in third
countries [1]; Intellectual property Ukrainian National
Office [19], and Official web portal of the Parliament of
Ukraine [2;10].

About the pharmaceutical market in Ukraine and IP
protection within it write Ukrainian researchers such as
Androshchuk H., Rabotiahova L., Dukhovna O., Kondratiuk S.,
Kucherenko S., Tryfomenko M., Vorozhevich, A. [11—14;
16—18; 20—21].

FORMULATION OF THE OBJECTIVES
There is evidence that intellectual property regulation

and protection plays a significant role in effective
pharmaceutical industry functioning, in particular in
Ukraine. Thereby, the main goal of the current research is
analysis of exciting problems, and perspectives of improving
IP regulation within Ukrainian pharmaceutical market.

RESULTS OF THE RESEARCH
THE ROLE OF IP IN THE PHARMACEUTICAL

INDUSTRY
According to the analysis, today only 45% of issued

patents for pharmaceuticals in the world are valid. For
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others, the term of legal protection has expired [21]. The
share of truly innovative drugs in the world continues to
decline. 90% of patented developments in this field are
analogues — new dosage forms of known compounds or
their new methods of application. According to the World
Intellectual Property Organization (WIPO), since 2007,
applications for inventions in the pharmaceutical industry
have been steadily declining. 2012 went down in the history
of the global pharmaceutical industry as a year of patent
collapse — more than 40 brands lost patent protection with
annual sales of about $ 35 billion USA. According to expert
estimates, by 2015, patent protection was lost to drugs
blockbusters, the total annual sales of which is $ 150 billion
[11].

According to the report of the European Commi$
ssion, the number of applications for pharmaceutical
patents doubled, with 87% of them are secondary (see
Fig. 1), i.e not for the active substance itself, but for the
method of its production, dosage form and composition
of relevant drugs, etc. This poses serious difficulties in
creating generic versions. This was due to the following
interventions: patent clusters (each drug can be protected
by dozens of patent families); litigation with generic
companies initiated by originator companies; bilateral
agreements between generic and innovative companies
to delay the introduction of generics into markets; patent
management during the life cycle of drugs with the
acquisition of new patents; interference with generics
marketing permits.

At the same time, a characteristic feature of the
pharmaceutical sector is also a high accounting rate of
return, which is 2—3 times higher than the average of the
companies on the Fortune 500 list. However, it should be
borne in mind that along with the high rate of return for
pharmaceutical companies is characterized by high growth
in R&D investment. Despite the sharp rise in R&D spending
in recent decades, the number of new chemical compounds
(NHCs) being introduced into production worldwide,
especially compounds that provide significant
breakthroughs in medicine, has grown more slowly. Factors
such as complications of diseases for which appropriate
drugs are prescribed and complications of appropriate
technologies play a role in this lag. OECD experts note that
"the growing activity of patent activity has been
accompanied by a decline in the quality of patents over the
past two decades by an average of 20%," and that the quality
of patents for pharmaceuticals is lower than average and
lower quality patents in other less mature fields.
Accordingly, the quality of patent applications filed by
pharmaceutical companies in Ukraine and other countries
and patents issued by offices remains low [16].

UKRAINIAN PHARMACEUTICAL MARKET AS A
FRAMEWORK FOR IP DEVELOPMENT

The pharmaceutical industry, according to the OECD
classification, belongs to science$intensive industries and,
according to Eurostat, is the world leader in high$tech
industries in terms of gross value added per employee. At
the same time, about 1/5 of all R&D expenditures in the

13% 87%
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Figure 1. Number of primary and secondary pharmaceutical patents according
to the European Commission report

Source: compose by the authors based on [1].
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world are accounted for by pharmaceutical production. The
pharmaceutical market in Ukraine is one of the fastest
growing — 15—20% per year. This is the second indicator
among the CIS countries. The drug market is one of the few
in Ukraine that is developing dynamically. Ukraine is one
of the largest drug manufacturers in Eastern Europe. The
pharmaceutical market is of the economy: despite the
devaluation of the national currency, which has tripled,
military action, declining incomes, the market continues to
grow in the national currency.

Pharmaceuticals in Ukraine is an industry that develops
the national economy. It employs only 0.15% of the total
number of employees, but they create 0.83% of the country's
GDP and provide UAH 24 billion in value added [12]. Figure
2 shows Ukrainian pharmaceutical market volume and sales.

It can be argued that the Ukrainian pharmaceutical
business overcame the crisis of 2014 and is rapidly
recovering. Over the past three years, the industry has
grown by an average of 11% per year, which is three times
faster than Ukraine's economy as a whole.

Ukrainian pharmaceutical industry has enormous
potential. The market will grow not only quantitatively
but also qualitatively. Ukrainian pharmaceutical
companies are looking for foreign strategic partners to gain
access to modern innovative technologies; and are
negotiating with the state to participate in government
programs to develop new drugs. Global annual sales of
medicines are projected to grow from the current $ 911 bi$
llion to $ 1.25 trillion by 2024. Ukraine will be part of this
growth.

Pharmaceuticals is one of the three leading industries
in terms of investment, second only to the food industry.
For every 100 hryvnias of added value created, there are 19
hryvnias of capital investments. The volume of investments
in pharmaceutical production has not yet reached the pre$
crisis level, but the level of their intensity is higher than the
average for the sectors of the Ukrainian economy.

In the world ranking of pharmaceutical exporters in
2017, Ukraine ranked 61st with $ 0.18 billion. This indicates
a significant export potential of Ukrainian pharmaceuticals;
whose production is GMP certified.

In 2018, Ukrainian pharmaceutical products were sold
to 81 countries (export geography shown at the Table 1),
while in 2017 — only up to 50. Export sales in 2018 amounted
to $ 184 million. Top destinations for the export of
pharmaceutical products remain organic markets of CIS
countries, but market players actively explore other
regions, including the Middle East, Asia$Pacific and EU
countries. During 2016$2018, Ukrainian pharmaceutical
manufacturers received nine GMP certificates from the
regulatory authorities of EU member states, which is a
prerequisite for entering European markets.

The domestic market is characterized by a high level of
competition and a low level of consumption of medicines
per capita. Its growth is slowed by low incomes, high over$
regulation and incomplete health care reform. 99% of the
cost of medicines in Ukraine is financed directly by the
population, while in European countries a significant share

of the cost is covered by health insurance and government
programs. Drug consumption per person in Ukraine is $ 73,
which is about 10 times less than in the United States. In
2018, Ukraine reached the pre$crisis level of 2014 on this
indicator. The driver of change may be the development of
health insurance and the Affordable Care Act.

Pharmaceutical markets continue to be one of the most
controlled by government agencies. The Antimonopoly
Committee of Ukraine has historically paid special attention
to the development of pharmaceutical markets. Among the
most pressing issues addressed by the regulator over the past
few years is the distribution and advertising of medicines.
As practice shows, not all claims of state bodies to market
players can withstand inspection in the courts. The presence
of positive experience in appealing by market players to
unfounded decisions of regulatory bodies is one of the signs
of the development of the rule of law and the independence
of branches of government.

The strengths of the Ukrainian pharmaceutical industry
are the capacity of the domestic market, significant
experience in the manufacture of medicines, growing
presence in foreign markets, as well as the availability of
the full range of basic pharmaceuticals, the necessary
scientific and educational base and qualified personnel.

87% of the market is retail. In their structure, almost a
third of the market is in the top 10 companies, six of which
are Ukrainian manufacturers. In general, the share of
domestic companies in the structure of retail sales is 72% in
physical terms and 38% in cash [15].

Foreign companies dominate in segments where they
have protective patents for products, where there are
technological barriers in the production of drugs, as well as
in cases where domestic companies do not have the
economic feasibility of entering the market. All other
market segments are being mastered by domestic industry
at different speeds.

For the fourth year in a row, there is a growth of the
pharmacy segment — both in kind and in monetary terms.
According to the results of 2018, pharmacy sales increased
by 17.5% compared to pre$crisis 2014 and reached 1.14 bi$
llion packages.

Today, pharmaceuticals are the industry that helps to
improve the country's welfare. Its growth can be compared
with the growth of the best economies in the world — 11%
per year, i.e three times faster than the economy of Ukraine.

Drug development is a high$tech field, and the industry
itself is innovative. This industry creates a product with a
long value chain and high added value. In 2018, the industry
generated UAH 24.6 billion in GDP. In some countries
(Ireland, Singapore) it is a driver of economic growth and
accounts for a significant share of GDP. In Ukraine,
pharmaceuticals could be even more visible if the state relied
on high value$added industries. Currently, there are factors
holding back the growth of the industry, in particular, high
taxation. The tax burden on the industry is 5 times higher
than on the extractive industry and 18 times higher than on
agriculture [15].

Returning to the issue of extending existing patents, it
should be noted that the analysis shows that extending the
additional patent for drugs to five years in developing
countries, including Ukraine, leads to additional costs from
national health budgets and negatively affects patients'
access to drugs. On the example of one drug, we calculated
that an additional saving of 20% would be possible if the
generic version became available immediately after the
patent for the original drug expired. At the same time in
Ukraine for the period from 01.01.2013 to 01.10.2018 was
extended (by court decision) the validity of 128 patents for
inventions, the objects of which are medicines. Analysis of
the dynamics (for 2011$2015) of the receipt of applications
for inventions in the field of "Drugs" from foreign applicants
shows that their number is four times greater than the
number of national applicants, and the issuance of patents
— almost three times. This indicates a long$term patent

Country Export volume, USD 
Uzbekistan 41,000.000 
Kazakhstan 19,000.000 
Russia 19,000.000 
Brazil 17,000.000 
Belarus 16,000.000 
Moldova 14,000.000 
Azerbaijan 11,000.000 
Georgia 9,000.000 
Kyrgyzstan 5,000.000 
Iraq 4,000.000 

Table 1. Top 10 export countries of the Ukrainian
pharmaceutical industry

Source: compose by the authors based on [5].
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expansion of foreign companies in the pharmaceutical
market of Ukraine.

The dynamics of the number of valid patents for
inventions in the areas of "Medical Equipment" and "Drugs"
by years of maintenance showing, that the extension of
patents for inventions, the objects of which are drugs,
continues to grow [17]. Pharmaceuticals is an innovative
industry. The main Ukrainian manufacturers are certified
according to the international GMP standard (Good
manufacturing practices) and direct significant funds to
research and development. Capital investments in
Ukrainian pharmaceutical production in 2017 alone
amounted to UAH 1.85 billion [12]. Currently, Ukrainian
pharmacists are conducting more than 400 clinical trials
to create new drugs.

More than 90% of drugs are technologically obsolete,
in which the 20$year term of patent protection has already
expired. Foreign pharmaceutical companies are blocking
the entry of cheap medicines. Cases of unfair competition
have become more frequent: seizures of pharmaceutical
companies by force, attempts to change the management
of enterprises by "their" managers, sale of important state
assets offshore, embezzlement of state shares, blocking the
entry of domestic drugs into domestic and international
markets, growing uncontrolled turnover [13].

PHARMACEUTICAL IP PROBLEMS VS PERSPECTIVES
IN UKRAIN

In January 2020, the European Commission published
an annual report on the situation with the protection of
intellectual property in third countries [1]. According to
this document, Ukraine is on the list of the biggest copyright
infringers. The worst situation with the protection of
intellectual property is only in China, which took first place
in the black list. According to the European Commission,
there are legislative gaps in Ukraine in terms of protection
of intellectual property rights and producers of original
products, no or ineffective legal mechanisms to challenge
unfair trademark registration, widespread transit of
counterfeit and pirated products to EU markets. And most
often it concerns medicines.

Among the industries most affected by copyright
infringement, the European Commission's representatives
are primarily pharmaceuticals. First, there is a requirement
in Ukraine that obliges drug manufacturers to obtain a
separate marketing authorization for a product within two
years of obtaining such authorization in any country in the
world. This is a discriminatory condition that creates
additional obstacles for foreign companies to enter the
Ukrainian market.

Secondly, there is no adequate regulation of the generics
segment. These are copies of the original drugs, with a
similar composition, but under a different name. Most often
in our country the release of such drugs is despite bans and
restrictions.

One of the biggest problems is counterfeit drug
production. In second place — the release on the Ukrainian
market of products that use someone else's patent or
someone else's mark. Or a designation similar to the degree
of confusion with someone else's registered mark [18]. This
is probably one of the most common categories of disputes
in Ukrainian courts over intellectual property in
pharmaceuticals.

Counterfeit products also cause a lot of difficulties for
pharmaceutical companies. The Ministry of Health of
Ukraine does not announce data on the number of
counterfeits in the domestic market, but, according to the
World Health Organization [9], more than 10% of medicines
in low— and middle$income countries (including Ukraine)
are counterfeits.

Patent rights to drugs are the main asset of
pharmaceutical companies. But imperfect legislation and
high levels of corruption in regulators mean that drug
manufacturers are forced to put up with theft of their
intellectual property because they see the prosecution of

violators as a hopeless affair. Formally, the law does not
allow the sale of drugs that infringe intellectual property.
But until recently, this situation was widespread. In addition,
without the involvement of law enforcement agencies, the
perpetrator will never be prosecuted. Such cases are
investigated by the police, but they do not have special units
that have the necessary knowledge of the nuances of
copyright and specific procedural skills for this category of
cases.

Any drug must undergo certain authorization
procedures before being placed on the market. The Ministry
of Health and its structures are responsible for them. But
the fact is that the ministry, in fact, does not regulate
intellectual property rights. So, they can't track their
violations.

For example, in the United States there is a procedure
called patent linkage. Its essence is that the state combines
the efforts of two bodies. This is the regulator and IP$
agencies that deal with the inspection and admission of drugs
to the market. Then the tasks are solved quite effectively.
In the case of generics, the patent linkage allows almost the
day after the expiration of the patent to bring the product
to market without wasting time. For the originator, this
solves the issue of uncontrolled release of unscrupulous
generics — those who illegally use existing patents.

In Ukraine, generic manufacturers often do not wait for
the patent to expire. Instead, they register the drug and
enter the market before the patent has expired, in the hope
that the remaining patent will be valid in litigation. And thus
gain time and get a couple of years of life in the market.

The need to amend the legislation on intellectual
property in the pharmaceutical industry is long overdue,
both through the issuance of so$called "evergreen patents"
and the possibility of patenting diagnostic and treatment
methods, and through a number of other provisions of
current law that do not meet international best practice.

Some drugs are protected by patents that do not protect
the active substance itself and in some way directly affect
the therapeutic efficacy, but "evergreen" patents relating
to methods of treatment, methods of manufacture of the
substance, already known combinations of active substances
and the like.

Vital medicines in Ukraine are sometimes several times
more expensive than in neighbouring countries, and this is
due to the fact that a patent for a drug that has long
exhausted itself in the world continues to operate in Ukraine.
These are the so$called "evergreen patents", which establish
an additional monopoly on what has long been known.

In recent years, senior officials have repeatedly stated
that the current system of public administration in the field
of intellectual property has demonstrated its inefficiency and
inability to ensure development, and the state of protection
of intellectual property rights in Ukraine has received many
comments from international partners (US and EU) [14].
That is why on June 1, 2016 the Cabinet of Ministers of
Ukraine (hereinafter — CMU) by its order №402 ?
approved the Concept of reforming the state system of legal
protection of intellectual property in Ukraine [5], which
defines the conceptual foundations of state policy in the field
of intellectual property, including pharmaceuticals.

The approved Concept envisages a number of changes
in the system of public administration in the field of IP legal
protection. Despite the fact that more than four years have
passed since the adoption of the Concept, important and
driving changes, both for IP in general and in the
pharmaceutical industry, began to be actively implemented
at the end of last year.

In 2019, a draft National Strategy for the Development
of Intellectual Property in Ukraine for the period 2020$2025
was developed, which defines the vision and prospects of
the national intellectual property system, strategic goals,
ways to achieve them and actions for their implementation
[4]. This strategy was officially presented on 6.11 at the
Innovation Market 2019 [3].
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The National Intellectual Property Strategy identifies
the current state and problems and aims to identify the
necessary conditions for the successful completion of
legislative, institutional and judicial reforms in the field of
intellectual property to create, protect, manage,
commercialize intellectual property, maximize the potential
of intellectual property in the future; innovation
development, creation of an effective system of protection
of intellectual property rights, support of invention, raising
the level of education and culture and popularization of
knowledge in the field of intellectual property, which would
generally promote the development of national competitive
digital economy based on knowledge, innovation and
creativity. attractiveness.

The steps envisaged by the Strategy are aimed at
ensuring Ukraine's integration into the international and
European intellectual space, taking into account Ukraine's
national interests.

Regarding the issue of intellectual property in the field
of pharmaceuticals, the strategic goals of the National
Strategy are: development of a system of legal protection
of intellectual property in Ukraine, which should promote
the balance of public interests, right to life and health and
property interests of patent holders; comply with
international best practices and build on strict patentability
criteria prepared by UNDP and WHO; to ensure the fair
use of patent rights and fair competition in the market of
medicines; reduce the financial burden on the state budget
in providing medicines to the population; to promote the
development of the national pharmaceutical industry.

Also identified a number of specific measures to achieve
certain goals, namely: reforming patent law and legislation
in the field of legal regulation of the market of medicines as
one of the key legal mechanisms to ensure the balance of
property rights of patent owners and the right to life and
health through public access to medicines, with the solution
of the following problems [4]:

i. establishing the specifics of the examination of
inventions subject to medicinal products for compliance
with the conditions of patentability, in order to avoid the
issuance of new patents for inventions that are not
innovative, but contain only minor modifications to existing
patents, with little improvement in efficiency (" evergreen
patents ") and the introduction of a mechanism for joint
examination of the patent application for a medicinal
product with the health authority (SE State Expert Center
of the Ministry of Health of Ukraine) in terms of
confirmation of non$obviousness (inventive step), industrial
suitability of the medicinal product, the presence or absence
of a new therapeutic effect;

ii. optimizing the procedure for compulsory licensing
of rights to inventions to which medicinal products are
objects;

iii.abolishing the need to verify the patent status of
medicinal products during their state registration for entry
into the market;

iv. implementation in the legislation of Ukraine of the
"Bolar" provision, according to which companies are
allowed to apply for state registration of a generic medicinal
product before the expiration of the patent for the original
medicinal product; after the expiration of the patent, the
company can immediately begin the introduction of a
generic drug, which allows to reduce the time;

v. the introduction of a parallel import regime for
medicines;

vi. the introduction of the possibility of restricting the
exclusivity regime of these medicinal products in the public
interest;

vii. the introduction of additional legal protection of
inventions, taking into account the experience of its
mitigation and the introduction of the possibility of
contract manufacturing of pharmaceutical products for
export during the validity of supplementary protection
certificates.

On February 5, 2020, the Verkhovna Rada of Ukraine
supported in the first reading the draft Law of Ukraine "On
Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine
(Regarding the Reform of Patent Legislation)" [7].

On June 16, 245 people's deputies voted for the
corresponding bill №2255, and on August 14 the President
of Ukraine Volodymyr Zelensky signed this law [2; 10].

The law aims to create an optimal, high$quality and
effective state system of legal protection of intellectual
property, able to form, implement a transparent public
model of overcoming challenges and risks and offer effective
tools in the field of intellectual property as incentives for
related economic and social factors.

The law provides for the establishment of the National
Intellectual Property Authority of Ukraine (NIPO) as a
legal entity under public law, which belongs to the sphere
of management of the Ministry of Economy [19]. The
relevant ministry will ensure the formation and
implementation of state policy in the field of intellectual
property, and NSSI will perform certain public functions
for the implementation of state policy (issuance of
protection documents for intellectual property rights).
Thus, after the adoption of the law, the NIPO will be
endowed with appropriate powers at the legislative level.

Importantly, the Bill radically changes the state policy
in the field of legal protection of inventions in medicine and
pharmacy, forming it on the basis of the priority of public
interests in access to treatment over intellectual property
rights.

A breakthrough position for the domestic phar$
maceutical industry and for the domestic patient is the
restriction on the patenting of new forms of known
substances of drugs. It is important that the Bill also provides
for the elimination of treatment, diagnosis, and surgical
interventions among the objects of patenting.

Important for expanding and accelerating competition
in the market of medicines is the provision of the bill on the
introduction of the so$called "Bolar" principle, according
to which all preparatory procedures for the registration of
a generic drug can be initiated during the patent protection.
This usually occurs in the last year of the original drug
patent. The relevant competent authority analyses the
dossier of the generic medicinal product, which may take
up to a year, but the registration certificate is issued only
after the expiration of the patent, but due to the fact that
all expert studies have been conducted, registration may
take place the day after expiration. This means that the
generic drug will compete with the original much earlier.

Article 27$1 also regulates additional patent protection
of medicines after the expiration of the 20$year patent: at
the request of the patent owner will be issued a certificate
of additional protection for a period to be determined by
law and with the possibility of extending such rights in
paediatrics for 6 months [20].

Thus, additional legal protection of inventions was
introduced to compensate the patent owner for the period
of time since the patent was already valid (and its term began
to expire), and the owner could not enter the market and
start making a profit due to the need for permits and
registration of the drug. It is important that such a permit
has only a basic patent. This is exactly what is envisaged in
the Bill.

The legislation on the possibility of appealing
applications for inventions, the so$called "pre$grant"
opposition, was also implemented from the EU legislation
into the Bill. To ensure fair competition in the market, it is
extremely important to eliminate the abuse of patent rights
both at the application stage and through the issuance of
evergreen patents. This amendment to the Bill applies to all
patent applications, not just pharmaceuticals. The
possibility of appealing an application that infringes the
rights or legally protected interests of a certain person
provides an opportunity, without waiting for the grant of a
patent, to stop the abuse of intellectual property rights by
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filing an objection to the appropriate authority. Appeals to
patents have already been a lengthy process that can take
years, and the pre$grant opposition will allow the patent to
be considered in a short time to meet the patent's criteria
for novelty, inventive step, industrial applicability and other
legal requirements.

CONCLUSIONS
We have determined that today in Ukraine, there are

enough unresolved problems to protect intellectual
property. This includes Internet piracy, lack of protection
of intellectual property rights on the Internet, lack of
normal mechanisms for fixing such violations, and effective
tools for protecting intellectual property rights, "patent
trolling," etc. To solve these problems, IP should become a
fundamental tool for creating an enabling environment for
innovation, ingenuity, creativity and free competition,
economic and cultural development of Ukraine,
strengthening its scientific potential, increasing the level of
investment attractiveness country.

In general, increasing the level of protection of
intellectual property rights provides for the implementation
of many complex tasks related to both improving national
legislation and law enforcement practice, completing
institutional reforms, as well as establishing active
interaction between authorized government bodies, law
enforcement, fiscal, customs authorities, etc. A significant
role in this process is also assigned to the judicial branch of
government, which is in the stage of active reform, especially
considering the prospect of the commencement of the
activities of the High Specialized Court on Intellectual
Property in Ukraine in 2020 and the existing reform of
procedural legislation, as a result of which most IP
infringement disputes are considered the order of economic
jurisdiction. Despite the fact that two forms of IP protection
are used in Ukraine — jurisdictional and non$jurisdictional,
the latter is considered ineffective due to low legal culture.
Protection of IP rights can be carried out in the
administrative$legal, criminal$legal, economic$legal, civil$
legal order. However, a common problem for all aspects of
the protection of intellectual property rights is the
inconsistency of the normative legal acts that regulate the
legal relationship on OPIV by the norms of the Association
Agreement, the "obsolescence" of certain provisions of these
acts. The long process of implementing European
approaches in this area, which has not yet been completed,
causes complications in building an effective mechanism for
protecting IP rights. Along with this, the weak point of the
national policy for the protection of IP is the prevention
and counteraction of administrative and criminal offenses
in the field of relevant rights, which leads to a serious
imbalance in the measures of state coercion in this area and
inadequate protection of rights to OIP.

The main directions for improving the state of IP should
be the successful completion of legislative, institutional and
judicial reform in the field of IP for creation, protection,
management, commercialization of IP, maximizing the
potential of intellectual property, creation of an effective
system for the protection of intellectual property rights,
support inventions, raising the level of education and culture
and promoting knowledge in the field of intellectual
property, would generally contribute to the development
of a national competitive digital economy based on
knowledge, innovation, and creativity, and also increases its
investment attractiveness.
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Метою наукової публікації є визначення основних нюансів поточного стану фінансового механізму

зовнішньоекономічної діяльності, з урахування усіх факторів що впливають на нього, а саме: глобальна

економічна криза, пандемія COVIDB19, низка державних ініціатив щодо стимулювання зовнішньоеконоB

мічної діяльності в Україні (матеріальна допомога експортерам) та інші. У статті розглянуто та проанаB

лізовано основні аспекти фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності з оглядом на сучасні

умови, а саме: глобальну економічну кризу початку 2020 року та пандемія COVIDB19. Визначено ключові

фактори, що сприяли поточну стану справ. Окреслено структуру фінансового механізму ЗЕД, структуру

імпортних та експортних операцій, склад фінансового механізму пересування капіталу, визначено клюB

чові проблеми фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності. Визначено ключові наслідки

економічної кризи на фінансовий механізм держави та проаналізовано ряд фінансових та статистичних

показників України за останні роки, а саме: обсяг вантажних перевезень за видами транспорту, динаміB

ку вантажних та авіа перевезень, платіжний баланс. Зазначено основні проблеми підприємств у зв'язку

з виходом на зовнішні ринки та перелічено супутні видатки та перешкоди, якBот: помилки у виборі галузі

міжнародного бізнесу, брак фінансових ресурсів, неефективна система управління підприємством, неB

дооцінка різноманітних форм регулювання ЗЕД та інші. Запропоновано шляхи вирішення ключових

фінансових проблем, пов'язаних з зовнішньоекономічною діяльністю такими методами: залучення креB

дитних коштів, самофінансування, бюджетні фінансування, залучення інвестицій, позичкові ресурси заB

безпечені цінними паперами та інші. Також наведено недоліки кожного з запропонованих заходів залуB
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ВСТУП
Сучасний стан світової економіки свідчить про не$

обхідність побудови державами світу стабільного фінан$
сового механізму задля забезпечення зовнішньоеконо$
мічної діяльності як між різними країнами, так і між су$
б'єктами господарювання різних держав. Передумовою
поточного стану справ була низка факторів: початок
пандемії COVID$19 та вслід за цим розпочатої у 2020 ро$
ці економічної кризи та глобальної рецесії [1]. У найск$
рутніші для економіки часи вкрай необхідно підтриму$
вати зовнішньоекономічні зв'язки, бо вони є запорукою
економічного розвитку держав, підприємств і як на$
слідок підвищення добробуту людей. Значну роль у про$
цесі будь якого економічного зростання займають саме
фінансовий механізм та фінансові відносини.

Дослідженнями на тему управління зовнішньоеко$
номічної діяльності підприємств займалися такі видатні
вчені: П. Друкер, Л. Радеба, А. Морісон, І. Бланка. По$
при значні наукові досягнення на поприщі цієї пробле$
матики, все ще є багато дискусійних питань та невер$
шинних проблем, які ще потребують дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд ключових аспектів фінан$

сового механізму зовнішньоекономічної діяльності в
умовах сучасного економічного положення, визначен$
ня основних наслідків економічної кризи для фінансо$
вого механізму ЗЕД, пошук можливих шляхів вирішен$
ня проблем та розробка напрямів протидії глобальній
економічній кризі, огляд управлінських, економічних
заходів та методів, прийняття яких дозволяє підприєм$
ствам ефективно здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність.

Для досягнення поставленої мети в роботі окресле$
но і вирішено такі завдання:

— помилки у виборі виду міжнародного бізнесу;
— недооцінка різноманітних форм державного ре$

гулювання ЗЕД;

чення капіталу для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Зроблено висновки щодо ключових асB

пектів сьогоднішнього стану зовнішньоекономічної діяльності в Україні, визначено основні чинники, які

впливають на зовнішньоекономічну діяльність держави та зовнішньоекономічну діяльність підприємств

в умовах економічної кризи.

The purpose of scientific publication is to determine the main nuances of the current state of the financial mechanism

of foreign economic activity, taking into account all factors influencing it, namely: a global economic crisis, pandemic

COVIDB19, a number of state initiatives to stimulate foreign economic activity in Ukraine (material assistance to exporters)

and others. The article deals with and analyzed the main aspects of the financial mechanism of foreign economic activity

with a review of modern conditions, namely the global economic crisis of early 2020. The key factors that contributed to

the current state of affairs are determined. The structure of the financial mechanism of foreign economic activity, the

structure of import and export operations are outlined, The composition of the financial mechanism of movement of

capital, the key problems of the financial mechanism of foreign economic activity are determined. The key consequences

of the economic crisis on the financial mechanism of the state are determined and a number of financial and statistical

indicators of Ukraine over recent years are analyzed, namely: the volume of freight traffic by means of transport, dynamics

of trucks and air transportation, payment balance. These are the main problems of enterprises in connection with the

exit to foreign markets and listed accompanying expenses and obstacles such as: mistakes in the choice of international

business, lack of financial resources, inefficient enterprise management system, underestimation of various forms of

regulation of foreign economic activity and others. The ways to solve key financial problems associated with foreign

economic activity are proposed by the following methods: attracting credit funds, selfBfinancing, budget financing,

investment attraction, loan resources secured securities and others. There are also disadvantages of each of the proposed

capital attraction measures to carry out foreign economic activity. Conclusions are made to the key aspects of today's

state of foreign economic activity in Ukraine, the main factors that affect the foreign economic activity of the state and

foreign economic activity of enterprises in the conditions of the economic crisis are determined.

Ключові слова: фінанси, зовнішньоекономічна діяльність, економічна криза, фінансовий механізм ЗЕД.
Key words: finance, foreign economic activity, economic crisis, financial mechanism of foreign economic activity.

— нечіткий розподіл функціональних обов'язків між
працівниками зовнішньоторговельної фірми;

— неправильне розуміння процедур здійснення зов$
нішньоекономічних угод;

— нестача фінансових ресурсів;
— неефективна система управління підприємством;
— низька конкурентоспроможність вітчизняних то$

варів і послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління зовнішньоекономічною діяльністю як

підприємств, так і держави є вкрай складним процесом.
Особливо важким цей процес є у кризові періоді і гло$
бальна економічна криза початку 2020 року не стала
виключенням. Взагалі початок нової економічної кри$
зи не став несподіваним як і для окремих фінансових
аналітиків, так і для окремих бізнесменів, бо про це свід$
чив ряд таких факторів: близькість кінця економічного
циклу [2], який тривав майже 12 років з економічної
кризи 2008 року, загальна напруженість у соціальному
та політичному кліматі, торгівельна війна США з Ки$
таєм та інші. Насамперед, важко було підготуватися
саме до обставин, які стали передумовами кризи 2020 ро$
ку, бо на складність прийняття управлінських рішень і
економічних заходів вплинули нестандартні умови.

Передусім це початок пандемії COVID$19, яка ста$
ла справжнім "Чорним Лебедем" [3] для людей та світо$
вої економіки. Не можна не виділити прогноз Б. Гейт$
са, який у свої промові під назвою "The next outbreak?
We're not ready" на міжнародній конференції "TED" у
2015 році зазначив, що наступним глобальним викликом
для людства скоріш за все стане вірус, до якого світ не
готовий [4].

Не можна не зазначити, що значних метаморфоз
зазнали зовнішньоекономічна діяльність, її фінансовий
механізм. Зміни та нововведення сталися в фінансовій
діяльності як підприємств, так і держав. У класичному
вигляді структура фінансового механізму зовнішньое$
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кономічної діяльності поділяється на
фінансовий механізм імпортних опе$
рацій, фінансовий механізм експортних
операцій та фінансовий механізм пере$
сування капіталу. Вони у свою чергу
складаються з фінансових методів,
фінансових важелів, нормативно$пра$
вового забезпечення та інформаційно$
го забезпечення. Так, держави світу
вносили і продовжують впроваджувати
законодавчі ініціативи, управлінські та
економічні заходи, спрямовані на
підтримку та стимулювання зовнішнь$
оекономічної діяльності. Україна не стала винятком та
прийняла світову практику фінансової допомоги як ма$
лому, так і середньому та великому бізнесу. Особливо
це стосувалося підтримки експортерів, так у рамках пе$
реговорів Міністерства Фінансів з Міжнародним Бан$
ком Реконструкції та Розвитку 26 квітня 2021 року була
укладена Гарантійна угода має на меті забезпечення до$
ступом експортноорієнтованих малих і середніх
підприємств до фінансових ресурсів довгострокового
характеру для поповнення обігових
коштів та здійснення інвестицій у
розвиток [5].

Серед тих наслідків, що вплину$
ли найбільше на зовнішньоекономі$
чну діяльність, можна виділити по$
чаток ведення протекціоністської
політики рядом передових держав
світу; повсюдно введені карантинні
обмеження, а далі масове закриття
бізнесів, які не витримали такої на$
пруги; зменшення обсягів міжнарод$
них вантажних перевезень. Останній
фактор є вкрай важливим для зовн$
ішньоекономічної діяльності під$
приємств, в Україні в останні роки
спостерігалося стале зростання за
ключовими показникам вантажопе$
ревезень (рис. 1—3).

Можна зробити висновок, що
попри те, що взагалі тенденція по
більшості показників зберігалася
позитивною, ці показники значно
зменшилися через обмеження пере$
везень по всьому світу. Це значно
сказалося на показнику сальдо тор$
гового балансу, так у 2020 році цей

показник клав 6224 млн дол. США [6] (рис. 4). Врахову$
ючи поточну ситуацію у світі та в Україні, вкрай необ$
хідно на державно рівні сформувати чітку концепцію
щодо протидії впливу глобальної економічної кризи [1].

Також важливим фактором стала загальна зміна
структури попиту на товари, насамперед необхідними
стали медичні товари та товари першої необхідності. Ча$
стина підприємств у таких умовах змогли переорієнту$
ватися та змінити вектор розвитку підприємства, але це

Рис. 1. Вантажні перевезення в Україні 2018—2019 рр.

Рис. 2. Динаміка вантажних перевезень авіатранспортом

Рис. 3. Динаміка вантажних перевезень залізничним транспортом
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коштувало значних видатків та прийняття серйозних уп$
равлінських рішень [7].

Отже, на нашу думку найбільшою проблемою про$
ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні є
недостатня кількість коштів у суб'єктів господарюван$
ня, а після початку епідемії COVID$19 ця проблема ста$
ла ще гострішою.

Суть проблеми полягає в тому, що підприємства не
володіють коштами достатніми для виведення своїх про$
дуктів, товарів та послуг на міжнародні ринки. Оскіль$
ки це вимагає значних витрат а саме:

1) витрати на пошук іноземних партнерів;
2) проходження різноманітних експертиз як украї$

нських, так і іноземних, спрямованих на підтвердження
належної якості товару (якщо суб'єкт господарювання
вирішить експортувати свої товари чи послуги у країни
ЄС чи інші розвинені країни то без проходження такої
експертизи, яка вимагає вкладання значних коштів, а
можливо, і великої кількості часу, продаж його товарів
чи послуг буде просто неможливим);

3) безпосередніх витрат на доставку продукції до
місця призначення (навіть до початку епідемії це кош$
тувало значних коштів, а після впровадження карантин$
них обмежень, ціна на доставку грузів підвищилась);

4) юридичний супровід — оформлення необхідних
документів для перетину кордону як українського так і
іноземного, в тому числі і розмитнення товарів;

5) необхідність знаходитися в межах квот виділених
іншими державами на імпорт продукції певного виду з
України (гостро стосується ЄС);

6) Управління ризиками, та виділення резервів для по$
криття можливих втрат, як$от, наприклад значна зупинка
в перебігу міжнародної торгівлі через блокування однієї
із найголовніших артерій Середиземного моря — Суець$
кого каналу судном Evergreen [7]. Отже, можна побачити
що як під час виведення своєї продукції на міжнародний
ринок, так і для утримування своїх позиції там необхідно
мати значні кошти, але у випадку з безпосереднім вихо$
дом на міжнародний ринок, це потребує значних вкладень
одночасно, і при цьому пов'язано зі значним ризиком, ос$
кільки в своїй суті є запуском нового продукту на новому
ринку, а ризиків у суб'єктів господарювання після події
останніх років в Україні і так предостатньо.

Для вирішення проблеми з браком коштів ми про$
понуємо наступні засоби:

— самофінансування,
— кредитування,
— бюджетне фінансування,
— позичкові ресурси забезпечені цінними боргови$

ми паперами,

— інвестиції.
Почнемо з найпростішого у впровадженні засобу

самофінансування. Під самофінансуванням ми розу$
міємо можливість реінвестиції (тезаврації) прибутку як
у прихованій, так і у відкритій формі [8].

По$перше, розглянемо можливості реінвестування
прибутку у прихованій формі. Це можливо здійснюва$
ти при сформованих прихованих резервах у балансі, це
в свою чергу можна зробити двома способами:

1) за допомогою недооцінки активів, наприклад, у
разі застосування прискореної амортизації, при перед$
часному списанні окремих активів, незастосуванню
індексації);

2) за допомогою переоцінки зобов'язань, наприклад
за статтями "Поточні зобов'язання із внутрішніх розра$
хунків", "Забезпечення наступних витрат і платежів" тощо;

Величина прихованих резервів у такому випадку
дорівнює різниці між балансовою вартістю окремих
майнових об'єктів підприємства та їх реальною вартістю.

По$друге, розглянемо відкриту тезаврацію прибут$
ку. Тезаврований прибуток є результатом тезаврації ос$
новного прибутку, і являє собою прибуток спрямова$
ний на реінвестиції і самофінансування. Але цей варіант
має і свої мінуси, оскільки тезаврований прибуток вик$
лючається із загального прибутку і тим самим зменшує
величину нерозподіленого прибутку, тобто тих грошо$
вих ресурсів, на які розраховує підприємець (група
підприємців) в якості своєї винагороди за відкриття,
власне, підприємства.

Отже, у разі додержання до одного із цих способів
реінвестування, підприємство отримує необхідні вільні
фонди грошових ресурсів, які може використати на без$
посереднє самофінансування, що допоможе розв'яза$
ти проблему з недоліком коштів.

Наступним засобом отримання коштів є кредитуван$
ня. Під кредитування ми розуміємо можливість отри$
мання в борг на певний строк грошових коштів (за умо$
ви їх повернення) зі сплатою відсотків.

За допомогою кредитування підприємство може
отримати значну кількість грошових ресурсів, які в свою
чергу використати для забезпечення свого виходу на
міжнародний ринок.

Але кредитування в свою чергу накладає значні об$
меження на того хто займає гроші, від необхідності вне$
сення значної застави для забезпечення отримання не$
обхідної кількості коштів у залежності від платоспро$
можності позичальника, до обмеження і контролю ви$
користання самих грошових коштів позичальником.
Таким чином, досить важко буде отримати кредит не$
обхідної кількості молодому підприємству.

Рис. 4. Платіжний баланс України 1998—2020 рр.
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Основними плюсами кредитування є:
— поступовість виплат, тобто підприємство може

почати виплачувати кредит із вже зароблених коштів
після їх вкладення і використання;

— можливість отримання великої суми кредиту під
заставу рухомого і нерухомого майна як підприємства,
так і особиста підприємця (групи підприємців).

Основними мінусами кредитування є:
— розмір позичкового відсотка може значно коли$

ватися і становити понад 50% від тіла кредиту, отже,
підприємству знадобиться віддати значну більшу
кількість грошових ресурсів, ніж було взято в позику
(кредит);

— у разі кредитування під заставу є великий ризик
втрати майна аж до повної втрати підприємства при
об'явленні його банкрутом, у разі невдачі підприємства
(підприємця), при вкладанні коштів.

Таким чином, кредитування є доволі дієвим засобом
залучення грошових ресурсів для фінансування певних
потреб, але при цьому має і значні ризики і недоліки,
тому кожна окрема ситуація вимагає власного аналізу,
починаючи від умов надання кредиту і до ризиків невдачі
при застосуванні кредитних коштів.

Наступним засобом залучення коштів є бюджетне
фінансування. Під бюджетним фінансуванням під$
приємств ми розуміємо надання з бюджету у безпово$
ротному порядку коштів на видатки пов'язаними з діяль$
ністю підприємств спрямованих на забезпечення дер$
жавних інтересів.

За допомогою бюджетного фінансування підприє$
мство може отримати необхідні кошти для фінансуван$
ня своїх інтересів і, власне, для забезпечення виходу
своєї продукції на міжнародні ринки.

Державне фінансування, мабуть, є одним із найкра$
щих засобів залучення коштів для фінансування певних
потреб, оскільки надається на безповоротній основі, але
можливість отримання фінансування з бюджету знач$
но обмежена.

Основні обмеження в отриманні бюджетного фінан$
сування:

— головним обмеженням є те, що бюджетне фінан$
сування загалом надається виключно державним під$
приємствам, як для фінансування їх боргу, так і в якості
інвестицій для різноманітних потреб, але в цьому випад$
ку саме державні підприємства (зі стовідсотковою влас$
ністю держави) є не найкращими варіантом, у зв'язку з
низькою ефективністю їх управління;

— бюджетне фінансування надається виключно в
рамках забезпечення стратегічних і тактичних держав$
них інтересів, що значно обмежує галузі, де можливе
його отримання;

— бюджетне фінансування підприємств пов'язане зі
встановлення значного контролю за використанням
наданих грошових ресурсів, що в свою чергу обмежує
можливості їх використання;

— отримання фінансування з бюджету є досить
складним процесом, оскільки вимагає значних бюрок$
ратичних підготовлень і процедур для його отримання.

Отже, попри те що бюджетне фінансування є одним
із найкращих варіантів забезпечення підприємств необ$
хідними грошовими ресурсами, воно накладає значні об$
меження в сфері використання коштів, і вимагає знач$
них зусиль для його отримання.

Наступним засобом залучення коштів є позика за$
безпечена цінними борговими паперами. Під позикою
забезпеченою цінними борговими паперами ми розу$
міємо можливість залучення грошових ресурсів забез$
печених цінними паперами, що посвідчують відносини
позики і передбачають зобов'язання емітента або осо$
би, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у виз$
начений строк кошти відповідно до зобов'язання.

Найпростішим варіантом боргових цінних паперів є
випуск облігацій підприємства. Облігація — цінний
папір, що посвідчує внесення його першим власником

коштів, визначає відносини позики між власником об$
лігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітен$
та повернути власникові облігації її номінальну вартість
у передбачений проспектом або рішенням про емісію
цінних паперів строк та виплатити доход за облігацією,
якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про
емісію цінних паперів.

У випадку залучення коштів підприємством, саме
підприємство виступає емітентом цінних паперів. Цей
засіб є досить дієвим, оскільки допомагає залучити кош$
ти на власних, вигідних підприємству умовах.

Але цей засіб залучення коштів має і свої мінуси, на$
самперед:

— Необхідність володіння довірою позикодавців.
Такий аспект неможливо не враховувати, оскільки по$
зикодавець зможе довірити свої кошти лише перевіре$
ному часом підприємству, яке володіє "ім'ям" і також
має відмінну кредитну історію. Це може ускладнити
процес отримання позики молодим та невеликим
підприємствам, оскільки позикодавець буде мати значні
сумніви у платоспроможності і надійності позичальни$
ка, а отже, позикодавця необхідно буде приваблювати
за допомогою найбільш вигідних умов, наприклад, знач$
но вищим позиковим відсотком.

— Випущені облігації можуть стати предметом спе$
куляції, і у випадку, якщо підприємство буде мати ба$
жання, достроково погасити борг, воно може зіштовх$
нутися зі значними труднощами, оскільки вартість ви$
купу облігацій буде значно вищою в результаті спеку$
лятивних дій.

— Також випущені облігації мають ризик явно, або
неявно бути зосередженими в руках однієї людини (гру$
пи людей), які зможуть отримати вагомий засіб впливу
на підприємство, яке не володіє необхідним запасом
потужності.

Таким чином, засіб залучення грошових ресурсів за
допомогою позики забезпеченими цінними борговими
паперами є досить гарним, оскільки дозволяє отримати
підприємству кошти на власних умовах, але вимагає
значного рівня довіри до підприємства, що ускладнює
процес отримання грошових ресурсів молодими і неве$
ликими підприємствами, які не мають значного "креди$
ту довіри" від можливих позикодавців.

Завершимо розгляд засобів залучення коштів на за$
собі залучення інвестицій. Під інвестиціями ми розу$
міємо вкладання інвесторами (особа яка здійснює інве$
стиції) грошових ресурсів у підприємство для викорис$
тання їх у розширенні підприємства, виходу на нові рин$
ки збуту і т.д. з метою отримання прибутку, повного чи
часткового контролю над діяльністю підприємства та
інше.

Залучення інвестицій є одним із найкращих засобів
залучення коштів, оскільки здійснюється на безвідсот$
ковій основі і не підлягає виплаті, оскільки не є одним із
різноманітних видів позики. Залучення інвестицій відбу$
вається, як і залучення коштів забезпечених цінними
борговими паперами, на умовах підприємства, що безу$
мовно є гарним фактором, оскільки дозволяє розшири$
ти сферу використання коштів на розсуд керівництва
підприємства.

Але як і інші засоби залучення коштів, залучення
інвестицій не є ідеальним, оскільки має ряд таких мінусів:

— як і залучення коштів забезпечених борговими
паперами, висуває значні вимоги до підприємства, яке
планує залучити інвестиції, оскільки інвестори хочуть
бути впевнені в тому, що інвестовані кошти принесуть
свій планований результат, у більшості випадків части$
ну прибутку компанії, в яку інвестують, а для цього їм
потрібна впевненість у тому, що керівництво підприєм$
ства зможе правильно розпорядитися отриманими кош$
тами, і виправдати очікування інвесторів;

— існує великий ризик поглинання або втрати кон$
тролю на підприємстві як часткового, так і повного, си$
туація схожа на ризик потрапляння в сферу впливу під
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час залучення коштів засобом позики забезпеченої
цінними паперами, але в цьому випадку такий ризик має
значно більшу вірогідність, а також інвестування доз$
воляє повністю поглинути компанію, що сильно відріз$
няється від потрапляння під вплив третіх осіб, оскільки
з цим боротися неможливо.

Таким чином, інвестування є одним із найкращих
засобів залучення коштів, оскільки отримані кошти до$
даються до капіталу підприємства, але для отримання
інвестицій потрібна впевненість інвесторів у
підприємстві, чого важко досягти молодим компаніям
на традиційних ринках, а також виникає необхідність
передачі частини прибутку і частковому контролю над
прийняттям рішень на підприємстві інвесторам на
постійній основі.

Отже, використовуючи ці засоби залучення грошо$
вих ресурсів, підприємство зможе отримати суму
коштів, необхідну для виходу на міжнародні ринки то$
варів і послуг.

ВИСНОВОК
У результаті проведеного дослідження було про$

аналізовано вплив економічних циклів і епідемії коро$
навірусу на розвиток вітчизняних підприємств, спря$
мованих на вихід на міжнародні ринки, було проанал$
ізовано динаміку платіжного балансу України та ди$
наміку вантажообігу за усіма видами транспорту, про$
аналізовано фактори, що вплинули на підвищення "по$
рогу виходу" на міжнародні ринки. Основною пробле$
мою виходу вітчизняних підприємств на міжнародні
ринки було визначено недостатню кількість грошових
коштів, для вирішення цієї проблеми було запропоно$
вано, проаналізовано і досліджено п'ять різноманітних
засобів можливого залучення коштів, надано рекомен$
дації у виборі необхідного засобу залучення коштів для
підприємств різного розміру, часу існування, існуючої
довіри, рівня платоспроможності і чистоти кредитної
історії.
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Зростаючий потенціал страхової діяльності повинен сприяти розвиткові національної економіки і

поставити її в один ряд із іншими основними сферами вітчизняної фінансової системи. Оцінюючи роль і

місце системи страхової діяльності у загальнодержавній фінансовій системі, варто зазначити, що вона

розвиває фінансові відносини фактично з усіма її сферами. Такі відносини з розширенням співпраці УкB

раїни з Європейським Союзом набувають нового змісту, сприяючи взаємному їх розвитку і удосконаленB

ню фінансової системи загалом.

У результаті проведеного дослідження з'ясовано, що специфіка страхової діяльності вимагає врахуB

вання фінансових інтересів як учасників ринку, так і держави. Законодавча база регулювання учасників

фінансового ринку в розвинених країнах формувалася поетапно в міру появи потреб у встановленні норм

і вимог до окремих груп фінансових організацій. Перехід до мегарегулювання є об'єктивним процесом,

який пов'язаний з підвищенням ролі інтегрованих фінансових структур.

Government regulation is an important and integral part of the functioning of any market system, including

financial. The insurance market is an important part of the financial market in most developed countries.

The growing potential of insurance activities should contribute to the development of the national economy

and put it on a par with other major areas of the domestic financial system. Assessing the role and place of the

insurance system in the national financial system, it should be noted that it develops financial relations with

virtually all areas. These relations, with the expansion of Ukraine's cooperation with the European Union, acquire

a new meaning, contributing to their mutual development and improvement of the financial system as a whole.

As a result of the study, it was found that the specifics of insurance activities require consideration of the

financial interests of both market participants and the state. The legal framework for regulating financial market

participants in developed countries was formed in stages as the need to establish norms and requirements for

certain groups of financial organizations. New conditions for the functioning of markets have led to a rethinking

of the content of regulation of their development. It became clear that the task of regulators is not to formulate

rules of conduct for different types of intermediaries, but to solve more general tasks B to ensure market stability

and limit the risky positions of its participants, regardless of their functions and affiliation to a particular type.

This approach required the creation of more uniform supervision of the same activities carried out by different

market participants, in particular insurance companies, and, accordingly, changes in the structure of regulatory

bodies. Reforming the organizational structure was intended to eliminate duplication and reduce regulatory

costs on the part of both public authorities and regulated financial institutions. The transition to megaBregulation

is an objective process, which is associated with increasing the role of integrated financial institutions.
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тування вітчизняної економіки. Успішна діяльність стра$
хових компаній значною мірою залежить від рівня дер$
жавного регулювання. Лише за умови належного рівня
державного регулювання страхової діяльності страхові
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компанії здатні генерувати чинники позитивних
кількісних і якісних змін для нормального функціону$
вання сьогодні та забезпечення зростання власного
фінансового потенціалу в майбутньому. Тому питання
вивчення ефективних практик державного регулюван$
ня страхової діяльності — одне з пріоритетних завдань
сьогодення, особливо з урахуванням інтенсифікації ба$
гатоманітних і різноспрямованих процесів, які супрово$
джують економічну глобалізацію, що обумовлює актуаль$
ність дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз наукових досліджень показує, що проблема$

тиці державного регулювання страхової діяльності при$
діляється значна увага як з боку вітчизняних науковців,
так і закордонних. Зокрема, серед вітчизняних нау$
ковців, що вивчали дане питання доцільно виділити
В. Базилевича, Т. Біловус, О. Гаманкову, А. Єрмошен$
ко, О. Жук, О.Кириленко, Ю. Коваленко, Н. Ткаченко,
В. Опаріна, Т. Ротову, Л. Селіверстову, Н. Супрун,
О. Філонюка [1—9]. Проте важливі аспекти ефективно$
го управління страховиків залишаються невирішеними
і потребують подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання дослідження полягають у комплексному

вивченні закордонного досвіду регулювання страхової
діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державне регулювання є важливою та невід'ємною
частиною функціонування будь$якої ринкової системи,
у тому числі і фінансової. Страховий ринок є вагомою
частиною фінансового ринку у більшості розвинутих
країн світу.

Нові умови функціонування ринків привели до пе$
реосмислення змісту регулювання їх розвитку. Стало
очевидно, що завдання регуляторів полягає не в тому,
щоб формулювати правила поведінки для різних типів
посередників, а в розв'язанні більш загальних задач —
забезпечення стабільності ринку і обмеження ризико$
ваних позицій його учасників незалежно від виконува$
них ними функцій і приналежності до того чи іншого
типу. Такий підхід зажадав створення більш однорідно$
го нагляду за однаковими видами діяльності, здійсню$
ваними різними учасниками ринку, зокрема, страхови$
ми компаніями, і відповідно зміни структури органів
регулювання. Реформування організаційної структури
повинно було усунути дублювання і знизити витрати на
регулювання і з боку державних органів, і з боку регу$
льованих фінансових інститутів.

Нині проблема регулювання фінансового ринку по$
лягає у встановленні взаємозв'язку між банківським сек$
тором і учасниками фінансового ринку. У зв'язку з цим
у науковий обіг введено спеціальні терміни — "мегаре$
гулювання" або "крос$секторальний нагляд і регулюван$

ня фінансового ринку" для інтегрованого нагляду за
фінансовим сектором.

Перехід до мегарегулювання є об'єктивним проце$
сом, який пов'язаний з підвищенням ролі інтегрованих
фінансових структур. Таким шляхом йшла більшість
реформ у сфері фінансового регулювання. Так, наприк$
лад, у 1980$і роки до мегарегулювання перейшли Данія,
Канада, Норвегія і Сінгапур, і в 1990$і роки — ще 5 країн,
у XXI ст. процес прискорився. Так, за даними МВФ, се$
ред 70 держав, які проводили реформи в 1998—2009 рр.,
27 країн (38,5%) провели консолідацію фінансового ре$
гулювання і нагляду в тій чи іншій формі.

Суть найпоширенішої з моделей регулювання поля$
гає в наявності єдиного незалежного мегарегулятора,
що об'єднує функції регулювання і нагляду, при цьому
не є центральним банком. Така модель є в 33 країнах.
Країн же, в яких центробанк є мегарегулятором, на$
лічується 13. Ще в 4 країнах (Австралія, Бельгія, Гол$
ландія, Велика Британія) впроваджено модель "Твін
Пікс" ("twinpeaks"), згідно з якою пруденційний нагляд
здійснюється національним банком, а ринкові практи$
ки і поведінку учасників ринку регулюються іншим ор$
ганом, наділеним повноваженнями в цій галузі.

Сьогодні під мегарегулятором розуміють модель
об'єднаного або інтегрованого нагляду за фінансовим
сектором [1], при цьому мегарегулятор може функціо$
нувати як у статусі центрального банку, так і у статуті
спеціально створеної установи (табл. 1).

Вітчизняні дослідники встановлюють, що існує два
принципових підходи до державного регулювання стра$
хового ринку. Кожен з яких реалізується у рамках "кон$
тинентальної" і "англо$американської" системи права.
Система "континентального" права ("романо$германсь$
ка" або "кодифікована" існує в Німеччині, Франції,
Італії, Іспанії, Японії та інших країнах) базується на
чіткій законодавчій регламентації діяльності суб'єктів
ринку, при цьому основними джерелами права є закони
і кодекси. Для Франції характерною є висока інтегра$
ція державного, адміністративно$правового регулюван$
ня та саморегулювання страхової діяльності. Норматив$
но$правове регулювання правовідносин у сфері страху$
вання здійснюється за допомогою Страхового кодексу
Франції [2, с. 216]. Органом, що здійснює страховий на$
гляд в цій країні, є Комісія по контролю за страхуван$
ням, яка здійснює перевірку бухгалтерської звітності
прямих страховиків, контролює порядок формування
технічних резервів, аналізує їх платоспроможність.
Контроль за діяльністю перестрахувальників здійснює
Комісія по діяльності перестрахувальних компаній.
Комісії підконтрольні Міністерству економіки та
фінансів Франції.

У рамках континентальної системи права діє модель
твердого регулювання страхової справи, що характери$
зується детальною регламентацією всіх сторін діяль$
ності страховиків і систематичним контролем за дот$
риманням законодавства при проведенні страхових опе$
рацій. Основу "англо$американської" системи права (си$

Орган, що здійснює 
функції мегарегулятора Країни світу 

Центральний банк країни Бахрейн, Білорусь, Бермуди, Великобританія, 
Вірменія, Ісландія, Казахстан, Катар, Литва, 
Нідерланди, Росія, Сінгапур, Словаччина, 
Угорщина, Україна, Уругвай, Чехія 

Спеціально створена 
установа 

Данія, Зеландія, Індонезія, Ірландія, Естонія, 
Канада, Колумбія, Латвія, Ліхтенштейн, 
Мальта, Молдова, Нікарагуа, Нова Румунія, 
Норвегія, Південна Корея, Перу, Польща, 
Сальвадор, Словенія, США, Фінляндія, 
Чорногорія, Швеція, Швейцарія, Японія та 
ін. 

Таблиця 1. Органи, що здійснюють функції фінансового мегарегулятора
за країнами світу

Джерело: систематизовано автором.
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стеми "загального" чи "прецедентного" права, що діє у
США, Великобританії, Австралії, Канаді й інших краї$
нах) юристи вбачають у тому, що в ній закон не є єди$
ним переважним джерелом права, поряд з ним важливу
роль відіграє судовий прецедент. Більшість сторін гос$
подарського життя не кодифіковано. Законодавство
визначає найбільш загальні умови, правові рамки еко$
номічної діяльності, без детальної регламентації. У рам$
ках даної правової системи будується ліберальна модель
регулювання страхування, у якій основна увага при$
діляється контролю фінансового стану компаній на ос$
нові вивчення їх звітності; відсутня жорстка регламен$
тація страхових операцій, затвердження страхових та$
рифів тощо. Ліберальна модель має два різновиди — де$
централізовану і централізовану. Розходження у сту$
пені централізації державного регулювання страхуван$
ня обумовлені принципами державного устрою країни
[3, с. 19].

Досліджуючи особливості страхової діяльності,
В.Д. Базилевич припускає, що "діючі моделі державно$
го регулювання ринку страхування передбачають пошук
оптимального співвідношення внутрішніх сил ринково$
го саморегулювання та безпосереднього впливу держав$
них органів нагляду. Для нестабільного ринкового се$
редовища, відсутності чітко визначеної стратегії розвит$
ку та макроекономічної стабільності можливості рин$
кової саморегуляції досить обмежені і не можуть реаль$
но забезпечувати потреб страхового захисту від наяв$
них ризиків" [3, с. 287].

За висновками В.М. Фурмана необхідність держав$
ного регулювання страхового ринку зумовлюється пріо$
ритетом комерційних інтересів страховиків на шкоду
інтересам страхувальників (відмова від здійснення не$
рентабельних видів страхування, некерована тарифна
політика тощо), монополізмом, недостатнім розвитком
загальної страхової інфраструктури. Існуючі моделі
державного регулювання страхової діяльності певною
мірою універсальні й водночас значно різняться в на$
ціональних економічних системах. Специфіка ж і ори$
гінальність моделей регулювання страхової діяльності
може проявлятися в різних аспектах: особливостях
страхового і загального законодавства; статусі й струк$
турі органів страхового нагляду; процедурних питаннях
допуску до страхової діяльності; методах і формах ре$
гулювання страхової діяльності; ступені популярності

й активності використання окремих інструментів регу$
лювання [4, с. 15]

Самойловський А.Л., даючи характеристику заруб$
іжному досвіду державного регулювання страхової
діяльності, виділяє три моделі: жорстку, проміжну і
ліберальну, що грунтуються на визнанні існування дер$
жавного регулювання страхової діяльності як не$
від'ємної складової державного регулювання економі$
ки країни, орієнтуються на використанні внутрішніх сил
ринкового саморегулювання та безпосереднього впли$
ву держави [6]. Самойловським А.Л. встановлено, що на
основі діючих моделей державного регулювання стра$
хової діяльності, які застосовуються в країнах ЄС, не
можна повною мірою окреслити принципи, методи та
механізм державного регулювання страхової діяльності
у перехідній економіці. Тому ті моделі, що грунтуються
на налагодженій правовій базі, розвинутій управлінській
структурі, а також на перевірених часом методах конт$
ролю та досвіді саморегулювання страховиків, в умовах
перехідної економіки є не завжди корисними для перей$
няття, наприклад, для України.

Козьменко О. [7], досліджуючи еволюцію розвитку
державного регулювання страхової діяльності, розріз$
няє такі його типи (табл. 2).

Кожна країна Європейського Союзу має свою влас$
ну систему адміністративно$правового регулювання,
проте їх загальна координація здійснюється через сис$
тему так званих Директив ЄС, що були прийняті з ме$
тою ліквідації бар'єрів при здійсненні страхової діяль$
ності між країнами ЄС. У Директивах ЄС визначаються
обов'язкові стандарти забезпечення фінансової
стійкості і платоспроможності страховиків, вимоги
щодо ліцензування страхової діяльності, наданні бух$
галтерської звітності страховиками, рекомендації щодо
організації страхового нагляду [8, с. 85].

Необхідно звернути увагу на пруденційний нагляд —
основу системи пруденційного регулювання. Так, у
більшості країн ЄС наглядовий процес базується на
оцінці ризику, в інших — на розмірі певного параметра.
Аналіз останніх публікацій і нормативних документів
міжнародних організацій і державних регуляторів стра$
хової діяльності дозволяє зробити висновок, що в остан$
ні роки збільшилася тенденція до нагляду на основі
ризику (Risk$Based Supervision — RBS) разом із тенден$
цією до зростання конкуренції та надання регулятора$

Таблиця 2. Типологія державного регулювання
страхової діяльності

Тип 
системи 

державного 
регулювання 
страхової 
діяльності 

Зміст 

Ліберальний 
тип 

Слабкий вплив держави, відсутність  жорстких вимог 
щодо здійснення страхової діяльності, при здійсненні  
ліцензування. Реалізується країнах, в яких поширена 
система прецедентного права (Великобританія, США, 
Канада) 

Авторитарний 
тип 

Необхідність ліцензування кожного виду страхової 
діяльності окремо, низка вимог до страховиків, що 
пов’язані з розробкою і змістом правил страхування, 
певними вимогами до фінансової та господарської 
діяльності страховиків (головним чином полягає у 
забезпеченні платоспроможності) та наглядом за 
дотриманням добросовісної конкуренції на страховому 
ринку. Реалізується, наприклад, у Німеччині 

Змішаний тип Поєднує в собі певні елементи як ліберального, так і 
авторитарного типів. Діяльність страхових компаній є 
чітко регламентованою державними уповноваженими 
органами, тобто елементи вимог до діяльності 
страховиків, документації, ліцензування – збереглись 
від авторитарного типу. При цьому підходи до 
забезпечення конкуренції на ринку – елемент 
ліберального типу. Реалізується, наприклад, у Франції 
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ми більшої свободи дій страховим компаніям. Діагнос$
тичні моделі оцінки ризику є частиною наглядового про$
цесу в Австралії, Канаді, США, Нідерландах, Швейцарії
[9, с. 136].

Звичайно, говорячи про міжнародні стандарти, вар$
то взяти до уваги вимоги Solvency II, які допоможуть
встановити нові стандарти та набагато кращий рівень
надання послуг для споживачів, тому що відтепер сис$
тема звітності та достатності капіталів компаній стра$
ховиків буде прозорою та змусить учасників ринку до$
тримуватися нових правил.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті аналізу сучасних тенденцій розвитку
системи державного регулювання страхової діяль$
ності, з'ясовано, що специфіка страхової діяльності
вимагає врахування фінансових інтересів як учасників
ринку, так і держави. Державне регулювання страхо$
вої діяльності в Україні протягом останніх років заз$
нало докорінних змін. Сучасні заходи регулювання
мають комплексний характер. Загалом ідея передання
Національному банку повноважень регулятора ринку
страхування має як прихильників, так і критиків. Так,
посилення регуляторних вимог, з одного боку, сприя$
тиме створенню прозорого вітчизняного страхового
ринку і припиненню недобросовісної конкуренції, а з
іншого — може викликати незворотні процеси стаг$
нації страхового сектору через неспроможність стра$
хових компаній відповідати вимогам, особливо за су$
часних умов функціонування. Ефективне функціону$
вання мегарегулятора в Україні є можливим, але для
цього потрібно здійснити низку заходів, здебільшого
правового характеру, і за умови впровадження регу$
лятором збалансованої та поступової політики змін у
страховій діяльності.
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Відповідно до мети, яка полягала у досліджені показників оцінки ефективності конкурентної страB

тегії розвитку консалтингових українських та міжнародних компаній, в роботі було сформовано групу

показників ефективності реалізації для конкурентної стратегії, стратегії розвитку та групу фінансових

показників для конкурентної стратегії розвитку і оцінено їх вагомість під час формування стратегії. СеB

ред ключових показників можна виділити витрати на розвиток (зокрема, це витрати на сучасні інфорB

маційні технології), кількість постійних клієнтів та виручку від реалізації. Також було визначено клюB

чові завдання конкурентної стратегії розвитку, основним з яких є досягнення компанією стійкої ринкоB

вої позиції, відмінної від конкурентів. Водночас було встановлено, що для консалтингової компанії конB

курентна стратегія диверсифікації оптимальніша, ніж стратегія зменшення витрат. Для отримання реB

зультатів дослідження було використано ієрархічно агломеративний метод кластерного аналізу, графічB

ний метод, методи аналізу та синтезу. Попереднім етапом дослідження було формування групу фахівців,

які б відповідали певним критеріям їх фахової приналежності до експертів у галузі стратегічного менедB

жменту.  В результаті чого було з'ясовано, що для вдосконалення рівня управлінської майстерності доB

цільним виглядає отримання управлінцямиBпрактиками сучасних теоретичних знань у сфері стратегічB

ного менеджменту. Основними методами, використаними під час роботи з експертами, були метод індиB

відуального анкетування цільової групи експертів, метод направленого відбору експертів, метод самоB

оцінки фахової приналежності експертів. У результаті було запропоновано для використання в практиці

управління консалтинговою компанією визначений перелік показників оцінки ефективності та окреслеB

не коло типових задач обраної стратегії. Отримані результати також можуть сприяти подальшому розB

витку наукових досліджень у сфері стратегічного менеджменту.

In terms of the aim of the paper, that consisted of the investigation of key performance indicators (KPIs) for

estimating the effectiveness of competitive consulting Ukrainian and International companies' development

strategy, a group of KPIs separately for competitive strategy and development strategy plus a group of financial

indicators for competitive development strategy were formed. Also their importance in strategy formation was

assessed. Among the main valued KPI's are costs for development (in particular, modern information technology

expenses), the permanent customers amount and revenue from sales. The key objectives of the competitive

development strategy were also identified. The main among them is the achievement of a company's stable

market position, which will differ from competitors. At the same time, it was found that for a consulting company,

a competitive diversification strategy is more optimal than a cost reduction strategy. To obtain the results of the

study, a hierarchically agglomerative method of cluster analysis, graphical method, methods of analysis and

synthesis were used. At the previous stage of the study the formation of an expert group was done. All experts

were obliged to meet certain criteria of their professional affiliation to specialists in the field of strategic

management. As a result, it was found that in order to improve the level of managerial skills, it is advisable for

managersBpractitioners to obtain modern theoretical knowledge in the field of strategic management. The main

methods used while working with experts were method of the target group individual questionnaires, method of

experts' targeted selection, method of experts' selfBassessment for their professional affiliation. As a result, it
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розвитку підприємств швидкість

та безпомилковість управлінських рішень можуть впли$
нути іноді на існування цілого підприємства чи його
підрозділу.  Відповідно формування стратегії вимагає
підвищеної майстерності та спеціальних навиків осіб, які
приймають управлінські рішення. Крім того, сучасна
стратегія, яка має на меті успішний розвиток підприєм$
ства, повинна одночасно надавати певні конкурентні
переваги для отримання чи збереження підприємством
свого місця на ринку. Оскільки розвиток технологій та
різноманітні чинники глобалізації змінили профіль
ринків для багатьох сфер діяльності, рівень конкуренції
також зріс. Водночас, оскільки розробка стратегії
підприємства вимагає наявності певних ресурсів, зок$
рема, часу та є доступною для публічного ознайомлен$
ня, як правило, лише у публічних великих компаній, в
невеликих приватних підприємствах питання формуван$
ня конкурентної стратегії розвитку та інструментарій
оцінки її ефективності є комерційною таємницею.  Це,
з однієї сторони, не дозволяє конкурентам дізнатись
планові вектори розвитку підприємства, але, з іншої сто$
рони не дозволяє особам, які приймають управлінські
рішення, зрозуміти актуальність та дієвість власних
інструментів стратегічного менеджменту у порівнянні
з конкурентами та удосконалити існуючі управлінські
технології.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання використання експертних методів у страте$

гічному менеджменті досить часто зустрічається в робо$
тах різних дослідників. Зокрема, можна визначити праці
Клебанової Т.С. [5], Раєвнєвої Є.В., Гольтяєвої Л.А,
Мілєвської Т.С. [7], Данелян Т.Я. [3], Бараз В.Р. [1], Це$
лютиної Т.В. [9] та інших дослідників,  у роботах яких
досліджено як окремі питання методологічного інтру$
ментарію, так і здійснено якісний аналіз щодо показ$
ників оцінки ефективності в консалтингових компаніях.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є дослідження показників, які вико$

ристовуються управлінцями для оцінки ефективності
реалізації конкурентної стратегії розвитку на прикладі
підприємств у сфері консалтингу.

До основного кола завдань віднесено визначення
основних задач конкурентної стратегії розвитку; виз$
начення переліку показників; визначення питомої ваги
зазначених показників. Для проведення дослідження
використано метод індивідуального анкетування цільо$
вої групи експертів, метод направленого відбору екс$
пертів, метод самооцінки фахової приналежності екс$
пертів, ієрархічно агломеративний метод кластерного
аналізу, графічний метод, методи аналізу та синтезу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до інформації різних джерел [2; 6; 9] для

проведення дослідження було обрано базові показни$
ки щодо визначення ефективності стратегії на прикладі
підприємств, які працюють у сфері консалтингу. Зважа$
ючи на особливості роботи осіб, які беруть участь у роз$
робці стратегії,  для дослідження було обрано метод
індивідуального анкетування цільової групи експертів,
де основними складовими є: обгрунтоване формування
цільової групи експертів, розробка інструментарію для
опитування, проведення опитування, обробка отрима$

was proposed for practical use of a consulting company management the defined list of KPIs and outlined a

range of typical objectives of the chosen strategy. The obtained results can also contribute to the further

development of research in the field of strategic management.

Ключові слова: експертне опитування, анкетування, кластерний аналіз, показники оцінки, ефективність
стратегії.

Key words: expert survey, questionnaire, cluster analysis, key performance indicators, strategy effectiveness.

них результатів та розробка пропозицій щодо системи
показників визначення ефективності стратегії.

У рамках дослідження експертам заочно було на$
дано анкети  у форматі тестових файлів та/або доку$
ментів google forms, оскільки кожен формат має свої
недоліки і є по$різному зручним для опрацювання на
українській та англійській мовах на вибір фахівця. В
анкетах було представлено в основному закриті питан$
ня.

Для забезпечення репрезентативності результатів
було сформовано перелік критеріїв в рамках  методу на$
правленого відбору експертів [1, с. 9], а для визначення
кількості фахівців у  виборці  було встановлено, що опти$
мальна кількість експертів має бути в діапазоні від 5 до
30 осіб [3, с. 184; 5, с. 88]. Одним з варіантів визначення
розміру вибірки є також обчислення довірчого інтерва$
лу. В цій роботі довірчий інтервал визначено за форму$
лою 1  для малої вибірки без потреби у повторному
відборі [1, с. 25]:

(1),

де n
x
 —  чисельність вибірки; t — критерій Стьюден$

та; σ2 — дисперсія генеральної сукупності; Δx — довір$
чий інтервал.

у такому випадку також було взято до уваги від$
сутність інформації щодо загальної кількості керівників
консалтингових підприємств, тому рівень довірчого
інтервалу з формули 1 було отримано з використанням
формули 2:

(2).

Оскільки значення σ2 часто є невідомою [1, с. 26],
далі наведено її приблизне обчислення.  Для визначен$
ня імовірної долі стратегів компанії KPMG було визна$
чено, що  при чисельності працівників понад 600 до сфе$
ри топ$менеджменту можна віднести лише 6 керівників
та партнерів компанії [8]. Відповідно імовірна чи$
сельність стратегів на прикладі українського офісу KPMG
складе: p = 6/600 = 0.01, а σ2 складе 0.01*(1$0.01) =0.0099.

Таким чином, при заданому довірчому рівні вибірки
95% (рівень значущості α=5%) та з урахуванням довід$
кових значень t — критерію Стьюдента [1, с. 64] розра$
хункові величини довірчого інтервалу для різних об'ємів
вибірки складуть (табл. 1).

Таким чином, дотримання прийнятого рівня значу$
щості і можливій похибці результату +$5% можливе при
мінімальній вибірці 18 осіб. Отже для проведення досл$
ідження було визначено мінімальну кількість експертів
у розмірі 18 осіб, що є типовим для малої статистичної
вибірки. Для оцінки відповідності експертів якісним ви$
могам було використано метод експертної самооцінки
із використанням питань закритого типу. В дослідженні
взяли участь керівники різного рівня менеджменту євро$
пейських та українських компаній управлінського та
фінансового консалтингу.

Усіх опитаних респондентів можна охарактеризу$
вати за їх роллю в компанії так (див. рис. 1): 40% респон$
дентів склали власники компанії, 28% — директори, ще
28% склали керівники підрозділів/напрямів діяльності і
4% — партнери. Важливо, що власники бізнесу були пе$
реважно і генеральними директорами малих українсь$
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ких  підприємств, а решта респондентів представляли
середній та великий міжнародний консалтинговий
бізнес, тому для оцінки фахової приналежності далі
було виділено дві групи респондентів: власники
підприємств та директори різних рівнів (далі — Дирек$
тори) та керівники підрозділів/напрямів діяльності з
партнерами (далі — Партнери).

У рамках двох сформованих груп було проведено
аналіз питань спеціального другого блоку анкет. За ре$
зультатами цього аналізу з використанням формули 3
[5, с. 88] було визначено рівень фахової приналежності
B експертів до цільової групи:

(3),

де — сукупні бали по і�тому респонденту; n —
розмір вибірки, n = 25.

За результатами розрахунків рівень приналежності
опитаних експертів до цільової групи склав 6.3, отже, в
середньому усі опитані фахівці відповідають цільовій
групі стратегів.

Результати рівня відповідності груп Директорів та
Партнерів показані на рисунку 2.

За даними рисунка 2 можна зазначити, що найбільш
досвідченими в питаннях стратегічного менеджменту
виявились експерти групи Директорів, а найскладніши$
ми для обох груп  виявились питання  фахової підготов$
ки та наявності спеціальних управлінських знань.

Структура відповідей експертів відповідно до їх ролі
в компанії показана на рисунку 3.

До необхідних правил об$
робки експертних відповідей
для кожного оцінюваного об$
'єкта було прийнято визначен$
ня середнього значення рангів
(один ранг дорівнює одному
балу кожного респондента),
відхилення рангів від їх серед$
нього значення, квадрата цих
відхилень, коефіцієнта конкор$
дації та подальша оцінка важ$
ливості думок респондентів за
критерієм Пірсона. З метою
ефективного мінімального ви$
користання часу опитуваних
стратегів для оцінки вагомості
показників пропонувалось об$

t-критерій 
Стьюдента  

(t) 

Кількість 
експертів / 
розмір 
вибірки 

(nx) 

Довірчий 
інтервал  

(Δ) 

2.776 5 12.4% 
2.571 6 10.4% 
2.447 7 9.2% 
2.365 8 8.3% 
2.306 9 7.6% 
2.262 10 7.1% 
2.228 11 6.7% 
2.201 12 6.3% 
2.179 13 6.0% 
2.160 14 5.7% 
2.145 15 5.5% 
2.131 16 5.3% 
2.120 17 5.1% 
2.110 18 4.9% 
2.101 19 4.8% 
2.093 20 4.7% 
2.086 21 4.5% 
2.080 22 4.4% 
2.074 23 4.3% 
2.064 24 4.2% 
2.056 25 4.1% 
2.048 29 3.8% 
2.042 31 3.6% 

Таблиця 1. Значення довірчого інтервалу
при різних об'ємах вибірки

Рис. 1. Структура респондентів за їх роллю у компанії
Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Рис. 2. Накопичений відсоток позитивних відповідей за групами експертів
Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.
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рати по одному показнику і визначити його мінімальну
та максимальну вагу серед груп подібних показників.
Для кожного чинника загальна сума балів визначалась
за формулою 4 [5, с. 93]:

(4),

де S
j
 — сума балів усіх респондентів; j — порядко$

вий номер фактору; i — порядковий номер респонден$
та; R

ij
 — бал (ранг) оцінки, наданої і$тим експертом

j$тому об'єкту.
Середнє значення суми балів оцінок   відбулось за

формулою 5 [5, с. 93]:

(5).

Відхилення суми балів d
j
 від їх середнього значен$

ня розраховано відповідно до формули 6:

(6).

Для загальної сукупності факторів коефіцієнт кон$
кордації W по кожному з них було розраховано за
формулою 7:

(7),

де m — кількість факторів; n — кількість респон$
дентів; Т

і
 — кількість однакових балів у групі.  Розраху$

нок Т
і
 відбувався лише при виявленні рівної кількості

рангів за формулою 8:

(8),

де L
i
 — кількість однакових груп факторів; k

i
 —

кількість складових від кожного експерта по кожній групі.
Далі для перевірки значущості коефіцієнта конкор$

дації за формулою 9 буде обчислено розрахунковий

критерій Пірсона χ2
розр :

(9),

Розрахункове значення критерію Пірсона буде по$

рівнюватись з критичним значенням χ
2
крит , яке можна

визначити використовуючи формулу Excel "ХИ2.ОБР"
для імовірності 95% (рівень значущості α  = 0.05).

Рис. 3. Структура відповідей експертів відповідно до їх ролі в компанії

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Таблиця 2. Результати визначення параметрів щодо
основних цілей та завдань стратегії розвитку підприємства

по цільовій групі

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Показники 

Підсумок 
балів по 
кожному 
показнику 

Відхилення 
від 

середнього 
(dj) 

Квадрат 
відхилень 
сум балів 

(dj
2) 

досягнення 
запланованих 
фінансових показників 14 2.3 5.4
досягнення стійкої 
позиції на ринку 18 6.3 40.1
збільшення ринкової 
вартості компанії 3 -8.7 75.1

Параметри 
Середнє значення 11.67 χ2

розр 4.83 
Коефіцієнт конкордації  0.10 χ2

крит 5.99 

Таблиця 3. Результати визначення параметрів щодо
основних цілей та завдань стратегії розвитку

підприємства по групі Директорів

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Показники 

Підсумок 
балів по 
кожному 
показнику 

Відхилення 
від 

середнього 
(dj) 

Квадрат 
відхилень 
сум балів 

(dj
2) 

досягнення 
запланованих 
фінансових показників 8 0.3 0.1
досягнення стійкої 
позиції на ринку 14 6.3 40.1
збільшення ринкової 
вартості компанії 1 -6.7 44.4

Параметри 
Середнє значення 7.67 χ2

розр 7.32 
Коефіцієнт конкордації 0.15 χ2

крит 5.99 
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З урахуванням інформації попередніх досліджень [2]
респонденти мали обрати з трьох запропонованих варі$
антів відповідей. Результати аналізу наведено в таблиці 2.

Параметри відповідей з таблиці 2 сигналізують щодо
неузгодженості та невисокої значущості думок респон$
дентів, тому додатково представлені таблиці для групи
Директорів (табл. 3) і групи Партнерів (табл. 4).

По групі директорів коефіцієнт конкордації поруч
із переважанням розрахункового критерію Пірсона над
табличним значенням свідчать про відносну групову уз$
годженість стратегів щодо головних задач стратегії роз$
витку, серед яких найважливішим є отримання підприє$
мством стійкої ринкової позиції. Водночас у групі Парт$
нерів з меншою узгодженістю думок найважливішими
задачами обрано планові фінансові показники.

У рамках аналізу результатів визначення найважли$
віших завдань конкурентної стратегії компанії було
проведено аналогічні розрахунки. Спочатку експертам
було запропоновано вісім варіантів відповідей, однак
після попереднього аналізу відповідей на всі варіанти
жодна з груп не досягнула значущого рівня за ураху$
ванням коефіцієнту конкордації. Тому було поступово
зменшено кількість питань. У результаті різних варіантів
по всім респондентам значущі та узгоджені результати
показані в таблиці  5.

Коефіцієнт конкордації свідчить про відносну узгод$
женість респондентів, тому досягнення власної,
відмінної від конкурентів, позиції на ринку, можна заз$
начити як основну задачу конкурентної стратегії ком$
панії.  Однак важливо також, що диверсифікація та до$
сягнення мінімального рівня цін, як дві окремі конку$
рентні стратегії, за оцінками експертів консалтингу ма$
ють різну вагу: диверсифікація виявилась набагато виг$
рашною стратегією.

Під час визначення кола показників оцінки стійкості
розвитку компанії респонденти мали обрати важливі по$
казники та визначити ступінь їх важливості. Результа$
ти аналізу відповідей показано в таблиці 6.

Як видно з таблиці 6, думки респондентів не є  уз$
годженими, так само як і в групах Директорів та
Партнерів. Для визначення причин неузгодженості
та чинників з найбільшим співпадінням точок зору
респондентів буде застосовано ієрархічно агломера$
тивний метод кластерного аналізу [4]. В рамках цьо$

Показники 

Підсумок 
балів по 
кожному 
показнику 

Відхилення 
від 

середнього 
(dj) 

Квадрат 
відхилень 
сум балів 

(dj
2) 

 досягнення запланованих 
фінансових показників 6 2.0 4.0 
досягнення стійкої 
позиції на ринку 4 0.0 0.0 
 збільшення ринкової 
вартості компанії 2 -2.0 4.0 

Параметри 
Середнє значення 4.00 χ2

розр 3.13 
Коефіцієнт конкордації  0.06 χ2

крит 5.99 

Таблиця 4. Результати визначення параметрів щодо
основних цілей та завдань стратегії розвитку

підприємства по групі Партнерів

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Показники 

Підсумок 
балів по 
кожному 
показнику 

Відхилення 
від 

середнього 
(dj) 

Квадрат 
відхилень 
сум балів 

(dj
2) 

досягнення власної 
позиції на ринку, 
відмінної від конкурентів 18 7.0 49.0 
досягнення мінімального 
рівня цін на послуги 
компанії 1 -10.0 100.0 
диверсифікація напрямів 
діяльності 14 3.0 9.0 

Параметри 
Середнє значення 11.00 χ2

розр 6.32 
Коефіцієнт конкордації  0.13 χ2

крит 5.99 

Таблиця 5. Результати визначення параметрів щодо
основних цілей та завдань конкурентної стратегії

підприємства по цільовій групі

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Таблиця 6.  Важливі показники під час оцінювання стійкості розвитку компанії по усій групі респондентів

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

№ Показник Сума 
балів

Підсумковий 
бал з 

урахуванням 
ваги 

Відхилення 
від 

середнього 
значення 

Квадрат 
відхилень 
сум балів 

1 Витрати на дослідження 
та інновації 

8 1.6 0.85 0.72 

2 Витрати на сучасні 
інформаційні технології 

14 3.92 3.17 10.03 

3 Витрати на благодійність 3 -1.2 -1.95 3.81 
4 Витрати на розвиток 

компанії 
17 7.48 6.73 45.26 

5 Витрати у розвиток 
суспільства 

2 -0.24 -0.99 0.99 

6 Витрати у захист 
навколишнього 
середовища 

3 -0.48 -1.23 1.52 

7 Наявність зв’язків із 
державними установами 

7 0.28 -0.47 0.22 

8 Наявність зв’язків із 
публічними діячами 

5 -0.2 -0.95 0.91 

9 Наявність зв’язків із 
громадськими 
організаціями 

9 -0.36 -1.11 1.24 

10 Наявність міжнародних 
партнерів 

15 -0.6 -1.35 1.83 

11 Членство в профільних 
асоціаціях та 
об′єднаннях 

12 -1.92 -2.67 7.14 

 Середнє значення   0.75    
 Коефіцієнт конкордації   0.00    
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го методу подібність або розбіжності між
об'єктами вибірки визначається в залеж$
ності від метричної відстані між ними. В
якості метрики в розрахунках буде викори$
стано евклідову відстань, обчислену з вико$
ристанням формули 10:

 (10),

де   — евклідова відстань між об'єк$

тами;   та  — значення k$змінної у і$
того та j$того об'єктів;

Вихідні дані для використання методу по$
казано в таблиці 7.

Графічно підсумкові ранги показані на
рисунку 4.

За даними рисунка 4 візуально можна ви$
ділити як мінімум п'ять кластерів. При таблич$
ному використанні ієрархічного агломератив$
ного методу необхідно сформувати мат$
рицю відстаней (див. табл. 8).

Далі з використанням методу "найб$
лижчого сусіда"  найменшою відстанню
було визначено відстань між 5 та 8 показ$
никами. Отже, витрати на розвиток сусп$
ільства та наявність зв'язків із публічними
діячами доцільно об'єднати в один кластер.
За алгоритмом методу в рамках цього дос$
лідження повторення побудови кластерів
можливе до отримання коефіцієнту кон$
кордації, який би показав узгодженість ду$
мок експертів поруч із проведенням тесту$
вання з критерієм Пірсона, тому далі було
сформовано більші кластери до отриман$
ня всього двох найближчих кластерів. Ре$
зультати наведено в таблиці 9.

Аналізуючи дані таблиці 9 можна визначити лише
витрати на розвиток підприємства в якості найважлив$
ішого показника ефективності стратегії розвитку, хоча
на другому та третьому місцях за зваженими рангами
йдуть витрати на сучасні інформаційні технології та на
дослідження та інновації.

Для формування переліку показників оцінки ефек$
тивності конкурентної стратегії компанії та визначен$

ня їх ваги було зроблено розрахунки, аналогічні попе$
редньому аналізу показників для стратегії розвитку і
представлено результати в таблиці 10.

Відповідно до отриманого коефіцієнту конкордації оцін$
ки респондентів неузгоджені, тому критерій Пірсона не
розраховувався. Подібний результат було отримано для
аналізу результатів окремо по двом групам Директорів та
Партнерів. Водночас найбільш спірними показниками під
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№ показника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Директори (хі1) 0.35 2.65 -0.88 5.65 -0.12 -0.24 0.24 -0.12 -0.35 -0.41 -1.24 
Партнери (хі2) 1.88 1.25 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.63 

Таблиця 7.  Ранги показників стратегії розвитку по двом групам респондентів

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Рис. 4. Підсумкові ранги показників оцінки стратегії розвитку
компанії  для двох груп респондентів

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 
1 0.00 2.38 2.25 5.29 1.93 1.97  1.88 1.93 2.00 2.02 2.96 
2 2.38 0.00 3.74 3.06 3.03 3.14  2.72 3.03 3.25 3.30 4.31 
3 2.25 3.74 0.00 6.79 0.76 0.65  1.12 0.76 0.53 0.47 0.72 
4 5.29 3.06 6.79 0.00 6.06 6.17  5.73 6.06 6.29 6.34 7.32 
5 1.93 3.03 0.76 6.06 0.00 0.12  0.35 0.00 0.24 0.29 1.28 
6 1.97 3.14 0.65 6.17 0.12 0.00  0.47 0.12 0.12 0.18 1.18 
7 1.88 2.72 1.12 5.73 0.35 0.47  0.00 0.35 0.59 0.65 1.60 
8 1.93 3.03 0.76 6.06 0.00 0.12  0.35 0.00 0.24 0.29 1.28 
9 2.00 3.25 0.53 6.29 0.24 0.12  0.59 0.24 0.00 0.06 1.08 
10 2.02 3.30 0.47 6.34 0.29 0.18  0.65 0.29 0.06 0.00 1.03 
11 2.96 4.31 0.72 7.32 1.28 1.18  1.60 1.28 1.08 1.03 0.00 

Таблиця 8. Матриця відстаней для показників оцінки
стійкості розвитку компанії

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Показники 

Підсумок 
балів по 
кожному 
показнику 

Відхилення 
від 

середнього 
(dj) 

Квадрат 
відхилень 
сум балів 

(dj
2) 

Комплекс показників, які 
характеризують стійкість 
розвитку підприємства 0.8 -3.3 11.16 
Витрати на розвиток компанії 7.48 3.3 11.16 

Параметри 
Середнє значення 4.14 χ2

розр 1.78 
Коефіцієнт конкордації  0.07 χ2

крит 3.84 

Таблиця 9. Підсумкові кластери для показників стійкості розвитку компанії

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.
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час аналізу виявились "загальні
маркетингові витрати" та "витра$
ти на зв'язки з громадськістю",
тому для подальшого кластерно$
го аналізу вони не пропонувались
як такі, що дозволяють оцінити
ефективність конкурентної стра$
тегії. Вихідні дані для використан$
ня методу показано в таблиці 11.

Графічно підсумкові ранги
показано на рисунку 5.

Очевидно, що найактуальні$
шим виявився показник кількості
постійних клієнтів для двох груп
респондентів. Для оцінки ваго$
мості думок щодо решти буде ви$
користано метод кластерного
аналізу, матриця відстаней для
якого сформована з урахуван$
ням даних таблиці 11 та форму$
ли 10 і представлена в таблиці 12.

З використанням методу
"найближчого сусіда"  наймен$

шою відстанню було визначено відстань
між 3 та 8 показниками ("наявність портфо$
ліо", "відсутність судових позовів"), які було
об'єднано у перший кластер. Далі поступо$
во шляхом об'єднання показників у різні
кластери було отримано два підсумкові кла$
стери з відстанню 5,12. Водночас коефіцієнт
конкордації обчислювався як 0.09, а розра$
хунковий критерій Пірсона перевищив таб$
личне значення (див. табл. 13).

Таким чином, під час оцінювання ефек$
тивності конкурентної стратегії консалтин$
гової компанії крім кількості постійних
клієнтів, можна застосовувати комплексний
показник підтвердження позитивного дос$
віду компанії, до складу якого входять відгу$
ки, рекомендації, портфоліо, власні робочі
методики тощо. І останнє, що стосується
оцінки конкурентоспроможності стратегії —
це соціально$економічний ефект.

Аналіз фінансових показників було
здійснено за алгоритмом аналізу попередніх
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№ показника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Директори (хі1) 0.6 1.8 0 -0.3 0.36 5.33 0 -0.12 -0.36 -0.72 0.6 1.8 
Партнери (хі2) 0.06 -0.12 -0.06 0.3 0 2.03 0.42 0 0 0 0.06 -0.12 

Таблиця 11. Ранги показників ефективності конкурентної стратегії по двом групам респондентів

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Рис. 5. Підсумкові ранги показників оцінки конкурентної стратегії
компанії  для двох груп респондентів

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Ряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0.00 1.21 0.61 0.93 0.25 5.12 0.70 0.72 0.96 1.32 
2 1.21 0.00 1.80 2.14 1.44 4.13 1.88 1.92 2.16 2.52 
3 0.61 1.80 0.00 0.47 0.36 5.73 0.48 0.13 0.36 0.72 
4 0.93 2.14 0.47 0.00 0.72 5.89 0.32 0.35 0.31 0.52 
5 0.25 1.44 0.36 0.72 0.00 5.37 0.55 0.48 0.72 1.08 
6 5.12 4.13 5.73 5.89 5.37 0.00 5.57 5.82 6.04 6.38 
7 0.70 1.88 0.48 0.32 0.55 5.57 0.00 0.44 0.55 0.83 
8 0.72 1.92 0.13 0.35 0.48 5.82 0.44 0.00 0.24 0.60 
9 0.96 2.16 0.36 0.31 0.72 6.04 0.55 0.24 0.00 0.36 
10 1.32 2.52 0.72 0.52 1.08 6.38 0.83 0.60 0.36 0.00 

Таблиця 12. Матриця відстаней для показників оцінки ефективності конкурентної стратегії компанії

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Таблиця 10. Важливі показники під час оцінювання ефективності конкурентної
стратегії  компанії по усій групі респондентів

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

№ Показник Сума 
балів

Підсумковий 
бал з 

урахуванням 
ваги 

Відхилення 
від 

середнього 
значення 

Квадрат 
відхилень 
сум балів 

1 Наявність відгуків клієнтів 6 0.72 0.85 0.72 
2 Наявність рекомендацій 12 0.96 3.17 10.0 
3 Наявність портфоліо 3 -0.12 -1.95 3.81 

4 
Наявність власних робочих методик, 
проектів 10 0 6.73 45.3 

5 Наявність спеціальних сертифікатів 7 0.28 -0.99 0.99 
6 Кількість постійних клієнтів 20 9.6 -1.23 1.52 
7 Кількість повторних звернень клієнтів 20 0.8 -0.47 0.22 
8 Відсутність судових позовів 2 -0.16 -0.95 0.91 

9 
Досвід у вирішенні однорідних проблем 
та задач 6 -0.48 -1.11 1.24 

10 Соціально-економічний ефект 4 -0.48 -1.35 1.83 
11 Загальні маркетингові витрати 0 0 -2.67 7.14 
12 Витрати на зв′язки з громадськістю 0 0   
 Середнє значення   0.93   
 Коефіцієнт конкордації  0.00   
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двох груп показників. Результати обробки відповідей
експертів за цим питанням наведено в таблиці нижче.

Оскільки відсутня узгодженість експертів  критерій
Пірсона не розраховувався. Аналогічна ситуація спо$
стерігалась при аналізі окремо групи Директорів та
групи Партнерів. Тому далі також як при попередніх
показниках буде використано метод кластерного ана$
лізу. Вихідні дані для проведення кластерного аналізу
по фінансовим показникам наведено в таблиці 15.

Графічно інформація таблиці 15 показана на рисун$
ку 6.

Отже, чотири різні кластери вже виділяються на
рисунку 6. Зважаючи на значні відстані між ними  та$
кож буде застосовано метод кластерного аналізу після
формування матрицю відстаней (див. табл. 16).

Найменша відстань 0.14 є між показникам "струк$
тура витрат" та "питома вага заробітної плати персо$
налу у собівартості проєкту", які сформовано в пер$
ший кластер. Далі бур отримано два кластерів: комп$
лексна група фінансових показників та рента$
бельність окремо кожного проєкту. Більша кількість
кластерів не поліпшувала узгодженість експертів. Ре$
зультати кластеризації показано в таблиці 17.

Таким чином, узгодженість респондентів є
лише у необхідності застосування комплексної
системи фінансових показників, а найбільш важ$
ливим серед них є виручка від реалізації та рен$
табельність кожного проєкту окремо.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, можна зробити такі вис$

новки. По$перше, під час визначення вимоги до
експертів щодо оцінки показників у сфері стра$
тегічного менеджменту та оцінці їх відповідності
цільовій групі було з'ясовано, що практикуючі
керівники компаній переважно малого та серед$
нього бізнесу, як правило, не мають спеціальної
підготовки в сфері управління, тому вбачається
можливим також подальший розвиток
профільної освіти управлінців для по$
кращення їх рівня знань та майстер$
ності в розробці стратегій.

По$друге, визначений під час дослід$
ження чіткій набір основних задач щодо
стратегії розвитку та конкурентної стра$
тегії дозволяє обмежити широке коло аль$
тернатив, відділивши основні з них. Це оч$
ікувано скоротить час на розробку стра$
тегії розвитку підприємства з наданням їй
одночасно характеристик конкурентної
стратегії. А отримані основні задачі щодо
формування стратегії дозволяють форму$
вати новий окремий вид стратегії — кон$

Показники 

Підсумок 
балів по 
кожному 
показнику 

Відхилення 
від 

середнього 

Квадрат 
відхилень 
сум балів 

Кількість постійних клієнтів 9.6 3.8 14.4 
Показники, що 
підтверджують досвід та 
репутацію 2 -3.8 14.4 

Параметри 
Середнє значення 5.80 χ2

розр 4.62 
Коефіцієнт конкордації  0.09 χ2

крит 3.84 

Таблиця 13. Підсумкові кластери для показників оцінки
ефективності конкурентної стратегії компанії

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.
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№ показника 2 3 4 5 6 7 
Директори (хі1) 0.6 1.8 0 -0.3 0.36 5.33 0 
Керівники (хі2) 0.06 -0.12 -0.06 0.3 0 2.03 0.42 

Таблиця 15. Ранги фінансових показників оцінки ефективності конкурентної
стратегії розвитку компанії  по двом групам респондентів

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Рис. 6. Підсумкові ранги фінансових показників оцінки конкурентної стратегії розвитку компанії
для двох груп респондентів

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Таблиця 14. Важливі фінансові показники під час оцінювання
ефективності конкурентної стратегії  розвитку компанії по всій

групі респондентів

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

№ Показник Сума 
балів

Підсумковий 
бал з 

урахуванням 
ваги 

Відхилення 
від 

середнього 
значення 

Квадрат 
відхилень 
сум балів 

1 Виручка від реалізації 11 2.2 1.70 2.88 
2 Чистий прибуток 14 5.04 4.54 20.59 
3 Рентабельність EBITDA 8 0.96 0.46 0.21 
4 Рентабельність окремо 

кожного проекту 
9 -3.24 -3.74 14.01 

5 Структура витрат 3 -0.48 -0.98 0.97 
6 Питома вага заробітної 

плати персоналу у 
собівартості проекту 

5 -0.4 -0.90 0.82 

7 Ринкова вартість 
компанії 

7 -0.56 -1.06 1.13 

 Середнє значення   0.50   
 Коефіцієнт конкордації 

  
 0.00   
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курентну стратегію розвитку, яка б мала на меті досягнен$
ня стійкої ринкової позиції, відмінної від конкурентів;

По$третє, перелік показників, які дозволяють оці$
нити ефективність реалізації окремо конкурентної стра$
тегії та стратегії розвитку також можливо застосову$
вати на різних етапах формування конкурентної стра$
тегії  розвитку,  тому числі у кількісному аналізі. Вод$
ночас оскільки проведене дослідження не мало на меті
визначення будь$яких кількісних значень отриманих
показників, а лише формування їх переліку та визначен$
ня їх значущості для розробки системи оцінки показ$
ників ефективності стратегії, що відкриває перспекти$
ви подальших досліджень у цьому напрямі.

Отже, загалом у рамках проведеного дослідження
було вирішено усі поставлені задачі, що робить можли$
вим подальшу роботу над удосконаленням складових
процесу формування конкурентної стратегії розвитку
підприємства.
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Ряд 1 2 3 4 5 6 7 
1 0.00 3.06 1.29 4.17 2.15 2.18 2.50 
2 3.06 0.00 4.35 7.16 5.17 5.21 5.55 
3 1.29 4.35 0.00 2.98 0.99 0.96 1.23 
4 4.17 7.16 2.98 0.00 2.03 2.02 1.78 
5 2.15 5.17 0.99 2.03 0.00 0.14 0.48 
6 2.18 5.21 0.96 2.02 0.14 0.00 0.37 
7 2.50 5.55 1.23 1.78 0.48 0.37 0 

Таблиця 16. Матриця відстаней для фінансових показників оцінки ефективності
конкурентної стратегії розвитку компанії

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Таблиця 17. Підсумкові кластери для фінансових показників
оцінки ефективності конкурентної стратегії розвитку

компанії

Джерело: сформовано автором за результатами дослідження.

Показники 

Підсумок 
балів по 
кожному 
показнику 

Відхилення 
від 

середнього 

Квадрат 
відхилень 
сум балів 

Група фінансових 
показників (виручка від 
реалізації, чистий прибуток, 
рентабельність EBITDA, 
структура витрат, питома 
вага заробітної плати 
персоналу у собівартості 
проекту, ринкова вартість 
компанії) 6.76 5.0 25.0 
Рентабельність окремо 
кожного проекту -3.24 5.0 25.0 

Параметри 
Середнє значення 1.76 χ2

розр 4.00 
Коефіцієнт конкордації  0.16 χ2

крит 3.84 


