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CREATIVE POTENTIAL OF UKRAINE: ANALYSIS, DEVELOPMENT DIRECTIONS

У статті досліджено методику визначення та динаміку рейтингових показників України в ГлобальноJ

му індексі креативності, Індексі соціального прогресу, Глобальному індексі інновацій. Доведено, що УкJ

раїна має достатньо високий креативний потенціал, який базується, в першу чергу, на талантах (людсьJ

кому капіталі). Визначено чинники, що негативно впливають на формування креативного потенціалу

України: несприятливе політичне, регуляторне та бізнесJсередовище; відсутність стратегічного бачення

розвитку культурноJкреативної сфери органами державної влади та місцевого самоврядування; недоJ

статній обсяг інвестицій в НДДКР та в освіту; незадовільна якість освіти, довкілля, особистої безпеки;

низький рівень відкритості та толерантності українського суспільства. Зроблено висновок, що джереJ

лом креативності є умови життя та праці робочої сили, тому з метою розвитку креативного потенціалу

слід створити певні умови для креативності. Розроблено напрями розвитку креативного потенціалу

українського суспільства.

The article examines the methodology of defining and dynamics of Ukraine's ratings in the Global Creativity

Index, Social Progress Index and Global Innovation Index. It has been proven that Ukraine has quite a high

creative potential (both unlocked potential and development potential), based predominantly on talents (human

capital). The analysis allowed to highlight the factors that have a negative impact on the formation of Ukraine's

creative potential. Among them are the following: unfavorable political, regulatory and business environment,

lack of strategic vision of culture and creative sector development among the state and local government bodies,

insufficient investment into R&D and education; inadequate quality of education, environment and personal

security; low levels of openness and tolerance of the Ukrainian society. The conclusion is made that the sources

of creativity are the living and working conditions of the labor force, so in order to develop the creative potential,

certain conditions for creativity need to be put into place. The directions of developing the creative potential of

the Ukrainian society are outlined.

According to the scientists, the development of the creative economy will become a driver of Ukraine's

economic growth until 2030. With regards to this, the need to evaluate and analyze the creative potential of

Ukraine, as well as outline the directions of its development, becomes more pressing.

The key living conditions that foster the development of creativity are the level of prosperity and growth

opportunities. We believe that now more attention should be paid to reforming secondary and higher education,

transitioning from reproductive learning to competenciesJbased learning as soon as possible, forming the ability

for active lifelong learning, developing communication and leadership skills among students.

Working conditions combine the formation of favorable conditions for creativity at an actual workplace (microJ

environment conditions) and in the country overall (macroJenvironment conditions). Among the macroJ
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині значну кількість досліджень присвячено

змінам, що відбуваються на ринку праці, та необхідності
адаптації до цих змін вищої освіти. Згідно з висновками
McKinsey Global Institute, до 2030 року роботи можуть
замінити 800 млн робочих місць [1]. Значні досягнення
в галузі автоматизації, штучного інтелекту, а також
спрощення доступу до так званих великих даних (Big
Data), інструментів та методів їх обробки призводять до
зникнення або суттєвої трансформації традиційних ро$
бочих місць та виникнення нових, яких нині ми навіть
не можемо уявити [2]. Саме у креативних індустріях, на
думку науковців, такі робочі місця створюватимуться
шаленими темпами [3, с. 82]. Високі темпи зростання
креативних індустрій (від 4,3 % до 17,6 % у різних краї$
нах), які вдвічі перевищують темпи зростання сфери
послуг та вчетверо — сфери промислового виробницт$
ва, а також зростання частки зайнятих у креативній еко$
номіці (25 % молодого населення світу) [4, с. 115] спри$
яли тому, що експерти Світового економічного форуму
в Давосі розглядають креативну економіку як нову мо$
дель економічного зростання, суттєвою перевагою якої
"є порівняно незначні початкові інвестиції у так звану
"м'яку" інфраструктуру (людський капітал)" [5]. За да$
ними Звіту "Перспективи креативної економіки: тен$
денції міжнародної торгівлі в креативних індустріях"
Конференції Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку
(UNCTAD), експорт креативних товарів з України
збільшився з 239 млн дол. США у 2005 р. до 768 млн дол.
США у 2014 р., що свідчить про значний потенціал кре$
ативної економіки країни, в якій задіяно близько 470 000
осіб (2,8% працездатного населення країни) [6, с. 418].
За даними Національного інституту стратегічних до$
сліджень, у 2017 р. сфера креативної економіки принес$
ла країні біля 105 млрд грн (близько 4,4% ВВП) [7, c. 6].
Розвиток сектору креативних індустрій є одним з семи
пріоритетних напрямків Експортної стратегії України
на 2017—2021 роки [8]. На думку науковців, саме роз$
виток креативної економіки повинен стати драйвером
економічного розвитку України до 2030 р.: "Лише
ціннісні орієнтації на креативність, творення нового та
співробітництво зможуть докорінно змінити траєкто$
рію руху національної економіки від зубожіння й де$
градації до стабілізації й майбутнього процвітання в
довгостроковій перспективі" [4, с. 118].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У "Звіті про майбутнє професій 2018" Світового еко$

номічного форуму в Давосі наведено топ$10 навичок,
якими повинні володіти працівники, що шукатимуть
роботу у 2022 році. Однією з найбільш актуальних є
"креативність, оригінальність та ініціативність". За да$
ними звіту, роль креативності у майбутньому лише зро$
статиме [9, c. 12].

Цю тезу підтверджує також дослідження McKinsey
Global Institute "Зміна навичок: автоматизація та май$
бутнє робочої сили", згідно з яким зі зростанням авто$
матизації, попит компаній на креативність до 2030 року
суттєво зросте [10].

Учасники Світового економічного форуму в Давосі
2018 року (зокрема, Jack Ma — засновник та голова ради

environment conditions that would foster the development of the creative potential of the Ukrainian society

special emphasis should be made on the necessity of forming a strategic vision of the culture and creative sector

by the state and local government bodies.

To create the conditions that will foster and stimulate creativity, the efforts of the state and local government

bodies, as well as public organisations, need to work together.

Ключові слова: креативна економіка, "м'які" навички, креативність.
Key words: creative economy, soft skills, creativity.

директорів Alibaba Group, та Minouche Shafik — дирек$
торка Лондонської школи економіки) наголошували на
необхідності формування у майбутніх працівників —
сьогоднішніх учнів та студентів — "м'яких" навичок або
Soft Skills [1], які необхідні працівникам будь$якого виду
діяльності, оскільки сприяють швидкій адаптації до змін
та вирішенню нестандартних завдань.

Allen Blue, засновник та віце$президент компанії
LinkedIn — соціальної мережі для пошуку та встанов$
лення ділових контактів, в якій зареєстровано понад
645 мільйонів користувачів з понад 200 країн світу [11] —
на Світовому економічному форумі в Давосі 2020 року
зазначив, що HR$менеджери визначають потребу в "м'я$
ких" навичках як найважливішу тенденцію в світі.
Оскільки такі навички неможливо автоматизувати,
працівники, які володіють ними, в майбутньому става$
тимуть більш цінними для організацій [12].

У звіті Global Talent Trends 2019 наголошується, що
перше місце серед "м'яких" навичок, попит на які з боку
роботодавців значно перевищує їх пропозицію на рин$
ку праці, займає креативність. Слід зазначити, що у на$
званому дослідженні попит вимірювався шляхом аналі$
зу та виявлення навичок, які перераховували у своїх
профілях LinkedIn найбільш високооплачувані праців$
ники [13].

Це пояснюється тим, що креативність, разом зі знан$
нями та доступом до інформації, є драйвером розвитку
не лише особистості, а й цілого ряду видів економічної
діяльності — креативних індустрій та країн загалом [3,
c. 76; 4, c. 114].

Тобто існує прямий зв'язок між рівнем креативності
суспільства та рівнем добробуту країни. У зв'язку з цим
постає необхідність вимірювання креативності.

Серед зарубіжних науковців найбільш відомою ме$
тодикою визначення креативності є методика Річарда
Флориди [5]. В Україні є лише поодинокі дослідження,
що стосуються вказаної проблематики, зокрема, влас$
ний методичний підхід до оцінки креативного потен$
ціалу України було розроблено І. Кичко та А. Холодниць$
кою [14], які пропонують оцінювати ключові компетен$
тності персоналу, конкурентоспроможність людських
ресурсів та креативний потенціал суспільства (у якості
індикаторів для оцінки останнього обрані інвестиції в
наукові дослідження, кількість інновацій, глобальні
індекси технологій, креативного класу, освіти, талан$
ту, толерантності).

Ю.В. Сотнікова [15] та Ю.М. Сиваш [16] намагались
адаптувати методику Р. Флориди для розрахунку індек$
су креативності регіонів України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз креативного потенціалу Ук$

раїни, з'ясування причин, що впливають на його фор$
мування, та обгрунтування напрямів розвитку креатив$
ного потенціалу суспільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під креативністю розуміють формулювання нових

ідей та їх реалізацію у процесі створення оригінальних
творів мистецтва, культурного продукту, наукових
відкриттів, інновацій у виробничій діяльності [4, c. 113].
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Річард Флорида виділяє такі види креативності: тех$
нологічну (винахідливість), економічну (підприєм$
ливість), мистецьку та культурну [5].

Окремі дослідники розрізняють "художню" та "еко$
номічну креативність", зазначаючи, що художня креа$
тивність "лежить в основі практик самовираження в та$
ких галузях як література, візуальне та виконавче мис$
тецтво, музика", а "економічна креативність більше
пов'язана з інноваціями, створенням нового … у сфері
бізнесу (дизайн, реклама, відео та фільми, радіо та ТБ, про$
грамування та створення комп'ютерних ігор тощо)" [17].

Методика розрахунку Глобального індексу креа$
тивності була запропонована Річардом Флоридою у
2004 р. у праці "Злет креативного класу". Автор вважає
цей індекс "базовим індикатором регіонального еконо$
мічного розвитку й довготривалого економічного потен$
ціалу" [5]. Названа методика постійно удосконалюєть$
ся, остання її версія представлена в таблиці 1. На думку
автора, чинниками сталого економічного розвитку
(міста або країни) є три "Т": технології, таланти, толе$
рантність.

Для розрахунку Глобального індексу талантів по$
трібно визначити відсоток працівників креативного кла$

су у загальній кількості зайнятих.
Він розраховується на основі да$
них Міжнародної організації праці
(МОП). До креативного класу
відносять науковців, освітян, арх$
ітекторів, інженерів, програмістів,
митців, музикантів, дизайнерів,
працівників ЗМІ та сфери розваг,
а також креативних професіоналів
(менеджерів, фінансистів, лікарів,
працівників у галузях юриспру$
денції та продажів), загальна риса
яких — здатність до самостійного
визначення професійних завдань.

Третім чинником сталого еко$
номічного розвитку є толерант$
ність. Як наголошує Р. Флорида,
"толерантність є більше ніж про$
сто питання політичної корект$
ності — вона є імперативом еконо$
мічного розвитку. Місця, які віта$
ють розмаїття, сприяють креа$
тивності та плекають її" [5].

Визначення індексу толерант$
ності на основі опитування Інсти$
туту Геллапа щодо толерантності

до сексуальних меншин є достатньо контроверсійною
темою. Проте Р. Флорида наголошує, що соціальне не$
сприйняття геїв та лесбійок залишається нині одним з
найвагоміших бастіонів нетолерантності. Тому там, де
комфортно почуваються сексуальні меншини, добре по$
чуватимуться представники расових та етнічних мен$
шин, іммігранти, а також "усілякі ексцентрики і диваки,
які є джерелом нових ідей" [5].

У 2011 р. Martin Prosperity Institute представив ре$
зультати дослідження з визначення Глобального індек$
су креативності, яке охопило 82 країни, в тому числі й
Україну [19], у 2015 р. — 139 країн [18].

На рисунках 1 та 2 представлено топ$10 країн з рей$
тингу за Глобальним індексом креативності, а також Ук$
раїна та країни, з якими вона межує.

Порівняння рисунків свідчить, що протягом дослід$
жуваного періоду десятка лідерів практично не зміни$
лася. У 2011 році Україна посіла 49 місце серед 82 країн,
у 2015 — 45 зі 139 країн, поступившись серед своїх
сусідів Угорщині (28 місце), Білорусі (37), Росії (38), не$
суттєво випередивши Польщу (46), а також Словаччину
(54), Румунію (68) та Молдову (105). Аналіз рисунків дає
можливість підтвердити висновок про існування взає$

мозв'язку між рівнем креатив$
ності суспільства та рівнем роз$
витку крани: що вищий рівень кре$
ативності, то вагоміші економічні
переваги має країна [20].

Проте для аналізу креатив$
ності цікаве ранжування країн за
частковими індексами (табл. 2).

У 2015 р. Україна посіла 24 міс$
це за індексом таланту (40 — за
часткою креативного класу, яка
становила 29,75% (для порівнян$
ня у Люксембурзі, який зайняв
першу сходинку у рейтингу за цим
показником, — 53,68%) та 11 — за
рівнем освіти), 43 — за індексом
технологій (33 — за інвестиціями
в НДДКР та 37 — за кількістю па$
тентних заявок на 1 млн населен$
ня) та 105 — за індексом толеран$
тності (98 — за толерантністю до
расових та етнічних меншин та 85 —
до сексуальних меншин). Як бачи$
мо з таблиці 2, порівняно високий
загальний рейтинг України у Гло$

Інтегральний індекс Індекси Субіндекси Показники 
Глобальний 
креативний клас

Відсоток працівників 
креативного класу у загальній 
кількості зайнятих  

Глобальний індекс 
талантів 
(середнє арифметичне 
двох субіндексів) 
 

Глобальні 
освітні 
досягнення 
 

Відсоток осіб, що здобувають 
освіту (професійно-технічну, 
вищу), у віковій групі, що 
охоплює п'ять років після 
закінчення середньої школи 

Глобальні 
інвестиції в 
НДДКР 

Обсяг інвестицій у НДДКР у 
відсотках від ВВП країни 

Глобальний  
індекс технологій 
(середнє арифметичне 
двох субіндексів) Глобальні 

інновації  
Заявки на патенти на млн осіб  

Глобальна 
толерантність  
до етнічних та 
расових меншин

Відсоток респондентів, які 
вважають, що громада, у якій 
вони проживають, є хорошим 
місцем для етнічних і расових 
меншин 

Глобальний індекс 
креативності 
(визначається як 
середнє арифметичне 
трьох індексів) 
 

Індекс толерантності 
(середнє арифметичне 
двох субіндексів) 
 

Глобальна 
толерантність до 
геїв та лесбійок 

Відсоток тих, хто повідомляє, 
що їхні громади є хорошим 
місцем для проживання геїв та 
лесбійок 

Таблиця 1. Методика розрахунку Глобального індексу креативності

Джерело: побудовано за [18, с. 36—37].

0,923 0,902 0,894 0,878 0,87 0,866 0,862 0,862 0,858 0,854

0,606
0,541

0,476 0,476
0,419

0,346

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Ш
ве
ці
я

С
Ш
А

Ф
ін
ля
нд
ія

Д
ан
ія

А
вс
тр
ал
ія

Н
ов
а 
Зе
ла
нд
ія

К
ан
ад
а

Н
ор
ве
гі
я

С
ін
га
пу
р

Н
ід
ер
ла
нд
и

У
го
рщ

ин
а

Ро
сі
йс
ьк
а 
Ф
ед
ер
ац
ія

С
ло
ва
чч
ин

а

П
ол
ьщ

а

У
кр
аї
на

Ру
м
ун
ія

Рис. 1. Global creativity index, 2011

Джерело: побудовано за даними [19, c. 40—41].
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бальному індексі креативності зумовле$
ний високим рейтингом за Індексом та$
лантів, величина якого, у свою чергу,
залежить від великої частки молоді, що
отримує вищу освіту. Постсоціалі$
стичні країни, зокрема й Україна, ха$
рактеризуються низькими показника$
ми індексу толерантності. Оскільки
індекс таланту значно вище, ніж індекс
технологій та індекс толерантності, для
зміцнення позицій у Глобальному рей$
тингу креативності Україні слід більше
уваги приділити створенню умов для
розвитку креативності.

Спроби адаптувати методику роз$
рахунку індексу креативності, запропо$
новану Р. Флоридою, до українських
реалій були здійснені Ю.В. Сотніковою
[15] та Ю.М. Сиваш [16]. Для розрахун$
ку індексу креативності регіонів Украї$
ни науковці запропонували використо$
вувати показники, за якими ведеться
статистичний облік (табл. 3).

Ю.М. Сиваш, на відміну від Ю.В.
Сотнікової, для розрахунку індексу креативності про$
понує використовувати чотири субіндекси: таланту, тех$
нологій, толерантності та інвестиційно$інноваційного
розвитку промисловості (як рангу області у рейтингу
згідно з проведеним моніторингом). Як показник для
визначення індексу таланту автор пропонує використо$
вувати показник кількості дослідників на 1 млн жителів
регіону, інвестицій в науку — частку витрат на наукові
та науково$технічні роботи у ВВП України, індексу інно$
вацій — кількість виданих патентів на 1 млн населення
регіону. Проте з публікації не зрозуміло, яким чином
визначаються індекси цінностей та самовираження. У
статті зазначено, що індекс цінностей відображає
"ступінь готовності суспільстві сприймати нові ідеї", а
індекс самовираження — "терпимість до мігрантів, на$
ціональних меншин, демократичність суспільства", на$
голошується, що "ці показники в українській статистиці
не відстежуються", проте не пояснюється, які дані були
використані для визначення вказаних індексів [16].

В обох роботах представлені результати кластерно$
го аналізу регіонів України за показниками креатив$
ності, порівняння яких (табл.
4) свідчить, що до найбільш
креативних регіонів України
належать Харківська та
Дніпропетровська області, до
найменш креативних — До$
нецька, Кіровоградська, Тер$
нопільська та Чернігівська.

Як бачимо, проблеми при
оцінюванні креативності окре$
мих регіонів України були по$
в'язані з визначенням толе$
рантності. У цьому контексті
доречно згадати про Індекс
соціального прогресу, який з
2013 року розраховується The
Social Progress Imperative під
керівництвом М. Портера. Цей
індекс використовується для
ранжування країн за рівнем
задоволення потреб громадян.
Значення індексу вимірюється
за 100$бальною шкалою (чим
вищий показник, тим кращі ре$
зультати країни). Як свідчать
дані таблиці 5, у 2019 році по$
зиція України у рейтингу
країн за індексом соціального
прогресу порівняно з 2018 р.

суттєво погіршилась, Україна перемістилась з 64 місця
на 80$те. І хоча значення індексу у 2019 р. дещо збільши$
лось порівняно з 2015 р., погіршення позиції у рейтингу
свідчить про те, що інші країни демонструють значно
кращу динаміку.

При розрахунку Індексу враховується близько 50
показників, що охоплюють три напрямки соціального
розвитку: базові потреби людини, основи добробуту
та можливості для розвитку людини. Найвищі оцінки
у 2019 р. Україна отримала за такими компонентами:
харчування та базова медична допомога (92,93), дос$
туп до базових знань (89,25), вода і санітарія (88,61),
побутові умови (88,48), доступ до інформації і комуні$
кацій (71,61). Найнижчі оцінки країна отримала за ком$
понентами: відкритість (34,97), якість довкілля (40,46),
доступ до вищої освіти (48,15), здоров'я та благопо$
луччя (55,56), особиста безпека (58,83). Постає питан$
ня: чи захочуть талановиті люди в епоху глобалізації,
відкритих кордонів, "битви за мізки" жити в закритій
країні з незадовільною якістю довкілля та особистої
безпеки?

Рис. 2. Global creativity index, 2015

Джерело: побудовано за даними [18, c. 53—56].

Країна Індекс 
таланту 

Індекс 
технологій

Індекс 
толерант-
ності 

Країна Індекс 
таланту 

Індекс 
технологій

Індекс 
толерант-
ності 

2011 р. 2015 р. 
Швеція  2 5 7 Австралія 1 7 4 
США 8 3 8 США 3 4 11 
Фінляндія 1 1 19 Нова Зеландія 8 7 3 
Данія 4 7 14 Канада 14 13 1 
Австралія 7 15 5 Данія 6 10 13 
Нова 
Зеландія 

5 19 4 Фінляндія 3 5 20 

Канада 17 11 1 Швеція 8 11 10 
Норвегія 6 12 11 Ісландія 2 26 2 
Сінгапур 3 10 17 Сінгапур 5 7 23 
Нідерланди 11 17 3 Нідерланди 11 20 6 
Угорщина 25 33 34 Угорщина 33 34 41 
Російська 
Федерація 

13 21 74 Білорусь 8 41 97 

Словаччина 33 36 55 Російська 
Федерація 

15 22 123 

Польща 29 37 58 Україна 24 43 105 
Україна 27 34 77 Польща 25 46 101 
Румунія 63 49 44 Словаччина 42 69 66 
Білорусь не включена до рейтингу Румунія 60 65 76 
Молдова не включена до рейтингу Молдова 57 85 128 

Таблиця 2. Ранг країн за індексами таланту, технологій, толерантності

Джерело: побудовано за даними [18, c. 53—56; 19, с. 40—41].
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Напрям "Можливості для розвитку людини" врахо$
вує індикатори, що об'єднані в чотири групи: особисті
права, особиста свобода, відкритість, доступ до вищої
освіти, динаміку яких представлено на рисунку 3. Для
оцінки креативності особливий інтерес (беручи до ува$
ги дослідження Р. Флориди) представляє динаміка по$
казників за такими компонентами, як відкритість та до$
ступ до вищої освіти. Слід зауважити, що Україна про$
тягом існування індексу мала низькі показники відкри$
тості, тоді як показник доступу до вищої освіти суттєво
погіршився (з 74,83 у 2015 р. до 48,15 у 2019 р.).

Оскільки набір індикаторів для визначення напря$
му "Можливості розвитку людини" востаннє змінював$
ся у 2018 р., можемо проаналізувати зміну показників

та рангів України у рейтингу за ком$
понентами "Відкритість" та "Доступ до
вищої освіти" у 2019 р. порівняно з
2018 р. (табл. 6).

Нагадуємо, що порівняно високий
рейтинг України у Глобальному
індексі креативності значною мірою
зумовлений високою часткою молоді,
що здобуває освіту після закінчення
середньої школи. Дані таблиці 6
свідчать, що при розрахунку Індексу
соціального розвитку, на відміну від
Глобального індексу креативності,
значна увага приділяється якості
вищої освіти. Так, величина індикато$
ра кількості рейтингових університетів
буде тим більшою, чим більша
кількість університетів країни входи$
тиме до будь$якого з трьох найбільш
відомих міжнародних університетсь$
ких рейтингів: Times Higher Education
World University Rankings, QS World
University Rankings, and Academic
Ranking of World Universities. При роз$
рахунку компонента доступу до вищої
освіти береться до уваги відсоток сту$
дентів, що навчаються саме в рейтин$
гових університетах.

У 2020 р. до рейтингів Times Higher
Education World University Rankings та
QS World University Rankings входило
по шість українських університетів з
281 ЗВО (університетів, академій,

інститутів), що працювали на початок 2019—2020 н. р.
[23] (до обох рейтингів входили: Національний універ$
ситет "Львівська політехніка", Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут",
Сумський державний університет, Київський національ$
ний університет імені Тараса Шевченка, Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна; а також
Львівський національний університет ім. Івана Франка та
Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" до першого
та другого рейтингів відповідно) [24; 25]. До розглянутих
міжнародних університетських рейтингів входять універ$
ситети з найвищими показниками ефективності освітньої,
міжнародної діяльності та наукових досліджень.

Рівень креативності суспільства також
характеризує Глобальний індекс інно$
вацій, який визначається Міжнародною
бізнес$школою INSEAD, Корнельським
університетом (США) та Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності.
Глобальний індекс інновацій розрахо$
вується як середнє двох субіндексів:
"Innovation Input Sub$Index" (оцінює умо$
ви інноваційної діяльності, які склалися в
тій чи іншій країні, в тому числі внаслідок
дій урядів щодо стимулювання іннова$
ційної діяльності) та "Innovation Output
Sub$Index" (відображає результати інно$
ваційної діяльності). Кожен із субіндексів
побудований на основі ключових компо$
нентів, які охоплюють ряд допоміжних
елементів, що складаються з окремих по$
казників (80 у 2019 р.). Компоненти суб$
індексу "Вхід для інновацій": інститути,
людський капітал та дослідження, інфра$
структура, розвиненість ринку та бізнесу.
Компоненти субіндексу "Вихід інновацій":
знання і технології, креативні результати.
Субіндекси, компоненти та їх елементи
розраховуються як середньозважена
оцінка окремих показників. Починаючи з

Кластер За Ю. В. Сотніковою За Ю. М. Сиваш 
Найвищі рівні усіх індексів, регіони-лідери за рівнем креативності 1-й 
Харківська, Дніпропетровська області  

2-й Середній та високий рівень 
індексів таланту та толерантності, 
низький рівень індексу технологій 
Закарпатська, Луганська, 
Львівська, Одеська, Чернівецька 
області 

Середній та високий рівень індексів 
таланту, толерантності, технологій  
та високий рівень за інноваційно-
інвестиційною діяльністю промисловості 
Київська, Полтавська, Луганська, 
Львівська, Одеська області 

3-й Низький рівень індексів 
толерантності та таланту, середній 
рівень індексу технологій 
Житомирська, Полтавська, 
Сумська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська області 

Низький рівень індексів толерантності та 
таланту, середній рівень індексу 
технологій та інноваційно- 
інвестиційної діяльності промисловості 
Сумська, Херсонська, Хмельницька, 
Закарпатська, Миколаївська, Рівненська, 
Вінницька, Волинська, Запорізька, 
Івано-Франківська області 

Найнижчі рівні усіх індексів, регіони-аутсайдери за рівнем креативності 4-й 
Вінницька, Волинська, Донецька, 
Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Кіровоградська, 
Миколаївська, Рівненська, 
Тернопільська, Чернігівська 
області 

Донецька, Житомирська, Черкаська, 
Кіровоградська, Тернопільська, 
Чернігівська, Чернівецька області 

Таблиця 4. Розподіл регіонів України за рівнем креативності

Джерело: побудовано за [15; 16].

Таблиця 3. Методика розрахунку індексу креативності регіонів України,
запропонована Ю.В. Сотніковою

Джерело: побудовано за [15].

Інтегральний 
індекс Індекси Субіндекси Показники 

Індекс 
креативного 
класу 

Кількість зайнятих за видами діяльності: 
професійна та наукова діяльність; 
інформація та телекомунікації; мистецтво, 
спорт, розваги та відпочинок  

Індекс 
людського 
капіталу 

Частка зайнятих, що мають вищу освіту 

Індекс таланту 
(визначається 
як середнє 
арифметичне 
трьох 
субіндексів) 
 

Індекс 
наукового 
таланту 

Кількість дослідників, що працюють в 
регіоні  

Індекс 
інвестицій в 
науку 

Валові витрати на виконання наукових 
робіт 

Індекс 
технологій 
(визначається 
як середнє 
арифметичне 
двох 
субіндексів) 
 

Індекс 
інновацій 

Згідно з Методикою розрахунку 
сумарного індексу інновацій [21], який 
представлений у статистичному збірнику 
«Наукова та інноваційна діяльність 
України»    

Індекс 
цінностей 

- Відношення тривалості пошуку роботи 
жінок до чоловіків (характеризує 
проблеми гендерної рівності); 
- кількість зареєстрованих колективних 
угод (характеризує ступінь реалізації 
відносин соціального партнерства на 
вітчизняних підприємствах)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Індекс 
креативності 
(визначається 
як середнє 
арифметичне 
трьох 
субіндексів) 
 

Індекс 
толерантності 
(визначається 
як середнє 
арифметичне 
двох 
субіндексів) 
 Індекс 

самовираження 
Кількість прибулих мігрантів у регіон 
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2011 р., рейтинг найбільш інноваційних країн незмінно
очолювала Швейцарія. Протягом останніх п'яти років до
топ$10 входили Швеція, США, Нідерланди, Велика Бри$
танія, Фінляндія, Данія, Сінгапур. Згідно з доповіддю
"Глобальний індекс інновацій 2019", до топ$10 увійшли
також Німеччина та Ізраїль. У 2018 р. Україна досягла
найбільших успіхів за 12 років існування рейтингу — 43
місце, проте у 2019 р. її позиція, на жаль, погіршилась.
На рисунку 4 представлено рейтингові позиції України
за окремими компонентами Глобального індексу інно$
вацій 2019 р.

Динаміка рейтингових позицій Ук$
раїни за субіндексами та окремими ком$
понентами Глобального індексу інно$
вацій представлена у таблиці 7.

Дані таблиці 7 переконливо свід$
чать, що Україна займає набагато кращі
позиції щодо результатів інноваційної
діяльності, ніж щодо її умов. При роз$
рахунку Глобального індексу інновацій
країни поділені на чотири групи за
рівнем доходу (ВВП на душу населен$
ня). Україна, разом з В'єтнамом та Гру$
зією, є лідером у сфері інновацій серед
нижнього сегменту країн з середнім
рівнем доходу (26 країн). Результати
інноваційної діяльності країни вище оч$
ікуваних для такого рівня розвитку.
Україна створює більше інноваційних
результатів порівняно з інноваційними
інвестиціями, тобто ефективно транс$
формує інноваційні ресурси у результа$
ти інноваційної діяльності. Особливо
вражаючою є динаміка компоненту
Creative outputs — Творчих результатів
(75 місце у рейтингу 2015 р. та 42 — у
2019 р.).

Проте слід підкреслити, що іннова$
ційна конкурентоспроможність України базується, го$
ловним чином, на людському капіталі. Зокрема, до най$
сильніших позицій України, згідно з Глобальним індек$
сом інновацій 2019, належать: співвідношення учнів та
вчителів (3 позиція у рейтингу); відсоток осіб з вищою
освітою (14); відсоток працевлаштованих жінок з по$
вною вищою освітою у загальній кількості зайнятих (2);
кількість заявок на патенти, поданих до національного
або регіонального патентного відомства від резидентів,
на млрд $ ВВП (17); кількість заявок на корисні моделі,
поданих резидентами до національного патентного
відомства, на млрд $ ВВП (1); відсоток телекомуніка$
ційних, комп'ютерних та інформаційних послуг у за$
гальному обсязі експорту (11); кількість заявок на тор$
говельні марки, поданих резидентами до національно$
го чи регіонального офісу, на млрд $ ВВП (6); кількість
конструкцій, що містяться в заявках на промислові
зразки, поданих резидентами до національного чи ре$
гіонального офісу, на млрд $ ВВП (8) [26]. Можемо
підсумувати, що найміцніші позиції Україна має в се$
редній та вищій освіті, створенні знань та нематеріаль$
них активів.

Проте варто звернути увагу на погіршення рейтин$
гових показників України за компонентом "Людський
капітал і дослідження" (36 місце у 2015 р. та 51 — у 2019 р.),
при розрахунку якого враховуються витрати на освіту
(у % від ВВП), тривалість навчання в школі (років), ре$
зультати країни у PISA, валові витрати на НДДКР (у %
від ВВП), якість вищої освіти тощо. У цьому контексті
слід згадати невтішні результати України у Міжнарод$
ному дослідженні якості середньої освіти PISA 2018,
згідно з яким 36% 15$річних українських підлітків не
досягли базового рівня з математичної грамотності, 26% —
з читацької та природничо$наукової. Результати україн$
ських учнів нижчі за середні по країнах ОЕСР у всіх
трьох галузях [31, с. 53—54]. Орієнтація дослідження

саме на 15$річних підлітків зумовлена тим, що у
більшості країн світу саме в цьому віці учні завершують
здобуття обов'язкової освіти та обирають професію.
Тобто дослідження дає змогу передбачити майбутню
якість робочої сили країни. Слід також наголосити на
тому, що особливістю PISA є те, що це дослідження не
перевіряє, що знають учні, а оцінює, як підлітки вміють
використовувати здобуті знання, уміння та навички.
Тому можемо зробити висновок про необхідність вдос$
коналення національної освітньої системи України на
компетентнісних засадах.

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 
Індекс 
соціального 
прогресу 

65,69 66,43 68,35 69,30 66,97 

Місце у рейтингу 62 63 64 64 80 
Кількість країн у 
рейтингу 

133 133 128 146 149 

Таблиця 5. Динаміка індексу соціального прогресу України

Джерело: складено за даними [22].
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Рис. 3. Динаміка показників за компонентами, які враховуються
при розрахунку напряму "Можливості розвитку людини"

Індексу соціального розвитку
Джерело: побудовано за даними [22].

Значення Ранг Показники 2018 2019 2018 2019 
Відкритість 35,61 34,97 108 111 
- ставлення до гомосексуалістів 9,27 11,30 98 99 
- дискримінація та насильство щодо 
меншин  

6,40 6,10 74 74 

- рівність політичної влади за статтю  2,41 2,33 40 48 
- рівномірність політичної влади за 
соціально-економічним становищем 

0,35 0,36 145 146 

- рівність політичної влади за 
соціальною групою 

2,14 1,88 91 106 

Доступ до вищої освіти 53,52 48,15 26 40 
- середньостатистична кількість років 
навчання у вищій школі 

1,50 3,94 7 17 

- середня кількість років навчання  
жінок, старших за 25 років 

14,99 11,30 14 39 

- кількість рейтингових університетів 8,00 7,00 44 46 
- відсоток студентів, що навчаються в 
рейтингових університетах 

10,00 10,00 57 65 

Таблиця 6. Динаміка показників та рангів України
за окремими компонентами та індикаторами Індексу

соціального розвитку у 2019 р. порівняно з 2018 р.

Джерело: складено за даними [22].
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Що стосується умов для креативної та інноваційної
діяльності, то найслабші позиції у Глобальному індексі
інновацій 2019 Україна посідає за політичною та опера$
ційною стабільністю (показник вимірює ймовірність та
силу впливу політичних, правових, операційних, безпе$
кових ризиків, що впливають на бізнес$операції) (125
місце у рейтингу); верховенством права (дотримання
правових норм, зокрема, виконання угод, дотримання
майнових прав, ймовірність злочинів та насильства)
(107), простотою вирішення питань неплатоспромож$
ності (115), екологічною стійкістю (120), ВВП на одини$
цю використання енергії (115), інвестиціями (115), ви$
користанням ІКТ при створенні бізнес$моделей (109)
[26]. Отже, несприятливе політичне, регуляторне та
бізнес$середовище, висока енергомісткість продукції,
недостатній обсяг інвестицій перешкоджають розвит$

ку креативності та інноваційності украї$
нського суспільства.

У 2018 р. на XIV Українському муні$
ципальному форумі була презентована ап$
робаційна методологія Індексу культур$
ного та креативного потенціалу міст Ук$
раїни, розроблена аналітичним центром
CEDOS. Метою розробки вказаного індек$
су є оцінка потенціалу українських міст
щодо розвитку креативних індустрій та
використання результатів дослідження
для формування стратегій розвитку міст.
Методика розрахунку Індексу культурно$
го та креативного потенціалу міст Украї$
ни представлена в таблиці 8.

Для розрахунку індексу використо$
вується близько 100 показників, що харак$
теризують культурний, економічний та
соціальний аспекти креативного потенці$
алу українських міст [17]. Проте нині ме$

тодика є ще недосконалою, оскільки в процесі апроба$
ційного дослідження не були встановлені вагові коефі$
цієнти для окремих показників. Тому дослідники не ре$
комендують тлумачити загальні значення індексу та
створювати рейтинги міст (табл. 9).

У контексті нашого дослідження важливим є аналіз
групи показників, на основі яких розраховується суб$
індекс умов для розвитку креативного потенціалу, тоб$
то факторів, що впливають на розвиток креативності.
До таких факторів дослідники відносять: 1) внутрішні
та зовнішні зв'язки та потоки міст (транспортні, циф$
рові, подієві), що забезпечують мобільність креативних
кадрів, дифузію ідей та інновацій; 2) умови ведення
підприємницької діяльності (доступність фінансування,
наявність локацій та професійних подій, дотримання
прав інтелектуальної власності, якість державного ре$
гулювання); 3) здатність формувати та залучати людсь$
кий капітал (вимірюється шляхом оцінювання якості
шкільної освіти — за показником оцінок ЗНО з украї$
нської мови та математики та якості вищої освіти — за
показником прохідного балу вступників до ЗВО); про$
зорість і відкритість місцевої влади, залучення меш$
канців до місцевого самоврядування, свободу слова, ген$
дерну рівність та громадську активність мешканців міста.
Особливо важливим, на нашу думку, є блок "Розуміння
культурних та креативних активів на локальному рівні",
який відображає наявність у місцевої влади стратегіч$
ного бачення щодо розвитку культурно$креативної сфе$
ри за допомогою аналізу таких показників як наявність
значних подій, що об'єднують представників культур$
но$креативних індустрій, та оцінка стратегій розвитку
міст.

Аналіз методик визначення Глобального індексу
креативності, Індексу соціального прогресу, Глобаль$
ного індексу інновацій та динаміки рейтингових по$
зицій України в названих дослідженнях дав можливість
на основі неупередженої об'єктивної інформації виз$
начити чинники, що негативно впливають на формуван$

ня креативного потенціалу України: несприятливе
політичне, регуляторне та бізнес$середовище;
відсутність стратегічного бачення розвитку культур$
но$креативної сфери органами державної влади та
місцевого самоврядування; недостатній обсяг інвес$
тицій в НДДКР та в освіту; незадовільна якість осві$
ти, довкілля, особистої безпеки; низький рівень
відкритості та толерантності українського суспіль$
ства.

Носієм креативного потенціалу є робоча сила.
Проте працівника не можна примусити працювати кре$
ативно, його креативність не можна ввімкнути за ба$
жанням. Він повинен мати натхнення, джерелом яко$
го є умови його життя та праці. Напрями розвитку
креативного потенціалу українського суспільства
відображені на рисунку 5.
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Рис. 4. Рейтингові позиції України за окремими компонентами
Глобального індексу інновацій 2019*

Примітка: * Найвищий рейтинг кожного компоненту — 1.
Джерело: побудовано за [26, с. 337].

Роки Показники 2015 2016 2017 2018 2019
Кількість країн у рейтингу 141 128 127 126 126 
Глобальний індекс інновацій 64 56 50 43 47 
Innovation Input Sub-Index 84 76 77 75 82 
- інститути 98 101 101 107 96 
- людський капітал і дослідження 36 40 41 43 51 
- інфраструктура 112 99 90 89 90 
- рівень розвитку ринку 89 75 81 89 90 
- рівень розвитку бізнесу 78 73 51 46 47 
Innovation Output Sub-Index 47 40 40 35 36 
- знання і технології 34 33 32 27 28 
- творчі результати 75 58 49 45 42 
нематеріальні активи 82 42 26 13 17 
креативні товари та послуги 87 87 92 86 91 
Online-креативність 51 51 47 43 43 

Таблиця 7. Динаміка рейтингових позицій України
за субіндексами та компонентами Глобального індексу

інновацій

Джерело: складено за даними [26—30].

Інтегральний індекс Субіндекси Групи індикаторів 
Міська культурна інфраструктура 
Активність культурного життя в місті  

Культурне 
життя 

Якість культурного життя 
Економічний розвиток індустрій 
Бізнес-середовище 

Креативна 
економіка 

Людський капітал 
Таланти 
Відкритість суспільства 
Належне врядування 

Індекс культурного 
та креативного 
потенціалу  
міст України 

Сприятливі 
умови 

Транспортна доступність міста  

Таблиця 8. Методика розрахунку Індексу культурного
та креативного потенціалу міст України

Джерело: [32].
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Серед умов макросередовища,
що сприятимуть розвитку креатив$
ного потенціалу України особливий
наголос слід зробити на необхід$
ності формування стратегічного ба$
чення розвитку культурно$креатив$
ної сфери органами державної вла$
ди та місцевого самоврядування.

Серед умов життя посилену ува$
гу слід зосередити на реформуванні
середньої та вищої освіти: якнайш$
видшому переході від репродуктив$
ного навчання до навчання, що ба$
зується на компетентнісному
підході, формуванні вміння активно
навчатися протягом життя, вихо$
ванні комунікативних та лідерських
якостей в учнів та студентів. Як заз$
начає Р. Флорида, "якщо школи
індустріальної епохи готували на$
ших дітей стати частиною робочої
сили найманої праці, то школи Кре$
ативної епохи мусять навчати їх са$
мостійно робити кар'єру і створюва$
ти власні компанії. Метою нового
покоління більше не може бути про$
сто знайти роботу, це має бути мета
створити роботу для себе — і ство$
рювати робочі місця для інших" [5].
Автор називає університети "ключо$
вими інститутами креативної еконо$

міки" [5], які притягують талан$
ти, є джерелами нових техно$
логій та сприяють розвитку то$
лерантності.

Для створення умов, що
плекатимуть та стимулювати$
муть креативність, необхідне
об'єднання зусиль держави,
органів місцевого самовряду$
вання, бізнесу, громадських
організацій.

ВИСНОВКИ
Креативна економіка нині

розглядається як нова модель
економічного зростання. Існує
прямий зв'зок між рівнем кре$
ативності суспільства та рівнем
добробуту тієї чи іншої країни.
Україна має значний потенціал
у сфері креативної економіки,
яка потребує працівників, що
володіють "м'якими" навичка$
ми (Soft Skills), адже такі навич$
ки неможливо автоматизувати.
Однією з найважливіших "м'я$
ких" навичок, попит на яку з
боку роботодавців значно пе$
ревищує її пропозицію на рин$
ку праці, є креативність.

Оскільки, на думку нау$
ковців, саме розвиток креатив$
ної економіки повинен стати
драйвером економічного зрос$
тання України до 2030 р., акту$
алізується необхідність оцінки
та аналізу креативного потен$
ціалу України та обгрунтуван$
ня напрямків його розвитку.

Аналіз масштабної бази
даних з детально розроблени$
ми показниками та періодични$
ми рейтингами (Глобального

Субіндекси та групи показників Дніпро Київ Львів Одеса Харків
Культурне життя 9,03 17,76 22,05 12,00 5,74 
Культурна інфраструктура 4,20 7,86 9,35 5,25 2,37 
Участь у культурному житті 4,83 9,90 12,70 6,75 3,37 
Креативна економіка 5,94 19,65 15,99 9,82 10,68 
Реклама 0,23 2,06 0,86 0,48 0,26 
Архітектура 0,22 1,25 2,13 0,40 0,88 
Архіви, бібліотеки, культурна спадщина 0,29 0,71 1,67 0,82 0,38 
Книги та преса 0,96 2,16 2,57 0,12 1,92 
Освіта в сфері культури 0,47 2,19 0,92 1,34 1,09 
Дизайн та візуальні мистецтва 0,61 2,07 1,08 1,33 1,53 
Музика 0,18 2,00 0,77 0,96 0,55 
Виконавче мистецтво та художні витвори  0,00 1,77 1,27 0,70 0,73 
Радіо та ТБ 0,79 1,71 0,95 0,50 0,70 
Програмне забезпечення та комп’ютерні ігри 0,67 0,99 1,55 0,70 0,81 
Відео та фільми 0,59 2,22 0,74 1,00 0,74 
Збалансованість розвитку культурно-креативних галузей 0,93 0,52 1,48 1,47 1,09 
Сприятливі умови 10,78 28,58 24,82 11,38 10,11 
Внутрішні та зовнішні зв’язки та потоки  0,56 6,50 2,91 1,51 1,05 
Умови ведення підприємницької діяльності 3,31 5,89 4,51 1,87 2,23 
Таланти 0,90 5,09 6,67 0,36 2,26 
Громадська активність, людиноцентричні цінності та 
належне врядування 

2,68 4,43 4,07 3,47 1,23 

Розуміння культурних та креативних активів на 
локальному рівні 

3,33 6,67 6,67 4,17 3,33 

 24,9 65,7 63,6 32,6 26,1 

Таблиця 9. Зведена таблиця результатів Індексу культурного та креативного
потенціалу міст України

Джерело: [33, с. 19].

Рис. 5. Напрями розвитку креативного потенціалу українського суспільства

Джерело: авторська розробка.
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індексу креативності, Індексу соціального прогресу,
Глобального індексу інновацій) дає можливість зроби$
ти висновок щодо достатньо високого креативного по$
тенціалу України (як реалізованого, так і потенціалу
розвитку), який базується, передусім, на талантах
(людському капіталі). Проте процес "відтоку мізків" з
України, виїзд все більшої кількості молоді для здобут$
тя вищої освіти за кордон та погіршення рейтингових
позицій України за компонентом "Людський капітал" у
Глобальному індексі інновацій змушують задуматись
над тим, як зберегти та примножити креативний потен$
ціал українського суспільства.

Проведений аналіз дав можливість на основі неупе$
редженої об'єктивної інформації визначити чинники,
що негативно впливають на формування креативного
потенціалу українського суспільства та сформулювати
головні напрямки його розвитку, що передбачають ство$
рення таких умов життя та праці в країні, які б плекали
та стимулювали креативність робочої сили. Для ство$
рення таких умов необхідне об'єднання зусиль держа$
ви, органів місцевого самоврядування, бізнесу, гро$
мадських організацій.
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OWN CAPITAL OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND FEATURES OF FORMATION IN UKRAINE

У результаті вивчення суперечливих поглядів науковців при інтерпретації терміну "власний капітал

підприємства", викликаних розвитком бухгалтерського обліку та економічної теорії, сформовано авторсьJ

ке визначення власного капіталу підприємства, що має новий, на відміну від існуючих, комплексний хаJ

рактер. Ідентифіковано та проаналізовано сутнісні характеристики власного капіталу підприємства. На

основі дослідження поглядів вчених на функції власного капіталу підприємств, було визначено його перJ

винні (базові) та вторинні (похідні) функції. Розглянуто джерела формування та складові власного капіJ

талу суб'єктів господарювання в Україні. Узагальнено й охарактеризовано переваги та недоліки формуJ

вання власного капіталу підприємств. Ідентифіковано принципи формування власного капіталу суб'єктів

господарювання. Проведено аналіз стану та визначено специфіку формування власного капіталу

підприємств в Україні.

The article discusses the main approaches to the definition of the concept of "enterprise equity" ? accounting

and economic. In the framework of the economic approach, directions for interpreting the definition of the essence

"enterprise equity" have been identified, in particular, cost (equity is value, brings added value), resource (equity

is a specific form of financial resources), financial (equity is a source of financing business ), speech (equity is a

combination of economic benefits). As a result of studying the contradictory views of scientists in the interpretation

of the term "equity", caused by the development of accounting and economic theory, formed the author's definition

of equity as a selfJincreasing value embodied in the set of invested and accumulated financial resources owned

and used by the company. as a source of financing economic activity, which has a new, in contrast to existing,

integrated nature. The essential characteristics of the enterprise's equity are identified. Based on the study of the

views of scientists on the functions of equity of enterprises, the primary (basic) functions (formative, distributive,

managerial and protective) and secondary (derivative) functions (guarantee, indicative and representative) are

determined. Internal and external sources of formation and components of equity of business entities in Ukraine

are considered. The advantages and disadvantages of enterprise equity formation are summarized. The principles

of formation of own capital of business entities are identified. The peculiarities of the formation of equity of

enterprises in Ukraine, due to organizational and legal forms of activity and forms of ownership of economic

entities, are considered. The analysis of a condition is carried out and specificity of formation of own capital of



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

17www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних ринкових умовах значна увага представ$

ників фінансової науки приділяється підвищенню кон$
курентоспроможності підприємств як на внутрішньо$
му, так і на зовнішніх ринках. Причому ефективність
функціонування кожного суб'єкта господарювання
багато в чому обумовлена наявністю власного капіта$
лу, раціональністю його структури, забезпеченістю не$
обхідними складовими для проведення відповідних ви$
робничих, фінансових та інвестиційних операцій. Тому
наразі формування власного капіталу набуває особли$
вої актуальності не тільки в частині створення
підприємств, а й для забезпечення їхнього подальшо$
го розвитку.

the enterprises in Ukraine is defined. It has been established that domestic economic entities use their own

capital inefficiently and cannot find the optimal capital structure. It is substantiated that in the conditions of

unstable economy, for preservation of stability of development of activity, the enterprises need to pay more

attention to effective formation of own capital.

Ключові слова: власний капітал підприємства, чисті активи підприємства, власні фінансові ресурси
підприємства, інвестований капітал підприємства, накопичений капітал підприємства.

Key words: equity of the enterprise, net assets of the enterprise, own financial resources of the enterprise, invested
capital of the enterprise, accumulated capital of the enterprise.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні аспекти формування влас$

ного капіталу підприємств розглядаються у роботах
вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: С. Байму$
ханової, Л. Безкоровайної, Ф. Бутинця, О. Вівчар, О.
Володько, Л. Галайди, Т. Гонтар, А. Горбатенко, Т. Го$
родньої, Л. Дивини, Я. Іщенко, Т. Королюк, С. Коста$
нян, А. Лепської, В. Максимової, С. Ногіної, О. Овчар,
І. Олександренко, М. Рубахи, В. Рудики, К. Рижкової,
В. Саварина, Т. Самойлова, А. Султанової, В. Сопко,
Г. Сукрушевої, М. Шатило, С. Шумікіна, Н. Шури та
інших. У ході систематизації проведених досліджень
було виявлено, що низка питань щодо формування
власного капіталу не отримали достатнього вивчення

Таблиця 1. Підходи до трактування змісту поняття "власний капітал підприємства"*

Джерело: складено авторами самостійно.

Джерело Характеристика поняття 
Бухгалтерський підхід 

НПСБО 1 Власний капітал – різниця між активами і зобов’язаннями підприємства [1] 
Концептуальна 
основа фінансової 
звітності 

Власний капітал − це залишкова частка в активах суб’єкта господарювання після вирахування всіх 
його зобов’язань [2] 

Закон України «Про 
акціонерні 
товариства» 

Власний капітал – різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань 
перед іншими особами [3] 

Економічний підхід 
І. Вартісний напрям 

Горбатенко А. А. Власний капітал – загальна величина коштів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, 
вкладених в активи (майно) підприємства [4, с. 195] 

Дивина Л. Е. Власний капітал підприємства – фінансові кошти окремого господарюючого суб’єкта, що належать 
йому на правах власності і використовуються для формування певної частини його активів [5, с. 3] 

Шура Н.О., 
Шатило М. В. 

Власний капітал – загальна вартість засобів підприємства, інвестованих його власниками з метою 
отримання доходу на такі інвестиції, які належать йому на правах власності і поряд із позиковим 
капіталом використовуються ним для формування активів [6, с. 52] 

ІІ. Ресурсний напрям 
Бутинець Ф. Ф. Власний капітал – частина фінансових ресурсів, грошові кошти, вкладені в підприємницьку 

діяльність із метою отримання прибутку [7, с. 317] 
Вівчар О. Й., 
Саварин В. М. 

Власний капітал підприємства – фінансові ресурси, які вкладає підприємство для організації та 
фінансування господарської діяльності [8, с. 147] 

Самойлова Т. А. Власний капітал – фінансові ресурси, що вкладає та додатково нагромаджує підприємство для організації та 
фінансування господарської діяльності [9, с. 170] 

ІІІ. Фінансовий напрям 
Безкоровайна Л. В. Власний капітал – власні джерела підприємства, внесені його засновниками, або суми реінвестованого 

чистого прибутку, які використовуються для формування активів підприємства у грошовій або 
матеріальній формі [10, с. 950] 

Максимова В. Ф. Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, що вкладені його засновниками без 
визначеного строку їх повернення, накопичені суми реінвестованого прибутку протягом строку 
функціонування підприємства та інші власні джерела [11, с. 124] 

Сопко В. В. Власний капітал – власні джерела підприємства, які без визначення строку проведення внесені 
засновниками або залишені ними на підприємстві з уже оподаткованого прибутку [12, с. 85] 

IV. Речовий напрям 
Городня Т. А. Власний капітал – нагромадження шляхом збереження запасу економічних благ у формі грошових 

коштів та реальних капітальних товарів, що залучається його власниками в економічний процес як 
інвестиційний ресурс і чинник виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких в 
економічній системі базується на ринкових принципах і пов’язане з чинниками часу, ризику і 
ліквідності [13, с. 250] 

Іщенко Я. П., 
Галайда Л. В. 

Власний капітал – сукупність економічних благ у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які 
залучаються до економічного процесу діяльності суб’єкта господарювання без визначення терміну 
повернення їх власникам, і здатні генерувати доходи [14, с. 146] 

Королюк Т. М. Власний капітал – сукупність економічних благ у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, 
які залучені до обороту без встановленого терміну повернення і здатні генерувати прибуток [15, с. 6] 
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та розвитку, а застосування сучасних наукових розро$
бок країн з розвиненою ринковою економікою не по$
вною мірою відповідає рівню розвитку економічних
відносин в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження полягає у визна$

ченні економічного змісту власного капі$
талу підприємства, обгрунтуванні його
функцій і характерних ознак, розгляді пе$
реваг і недоліків функціонування, а також
висвітленні методичних підходів до його
формування в сучасних умовах господарю$
вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для створення та подальшого функ$
ціонування підприємств, забезпечення фор$
мування активів і умов для економічного
розвитку, гарантування інтересів власників
і кредиторів необхідний власний капітал.
Попри те, що власний капітал є важливою
складовою капіталу підприємств та індика$
тором їхньої фінансової стійкості, він яв$
ляється одним із найбільш неоднозначно
трактованих понять. Так, наразі сформова$
но два концептуальних підходи до розумі$
ння сутності дефініції "власний капітал" —
бухгалтерський та економічний (рис. 1). За
бухгалтерського підходу власний капітал
визначається як вартість чистих активів
підприємств. За економічного підходу влас$
ний капітал однозначно не ідентифікуєть$
ся, адже на різних етапах розвитку еконо$
мічної думки, це поняття наповнювалось
новим змістом і сутнісними характеристи$
ками, що відповідали основній парадигмі
економічного розвитку суспільства. Тому в
межах економічного підходу розрізняють
кілька напрямів трактування поняття "влас$

ний капітал"— вартісний (власний капітал є вартістю, що
приносить додану вартість), ресурсний (власний капітал
є специфічною формою фінансових ресурсів), фінансо$
вий (власний капітал є джерелом фінансування госпо$

дарської діяльності), речовий (власний капітал
є сукупністю економічних благ).

Враховуючи різноманітні підходи та на$
прями до трактування сутності поняття "влас$
ний капітал" пропонуємо його визначати як са$
мозростаючу вартість, втілену в інвестованих
і накопичених фінансових ресурсах, що нале$
жать підприємству на правах власності та ви$
користовуються як джерело фінансування
господарської діяльності. На відміну від існу$
ючих, запропоноване нами визначення термі$
ну "власний капітал", дозволяє забезпечити
його необхідну універсальність і науковість у
межах економічного підходу до трактування
його змісту.

Власний капітал, хоча і являється складо$
вою капіталу підприємства, проте має спе$
цифічні характеристики, серед яких можна ви$
окремити [16, с. 291; 17, с. 55—56]:

— є основним фактором виробництва, ос$
кільки об'єднує всі фактори в єдиний госпо$
дарський комплекс;

— характеризує фінансові ресурси
підприємства, що приносять дохід, виступаю$
чи ізольовано від виробничого фактора у
формі інвестованого капіталу;

— є головним джерелом формування доб$
робуту його власників як у поточному періоді,
так і в перспективі;

— відображає залишковий інтерес влас$
ників в активах підприємства, що закріплює
їхні права на повернення частки, що належить
власникам, у разі ліквідації суб'єкта господа$
рювання;

Джерело: складено авторами самостійно.

Таблиця 2. Наукові підходи до виокремлення функцій власного капіталу
підприємства

Автор (и) Функції 
Баймуханова С. Б. Функція управління, функція участі в прибутках, функція 

обмеження відповідальності, функція забезпечення безперервної 
діяльності, функція гарантування [18, с. 175-176] 

Вівчар О. Й. 
Саварин В. М. 

Функція самостійності і влади, функція відповідальності і захисту 
прав кредиторів, функція довготермінового кредитування, функція 
фінансування ризику, функція кредитоспроможності, функція 
компенсації понесених збитків, функція розподілу доходів і активів 
[9, с. 148] 

Олександренко І. В. Функція створення, функція формування, функція забезпечення 
ефективності, функція стабілізації, функція розподілу, захисна 
функція [19, с. 214] 

Ногіна С., 
Шумікін С., 
Костанян С. 

Функція заснування та введення в дію підприємства, функція 
відповідальності та гарантії, захисна функція, функція 
фінансування та забезпечення ліквідності [20, с. 348-349] 

Рижкова К. О. Реєстраційна функція, емісійна функція, захисна функція, функція 
фінансування, ціноутворювальна функція, оцінювальна функція, 
функція індикатора інноваційно-інвестиційної привабливості, 
іміджева функція [17, с. 56-57] 

Рубаха М. В., 
Овчар О. А. 

Функція заснування та введення в дію підприємства, функція 
довгострокового фінансування діяльності, функція 
відповідальності, функція компенсації понесених збитків (захисна 
функція), функція забезпечення перспективної кредитоємності, 
функція фінансування ризику, функція управління та контролю, 
функція розподілу доходів і активів, репрезентативна функція, 
функція поточного управління підприємством, нормативна 
функція, статистична функція, комунікативна функція, 
трансформаційна функція [21, с. 142] 

Салтанова А. Г. Реєстраційна функція, оперативна функція, розподільна функція, 
захисна функція [22, с. 27] 

Рудика В. І., 
Сукрушева Г. О., 
Гонтар Т. Ю. 

Функція заснування, функція відповідальності, захисна функція, 
функція розподілу майна, функція фінансування та забезпечення 
ліквідності, функція управління та контролю [23, с. 438] 

Таблиця 3. Функції та роль власного капіталу підприємства

Джерело: складено авторами самостійно.

Назва функції 
власного 
капіталу 

Зміст функції власного 
капіталу Роль власного капіталу 

Первинні (базові) функції 
Формувальна Мобілізація фінансових 

ресурсів і створення 
матеріальних умов для 
заснування й функціонування 
підприємства 

Акумулювання фінансових 
ресурсів для створення 
фінансової бази підприємства 

Розподільна Забезпечення участі власників 
у розподілі чистого прибутку 
та активів при ліквідації 
підприємства 

Встановлення пропорцій 
розподілу чистого прибутку та 
активів між власниками 
підприємства 

Управлінська Забезпечення участі власників 
підприємства у прийнятті 
управлінських рішень 

Визначення можливості 
власників приймати участь в 
управлінні підприємством 

Захисна Підтримання належної 
фінансової стійкості та 
платоспроможності 
підприємства 

Уникнення фінансових ризиків, 
пов’язаних з формуванням і 
використанням капіталу 
підприємства 

Вторинні (похідні) функції 
Гарантувальна Підтвердження 

платоспроможності та 
фінансової стійкості для 
кредиторів та інвесторів 

Гарантування інтересів 
кредиторів та інвесторів 

Індикативна Відображення ринкової 
вартості підприємства, його 
надійності та адекватності 
ринковій кон’юнктурі 

Формування ринкової вартості 
підприємства 

Репрезентативна Формування позитивного 
іміджу підприємства для 
кредиторів та інвесторів 

Відображення інвестиційної 
привабливості підприємства 
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— виступає головним індикатором ринкової вар$
тості підприємства, поряд з цим характеризує і потен$
ціал залучення ним позикових фінансових ресурсів, що
забезпечують отримання додаткового прибутку;

— використовується на розсуд власників, що закрі$
плює їхнє право власності на володіння, користування і
розпорядження власним капіталом на свій розсуд і
відповідно до законодавства;

— є найважливішим показником рівня ефективності
господарської діяльності підприємства.

Власний капітал призначений, насамперед, для фор$
мування необхідного обсягу необоротних активів та
певної частки оборотних активів підприємства. Проте
власний капітал виконує і інші функції, перелік яких на$
разі є предметом активних наукових дискусій (табл. 2).

Узагальнивши результати дослідження, нами про$
понується в складі функцій власного капіталу підприє$
мства виділяти первинні (базові) та вторинні (похідні)
(табл. 3).

З огляду на вищезазначені функції можна стверд$
жувати, що власний капітал відіграє важливу роль у
діяльності будь якого підприємства. Проте діяльність
будь$якого суб'єкта господарювання в сучасних умовах
базується і на використанні позикового капіталу, однак
його розміри повинні бути обмежені і менші за розмір
власного капіталу.

Власний капітал підприємства може формуватися як
завдяки зовнішнім, так і завдяки внутрішнім джерелам.
До складу внутрішніх джерел власного капіталу під$
приємства відносять:

 

Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

Капітал у дооцінках 

Додатковий капітал 

Статутний капітал 

Пайовий капітал 

Інший зареєстрований капітал 

Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу

Дооцінка (уцінка) основних засобів

Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 

Інший капітал у дооцінках 

Емісійний дохід 

Інший вкладений капітал

Накопичені курсові різниці

Безоплатно одержані необоротні активи 

Інший додатковий капітал 

Резервний капітал 

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 

Прибуток нерозподілений

Непокриті збитки 

Прибуток, використаний у звітному 
періоді

Вилучений капітал 

Вилучені акції 

Вилучені вклади й паї

Інший вилучений капітал 

Неоплачений капітал 

Рис. 1. Структура власного капіталу підприємства

Джерело: складено авторами на основі [24].
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1) нерозподілений прибуток, що залишається в роз$
порядженні підприємства;

2) кошти, що приєднуються до власного капіталу в
результаті переоцінки (дооцінки) основних засобів;

3) амортизаційні відрахування, які суму власного
капіталу підприємства не збільшують, а слугують засо$
бом його реінвестування;

4) інші внутрішні джерела (зокрема резервні фонди).
До складу зовнішніх джерел власного капіталу

підприємства включають:
1) мобілізацію додаткового пайового капіталу (шля$

хом внесків коштів засновників до статутного капіталу);
2) залучення додаткового акціонерного капіталу (за

допомогою повторної емісії та реалізації акцій);
3) безоплатну фінансову допомогу від юридичних

осіб і держави (зокрема державним унітарним підприє$
мствам, фінансово$промисловим групам тощо);

4) конверсію позикового капіталу у власний (зокре$
ма обмін корпоративних облігацій на привілейовані акції);

5) кошти цільового фінансування,
що надійшли на інвестиційні цілі;

6) інші зовнішні джерела (емісійний
дохід, що утворюється при продажу
акцій вище їх номінальної вартості).

У бухгалтерському обліку власний
капітал підприємства містить різні за
своїм економічним змістом, принципа$
ми формування та використання скла$
дові (рис. 1).

До складу власного капіталу нале$
жить інвестований капітал (який реін$
вестований власниками підприємства),
накопичений капітал (який створений
понад спочатку вкладений капітал зас$
новниками підприємства) і вилучений
капітал (який наявний у разі зменшен$
ня підприємством свого статутного
капіталу). Інвестований капітал
підприємства складається зі статутно$
го капіталу, неоплаченого капіталу та
додаткового капіталу. Накопичений
капітал підприємства містить резерв$
ний капітал, нерозподілений прибу$
ток, капітал у дооцінках. Вважається,
що чим більша питома вага накопиче$
ного капіталу, тим вища якість власно$
го капіталу загалом.

Виходячи з вищезазначеного,
можна стверджувати, що формування власного капіта$
лу не завершується після реєстрації підприємства та по$
чатку здійснення ним господарської діяльності. Цей
процес є безперервним, оскільки на протязі усієї своєї
діяльності підприємство нарощує власний капітал через
реінвестування чистого прибутку або зменшує його че$
рез непокритий збиток, формує відповідно до установ$
чих документів резервний капітал, здійснює переоцін$
ку майна через капітал у дооцінках, а також власника$
ми підприємства може формуватися додатковий капі$
тал, який вноситься вже після формування статутного
зареєстрованого капіталу в розмірі відповідно до част$
ки в зареєстрованому капіталі [25, с. 190].

Власному капіталу притаманні позитивні та нега$
тивні аспекти функціонування. До переваг власного ка$
піталу відносять [6, с. 4; 21, с. 143; 26, с. 138]:

— простота залучення, адже рішення, пов'язані зі
збільшенням власного капіталу (особливо за рахунок
внутрішніх джерел його формування), приймаються

власниками та менеджерами підприє$
мства без необхідності отримання зго$
ди інших суб'єктів господарювання;

— висока здатність генерування
прибутку у всіх сферах діяльності,
адже при його використанні не по$
трібно оплачувати позиковий процент
в усіх його формах;

— забезпечення фінансової
стійкості розвитку підприємства, його
платоспроможності в довгостроково$
му періоді, гарантування стабільного
фінансового стану, а відповідно і зни$
ження ризику банкрутства;

— самостійність прийняття управ$
лінських рішень і збереження контро$
лю власників над господарською
діяльністю підприємства, оскільки для
залучення власного капіталу із внут$
рішніх джерел не потрібна згода інших
суб'єктів господарювання.

До недоліків власного капіталу
відносять [6, с. 4; 21, с. 143; 26, с. 138;
27, с. 218—219]:

— обмеженість обсягу залучення,
а отже, і можливостей істотного роз$

Назва Характеристика 
Врахування перспектив розвитку 
господарської діяльності 
підприємства 

Процес формування власного капіталу підприємства 
підпорядкований завданням забезпечення його 
господарської діяльності не тільки на етапі заснування, 
а й на етапах продовження та розширення 
господарської діяльності в майбутньому 

Обгрунтування потреби в джерелах 
коштів 

Здійснення економічного обгрунтування розмірів 
власного капіталу підприємства на всіх етапах 
життєвого циклу підприємства 

Забезпечення відповідності обсягу 
власного капіталу обсягу 
формованих активів підприємства 

Загальна потреба у власному капіталі грунтується на 
потребі в оборотних і необоротних активах 

Забезпечення оптимальності 
структури капіталу з позиції 
ефективного його функціонування 

У разі використання підприємством тільки власного 
капіталу, його фінансова стійкість досягає максимуму, 
проте обмежуються темпи економічного розвитку та не 
використовуються фінансові можливості приросту 
прибутку на вкладений капітал 

Забезпечення мінімізації витрат з 
формування власного капіталу з 
різних джерел 

Мінімізація здійснюється в процесі управління 
вартістю власного капіталу, під якою розуміється ціна, 
яку підприємство платить за його залучення з різних 
джерел 

Урахування ризику в процесі 
формування власного капіталу 

Передбачення можливих ризиків формування власного 
капіталу підприємства, їх мінімізація і страхування 

Забезпечення високоефективного 
використання капіталу в процесі 
його господарської діяльності 

Максимізації показника рентабельності власного 
капіталу при прийнятному для підприємства рівні 
фінансового ризику 

Таблиця 4. Принципи формування власного капіталу підприємства

Джерело: складено авторами на основі [21, с. 144; 28, с. 238].
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Рис. 2. Динаміка власного капіталу підприємств в Україні у 2014—2018 рр.

Джерело: складено авторами на основі [30].
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ширення операційної та
інвестиційної діяльності
підприємства в періоди
сприятливої кон'юнктури
ринку на окремих етапах
його життєвого циклу;

— складність у залу$
ченні та значний рівень
витрат, пов'язаний з орга$
нізацією емісії акцій та
їхнім розміщенням, для
підприємств у формі ак$
ціонерного товариства;

— втрата контролю
над підприємством у фор$
мі акціонерного товари$
ства діючими акціонерами,
в зв'язку з чим виникають
складнощі щодо оптимі$
зації їхніх інтересів в от$
риманні дивідендів і задо$
воленні потреб підприєм$
ства у фінансуванні, а та$
кож ризик зміни стратегії
розвитку;

— висока вартість у
порівнянні з альтернатив$
ними позиковими джере$
лами формування капіталу, що пов'язано з вищим ри$
зиком акціонерів підприємства у формі акціонерного то$
вариства, порівняно з його кредиторами;

— відволікання власних коштів від господарського
обороту підприємства;

— невикористана можливість приросту коефіцієн$
та рентабельності власного капіталу за рахунок залу$
чення позикових коштів, оскільки за умов використан$
ня винятково власних коштів неможливим є перевищен$
ня фінансової рентабельності над економічною рента$
бельністю підприємства.

Формування власного капіталу підприємства має
базуватися на певних принципах, які мають враховува$
ти стратегічні завдання розвитку та розширеного відтво$
рення капіталу, які відображені у таблиці 4.

Формування складових власного капіталу підприємств
в Україні характеризується певною специфікою, обумов$
леною організаційно$право$
вими формами діяльності та
формами власності суб'єк$
тів господарювання, відпов$
ідно до чинного законодав$
ства. Дану специфіку слід
враховувати як при засну$
ванні підприємств, так і для
забезпечення їхнього еко$
номічного розвитку у перс$
пективі. Так, для державних
комерційних підприємств
визначено, що розмір їх ста$
тутного капіталу встанов$
люється уповноваженим
органом, до сфери управлі$
ння якого воно належить, а
для комунальних унітарних
підприємств розмір їх ста$
тутного капіталу визна$
чається відповідною місце$
вою радою [29]. Для акціо$
нерних товариств мінімаль$
ний розмір статутного капі$
талу становить 1250 міні$
мальних заробітних плат,
виходячи із ставки мінімаль$
ної заробітної плати, що діє
на момент створення (реєст$

рації) акціонерного товариства. Також для акціонерних
товариств визначено необхідність формування резервно$
го капіталу у розмірі не менше ніж 15% статутного капі$
талу товариства шляхом щорічних відрахувань від чис$
того прибутку товариства або за рахунок нерозподіле$
ного прибутку. До досягнення встановленого статутом
розміру резервного капіталу розмір щорічних відраху$
вань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибут$
ку товариства за рік [3].

Особливістю формування власного капіталу під$
приємств в Україні в останні роки була його незначна
частка у загальному обсязі капіталу (рис. 2).

Попри зростання обсягів власного капіталу вітчиз$
няних підприємств протягом 2014—2018 рр., його част$
ка у загальному обсязі капіталу складала в середньому
25,4%. Таким чином, більшість підприємств України
мала залежність від позикового капіталу, а низька час$

1256285,4
1655966,1 1618369,6 1711956,4 1869428

866086,2

1590838,1 1781941 1660607,4 1674844,7
57335,9

54810,8 61851,9 68372,2 76346,4

-579900,5 -893834,4 -889070,3 -764579,3-854316,4

-119039,2 -127288,5 -128092
-119149,0

-147462,9
-1500000

-500000

500000

1500000

2500000

3500000

4500000

2 014 р. 2 015 р. 2 016 р. 2 017 р. 2 018 р.

м
лн

 г
рн

Зареєстрований капітал Додатковий капітал
Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений та вилучений капітал

Рис. 3. Динаміка складових власного капіталу підприємств в Україні у 2014—2018 рр.

Джерело: складено авторами на основі [30].
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Рис. 4. Структура власного капіталу підприємств в Україні у 2014—2018 рр.

Джерело: складено авторами на основі [30].
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тка власного капіталу призводила до втрати фінансо$
вої потужності, зростання фінансового ризику, змен$
шення незалежності від позикового капіталу, знижен$
ня ступеня маневреності та стійкості.

В останні роки в Україні найбільшими темпами зро$
став зареєстрований і додатковий капітал підприємств,
що пов'язано із створенням нових суб'єктів господарю$
вання, а також здійсненням додаткових внесків влас$
ників у капітал діючих підприємств. Негативною тенден$
цією було накопичення вилученого та неоплаченого ка$
піталу вітчизняних підприємств (рис. 3).

Структура власного капіталу підприємств України
в останні роки показує, що найбільшу питому вагу зай$
мав зареєстрований капітал — у середньому 72,4%, а
найменшу— резервний капітал (в середньому 2,9% при
нормативі для господарських товариств 15% від статут$
ного капіталу). Тобто здебільшого підприємства Украї$
ни не дотримувалися законодавства щодо обов'язково$
го формування резервного капіталу. Негативною тен$
денцією, яка спостерігалася у структурі власного капі$
талу, була значна частка непокритого збитку, яка знач$
но зменшувала його величину (рис. 4).

Проведений аналіз засвідчив, що підприємства в
Україні неефективно використовують власний капітал і
не можуть знайти оптимальну структуру капіталу. Саме
тому більшість вітчизняних суб'єктів господарювання
мають непокритий збиток. Для уникнення такої ситу$
ації в майбутньому необхідно своєчасно проводити ана$
ліз власного капіталу, який дозволить на ранній стадії
виявити сигнали негативного впливу його динаміки й
структури на результати функціонування підприємства
та розробити пріоритетні шляхи подальшого розвитку
в напрямі підвищення рівня прибутковості.

ВИСНОВКИ
Власний капітал формує основу діяльності кожно$

го підприємства та забезпечує його подальшу фінансо$
ву стійкість. Пріоритетна роль власного капіталу в еко$
номічному розвитку підприємства та в забезпеченні за$
доволення інтересів держави, власників і персоналу виз$
начає його як головний об'єкт фінансового менеджмен$
ту на мікрорівні, а забезпечення ефективного його фор$
мування належить до найбільш відповідальних завдань
фінансового менеджменту.

Динаміка власного капіталу підприємства є найваж$
ливішим показником рівня ефективності його госпо$
дарської діяльності. Здатність власного капіталу до са$
мозростання високими темпами характеризує високий
рівень формування та ефективного розподілу прибут$
ку підприємства, здатність підтримувати фінансову
рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. Водночас зни$
ження обсягу власного капіталу є, як правило, на$
слідком неефективної, збиткової діяльності під$
приємства. В останні роки в Україні динаміка власного
капіталу позитивна, проте його структура неоптималь$
на, адже наявність значної частки непокритого збитку
значно зменшує його величину.

В умовах нестабільної економіки, для збереження
стійкості розвитку діяльності, підприємствам необхідно
приділяти більше уваги ефективному формуванню влас$
ного капіталу, адже грамотне управління джерелами його
формування дозволить проаналізувати виникнення, стан
і застосування, а також привести істотні пропозиції для
прийняття виважених управлінських рішень.
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ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯК ОБ'ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ФОКУСІ
МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

It is noted, that The globalistics, on the one hand, integrates a wide range of knowledge in the field of

demography, ecology, ethnical genesis, culture, economics, sociology, food and water safety, globalized system

of trade by single rules, communication, finance, education etc., i. e. everything concerned with the development

of a human; on the other hand, it generates new knowledge about the current and future development of the

humanity. The contemporary globalistics is based on the assumption that the global problems constitute an

objective factor of the global development, which is the reason why they cannot be ignored by the actors of

international relations, including nationsJstates and international organizations. On account of it the global

problems are considered as a result of the globalization process.

The reason for the emergence of global problems lies in the socioJpolitical and industrialJtechnological

development of the contemporary society, which enables to consider global problems as the problems originating

from the contradictions of the social system given its existence in the single spatial and time continuum with the

nature world. Once aggravated, the contradictions cause functional failures in social systems and inevitable

conflicts, affecting the development of the whole human civilization.

The source of global problems lies in political, economic, ecological and socioJcultural contradictions of the

global scale, imposing various limitations on the character and forms of rivalries between countries, socioJpolitical

and culturalJcivilization systems. The global problems of today are a result of the long evolution of the socioJ

political system per se, which is impossible without deviations or occasional decisions increasing the level of

political risks. It was this evolution and its longJterm trends and patterns that gave rise to the crisis of technocratic

society, spreading now on the whole range of interactions, changing the principles of causal relations in the

systems "human — human", "human — society", "human — nature", and affecting the interests of the global

humanity as a whole.

Solutions for global problems will be more complicated because of the differences in regional specifics of

their manifestations due to the distinctions in the socioJeconomic development of countries and to the mental
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INTRODUCTION
Economic and social processes in the second half of

20 century ultimately formed the need in the political backing
of organizing principles and mechanisms of the planetary

factors determining the system of values and consumer preferences at country level. A universal means of their

solution is, therefore, unlikely to be found.

A philosophic multidimensional approach to the solution of global problems, in contrast to the technocratic

one, engages various methods. An effective result without which the humanity will face a largeJscale crisis can

be produced only in case of their combined use. The human mentality needs to be changed in a way to realize the

threats coming from the existing contradictions. It means that there will be no radical change in practice without

mental revolution. The principle feature of this approach is its emphasis on the reasons behind the occurrence of

contradictions with the consequent finding of ways to eliminate these contradictions.

A representative one in this context will be the existentialJcultural approach to the solution of global problems.

By making the right emphasis on the danger of global problems, philosophersJexistentionalists argue that their

principal reason is the society's deJhumanization. Only turning back to the life built on the true humanism, on

moral and spiritual values fostering the human's responsibility for his/her existence can be the key to solutions

of problems faced by the humanity.

Only painstaking efforts to solve global problems with consideration to the totality of their relations and

interdependences can give a good result. International cooperation, revision of actions by all the countries

inflicting damage to the environment, bridging of gaps in life standards and development potentials between

developed and "third world" countries, concerted efforts of the global community for finding solutions to

humanitarian, social and other problems constitute the fundament from which can we expect the rise of a new

society free from the burden of serious contradictions.

У статі розглянуто проблему глобалізації як дискусійну, а глобальні проблеми — через призму міждисJ

циплінарного підходу з акцентом на проблемі міжнародної економічної безпеки та сталого розвитку.

Обгурнтовано, що економічні, соціальні процеси у другій половині ХХ ст. остаточно сформували потреJ

бу у політичному забезпеченні засад і механізмів організації планетарного світопорядку, якому у ХХІ ст.

завдяки передусім надпотужній інформаційній атаці, за котрою криється відповідний інтерес, не приJ

пускається існування будьJякої альтернативи, а спроба поставити під сумнів глобальний тренд у кращоJ

му випадку не помічається, а в гіршому на політичному рівні піддається остракізму. Йдеться про глобаJ

лізацію у найширшому розумінні цього терміну, коли економічний інтерес пронизує усі сфери суспільJ

ного і приватного життя домінантою родового поняття, в якій видові особливості мають лише доповнюJ

вати, пояснювати, деталізувати плани щодо необхідності постійного нарощування впливу тенденцій, а

також у суб'єктивній площині надихати й мобілізовувати прибічників або остерігати надто критично

налаштованих громадян. У статті доводиться необхідність спиратися на загальнонауковий міждисциплJ

інарний аналіз нинішніх проблем процесу глобалізації не тільки з причин об'єктивної актуальності, що

відображено в літературі кінця ХХ — початку ХХІ ст., а й суперечливістю трактуванням багатьох його

аспектів, а саме: сутність, форми прояву, соціальні детермінанти, суперечлива природа, хронологічні межі,

перспективи розвитку і т.д. Зауважено, що однозначного вирішення проблем, пов'язаних з названими

аспектами процесу глобалізації поки в науковій літературі немає.

Джерелом глобальних проблем визначено політичні, економічні, екологічні і соціокультурні протиJ

річчя глобального масштабу, що накладають різні обмеження на характер і форми суперництва країн,

соціальноJполітичних і культурноJцивілізаційних систем. Сучасні глобальні проблеми інтерпретовано

як результат тривалої еволюції самої соціальноJполітичної системи глобального суспільства, котра не

може відбуватись без відхилень або випадкових рішень, що підвищують рівень політичних ризиків. Саме

ця еволюція, її довгоперіодні тренди і закономірності породили кризу технократичного суспільства, котJ

ра сьогодні охоплює весь комплекс взаємодій, змінює принцип взаємовідносин у системах "людина —

людина", "людина — суспільство", "людина — природа", "суспільство — природа" і зачіпає інтереси всього

світового співтовариства загалом. Глобальні проблеми носять комплексний характер, вони представляJ

ють собою інтернаціональний і соціоприродний феномен і знаходяться у взаємозв'язку один з одним.

Відмічено, що сучасному етапу глобалізації іманентна трансформація локальних проблем у глобальні

за своїми масштабами. Іншими словами, глобальні проблеми не виникають поряд з вже існуючими, а

немов виростають з них. Саме тому вже недостатньо намагатись їх вирішити в тій чи іншій країні або в

тому чи іншому регіоні, тому що це тісно пов'язано з тим, в який спосіб і з якими зусиллями аналогічні

проблеми вирішуються в інших країнах та регіонах, а також у світі загалом.

Key words: global problems, interdisciplinary approach, sustainable development, international economic security,
economic growth.

Ключові слова: глобальні проблеми, міждисциплінарний підхід, сталий розвиток, міжнародна економічна
безпека економічний ріст.

order, which has no assumed alternative in 21 century, by
far and large due to the powerful information attack
disguising mercenary interests, with any attempt to question
the global trend being ignored at best of or, at worst,
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stigmatized at political level. It refers to the globalization
in its broadest sense. The need for the reliance on the general
scientific interdisciplinary analysis of the contemporary
problems involved in the globalization process is determined
by not only its objective importance, which is reflected in
the literature published in late 20 century — early
21century, but by divergent interpretations of its many
aspects such as its essence, forms of manifestation, social
determinants, contradictory nature, time frame, develop$
ment prospects etc. It should be noted that unequivocal
decisions for the problems related with the above aspects
of the globalization process cannot be found in the scientific
literature. In view of this, the problem of globalization needs
to be addressed as a discussion one, whereas the global
problems should be dealt with through the prism of
interdisciplinary approach.

Ulrich Beck in his book "What is Globalization?"
astutely observes: "Globalization has certainly been most
widely used — and misused — keyword in disputes of recent
years and will be of the coming years too; but it is also one
of the most rarely defined, the most nebulous and
misunderstood, as well as the most politically effective".
Ulrich Beck admits that one has to distinguish between a
number of globalization changes, but any list of changes
should include communication technologies, ecologies,
economics, business organization, culture and civil society.
He believes that globalization means far less significance of
borders for daily behavior in various dimensions of
economy, information, ecology, technology, cultural
conflicts and civil society. Money, technologies, goods,
information and chemical agents "cross" the borders as if
the latter do not exist1. From the economists' viewpoint,
globalization can be interpreted as the emergence of
globalized economy, with national economies divided first
and reintegrated thereafter in the system of international
agreements and processes. In this globalized economy, the
borders of national economies are no longer important, and
this economy follows its own logic distinct from the logic of
economic relations between independent national objects.
Multinational enterprises have weighed local anchors, the
movement of capital ceased to be a national category, and
national governments lost hold of their currencies.
Politicians argue that the globalization can be addressed as
the rise in power of the new "multicentered" world amidst
the existing world resting on the rule of state power. This
new world is based on non$government, or transnational,
relations. From the geographers' viewpoint, the
globalization can be addressed as the process creating a
transnational space that as a result of collaborative
dissemination, exchange and communications between
various parts of the humanity.

THE REVIEW OF THE LITERATURE
The review of the literature on the research topic and

the analysis of the overall level of the problem's
development. Т. Аndrushchenko investigates global
problems by relying on critical analyses of global
futurological concepts [1]. V. Аrutiunov interprets global
problems from the perspective of philosophic approach [2],
whereas M. Bassey relies on a multidimensional causal
analysis of these problems [3]. While F. Braudel [4] finds
the causes of global problems in the history of civilization
and peculiarities of the capitalism formation, V. Van Raj [5]
believes that they are rooted in the dynamic development
of globalization. D. Casti [6] puts emphasis on extreme
events as determinants of economic cycles, whereas
V. Panchenko [8] focuses his research on the problem of
achieving sustainable development and the problems
creating the demand for implementation of the sustainability
ideology, on the one hand, and provoking new modifications
of problems per se. М. Rubtsova [12] defines global prob$
lems as a consequence of the aggravated conflict occurring

between the states striving to gain new comparative
advantages. І. Тymkiv [13; 14], exploring the contradictions
of contemporary global transformations, defines the system
of contemporary global economic imperatives, enabling him
to propose his own approach to the interpretation of global
problems. М. Еntony [15] conducts in$depth studies of the
future and refers to global problems in the context of
monetary and technocratic paradigm. While І.А. Bremer
[16] shifts all the responsibility for global problems to most
developed countries of the world and sees their root cause
in the latter's failure to set up cooperation, H.$J. Chang [17]
flatly blames the capitalist system per se. T. Strange [18]
defines the causal relations between society, economy and
environment, identifying in this way the background for the
occurrence or aggravation of global problems. This
approach is also followed by powerful institutions like the
United Nations Organization [19] or Deloitte company [20],
which gives evidence of the sustainable development and
international economic security imperative in the
contemporary discourse both at mega$ and meso$level of
the international economic policy.

The classification proposed by the World Economic
Forum (WEF) contains a list of essential global threats to
the business environment, which enables to specify the
significance and the priority of solution of the global
problems — economic, natural, geopolitical, technological
or social — to improve the economic conjuncture and
minimize the destructive impact on it [15].

THE PURPOSE OF THE ARTICLE
The purpose of the article is to analyze global problems

through the prism of international economic security and
sustainable development, considering them as an objective
factor in world development and as a result of globalization.
From the standpoint of comparing the explicit and
predictive potential of economic, social, philosophical and
existential$cultural approach to the identification of global
problems recognized the need for an interdisciplinary
approach to the interpretation of their root causes and to
identify ways to solve them.

Globalization is a social theory, ideology and practice
reinforcing the positions of strong states and supranational
entities (in economic, financial, technological and
information spheres). And the reaction on globalization does
not seem incidental — not only positive, but negative as well:
great masses of people in many countries and even some
heads of states call themselves anti$globalists. Global
problems are great many indeed, and they call for solutions,
which is manifested in the globalization processes:

— first of all, economic processes, as trade is globally
expanding, flows of capitals, goods and services are
increasing, the economic interdependence of countries is
growing worldwide, along with the sustaining poverty and
the widening gap between the rich and the poor;

— environmental problems bearing the fateful
consequences for the planet Earth have taken the global
scales;

— demographic shifts and the increasing migration flows
(with nearly each of the thirty people on the planet being a
migrant, that is, a person living out of home) have taken the
global significance;

— the global information space, the global information
and communication network is being created, first and
foremost through the space communication and "global
web" (Internet), covering immense masses of planetary
populations, with unprecedented effects for the mass
conscience, both positive and destructive.

— the significant socio$cultural change affecting all the
regions and most part of countries, with diverse and hardly
predicted consequences;

— a destructive consequence of the globalization of the
contemporary world is terrorism. It is not confined to a

___________________________
1 Ulrich Beck. What is Globalization? // Cambridge UK. — 2000. — Р. 19—20.
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negative socio$political phenomenon, being a complex
multidimensional one that crossed national borders long ago
and turned into a massive global threat.

It was early 21 century that the global economy
embarked on a difficult and turbulent period of evolution.
The last years of the past century and early years of the new
century were marked by the rapidly aggravating
contradiction between the cosmopolitanism of capital and
the sovereignty of a national state as a form of social
organization, between globalization processes based on
liberalization of various form of social and economic dialog,
their harmonization and unification, and the political power
still concentrated by the state. The balance between
traditional state institutes of decision making and new
centers controlling resources and economic processes
required to implement these decisions has broken. Apart
from aggravating the global problems of cross$country
coexistence, the above mentioned are recombine the
possibilities for their manifestation, bringing on the agenda
the issues of rethinking of mutual effects from resource,
technological, economic$spatial, socio$cultural and
institutional factors that will determine the tendencies and
quality characteristics of the potential models for economic
growth.

The global situation in which the humanity founds itself
reflects and mirrors the overall crisis of the consumer$based
vision of natural and social resources by individuals. Life
pushes the humanity to the awareness of the need to
harmonize the links and relationships in the global system
"human — technology — nature". This calls for
comprehending the global problems of today, their reasons,
relationships and ways for potential solutions from the
perspective of interdisciplinary approach to the study.

The current phase of globalization is characterized by
the transformation of local problems into ones with global
scales. In other worlds, global problems do not occur amidst
the already existing ones; they seemingly grow from them.
It follows that attempts to solve them at country or region
level would not be enough, because it largely depends on
ways and efforts by which similar problems are addressed
in other countries and regions and at the global scale.

THE MAIN MATERIAL
OF THE ARTICLE

Global problems refer to the problems which, first, have
implications for the whole humanity; second, cause heavy
economic and social losses or, if aggravated, can threaten
the existence of the human civilization per se; third; cannot
be solved without cooperation at planetary scales and the
concerted effort of all the countries and nations.

Analysis and comprehension of the global problems of
the human civilization development constitute important
components of globalistics. It is because it was the latter
half of 20 century that the humanity embarked on a new
phase of the development, when political and economic
processes took the global nature and had various
implications for the life activity of all the nations. Therefore,
the global problems are a consequence of nonlinear
processes of the global development, characterized by
dynamism, complexity, interdependence and historic
hierarchy.

The globalistics, on the one hand, integrates a wide range
of knowledge in the field of demography, ecology, ethnical
genesis, culture, economics, sociology, food and water sa$
fety, globalized system of trade by single rules, commu$
nication, finance, education etc., i. e. everything concerned
with the development of a human; on the other hand, it
generates new knowledge about the current and future
development of the humanity. The contemporary
globalistics is based on the assumption that the global
problems constitute an objective factor of the global
development, which is the reason why they cannot be
ignored by the actors of international relations, including
nations$states and international organizations. On account
of it the global problems are considered as a result of the
globalization process.

The reason for the emergence of global problems lies
in the socio$political and industrial$technological
development of the contemporary society, which enables
to consider global problems as the problems originating
from the contradictions of the social system given its
existence in the single spatial and time continuum with
the nature world. Once aggravated, the contradictions
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cause functional failures in social systems and inevitable
conflicts, affecting the development of the whole human
civilization.

The source of global problems lies in political,
economic, ecological and socio$cultural contradictions of
the global scale, imposing various limitations on the
character and forms of rivalries between countries, socio$
political and cultural$civilization systems. The global
problems of today are a result of the long evolution of the
socio$political system per se, which is impossible without
deviations or occasional decisions increasing the level of
political risks. It was this evolution and its long$term trends
and patterns that gave rise to the crisis of technocratic
society, spreading now on the whole range of interactions,
changing the principles of causal relations in the systems
"human — human", "human — society", "human —
nature", and affecting the interests of the global humanity
as a whole.

The category of "global problems of today" in the
meaning "a set of vitally important problems of the
humanity which solutions determine the future social
progress" became widespread in 70s of the past century.
One of the first explorers of global problems of the
contemporary civilization at system level was The Club of
Rome, an international non$government organization
created in Rome in 1968, which became a promoter of
topics concerned with global problems, pointing to their
threatening character and launching their scientific
research by the elaborated strategy for solving global
problems of the human civilization development at global,
regional and local level.

In 90s of 20 century, global problems of the civilization
development started to be addressed mainly in the context
of globalization processes that started to be considered as
a reason and a source of global problems of today. Another
approach appeared at the same time interpreted
globalization processes as a consequence of global
problems rather than their reason. The vision of
globalization as a main source for global problems of today
is not always justified, because globalization, although
incapable to explain the diversity of the existing global
problems, is often linked to these problems in an artificial
manner. Moreover, global problems have implicitly
negative bearing, because the humanity's evolution goes
on through their solutions.

It should be noted that no criteria actually exists
enabling for clear and unambiguous qualification of global
problems, to extract them from the totality of problems
that pertain, fully or partially, to the whole humanity but
have short$term or occasional character. Far from all the
problems occurring in the development of the global
community can be qualified as global ones. Quite often any
contradictions of our era, related with human activities, are
included in this group.

Criteria of globality is a set of quantitative and
qualitative parameters and characteristics of con$
temporary challenges and threats, enabling to reach
agreement on their inclusion in the competence of
international institutes. One of these criteria is the scales
at which a problem spreads across the globe. Another
one is the level of threat to the international security
and the fundamental principles of the human civilization
development. Global problems are immanent in global
processes, as the former are generated by the latter; it
follows that the criteria qualifying processes as global
are applicable to global problems as well. In overall,
global processes are defined as the processes that occur
on our planet, cover the whole territory of it and feature
a "global$planetary integrity". Therefore, the processes
will become global when they cover the whole planet,
affect the fundament of the global socio$political

system, trigger change in the planetary paradigms and,
in effect, have the planetary significance.

The notion "global" is used in the two essential meanings:
(i) planetary, the one pertaining to the globe, and (ii)
inclusive, universal. Accordingly, the global processes can
be defined in these two dimensions: (i) as the planetary
processes by the globalist approach, (ii) as the processes
affecting the whole global building by the evolutionary
approach.

However, if the term "global" is interpreted as a
process that has an attribute or a set of attributes found in
the totality of real processes, and, hence, the attribute of
planetary integrity, global processes refer to the processes
covering the whole territory of the planet and
demonstrating a global$planetary integrity. In this sense,
global processes are the processes with the planetary$
evolutionary significance. When the globality is defined in
spatial coordinates and geographic characteristics, which
conforms to the geographic approach that can be
recognized as the most practically oriented one (because
it allows for defining global problems at the phase when
their importance has already been acknowledged at the
global scale), the global problems will necessarily have to
conform to the notion "planetary", i. e. have to be the ones
affecting the whole biosphere of Earth, right up to the
cosmic space on its upper line and the mantle on the lower
one.

Therefore, global problems are the problems that have
essentially human character; that are provoked by the
development patterns immanent in social processes and
society$nature interactions, on the condition of planetary$
nature limitations and the spatial limitation and integrity
of Earth; that meet the globality criterion that has spatial$
geographical and essentially$quality nature; that
constitute a set of most severe social$natural cont$
radictions affecting the world as a whole and all its regions
and various countries, in contrast to regional or local
problems have essentially human significance; that bear
risks and threats to the human civilization development
at the planetary scale, putting the human civilization on
the brink of death if aggravated; that call for solutions
by the concerted effort of the whole international
community.

In view of the above, the following problems are
qualified by us as the global problems: the ones reflecting
fundamental contradictions of the integral and interlinked
contemporary world; the ones being an underlying factor
for the development of the contemporary civilization; the
ones characterized by geo$spatial indicators; the ones
affecting vital interests of the whole humanity, each nation,
state and human, creating a real threat for the positive
development of the human civilization, biosphere and the
future survival of the whole planet; the ones with the
attribute of generality, because their solutions call for the
concerted action of all the actors of the global policy
irrespective of political setting or economic, social and
cultural difference; the ones determining the need for
creating a social mechanism for the settlement of
contradictions in the international relations system; the ones
promoting internationalization of social processes and
engagement of broad population strata in the international
social life.

International organizations include eight contemporary
problems of the global economic development in the global
problems: global poverty and starvation; inequality of
incomes; health protection; elimination of illiteracy;
resource problem; ecological problem; and demographic
problem. The need for their solutions is reflected in the
Millennium Development Goals outlined by the UN
Declaration and approved by 191 countries2 (for impleme$
ntation in 2000—2015) and in the Sustainable Development

___________________________
2 The Millennium Development Goals (MDGs) were the eight international development goals for the year 2015 that had been established

following the Millennium Summit of the United Nations in 2000, following the adoption of the United Nations Millennium Declaration.
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Goals (SDGs) ("Transforming our World: the 2030 Agenda
for Sustainable Development").

At the same time, all the global problems can be divided
into the tree categories by severity, priority of solution and
causality:

1. International problems — occur from the relations
between various actors of international relations (between
nations$states and their military and political alliances and
coalitions, and between large social associations and
organizations). They include: refusal from war and building
the equitable world; establishment of the equitable global
economic order.

2. Problems in the system "human — society", related
with quality and level of human life on the planet; include:
demographic problem, problems of health protection and
education, social welfare, preservation of cultural diversity.

3. Problems in the system "society — nature" include:
problems of unequal distribution and depletion of nature
resources; ecological problems; problems of exploration of
the oceans, lithosphere and space.

The classification of global problems by sphere of
occurrence does not mean that they are separated from
each other. The lines between spheres are often blurred,
and some global problems are caused by the processes
resulting from not only interactions between nature and
society, but from relations between states. Being a
negative effect from interactions of nonlinear global
processes for the development of social sphere, global
problems appear as milestones of its evolution. Each
global problem is caused by the multiplicity of underlying
factors, both objective and subjective, but their action,
impact and dynamics in specific historic backgrounds and
geographic regions are conditional on the pattern of
global processes.

The classical approach to the globalization problems,
established in 80s of 20 century, breaks the global problems
into several groups.

1. Global socio$political problems: prevention of
nuclear war; curbing arms race; settlement of regional and
interstate conflicts; building nonviolent world by
strengthening the overall security system; building trust
between nations.

2. Global socio$economic and ecological problems:
elimination of underdevelopment and the related misery and
cultural backwardness; search for solutions to energy,
resource and food crises; optimization of demographic
situation; peaceful exploration of space and oceans;
assurance of ecological safety of production (including
military one), all the natural and man$made conditions for
the humanity existence.

3. Problems of a human: observation of basic rights and
freedoms; assurance of basic conditions of the human
existence (especially in poor countries); democratization of
social relations, development and preservation of culture.

The occurrence of global problems is related with
specific spheres of the social life and with specific socio$
economic environments where these spheres of human
activities are implemented. The global problems,
therefore, differ from the rest of problems by their
immanent attributes that include: global scales of
manifestation, going beyond the boundaries of one country
or a group of countries; the severity of consequences; the
complex nature or interdependence of problems; the
impact on the future development of the humanity; the
possibility of solutions only by the international coherence
of implemented policies.

The following problems are qualified by the UN as
global problems: problems of the African continent; ageing
of population; deficit of foods; AIDS; nuclear energy
generation; protection of children; climate change; de$
colonization; mine— clearance of the warfare territories;
problems of democracy; problems of development;
disarmament; environmental protection; governance; health
protection; human rights; problems of humanitarian aid;

problems of international law; peace and security; growth
of the population; growth in the number of refugees;
terrorism; pollution and deficit of water resources; protec$
tion of women's rights.

At the phase of structural transformations in the
global economy, a driving force of the global deve$
lopment becomes the system of imperatives including
political, cultural, science & technology, information,
ecological, human development, socio$economic ones.
Four forms of the global imperatives manifestation are
distinguished in scientific literature: the objectively
existing patterns of the global development; con$
tradictions between agents with opposing interests;
challenges (the needs originating from contradictions,
which have to be met); formalization of these challenges
(normative decisions and agreements obligatory for
implementation by respective international actors). The
diversity of manifestation forms allows for breaking
them into the following groups: imperatives with direct
impact (political and ecological ones), which feature all
the four manifestation forms; intermediate imperatives
(science & technology, cultural and socio$economic
ones), which feature patterns and contradictions; hidden
(information, human development ones), for which only
the patterns can be grasped.

The notion of challenges is very broad, incorporating
components such as problems, difficulties, limitations,
objectives, as well as possibilities. Its broad interpretation,
as the totality of the abovementioned (problems,
limitations, and capabilities), is the most common one.
Sometimes it is interpreted in a narrower sense. Yet, the
challenges are first and foremost the problems that cannot
be overlooked. However, a challenge is broader by essence
than a problem. Any challenge contains a complex of
problems rather than one. The approach using the
category of challenge, contrary to the traditional problem
approach, is more productive, because it allows for
investigating not only difficulties and limitations, but
objectives and capabilities. When challenges are
mentioned, they usually refer to objectives of develop$
ment, progress, advancement. With some reservations in
mind, challenges can be divided into the two types:
challengers$drivers containing the development potential,
and challengers$impediments that should be overcome as
otherwise the development would be impossible.

For example, the main feature of the demographic
situation in many countries is depopulation, which is a
challenge, because it is an impediment to the country
development in a sense that it imposes limitations (deficit
of workforce, demographic burned on working$age
population, depopulation of the territory etc.) to which
one needs to adapt, but it also involves objectives (such as
reduction of death rate, attraction of migrants, migration
control etc.), which, if achieved, will allow to have the
limitation compensated, if not overcome. Globalization as
an unconditional challenge has two sides: first, capabilities
arising from the expanding markets and inflows of
additional resources; second, limitations related with the
growing competition (especially for weak business entities,
including territorial ones: countries, regions, cities etc.).
Therefore, if the capabilities of globalization are exploited,
it will be a challenge$driver, if they are ignored, it will be
seen as a challenge$impediment, which is a vision of anti$
globalists.

A challenge$driver like informatization, closely related
with geographic science, has several sides: while its poor
performance means a limitation for the development, its
building is an objective which solution makes it capable to
develop all the spheres of life. A challenge, therefore, is
not confined to problems; the principle thing is a vector
determining the direction of development. The essential
meaning of a challenge is a call to action. Responses to
challenges more often refer to directions and objectives, i.
e. similar to challenges. Although one can attempt to face
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challenges, it would be more productive to adapt to them,
but the most effective response is to use a challenge as a
lever, when search for a way out results in the elevation
on a radically new level, to a breakthrough. A challenge
more often cannot be responded by standard means of
available knowledge and experiences; it requires the
elaboration of a new scientific approach. It follows that a
challenge is a complex notion: as diverse aspects and
spheres of development are always affected, the response
needs to be multi$component one, requiring a
multidisciplinary approach to its search. Besides that, as
all the challenges are associated with dynamic phenomena
and processes, the responses need to be subject to constant
up$dating.

The largest challenges of global level are, therefore,
combined in the notion "global problems" that have three
essential attributes: (i) they effect the whole humanity, i. e.
all the countries, nations and social strata; (ii) they cause
large economic, social and other losses, and, if aggravated,
they can threaten the existence of the humanity; (iii) their
solutions call for international cooperation at the planetary
scale.

CONCLUSIONS
Contemporary researchers of global problems tend

to study them in the context of general patterns of the
historic development, without taking them off the global
historic process and the multifactor reality provoked
by it, with consideration to the global political and eco$
nomic dynamics, the global cultural and civilizational
impact, global centrifugal and centripetal (integrative)
processes, processes of contemporary regionalization,
acting a response to globalism. Globalization starts to
be seen as a new system level of the civilizational unity
with its own tendencies and patterns, driving forces,
mechanisms for political settlement, values and funda$
mental ideology.

The intensified social, cultural and economic links and
relations foster global values but deepen global problems
of the humanity, such as poverty, starvation, population
growth, "North$South" problem, ecological catastrophes,
threat of nuclear war etc. Globalization is seen as a new
phase in the civilization development, as an economic and
social phenomenon. The dialectical processes of the
contemporary globalization development are homoge$
nization and diversification.

The global tendency of the contemporary development
is hybridization of the planetary economic scale, resulting
from the mutual penetration of cultures (their synchro$
nization), the "standardized" treatment of the environment,
the rise of the so called pan$cultural hegemony representing
a mix of interacting civilizations, with the formation of
cultural pluralism.

The globalization components aggravating global
problems are:

— the rising economic system operated by single rules
at planetary scales;

— the increasing financial and information trans$border
flows that are beyond national governments' regulation and
control;

— the eroding nation$state sovereignty resulting from
the loosening of state borders and weakening of the
traditional functions of the state;

— the blurring lines between internal and external
political, economic, information and other processes;

— spreading of Westerns standards of behavior, life
style, consumption etc. worldwide;

— the rising ideology of "globalism" intended to justify
the inevitability of current change and its positive character.

Besides that, solutions for global problems will be more
complicated because of the differences in regional specifics
of their manifestations due to the distinctions in the socio$
economic development of countries and to the mental
factors determining the system of values and consumer

preferences at country level. A universal means of their
solution is, therefore, unlikely to be found.

A philosophic multidimensional approach to the
solution of global problems, in contrast to the technocratic
one, engages various methods. An effective result without
which the humanity will face a large$scale crisis can be
produced only in case of their combined use. The human
mentality needs to be changed in a way to realize the threats
coming from the existing contradictions. It means that there
will be no radical change in practice without mental
revolution. The principle feature of this approach is its
emphasis on the reasons behind the occurrence of
contradictions with the consequent finding of ways to
eliminate these contradictions.

A representative one in this context will be the
existential$cultural approach to the solution of global
problems. By making the right emphasis on the danger of
global problems, philosophers$existentionalists argue that
their principal reason is the society's de$humanization. Only
turning back to the life built on the true humanism, on moral
and spiritual values fostering the human's responsibility for
his/her existence can be the key to solutions of problems
faced by the humanity.

Only painstaking efforts to solve global problems with
consideration to the totality of their relations and
interdependences can give a good result. International
cooperation, revision of actions by all the countries inflicting
damage to the environment, bridging of gaps in life standards
and development potentials between developed and "third
world" countries, concerted efforts of the global community
for finding solutions to humanitarian, social and other
problems constitute the fundament from which can we
expect the rise of a new society free from the burden of
serious contradictions.
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У статті проаналізовано та досліджено питання поділу земель у галузі лісогосподарського виробницJ

тва при лісовпорядкуванні, їх обліку і використання при розробленні проектів організації і розвитку

суб'єктів господарювання з лісівництва. Автор наголошує на тому, що таксаційні показники стану лісів і

лісових екосистем все ще запозичуються з минулих їх визначень, а саме з Інструкцій лісовпорядкування

ХХ ст. — 1914 та 1964 років. У такому вигляді вони залишаються належно не узгодженими з лісовим

законодавством ЄС, попри те, що з 2004 року в Україні діє Загальнодержавна програми адаптації законоJ

давства до законодавства Європейського Союзу. Під час дослідження доведено необхідність розробити і

затвердити в перелік термінів і їх опис для практичного застосування при лісовпорядкуванні, а також у

разі актуалізації відповідних даних у Довідниках з обліку лісів 2002 і 2011 років Держлісагентства УкраїJ

ни. Критичний аналіз досвіду, враховуючи нові соціальноJекономічні відносини та політичні виклики

адаптації лісового законодавства в Україні до законодавства ЄС, повинен стати пріоритетом для подальJ

шого розвитку виробництва лісового господарства. Авторами обгрунтовано та запропоновано окремі проJ

позиції щодо внесення змін до Лісового кодексу України. Зокрема запропоновано виокремити зі складу
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми в державному лісівництві України поля$

гають у тому, що постійно ігнорується його аграрний
зміст, нібито лісові ресурси все ще мають природне по$
ходження, як то було за часів т. з. форстмейстерства.
Тоді ліси були нічийними і доступними для всіх без будь$
яких ускладнень. Успіх "лісокористування" залежав
тільки від фізичних і технічних можливостей "лісоко$
ристувача". Той період закінчився десь з другої поло$
вини ХVІІІ ст., тобто з початком формування лісівниц$
тва, як галузі лісогосподарського виробництва, з орган$
ізацією статистичного обліку і державної звітності.
Рішення проблем з фінансування лісівництва на засадах
ринкової економіки полягає в уособленні землекорис$
тування, замість знеособленого у складі державного
лісівництва. Це пов'язано, зокрема, з необхідністю ви$
конання Загальнодержавної програми адаптації зако$
нодавства України до законодавства Європейського
Союзу "з метою досягнення відповідності правової си$
стеми України acquis communautaire з урахуванням кри$
теріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до
держав, які мають намір вступити до нього" [1].

У публічному лексиконі широко вживається термі$
ни "Ліси України", "Лісовий фонд України". Зовсім не

спеціального використання лісових ресурсів "Лісокористування", як користування деревиною, тобто

головною товарною продукцією державного лісівництва, з реалізацією її у стані росту суб'єктам лісопроJ

мислового виробництва. Автором детально проаналізовано і обгрунтовано питання щодо організаційноJ

адміністративного та організаційноJгосподарського поділу земель лісогосподарського призначення дерJ

жавного лісівництва в Україні давно склались і потребують певної їх актуалізації і адаптації до ринкових

механізмів господарювання та законодавства країн ЄС. Адже лісівничоJтаксаційна інформація, накопиJ

чена у складі численних звітів, наукових досліджень і статистичних джерел, дозволяє легко їх актуалізуJ

вати, з одночасною адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу. На осJ

нові проведеного аналізу запропоновано перспективні напрями щодо вдосконалення поділу земель у

галузі лісівництва за таксаційними показниками їх стану і оцінки з адаптацією до європейського законоJ

давства.

The article analyzes and investigates the issues of land division in the field of forestry production in forest

management, their accounting and use in the development of projects for the organization and development of

forestry entities. The author emphasizes that the tax indicators of the state of forests and forest ecosystems are

still borrowed from their past definitions, namely from the Forest Management Instructions of the twentieth

century — 1914 and 1964. As such, they remain inconsistent with EU forest legislation, despite the fact that

Ukraine has had a National Program for the Approximation of Legislation to European Union Legislation since

2004. During the study, the need to develop and approve the list of terms and their description for practical

application in forest management, as well as in the case of updating the relevant data in the Forest Accounting

Directories of 2002 and 2011 of the State Forestry Agency of Ukraine. Critical analysis of the experience, taking

into account the new socioJeconomic relations and political challenges of adapting forest legislation in Ukraine

to EU legislation, should become a priority for further development of forestry production. The author

substantiates and proposes some proposals for amendments to the Forest Code of Ukraine. In particular, it is

proposed to separate from the special use of forest resources "Forestry" as the use of wood, ie the main commodity

products of state forestry, with its sale in a state of growth to the subjects of timber production.

The author analyzes in detail and substantiates the issues of organizationalJadministrative and organizationalJ

economic division of forestry lands of state forestry in Ukraine have long been formed and need some updating

and adaptation to market mechanisms of management and EU legislation. After all, forestry and tax information,

accumulated in numerous reports, research and statistical sources, allows you to easily update them, while

adapting the legislation of Ukraine to the legislation of the European Union. Based on the analysis, promising

areas for improving the division of land in the field of forestry by tax indicators of their condition and assessment

with adaptation to European legislation.

Ключові слова: адаптації, актуалізації, екосистема, законодавство, компонент, лісовпорядкування, лісо�
господарська, поділ.

Key words: adaptations, actualizations, ecosystem, legislation, component, forest management, forestry, division.

обговорюється питання землі, землекористування для
вирощування лісу — головної продукції лісівництва.
Тлумачення слова "Ліс", як відомо, залежить від грама$
тичного відмінку, у значенні однини чи множини, тобто
від цільового призначення землекористування. З дру$
гої половини ХІХ ст. об'єктом праці стає не "Ліс" у зна$
ченні деревина, а земля, земельні ресурси для вирощу$
вання деревини, як головної продукції лісівництва. Ви$
лучення деревини з лісових насаджень з метою вироб$
ництва (в публічному дискурсі — лісозаготівля) лісових
матеріалів — високотехнологічна промислова діяль$
ність. У той час, коли лісівництво як галузь рослинниц$
тва є складовою частиною аграрного виробництва.

Термін "Лісокористування" з радянських часів з пе$
реходом економіки на принципи централізованого за$
гальнодержавного управління лісами, так би мовити,
знеособили. До цього терміну включивши також кори$
стування супутніми лісівництву споживчими вартостя$
ми (збір грибів, ягід, дикорослих плодів тощо, а також
побічних продуктів (сіножаття, мисливські та інші по$
слуги). Відомий державний стандарт "колишнього СРСР
"Лісівництво" № 18486 — 87 терміну "Лісокористуван$
ня" не містить. Цього терміну нема і в складі чинного
ЛК України.
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У Лісовій енциклопедії терміну "лісокористування"
визначення також нема, хоча його можна вивести з на$
ступного в ній змісту: "Лісокористувачі — державні,
кооперативні та громадські підприємства, організації,
установи, а також громадяни для заготівлі деревини
яким, в установленому законом порядку, надано право
на здійснення лісових користувань... Основними лісо$
користувачами є підприємства$лісозаготівники, тобто
підприємства, яким ліси надаються для заготівлі дере$
вини, живиці й другорядних лісових матеріалів" [2, с. 541].

Вдумаємося! Наведена норма розумілась би зовсім
по$іншому, якби її наблизити до соціально$економічно$
го змісту лісівництва, з конкретизацією об'єктів праці й
товарної продукції: "Користувачі деревини — державні,
кооперативні та громадські підприємства, організації,
установи, а також громадяни для заготівлі лісових ма$
теріалів яким, в установленому законом порядку, нада$
но право на розробку лісосічного фонду, виробництва
їх при цьому, транспортування, обробку і реалізацію
відповідної продукції на ринкових засадах. Основними
користувачами деревини є підприємства$лісозаготівни$
ки, тобто підприємства, яким лісовою охороною вона
надається для промислового виробництва лісових ма$
теріалів, їх вивозки, оброблення і реалізації. Отже, лісо$
користування — це розробка лісосічного фонду су$
б'єктами лісопромислової діяльності з метою виробниц$
тва лісових матеріалів за встановленими державними
стандартами, з урахуванням ринкового на них попиту.

Звернемо увагу на певні недолугості, наведені у
Лісовій енциклопедії тексту: "ліси надаються для за$
готівлі деревини, живиці й другорядних лісових мате$
ріалів", хоча мова мала б йти конкретно "про надання
об'єктів праці у лісі, тобто деревини у стані росту, для
виробництва лісових матеріалів. Збір живиці, березово$
го соку, ягід чи грибів, послуг з мисливства та ін. не є
лісокористуванням, а тільки використанням супутніх
лісівництву споживчих вартостей. Адже "ліси" вимірю$
ються гектарами, а деревина у стані росту — кубічними
метрами (м3) і в цьому полягає суттєва відмінність їх
обліку, використання і звітності.

У ЛК України багаторазово вживається термін
"Спеціальне використання лісових ресурсів", але нема
його визначення. Зведення до одного рівня виробницт$
во лісових матеріалів з другорядними та побічними ко$
ристуваннями, супутніми лісівництву, а також з вико$
ристанням корисних властивостей лісів для культурно$
оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і
освітньо$виховних цілей, потреб мисливського госпо$
дарства, незаперечно, має виключно підприємницьке
спрямування. Не кажучи про перенасичений "порядок"
оформлення лісорубних квитків тощо. До того ж всу$
переч Земельному кодексу України, який встановлює
ринковий зміст землекористування: "Використання
землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є
земельна ділянка" [3].

Отже об'єктом праці у складі державного лісівниц$
тва є земля, земельні ділянки, а не ліс. Ліс, тобто виро$
щувана деревина, є головною продукцією лісівництва,
реалізація (продаж) якого є основним джерелом фор$
мування фінансово$економічних механізмів і відносин
з власником природного ресурсу країни "Земля". Збо$
чення змісту лісокористування розпочалось ще з часів
впровадження т. з. межування, тобто розподілу земель$
них ресурсів між землекористувачами, з одночасним
закріпленням території геодезичними межовими знака$
ми. Зрозуміло, з одночасним картуванням і юридичним
їх закріпленням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання недосконалості лісового законодавства

широко досліджувались і обговорювались у галузевих
та загальнодержавних джерелах інформації. Наприк$
лад, у журналі "Економіка України", редколегія якого
схильно відноситься до публікації досліджень з питань

лісогосподарського виробництва, повідомляла: "Систе$
ма земельного і лісового законодавства України щодо
оподаткування лісових земель як головного природно$
го ресурсу, що використовується у процесі здійснення
лісівництва, є хибною, що вимагає запровадження пла$
ти за землю" [4, с. 24]. Зазначене стосується поточного
часу. Хоча стратегічно наукою були створені "наукові
основи, зокрема, оцінки стану лісів і лісових земель за
ТЛУ, методів лісовпорядкування, дослідження ходу
росту лісостанів окремих порід, оцінки товарної струк$
тури лісосічного фонду, а також … багато інших науко$
вих і методичних рекомендацій щодо здійснення при$
буткового лісівництва [4, с. 22].

Щодо використання терміну "Лісокористування" у
галузі лісогосподарського виробництва дослідниками
публічно повідомлялось: "Складається враження, що
експлуатація земельних угідь для здійснення лісівницт$
ва ніби перемістилася за межі наукових досліджень га$
лузевої науки. Об'єктом господарювання останньої ста$
ють не земельні, а лісові ресурси" і далі: … "Україна пер$
ша серед країн СНД відмовилась від радянського тер$
міну "землі лісового фонду" і внесла до Земельного ко$
дексу облікову категорію землекористування "Землі
лісогосподарського призначення" [5, с. 41, 43].

Відносно конфлікту інтересів у складі Держлісаген$
тства України, як Центрального органу виконавчої вла$
ди, який реалізує державну політику у сфері лісового
та мисливського господарства. Доведено, що "маємо
випадок, коли ЦОВВ здійснює функції, між якими по$
стійно існує конфлікт інтересів, бо лісгоспи, згідно з
нормами Лісового кодексу України, мають "виключне
право на заготівлю деревини", "право власності на за$
готовлену ними продукцію та доходи від її реалізації".
Конфлікт є, насамперед, стосовно деревини у стані ро$
сту, що є власністю держави і вирішується в лісових еко$
системах на лісових землях, та порядком їх вилучення
для виробництва (заготівлі) й реалізації лісових матер$
іалів — продукції лісопромислового виробництва [6, с.
102].

З приводу нових аспектів лісівництва щодо лісогос$
подарського виробництва на прикладі економічного
регіону України "Поділля" доведена необхідність
"підвищення його культури, починаючи з формування
земельних відносин, поділу ЗЛГП на категорії земле$
користування та поділу земель лісових (лісів) на кате$
горії лісокористування, є взаємопов'язаними…, вони все
ще зберігають певну автономію, перенесену значною
мірою, з досвіду колишнього централізованого "управ$
ління лісами" [7, с. 11, 13]. До того ж в умовах ринкової
економіки з ідентифікацією землекористування у лісо$
господарському виробництві, воно набуло виразно
агроекологічного змісту. В зв'язку з останнім виникає
проблема формування лісівничо$екологічної інформації
в лісогосподарському виробництві за екологічними ком$
понентами. Зокрема, "в межах облікової категорії
"Землі лісогосподарського призначення", які юридич$
но надані землекористувачам чи землевласникам для
здійснення ними лісогосподарського виробництва або
інших видів економічної діяльності і реалізації відпові$
дної продукції…, формування та збереження в динамі$
чно урівноваженому стані лісових екосистем і агролан$
дшафтів" [8, с. 62, 64].

Впровадженню новацій в лісогосподарському ви$
робництві певною мірою гальмує анахронізм термінів і
визначень в обліку земельних ресурсів галузі лісівницт$
ва, їхня не повна відповідність умовам реформування
національної економіки держави, європейському зако$
нодавству. Згадане стосується, наприклад, узгодження
зі Стандартною статистичною класифікацією землеко$
ристування ЄЕК/ФАО ООН [9]. Остання є найважлив$
ішим нормативним актом міжнародного рівня, достат$
ньо інформативним і прийнятним для таксації земель$
них ресурсів, у т. ч. категорії "Землі лісові та інші лісисті —
ліси" для досягнення відповідності правової системи
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України принципам "acquis communautaire". Тобто з
метою належного розуміння та уніфікованого застосу$
вання термінів, зокрема, у процесі обліку земельних
ресурсів та статистичної звітності. Одною із них має
стати опрацювання "за архівними джерелами… пілот$
ний проект обліку фінансово$економічної діяльності
землекористувачів з лісівництва, поклавши в основу
досвід звітності губернських і повітових земств, яка ве$
лась на початку минулого століття, що й забезпечувало
у ті часи самоокупність і прибутковість лісогосподарсь$
кого виробництва" [10, с. 21].

МЕТА СТАТТІ
На основі аналізу за статистичними відомостями і

таксаційними показниками стану земель лісових у складі
земель лісогосподарського призначення (ЗЛГП) пока$
зати окремі недоліки вживаних таксаційних показників,
у т. ч. їх внутрішньо господарського поділу і обліку,
невідповідність завданням окремих із них європейсько$
му законодавству.

Привести приклад обліку лісів (у таксаційному зна$
ченні — землі лісові та інші лісисті), який би відповідав
засадам ринкової економіки, розуміючи при цьому, що
організаційно$адміністративний та організаційно$гос$
подарський поділи земель лісових в Україні давно скла$
лись. Вони потребують певної їх актуалізації і адаптації
до ринкових механізмів господарювання. Лісівничо$так$
саційна інформація практично є по всіх суб'єктах гос$
подарювання у межах державного лісівництва, що доз$
воляє актуалізувати її з урахуванням законодавства
Європейського Союзу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Еволюцію основоположних показників за таксацій$
ними показниками обліку земельних ресурсів об'єктів
господарювання з лісівництва маємо можливість спос$
терігати в Україні з початку ХХ ст. (табл. 1). Нам по$
трібно з глибокою вдячністю оцінити опис за таксацій$
ними показниками землекористування об'єктів госпо$
дарювання, або дачі (певного лісового масиву), не маю$
чи належного досвіду у цій справі з початку ХХ ст. Се$
ред них ділянки "Вкриті лісом" і "Не вкриті лісом" (гра$
фи 1—8), які були і є власне лісом у громадському дис$
курсі.

Графи "Нелісова площа" (9 — 11), зрозуміло, були
невідємними від просторово$територіального землеко$
риствання у межах загальної його площі. Разом вони
складали площу суб'єкта (об'єкта) господарювання з
утворенням відомих тепер лісгоспів (скорочено — від
"Лісове господарство").

Через пів століття, за яке держава перенесла ней$
мовірні випробовування воєн і розрухи механізмів по$
літичного і господарського устроїв, виходить Лісовпо$
рядна Інструкція (1964 р.) з суттєво розширеними ка$
тегоріями обліку земель державного лісового фонду
(табл. 2). Відмітимо при цьому, що кількість граф

збільшилась у два рази, з 11$ти в 1914 р. до 23 $х у 1964 р.
Важливо звернути увагу, відповідно, що з 3$х граф по$
передньої Інструкції / (граф 9—11) стало 10 (12—21),
що було і залишається явно недоціільним. Адже в
Проєктах організації і розвитку лісового господарства
(ПОРЛГ) жодних лісівничих заходів по ним лісовпоряд$
кування не розробляло і не розробляє терер. Опоненти
можуть у цьому легко переконатись на прикладі будь$
якого суб'єкта лісогосподарського виробництва. Облік
зазначених категорій приводиться тільки для зведення
балансу обліку ЗЛГП у межах власника/постійного зем$
лекористувача.

Не все ладно і за графами лісової площі. Їх 10 (гра$
фи 2—11) замість 8$ми попередніх (див. табл. 1). Гірше
— інше. Так звані "Нелісові площі" включають інфра$
структурні обєкти, які невідємні від лісових екосистем
та категорії обліку "Лісова площа" (правильно — Землі
лісові (ЗЛ)), у т. ч. "лісові дороги, просіки і канали",
"лісові розсадники" тощо. Останні, зрозуміло, мають
бути у складі "Землі лісові", створюють компонент лісо$
вої екосистеми, про що буде далі (ЗСТЛО).

Ще через півстоліття (2014 рік), за нових політич$
них і економічних умов, питання таксації лісів не набу$
ло відповідного змісту, а також узгодження з останні$
ми досягенннями агроекологічної науки в питаннях при$
родокористування (табл. 3).

У науковому дискурсі з лісництва все ширше появ$
ляється термін "критерій", хоча це мало виправдана дія.
Бо практично терміни "критерій" і "показник", викори$
стовуваний у лісництві України з XVIII ст., рівнозначні.
Адже термін "показник" відповідає значенню слова
"критерій" за походженням з грецької мови, як засіб
судження, вимірювання тощо.

Певні зміни у складі розподілу земельних ресурсів
за категоріями обліку різних рівнів ("земель лісових" на
"лісові ділянки"; "неісова площа" на "нелісові землі"
тощо) не свідчить навіть до наближення таксації лісу,
до проголошеної з 2004 року адаптації лісового зако$
нодавства до законодавства країн ЄС. Так, категорія
"Незімкнуті лісові культури" виділена окремою графою,
чого нема в таксаційних показниках ЄЕК/ФАО ООН у
складі головного їх періодично повторюваного звіту
"Forest Resources Assesment". У перкладі на українську
мову — "Оцінка лісових ресурсів". Більш правильним
категорю "Незімкнуті лісові культури" було б оцінюва$
ти в якості категрії "Лісові культури". До того ж нема
сенсу площу категорії обліку "Лісові культури" висвіт$
лювати під позначкою "в тому числі". Тепер лісівникам
нового покоління, знайомим з питаннями агроекології,
відомо, що лісонасадження природного походження
утворюють дещо інші лісові формації у порівнянні зі
створеними штучно, отже, й різні біогеоценозні екоси$
стеми. Поєднання їх в один компонент не має сенсу в
складі обліку та статистичної звітності.

Механізми актуалізації обліку землекористування
у державному лісівництві України до законодавства
Європейського Союзу. Виходимо з того, що згадана ви$
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Таблиця 1. Розподіл площа за таксаційними категоріями обліку

Джерело: [11].
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Рілля"; "Тер. — Сіножать"; "Тер. — Пасовище"; "Тер. —
Багаторічні насадження" тощо. Їхня сума, разом з ка$
тегоріями "Бол" і "Вод", складе площу колишнього об$
ліку "Нелісові землі". Цей же принцип доцільно вико$
ристовувати також при актуалізації таксаційних показ$
ників з обліку лісів на регіональному і державному
рівнях за матеріалами державного обліку лісів 2002 і
2011 років.

У разі адаптації національного лісового законо$
давстві до законодавства ЄС є необхідність відмовитись
від терміну "Лісовий фонд", внесеного до Лісового ко$
дексу України: "Усі ліси на території України, незалеж$
но від того, на землях яких категорій за основним цільо$
вим призначенням вони зростають, та незалежно від
права власності на них, становлять лісовий фонд Украї$
ни і перебувають під охороною держави" [16]. Він не
відповідає принципам ринкової економіки. У наведено$
му визначенні недостає слова "державний", що й визна$
чало б повернення до колишнього централізованого уп$
равління лісовим господарством радянської пори. Існує
необхідність перейменування його терміном "Землі лісо$
господарського призначення" з диференціацією їх об$
ліку за провідними в державі суб'єктами землекористу$
вання.

Поділ облікової категорії землекористування "землі
лісові" на дві підкатегорії "Лісові ділянки" і "Нелісові
землі" є дещо не логічним, а головне — невідповідним
ССКЗ ЄЕК/ФАО ООН. До того ж у межах "лісові ділян$
ки" — з умоглядним змістом (табл. 3, графи 2 — 13), без
осмислення їх у якості складових компонентів лісової
екосистеми, практично, на рівні змісту початку ХХ ст.
(див. табл. 2). Адже тоді суспільство і наука питаннями
екології у лісівництві ще не велось мови.

З урахуванням викладеного пропонуємо для обго$
ворення форму обліку земельних ресурсів суб'єктів гос$
подарювання з державного лісівництва та інших видів

економічної діяльності, у межах господарювання яких
на юридичних підставах встановлені землі лісові, як
об'єкт цільового призначення землекористування (табл.
4).

Пропонована форма обліку і статистичної звітності
відповідає чинній Стандартній статистичній класифі$
кації землекористування ЄЕК/ФАО ООН, є більш
інформативною, у т. ч. за висвітленням екологічного
складу лісових екосистем за їх найбільш значимими ком$
понентами. У складі ПОРЛГ підприємств буде більш
стислою і придатною для швидкого розуміння відповід$
них показників еколого$економічного стану лісових
екосистем, а також для прийняття організаційно$еко$
номічних рішень з питань лісівництва і лісокористуван$
ня.

Практичне застосування наведених рекомендацій.
Зробимо аналіз на прикладі Довідника лісового фонду
України за матеріалами обліку лісів станом на 1 січня
2002 року, як приклад його актуалізації до пропонова$
них нами рекомендацій. Для цього наведемо відповідні
кількісні показники розподілу земельних ресурсів (на
той час — "земель державного лісового фонду) за кате$
горіями їх обліку [17, табл. 5].

Матеріал буде цінним і на майбутнє, наприклад, на
2050 рік чи на початок ХХІІ ст. (табл. 6) для певних дос$
ліджень і оцінки стану лісів у державному лісівництві.
При цьому актуалізацію наведених показників прове$
демо з їх адаптацією до європейського законодавства
і, крім того, за пропонованими нами компонентами
лісових екосистем та переформованими показниками
таблиці 5 до форми таблиці 6. Тобто з виокремленням
власне лісів у межах категорії землекористування
"Землі лісові" (ЗЛ = Ліс = Лісова екосистема, рис. 3) та
"Землі інших облікових категорій землекористування"
у складі ЗЛГП за їх фізичним змістом, рисунок 4 (гра$
фи 8—10).

Рис.1. Схема поділу земельних ресурсів за категоріями ССКЗ ЄЕК/ФАО ООН (1989 р.)

Джерело: [9].

 Рис. 2. Розподіл категорії "землі лісові=ліс" за екологічними компонентами лісових екосистем

Джерело: [8].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/202038

Використовуючи дані державного обліку лісів ДКЛГ
на 1 січня 2002 р., а також за логістичним змістом ССКЗ
ЄЕК/ФАО ООН щодо поділу землекористування за
цільовим призначенням, графи 20 (садиби, споруди) і
21 (траси), відповідно, 19,1 і 20,0 тис. га, перенесемо до
складу "Зкмлі лісові". Отже, разом з графою 11 (табл.
5 — 91,4 тис. га) вони складуть площу облікової кате$
горії ЗСТЛО 130,5 тис. га (табл. 6).

На підставі даних таблиці 5 проведена логічна ак$
туалізація по всім екологічним компонентам лісових
екосистем, у т. ч. ЗВЛРП, ЗВЛРШ, ЗТчНВЛР. Те ж сто$
сується поділу інших облікових категорій землекорис$
тування за фізичним станом (графи 8 — 10). Таблиця 6,
у порівнянні з таблицею 5, містить більш інформатив$
ний, інженерно опрацьований зміст (10 граф) замість
25 у складі Довідника лісового фонду України (2015 рік),
накопичуваних механічно впродовж десятиліть. До того
ж не адаптованими до термінів землекористування
ЄЕК/ФАО ООН.

У пропонованому формуванні щодо удосконалення
таксаційної архітектури лісів державного лісництва
чітко окреслюється найбільш важливий осередок лісо$
господарського виробництва — лісів за екологічними
компонентами (рис. 3), ЗЛГП — з участю у складі зем$
лекористування лісгоспів "Інші облікові категорії зем$
лекористування" (див. рис. 1), які встановлені з ураху$
ванням ССКЗ ЄЕК/ФАО — 92,6% (рис. 4).

Наведені порівняння (рис. 3 і 4) свідчать про те, що
облікова категорія першого рівня ССКЗ ЄЕК/ФАО

"Землі лісові та інші лісисті" (англ. Forest and other
wooded land) у складі лісгоспів чи суб'єктів господарю$
вання інших видів економічної діяльності, торкаються
тільки категорії обліку "Землі лісові", вони ж "Лісова
екосистема", "Ліси".

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ПОШУКІВ У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Виходимо з того, що в питаннях щодо організацій$

но$адміністративного та організаційно$господарського
поділу земель лісогосподарського призначення (ко$
лишні — землі лісового фонду) державного лісівництва
в Україні давно склались і потребують певної їх актуа$
лізації і адаптації до ринкових механізмів господарю$
вання та законодавства країн ЄС. Лісівничо$таксаційна
інформація, накопичена у складі численних звітів, нау$
кових досліджень і статистичних джерел, дозволяє лег$
ко їх актуалізувати, з одночасною адаптацією законо$
давства України до законодавства Європейського Со$
юзу.

Водночас маємо відмітити, що завдяки належній
увазі з боку урядових органів і галузевих систем управ$
ління з лісівництва та лісокористування, лісовпорядку$
вання, особливо в другій половині минулого століття, в
Україні склалась його потужна виробнича база. В перші
післявоєнні роки відбулось утворення Українського
аерофотолісовпорядного тресту (1947 р.) з лісовпоряд$
ними експедиціями в Києві, Ірпені, Львові й Харкові.
Завдяки тим заходам була накопичена різнобічна так$

Таблиця 5. Розподіл площі земель лісового фонду за категоріями, тис. га

Джерело: [17].

Таблиця 4. Поділ площі земельних ресурсів за категоріями землекористування у межах ЗЛГП, земель лісових за
екологічними компонентами, інших — за їх фізичним станом
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саційна інформація про стан лісів як державного
лісівництва, так і на той час колгоспних, радгоспних й
інших землекористувачів. З розробленням по кожному
із них ПОРЛГ.

Завдяки цьому були розроблені, як відмічалось рані$
ше, "наукові основи, оцінки стану лісів і лісових земель
за ТЛУ…" тощо, а також впроваджені на практиці мето$
ди таксації лісів і розроблення ПОРЛГ відповідних
суб'єктів господарювання з лісівництва по Україні і за її
межами. Накопичені численні довідники і наукові до$
слідження з інформацією про стан лісів і лісових екосис$
тем, що надає можливість новим поколінням лісівників
їх використовувати для подальшого розвитку лісогоспо$
дарського виробництва. Критичний аналіз минулого дос$
віду, з урахуванням нових соціально$економічних відно$
син і політичних завдань адаптації лісового законодав$

ства в Україні до законодавства ЄС, має стати пріори$
тетним для подальшого розвитку лісогосподарського
виробництва. Зокрема з питань поділу лісів за категорія$
ми їх економічного використання за поділом "Forest
available for wood supply" і "Forest not available for wood
supply". Тобто поділом їх за експлуатаційного призна$
чення для вилучення деревини з метою виробництва лісо$
вих матеріалів, з урахуванням ринкового попиту на них.
Відповідно — "Ліси, призначені для вилучення дереви$
ни" і "Ліси, не призначені для вилучення деревини".

ВИСНОВКИ
З метою вдосконалення поділу земель у галузі

лісівництва за таксаційними показниками їх стану і оцін$
ки з адаптацією до європейського законодавства необ$
хідно:

1. Розробити і затвердити в установленому поряд$
ку перелік термінів і їх опис для практичного застосу$
вання при лісовпорядкуванні, а також для актуалізації
даних з урахуванням накопиченого досвіду в довідни$
ках з Лісового фонду України 2002 і 2011 років, та з їх
узгодженням (адаптацією) з відповідними термінами
ЄЕК/ФАО ООН.

2. Вилучити з ЛК України формулу "Усі ліси на те$
риторії України, незалежно від того, на землях яких
категорій за основним цільовим призначенням вони зро$
стають, та незалежно від права власності на них, ста$
новлять лісовий фонд України …" (ст. 4), яка не відпов$
ідає економічним засадам ринкової економіки і чинній
з 1990 р. "Земельній реформі" України.

3. Пропонувати для обговорення і впровадження в
практику форму обліку землекористування за обліковими
категоріями, узгоджену зі ССКЗ ЄЕК/ФАО ООН, суб'єктів
господарювання з державного лісівництва та інших видів
економічної діяльності, у межах господарювання яких на
юридичних підставах встановлені землі лісові, як об'єкт
цільового призначення землекористування.

4. Виокремити в Лісовому кодексі України зі т. з.
"спеціального використання лісових ресурсів", а також
з інших інформаційних джерел і нормативно$правових
актів з лісівництва, термін "Лісокористування" як кори$
стування ДЕРЕВИНОЮ, тобто головною товарною
продукцією державного лісівництва з реалізацією її у
стані росту суб'єктам ЛПВ, що має стати абсолютно
домінуючим джерелом лісового доходу, як виключно
важливий соціально$економічний і фінансовий зміст
лісогосподарського виробництва.

Література:
1. Про Загальнодержавну програму адаптації зако$

нодавства України до законодавства Європейського
Союзу. Закон України від 18 березня 2004 року № 1629$
IV. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629$15
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Таблиця 6. Поділ площі земельних ресурсів за категоріями землекористування у межах ЗЛГП,
земель лісових за екологічними компонентами, інших — за їх фізичним станом

Джерело: [17].
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Рис. 3. Розподіл земель лісових ДКЛГ України за
екологічними компонентами за обліком на 01.01.2002 р.,
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Рис. 4. Розподіл земельних угідь ДКЛГ України: Ліси (Sзл)
з участю інших ОКЗ на 01.01.2002 р., %
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У статті доведено, що під час формування стратегічної траєкторії розвитку фінансового ринку виріJ

шальна роль належить пошуку умов і механізмів дотримання балансу між: 1) власними цілями та суспJ

ільними потребами, 2) стійкістю та гнучкістю фінансового ринку, 3) існуючою та необхідною інфрастJ

руктурою. Повноцінне використання потенціалу фінансового ринку на користь його розвитку здатне

забезпечити створення конструктивного середовища для реалізації такої стратегії.

Виявлено, що постійне трансформування відповідно до викликів реальної фінансової практики хаJ

рактерних рис, сегментації, регулювання фінансового ринку призводять до змін не лише в кількісних,

але й сутнісних характеристиках його інфраструктурного забезпечення, недостатньої злагодженості таJ

кого забезпечення стосовно окремих сегментів фінансового ринку.

 Розкрито особливості та канали впливу існуючих викликів сучасності на нарощування інфраструкJ

турного потенціалу фінансового ринку на емерджентних ринках, що одночасно ідентифікуються і як

можливості нарощування і реалізації такого потенціалу завдяки їх зв'язку із фінансовою глибиною і гнучJ

кістю фінансового ринку. Виявлено передумови і специфіка їх формування для практичного перетвоJ

рення існуючих викликів у можливості для фінансового ринку та його інфраструктурного забезпечення,

зокрема для України, що грунтуються на проведенні відповідного анкетування щодо шляхів нарощуванJ

ня інфраструктурного потенціалу фінансового ринку.

На стратегічній траєкторії розвитку фінансового ринку принциповою є взаємодія процесів формуJ

вання і реалізації інфраструктурного потенціалу на кожному із сегментів фінансового ринку, які нерідко

відбуваються у їх автономному, а тому обмеженому просторі, відірвано від фінансового ринку. ДосягJ

нення такої взаємодії дозволить, поJперше, синтезувати індивідуальні якості окремих сегментів у сисJ

темні якості інфраструктурного потенціалу фінансового ринку загалом. ПоJдруге, на цій траєкторії поJ

ряд із статичними (що відповідають певним умовам функціонування) на чільне місце має вийти задовоJ

лення динамічних (що адаптують до змінних умов) інфраструктурних запитів до кожного сегмента, що в

підсумку забезпечить реалізацію динамічних запитів фінансового ринку загалом, виходячи із його цільоJ

вих завдань та функціональних властивостей.

 Наголошено, що сучасний етап розвитку світової економіки генерує як нові можливості для нарощуJ

вання інфраструктурного потенціалу фінансового ринку, передусім його інформаційної та функціональJ

ної складових, так і є джерелом нових викликів, реакція на які суттєво визначатиме гнучкість і глибину

розвитку фінансового ринку України. За такого розуміння визначальною передумовою реальності та

ефективності стратегічної траєкторії розвитку фінансового ринку постає узгодження сучасних викликів

та можливостей розвитку фінансового ринку. Доведено, що одним з головних викликів, який одночасно

генерує і нові можливості, є інновативність фінансових ринків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку світової економіки генерує

як нові можливості для нарощування інфраструктурно$
го потенціалу фінансового ринку, передусім його інфор$
маційної та функціональної складових, так і є джере$
лом нових викликів, реакція на які багато в чому визна$
чатимуть гнучкість і глибину розвитку фінансового рин$
ку України.

Слід зазначити, що одним з головних викликів, який
у той же час і генерує нові можливості, є інновативність
фінансових ринків. Вони прагнуть задовольнити зрос$
таючі потреби клієнтів, довіру та прихильність яких у
сучасному світі завоювати не так просто. Водночас дос$
лідження провідних консалтингових компаній свідчать,
що лише половина світових фінансових лідерів пово$
дяться етично і у якості пріоритетів розглядають інте$
реси клієнтів, а не свої власні.

Фінансові інновації пропонують точкові рішення в
таких сферах, як платежі, грошові перекази, заощад$
ження та інвестиції, особисте фінансове управління,
фінансування малого та середнього бізнесу, кредиту$
вання та страхування. Інновації також спрямовані на

The article proves that in forming the strategic trajectory of the financial market development the crucial

role belongs to the search for conditions and mechanisms for balancing: 1) own goals and social needs, 2) stability

and flexibility of the financial market, 3) existing and necessary infrastructure. Full use of the potential of the

financial market in favor of its development can ensure the creation of a constructive environment for the

implementation of such a strategy.

It was found that the constant transformation in accordance with the challenges of real financial practice

characteristics, segmentation, regulation of the financial market lead to changes not only in quantitative but

also in the essential characteristics of its infrastructure, lack of coherence of such provision in relation to individual

financial market segments.

The peculiarities and channels of influence of the existing challenges of modernity on building the

infrastructural potential of the financial market in emergent markets are revealed, which are simultaneously

identified as opportunities to build and realize such potential due to their connection with financial depth and

financial market flexibility. The preconditions and specifics of their formation for the practical transformation of

existing challenges into opportunities for the financial market and its infrastructure, in particular for Ukraine,

are identified, based on conducting a survey on ways to increase the infrastructure potential of the financial

market.

On the strategic trajectory of financial market development, the interaction of processes of formation and

implementation of infrastructure in each of the segments of the financial market, which often take place in

their autonomous and therefore limited space, is detached from the financial market. Achieving such interaction

will allow, first, to synthesize the individual qualities of individual segments in the systemic quality of the

infrastructural potential of the financial market as a whole. Secondly, on this trajectory, along with static

(corresponding to certain operating conditions) priority should be given to the satisfaction of dynamic (adaptive

to variable conditions) infrastructure requests to each segment, which will ultimately ensure the

implementation of dynamic financial market demands in general, based on its objectives and functional

properties.

It is emphasized that the current stage of development of the world economy generates new opportunities to

increase the infrastructural potential of the financial market, especially its information and functional

components, and is a source of new challenges, the response to which will significantly determine the flexibility

and depth of Ukraine's financial market. Under this understanding, the defining prerequisite for the reality and

effectiveness of the strategic trajectory of financial market development is the coordination of modern challenges

and opportunities for financial market development. It has been proven that one of the main challenges, which

simultaneously generates new opportunities, is the innovation of financial markets.

Ключові слова: фінансовий ринок, інфраструктурний потенціал, сегменти фінансового ринку, розвиток,
стратегічна траєкторія, взаємозв'язок.

Key words: financial market, infrastructural potential, financial market segments, development, strategic
trajectory, interrelation.

такі процеси, як дотримання антимонопольного зако$
нодавства, кредитний скоринг, андерайтинг та управ$
ління ризиками, обслуговування клієнтів, збір та віднов$
лення, діяльність на ринках капіталу, сек'юритизації
активів, офісна звітність тощо.

Оскільки індустрія фінансових послуг стає дедалі
складнішою, то здатність до інновацій стане ключовим
фактором успіху, незважаючи на те, що ризики зроста$
тимуть разом з інноваційністю.

Турбулентність світового фінансового сектору ча$
сто спонукає фінансові установи до креативу — ство$
рення нових сервісів та продуктів, тримаючи їх у по$
стійному тонусі, оскільки тільки таким чином фінансові
установи здатні витримати конкуренцію.

Криза довіри супроводжується зростанням неорга$
нізованих заощаджень населення, що в Україні є одним
з ключових факторів дефіциту внутрішніх інвестицій$
них ресурсів. Криза довіри тісно пов'язана з іншим фак$
тором — активністю клієнтів фінансового сектору. Така
активність може бути небезпечною внаслідок низької
фінансової грамотності і свідомого маніпулювання
фінансовою інформацією.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Можливості та виклики управління інформаційни$
ми потоками, використання інформації як ресурсу є
предметом дослідження багатьох вітчизняних та зару$
біжних вчених.

Західні вчені розглядають цю проблему з різних по$
зицій, що обумовлюється потребами дослідження для
конкретного ринку, однак більшість з них однозначно
фокусуються на якості інформації. Так, М. Барт, В. Лан$
дсмен, М. Ланг, С. Вільямс наголошують на необхідності
поширення міжнародної стандартизації в обліку та роз$
критті фінансової інформації, що сприятиме поліпшен$
ню її якості [12]. Е. Бартов та П. Моганрам наголошу$
ють на ризиках маніпулювання інформацією, що нега$
тивно позначається на розвитку ринку цінних паперів
[23, с. 889—1010]. Оцінка застосування різних стан$
дартів представлення інформації та їх вплив на інфор$
маційну асиметрію представлена у працях С. Лоца [36,
с. 445—472; 37, с. 505—527]. Загалом з більшості про$
аналізованих досліджень можна зробити висновок, що
інформації відводиться ключова роль у розвитку фінан$
сових ринків і нарощуванні їх інфраструктурного по$
тенціалу, однак робляться застереження, що із зростан$
ням обсягів розкриття інформації зростатимуть ризи$
ки маніпуляцій та шахрайства, що поглиблюватимуть
інформаційну асиметрію.

Важливість реалізації зазначених взаємозв'язків
привертає увагу багатьох вітчизняних вчених. Зокрема
у сфері розвитку фінансового ринку та його інфра$
структурного забезпечення слід виділити роботи
Р. Квасницької, Ю. Коваленко, В. Корнеєва, С. Наумен$
кової, В. Соболєва, В. Шелудько, І. Школьник та бага$
тьох інших. Водночас очевидно, що отримання вагомих
результатів у процесі прийняття конкретних рішень у
суто практичній площині потребує їх додаткового нау$
ково$методологічного супроводження.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є обгрунтування заходів щодо наро$
щування інфраструктурного потенціалу фінансового
ринку і здатність їх реалізації у довгостроковій перс$
пективі, що буде сприяти формуванню сприятливого
фінансового простору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Стратегічна траєкторія розвитку фінансового рин$
ку є ключовою основою щодо розбудови інфраструк$
турного потенціалу фінансового ринку, оскільки саме
вона визначає, які інструменти та важелі можуть бути
використані для нарощування і реалізації інфраструк$
турного потенціалу фінансового ринку у довгостро$
ковій перспективі [19]. Слід зазначити, що на держав$
ному рівні стратегічні орієнтири розвитку фінансового
ринку до 2015 року були визначені у Стратегії рефор$
мування та розвитку фінансового сектору України до
2015 року [16]. Результати виконання стратегії перед$
бачали забезпечення ефективного перерозподілу фінан$
сових ресурсів між секторами економіки, збалансуван$
ня внутрішнього і зовнішнього попиту, підвищення рівня
диверсифікації фінансового сектора, зростання фінан$
сових активів населення, зростання частки довгостро$
кових фінансових активів в економіці, зниження залеж$
ності від зовнішнього капіталу тощо. Більшість із поло$
жень, викладених у зазначеному документі, не були до$
сягнуті і залишаються актуальними і на сучасному етапі
розвитку економіки.

Фахівці називають різні причини, внаслідок яких не
були досягнуті зазначені пріоритети. Серед основних —
висока залежність України від зовнішнього фінансуван$
ня; домінування банківських установ, які не здатні за$
безпечити економіку України дешевими довгостроко$

вими фінансовими ресурсами; висока вартість кредиту$
вання; відсутність заходів стимулювання внутрішньої
пропозиції; відсутність системи попередження кризо$
вих явищ у фінансовому секторі [7, с. 29—31]. Ми підтри$
муємо таку точку зору і вважаємо, що стратегічні пріо$
ритети розвитку фінансового сектору мають бути ви$
значені з урахуванням розробки заходів, направлених
на подолання чинників, які перешкоджають досягнен$
ню визначених пріоритетів.

Наразі в Україні є чинною Комплексна програма
розвитку фінансового сектору України до 2020 року.
Метою програми є "створення фінансової системи, що
здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за
рахунок ефективного перерозподілу фінансових ре$
сурсів в економіці на основі розбудови повноцінного
ринкового конкурентоспроможного середовища згідно
зі стандартами ЄС" [6, с. 3]. У самій меті документу про$
голошено орієнтацію на стандарти ЄС, а значить необ$
хідно повністю змінити підхід до управління фінансо$
вим сектором, що, відповідно, забезпечить поштовх до
реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового
ринку.

Слід зазначити, що багато положень програми ви$
конуються, зокрема прийнято Закон України "Про ва$
люту і валютні операції" [10], який передбачає скасу$
вання практично всіх валютних обмежень. Прийняття
закону само по собі є прогресивним кроком, оскільки
до його прийняття валютні операції в Україні регулю$
валися Декретом КМУ "Про систему валютного регу$
лювання і валютного контролю" [11], який був прийня$
тий ще у 1993 р. Крім того, новий закон передбачає реа$
лізацію принципу "дозволено все, що не заборонено",
що відповідає європейській практиці.

Також програмою було передбачено удосконален$
ня законодавства щодо розкриття бенефіціарів та іден$
тифікації пов'язаних осіб фінансових установ [6, с. 12].
Слід зазначити, що це положення частково імпле$
ментовано у практику, оскільки більшість фінансових
установ зобов'язані публікувати фінансову звітність,
складену за МСФЗ. Однак фінансові установи не завж$
ди правильно застосовують МСФЗ і не розкривають у
примітках до фінансової звітності всю інформацію про
пов'язаних осіб, а аудитори не завжди мають змогу під
час аудиту ідентифікувати всіх пов'язаних осіб.

Також ведеться робота щодо підвищення ефектив$
ності системи запобігання та протидії легалізації (відми$
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан$
суванню тероризму, забезпечення розвитку безготівко$
вих розрахунків, сприяння розвитку накопичувального
пенсійного страхування тощо, хоча не всі заявлені у
програмі положення виконуються своєчасно.

Що стосується розвитку інфраструктури фінансо$
вого ринку, то акцент у програмі зроблено на розвиток
банківської інфраструктури, а от інфраструктурній ком$
поненті небанківського фінансового сектору приділе$
но мало уваги (наприклад, п. А17—А20, частина поло$
жень яких має декларативний характер). Таким чином,
програма комплексного розвитку фінансового сектору
України до 2020 року має прогресивний характер, од$
нак вона потребує розширення в частині нарощування і
реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового
ринку.

На сучасному етапі розвитку економіки України
стратегія спрямована на пошук умов і механізмів до$
тримання балансу:

1) між власними цілями та суспільними потребами;
2) між стійкістю та гнучкістю фінансового ринку;
3) між його існуючою та необхідною інфраструкту$

рою, що в підсумку покликане і здатне забезпечити ство$
рення конструктивного середовища реалізації такої
системної стратегії.

Крім вказівки на важливість існування конкретних
інфраструктурних форм, не можна обійти увагою й по$
требу виявлення та реалізації невикористаного потен$
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ціалу інфраструктурного забезпечення. На це вказують,
у тому числі й наявність ряду проблем, які перешкод$
жають ефективній діяльності фінансового ринку і його
окремих сегментів та з якими пов'язана стратегія їх роз$
витку. Так, наприклад, не зважаючи на досить обгрун$
товану й поширену позицію, згідно з якою розвиток
інформатизації сприяє розширенню стратегічного про$
стору розвитку фінансового ринку, нерозвиненість
інфраструктурного забезпечення одночасно зумовлює
його розбалансованість та деструктивні явища. Серед
останніх небезпека монополії, зростання вартості ка$
піталу, ризик шахрайства, зменшення прозорості й
відкритості тощо. Це вимагає нарощування інфраструк$
турного потенціалу фінансового ринку для проти$
стояння зазначеним загрозам, зокрема, в частині інстру$
ментів його регулювання.

Недостатність злагодженості в інфраструктурному
забезпеченні окремих сегментів фінансового ринку на
фоні відсутності чітких меж між ними (оскільки одні й
ті ж суб'єкти можуть діяти на різних сегментах) та вна$
слідок об'єктивності процесів інтеграції вказує на мож$
ливості розширення простору функціонування фінан$
сового ринку, тобто на стратегічні перспективи цього
ринку. Зазначені можливості фактично охоплюються
поняттям "інфраструктурний потенціал", а тому його
нагромадження та реалізація постають наступним ме$
тодологічно важливим кроком на шляху стратегічного
розвитку фінансового ринку. Як зазначає О. Лактіоно$
ва, хоча можливий вибір траєкторії розвитку глибоко
закладений у попередньому розвитку самої системи (у
нашому випадку — системи фінансовий ринок), у мо$
мент її якісного стрибка результат залежатиме від
сформованого ресурсного потенціалу [8, с. 48].

У такому контексті з позиції процесів формування і
реалізації інфраструктурного потенціалу на стра$
тегічній траєкторії розвитку фінансового ринку важли$
ва, по перше, взаємодія названих процесів на кожному
із сегментів фінансового ринку, які нерідко відбувають$
ся відірвано від фінансового ринку, а у їх автономному,
а тому обмеженому просторі. Досягнення такої взає$
модії дозволить синтезувати індивідуальні якості окре$
мих сегментів у системні якості інфраструктурного по$
тенціалу фінансового ринку загалом. По$друге, на цій
траєкторії поряд із статичними (що відповідають пев$
ним умовам функціонування) на чільне місце має вийти
задоволення динамічних (що адаптують до змінних
умов) інфраструктурних запитів до кожного сегмента,
що в підсумку забезпечить реалізацію динамічних за$
питів фінансового ринку загалом, виходячи із його
цільових завдань та функціональних властивостей.

Повертаючись до тези про стійкість і гнучкість
фінансового ринку та його інфраструктурного забез$
печення, а також їх адаптивності до змін з боку оточу$
ючого середовища, втілення яких невіддільне від вияв$
лення та реалізації потенційних можливостей, заслуго$
вують на увагу ряд висновків, сформульованих С. Ониш$
ко. Мова йде, зокрема, по$перше, про "… потребу
узгоджених дій для забезпечення стійкості функціону$
вання фінансового ринку і його гнучкості щодо перс$
пектив економічного зростання…" [9, с. 125]. По$друге,
про "…збереження його можливостей у виборі власних
цілей, умов самодостатнього розвитку його суб'єктів,
розміщення активів з урахуванням прибутковості,
ліквідності та безпечності, здатних забезпечити зрос$
тання його інвестиційної пропозиції". По$третє, про
необхідність "…забезпечення реальної довгострокової
стійкості фінансового ринку [9, с. 125]. Не складно по$
мітити, що в кінцевому рахунку мова йде формування
балансу між власними цілями фінансового ринку і сус$
пільними потребами, а також між стійкістю і гнучкістю
фінансового ринку, покликаного забезпечити конструк$
тивне середовище для реалізації системної стратегії
розвитку фінансового ринку в умовах циклічності, як
невід'ємної риси сучасності.

Продовжуючи тезу про важливість узгодження
стійкості та гнучкості фінансового ринку та в контексті
реалізації функціонально$цільового підходу кожним
сегментом фінансового ринку й забезпечення інвести$
ційної привабливості (як ключового призначення фінан$
сового ринку) викликають інтерес такі ознаки інвести$
ційних інструментів як надійність, дохідність та
ліквідність. Так, щодо надійності — гарантування по$
вернення інвестованих коштів зазначається, що це май$
нове забезпечення (у його різних формах) зобов'язань
емітента по цінних паперах. У частині гарантування до$
хідності — це встановлення доходу за фінансовим
інструментом за ставкою, що враховує рівень інфляції
або зміну курсу національної валюти (валютне засте$
реження). В частині підтримання ліквідності це наявність
зобов'язань емітента або його пов'язаної особи щодо
обов'язкового викупу цінного паперу взагалі або за на$
стання певних обставин [4, с. 568].

Можна помітити, що виконання зазначених вимог
тісно пов'язане з рівнем розвитку інфраструктурної
компоненти фінансового ринку. Те, що не всі фінансові
інструменти сьогодні повною мірою відповідають за$
значеним вимогам спричинене недосконалістю законо$
давства щодо встановлених характеристик цінних па$
перів, нерозвиненістю ринку таких інструментів, пору$
шенням прав власників, відсутністю організаційних
можливостей для випуску надійних фінансових інстру$
ментів та сприятливої інституційної структури, здатної
забезпечити підвищення капіталізації тощо. Крім того,
серйозною проблемою залишається організаційне та
технологічне розширення видів цінних паперів як
об'єктів інвестування. Тобто це здатне свідчити про не$
достатність процесів формування інфраструктурного
потенціалу фінансового ринку.

Проведені нами розрахунки [18] свідчать і про не$
належний для забезпечення гнучкості фінансового рин$
ку ступінь реалізації інфраструктурного потенціалу, що
також потребує нарощування потенціалу регулюючого
інструментарію в частині його і державної, і саморегу$
лівної складової.

Проте можна зробити й більш узагальнюючі вис$
новки. Справа в тому, що сформовані ключові теоре$
тичні та організаційно$методичні засади функціональ$
ної та організаційної побудови фінансового ринку і
його інфраструктури відображають їх функціонуван$
ня переважно як окремих структурних утворень. Не$
достатньо реалізованим залишається потенціал їх діа$
лектичного поєднання та взаємозв'язку. Саме в тако$
му випадку, на наш погляд, з'являються всі можливості
реалізувати потенціал як інституціональної теорії, так
і потенціал носіїв таких категорій як інфраструктура
та фінансовий ринок в їх органічній єдності. Це жод$
ним чином не викривлює природу кожного із виділе$
них об'єктів. Їх розгляд на певних інституційних заса$
дах дозволяє повніше реалізувати їх функціональне
призначення.

Обмеженість інфраструктурної гнучкості фінансо$
вого ринку віддаляє нас від цілісності й завершеності
інфраструктурного забезпечення фінансового ринку.
Адже важко спростувати тезу про те, що рівень розви$
неності інфраструктури фінансового ринку значною
мірою обумовлює ступінь зрілості цього ринку.

На значимості підтримання інституційної довіри
наголошує, зокрема, і Ю. Коваленко [5, с. 58—68]. Вона
робить наголос на тому, що довіра важко встановлюєть$
ся і дуже легко втрачається. Україна є яскравим при$
кладом втрати інституційної довіри, причинами якої
були втрата заощаджень вкладників Ощадбанку в СРСР,
втрата вкладів у банках України, непорозуміння з
відшкодуванням збитків, які настали в результаті стра$
хового випадку тощо.

Така активність може бути небезпечною внаслідок
низької фінансової грамотності і свідомого маніпулю$
вання фінансовою інформацією. У сучасному світі по$
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ширеними стали інформаційні війни, в яких головною
зброєю виступають користувачі інформації, які її по$
ширюють. Наразі великі обсяги інформації поширюють$
ся через соціальні мережі, за відповідної подачі така
інформація може перетворитися на джерело паніки.
Водночас за грамотного управління інформаційними по$
токами фінансову інформацію можна перетворити на
чинник економічного зростання. Можливості та викли$
ки управління інформаційними потоками, використан$
ня інформації як ресурсу є предметом дослідження бага$
тьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед вітчизня$
них вчених слід згадати праці Н. Рязанової [13, с. 395—
406; 12], у працях якої робиться наголос на важливості
врахування як позитивних, так і негативних аспектів
зростання інформаційних потоків у суспільстві. Вона
обгрунтовано зауважує, що максимальне розкриття
інформації не стане універсальним рецептом подолан$
ня всіх проблем, а навпаки, може породити нові про$
блеми, пов'язані із шахрайством, маніпулюванням
інформацією тощо.

Вплив інформаційних трансформацій на фінансовий
ринок та його інфраструктурний потенціал обумовлені
тенденціями діджіталізації економіки загалом. Цифро$
ва трансформація, яка покращила практично всі сфери
життя суспільства, не оминула і сектор фінансових по$
слуг. Цей процес не можна оцінювати позитивно чи не$
гативно, він був неминучий, оскільки фінансові послуги
нематеріальні і тому їх набагато простіше надавати у
цифровому режимі. Хоча комп'ютеризація фінансових
послуг почалась вже давно, однак її вплив на нарощу$
вання і реалізацію інфраструктурного потенціалу фінан$
сового ринку став очевидним протягом останніх десяти
років. Каналами впливу на нарощування інфраструктур$
ного потенціалу є зменшення регуляторних бар'єрів,
усунення бюрократичних перешкод, доступність фінан$
сових послуг у режимі онлайн цілодобово. За таких умов
процеси нарощування і реалізації інфраструктурного
потенціалу фінансового ринку відбуваються фактично
одночасно. Ще одним з джерел генерування викликів та
можливостей є збільшення обсягів інформації та її до$
ступності. З однієї сторони, більші обсяги інформації
відкривають більше можливостей для учасників фінан$
сового ринку, однак, з іншої сторони, нерівномірний
розподіл інформації, неоднаковий доступ породжує
передумови до поглиблення інформаційної асиметрії та
загострення проблеми принципал$агент. Небезпека за$
значеної проблеми полягає у зростанні ризиків маніпу$
лювання інформацією особами, які є більш обізнаними
(агенти), на цій підставі зростання ризиків обману прин$
ципала.

Спільною рисою для фінансових ринків всіх країн є
інноваційність, оскільки фінансові установи конкурують
за клієнтів і мають швидко пристосовуватись до нових
потреб і одночасно пропонувати продукти, які відрізня$
ються від продуктів конкурентів. Всі без винятку фінан$
сові ринки відчувають на собі наслідки турбулентного
розвитку економіки, однак у країнах з розвиненими
ринками ця турбулентність згладжується завдяки ефек$
тивнішому регулюванню. Регулювання на розвинених
ринках є ефективнішим завдяки більшому досвіду та
можливостям застосовувати більше регуляторних
інструментів порівняно з емерджентними ринками. Тур$
булентність на емерджентних фінансових ринках є
більш небезпечною, оскільки спричиняє негативні на$
слідки не тільки економічного, але й інституціонально$
го характеру. До таких наслідків належить не тільки
втрата інституційної довіри, але й зростання ризиків
шахрайства та інших форм зловживання операціями з
фінансовими активами. Слід зазначити, що зростання
таких ризиків має не локальний характер, а глобальний,
що погіршує позиції країни в очах закордонних інвес$
торів.

Одним із вирішальних факторів розвитку сучасної
економіки є активне застосування цифрових технологій.

В усьому світі цифрова трансформація банківських
послуг дозволяє розширювати доступ, використовую$
чи цифрові канали та інформацію про клієнтів, а також
змінюючи цінові ланцюги продуктів та процесів, щоб
запропонувати нові продукти та обслуговувати клієнтів
більш ефективно.

Описані виклики і можливості є загальними для су$
часних емерджентних економік, тому для нарощуван$
ня і реалізації інфраструктурного потенціалу фінан$
сового ринку конкретної країни потрібне більш по$
глиблене дослідження клієнтської думки. Як ми заз$
начали вище, клієнтів слід вважати основним активом
фінансового сектору, тому нарощування інфраструк$
турного потенціалу фінансового ринку має відбуватись
у напрямі отримання від максимальної віддачі від та$
кого активу. Для того, щоб дізнатися думку потенцій$
них користувачів фінансових послуг, нами було роз$
роблено анкету$опитувальник та поширено її серед по$
тенційних респондентів двома способами: через соц$
іальні мережі (Facebook та LinkedIn) та через фінан$
сові установи, які погодились взяти участь у дослід$
женні.

Загалом було розіслано 10 000 запитів каналами
електронного зв'язку та у фінансових установах зали$
шено 2 000 примірників опитувальників. Обсяг вибірки
склав 4 875 (тобто 40,63 % від опитаних) чоловік віком
від 18 до 50 років, з них 48 % жінок, 52 % чоловіків. Най$
більшу активність проявили жителі Київської, Одесь$
кої, Харківської, Черкаської, Львівської областей, най$
меншу — Закарпатської, Чернігівської та Дніпропет$
ровської. Перелік питань та результати опитування на$
ведені у таблиці 1.

Із частини відповідей зрозуміло (наприклад, щодо
обігу готівки та обміну валют), що більша частина на$
селення потребує підвищення рівня фінансової гра$
мотності і навіть визнає це через доцільність прове$
дення безкоштовного он$лайн навчання. Слід зазна$
чити, що респонденти в опитувальниках могли комен$
тувати свої відповіді за потреби, тому найбільш часті
коментарі нами також систематизувались. Наприк$
лад, багато коментарів відносно інвестування у НПФ
та страхові компанії стосувалися потреби у додатко$
вих гарантіях з боку держави на зразок Фонду гаран$
тування вкладів фізичних осіб. Частина коментарів
так чи інакше заперечувала необхідність регулюван$
ня фінансового ринку взагалі. Близько 80% опитаних
наголосили на необхідності підвищення рівня відкри$
тості інформації про функціонування фінансових
ринків та необхідності подальшого розвитку фінан$
сових он$лайн технологій, у тому числі і у сфері стра$
хування. Таким чином, основними напрямами наро$
щування інфраструктурного потенціалу є розвиток
небанківського сектору (страхові компанії, НПФ,
ринок цінних паперів), підвищення рівня фінансової
грамотності населення, підвищення якості розкрит$
тя інформації про діяльність фінансових установ та
функціонування фінансового ринку в цілому. На нашу
думку, ці положення мають бути включені до комп$
лексної програми розвитку фінансового сектору із
конкретизацією засобів їх реалізації (частина з них,
наприклад підвищення фінансової грамотності насе$
лення, включені до програми, однак потребують де$
талізації). Обгрунтування заходів щодо нарощуван$
ня інфраструктурного потенціалу фінансового рин$
ку нами здійснено на основі вивчення зарубіжного
досвіду (табл. 2). Так, розвиток страхового ринку не$
можливий наразі без поширення інтернет$страхуван$
ня, про що свідчить досвід не тільки країн з розвине$
ними економіками, але і досвід країн, які розвивають$
ся [17, с. 55—62; 20]. Багато страхових компаній за
кордоном замовляють спеціальні мобільні додатки,
щоб зробити страхування зручнішим для пересічних
громадян, та проводять спеціальні майстер$класи з ви$
користання таких додатків [20; 21; 29; 34; 40; 41].
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Таблиця 2. Напрями нарощування інфраструктурного потенціалу фінансового ринку

Джерело: розроблено автором.

Напрями нарощування 
інфраструктурного потенціалу 

фінансового ринку 
Засоби реалізації Необхідні заходи 

Поширення інтернет-страхування  Визначення правового статусу інтернет-
страхування в новому законі «Про страхування 

Розвиток кооперативного страхування у 
сільському господарстві 

Визначення правового статусу кооперативного 
страхування у новому законі «Про 
страхування», роз’яснення механізму 
кооперативного страхування потенційним 
користувачам послуги 

Розвиток страхового сектору 

Підвищення рівня платоспроможності 
страхових компаній 

Підвищити розмір статутного капіталу 
відповідно до вимог ЄС 

Розвиток НПФ Застосування податкових пільг для 
вкладників, на зразок тих, які 
застосовуються у Великобританії, 
Польщі, Німеччині 

Внесення відповідних змін до Податкового 
кодексу України, гарантування того, що пільги 
не будуть зменшені (скасовані) як мінімум на 
10 років 

Розвиток ринку цінних паперів Консолідація ринку цінних паперів 
шляхом консолідації організаторів 
торгів  

Визначення правового механізму через 
прийняття закону «Про ринок цінних паперів» 

Підвищення рівня фінансової 
грамотності населення 

Запровадження обов’язкового вивчення 
основ фінансової грамотності в школах. 
Проведення тренінгів з фінансової 
грамотності для населення старшого 
віку. 
Організація он-лайн навчання з 
фінансової грамотності 

Розробка та впровадження державної програми 
«Підвищення фінансової грамотності 
населення» 

Підвищення якості розкриття 
інформації про діяльність 
фінансових установ 

Підвищення якості розкриття 
інформації про діяльність фінансового 
сектору 

Запровадження МСФЗ для всього фінансового 
сектора. 
Запровадження персональної відповідальності 
аудиторів за формальне проведення аудиту 

У цьому випадку відбувається поєднання розвитку
організаційної та інформаційної складових інфраструк$
турного потенціалу фінансового ринку.

У країнах, де розвитку сільського господарства при$
діляється особлива увага, набувають поширення фор$
ми кооперативного страхування, коли діяльність коо$
перативу контролюється всіма членами, а виплата гаран$
тована в межах, обумовлених контрактом.

Що стосується розвитку НПФ, то, враховуючи не
тільки зарубіжний досвід, але й специфіку розвитку еко$
номіки України, необхідно взяти до уваги комплексність
цієї проблеми. По$перше, необізнаність більшості грома$
дян із специфікою накопичення пенсій за допомогою

програм НПФ. Вирішувати цю проблему необхідно з ура$
хуванням вікових груп населення, оскільки роз'яснюваль$
на робота має враховувати можливості кожної із груп.
По$друге, низький рівень доходів населення. Фактично
ця проблема є загальнонаціональною і без створення пе$
редумов для зростання добробуту населення ідеї щодо
розвитку НПФ так і залишаться ідеями, навіть якщо не$
державне пенсійне страхування законодавчо зробити
обов'язковим. По$третє, виважене використання подат$
кового інструментарію. Так, у більшості країн світу, де
НПФ успішно розвиваються (США, Великобританія,
Німеччина, Швейцарія та ін.) вкладники НПФ мають
значні податкові пільги. Фактично громадянам з високи$

Таблиця 1. Результати опитування населення щодо розвитку фінансового ринку України, %

Джерело: складено автором.

Питання 
Категорично 

не 
погоджуюсь 

Не 
погоджуюсь Погоджуюсь Категорично 

погоджуюсь 
Не можу 
відповісти

Чи вважаєте Ви, що в Україні необхідно обмежити 
обсяги готівкових розрахунків 

48 22 20 4 6 

Чи вважаєте Ви, що обмін валют має відбуватися 
тільки у відділеннях банків 

52 18 18 2 10 

Чи вважаєте Ви, що при отриманні кредиту 
важливою є тільки ставка кредитування 

32 18 25 5 20 

Чи вважаєте Ви, що розвиток ринку цінних 
паперів є не принциповим для розвитку 
фінансового ринку 

12 18 15 15 40 

Чи розглядаєте Ви можливість інвестувати в 
Україні поза межами банківського сектору 

20 10 10 10 50 

Чи довірили б Ви свої заощадження НПФ чи 
страховій компанії за умови додаткових гарантій з 
боку держави 

8 12 40 10 30 

Чи потрібні в Україні безкоштовні он-лайн 
семінари з питань фінансової грамотності 

10 8 42 20 30 

Чи є можливості в Україні інвестувати у цінні 
папери 

22 18 32 8 30 

Чи вважаєте Ви, що рівень прозорості інформації 
про діяльність фінансового ринку достатній 

32 18 20 12 18 

Чи вважаєте ви, що рівень розвитку он-лайн 
фінансових технологій в Україні достатній 

33 20 17 10 20 
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ми доходами вигідно вкладати частину своїх доходів у
НПФ, оскільки ця сума або звільняється від оподатку$
вання повністю або підвищує поріг оподаткування у ви$
падку застосування прогресивної шкали оподаткування
доходів громадян. У цій сфері Україні слід врахувати по$
зитивний досвід Казахстану та Польщі [1; 25; 28; 33; 35;
38], а також не повторити помилки Угорщини, де в ре$
зультаті зменшення податкових пільг обсяги вкладів до
НПФ скоротились майже удвічі [38]. Фактично для Ук$
раїни виважене застосування пільг для вкладів у НПФ
може стати одним із способів зменшення обсягів тіньо$
вої економіки, легалізації доходів громадян, і одночасно
створення довгострокового інвестиційного ресурсу.

Розвиток ринку цінних паперів, на нашу думку, має
здійснюватися у напрямі консолідації, як це відбуваєть$
ся на більшості європейських ринках [27; 30; 24; 26; 22;
31]. Як свідчить зарубіжний досвід, консолідація сприяє
не тільки концентрації капіталів, але і зменшує ризики
шахрайства, оскільки підвищується ефективність конт$
ролю та моніторингу.

ВИСНОВКИ
Всі перераховані вище напрями реалізації інфра$

структурного потенціалу фінансового ринку не дадуть
максимальної віддачі, якщо паралельно не будуть
здійснюватися заходи щодо підвищення фінансової гра$
мотності населення. Як свідчать дослідження зарубіж$
них фахівців [2; 3], пересічним українцям не вистачає
базових знань з фінансової математики та фінансів за$
галом. Вирішувати цю проблему слід на державному
рівні, запроваджуючи обов'язкові курси фінансової гра$
мотності в школі, проводячи роз'яснювальну роботу
серед населення тощо. Аналогічні заходи і на сучасно$
му етапі розвитку світової економіки використовують$
ся у більшості розвинених країн [15; 14; 38; 32].

Що стосується підвищення якості розкриття інфор$
мації про діяльність фінансового сектору, то перші кро$
ки у цьому напрямі зроблено — більшість фінансових
установ зобов'язані застосовувати МСФЗ для підготов$
ки фінансової звітності. Однак така звітність має бути
підтверджена аудитором і цій сфері доцільно скорис$
татися досвідом Німеччини, де відповідальність аудито$
ра за неякісний висновок є персональною, що практич$
но мінімізує ризики "формального аудиту", коли
звітність супроводжується стандартним немодифікова$
ним висновком без глибокої перевірки діяльності фінан$
сової установи.

Визначені стратегічні пріоритети розвитку фінансо$
вого ринку та заходи їх реалізації здатні забезпечити
нарощування та реалізацію інфраструктурного потен$
ціалу фінансового ринку. Це пов'язано з тим, що для
реалізації визначених заходів необхідне створення но$
вих інфраструктурних суб'єктів, зміна діяльності існу$
ючих у зв'язку із формуванням попиту на нові послуги.
Фактично одночасно відбуватиметься розвиток функ$
ціональної, організаційної та інформаційної складових
інфраструктурного потенціалу фінансового ринку.
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DIRECTIONS FOR IMPROVING APPROACHES TO ADMINISTRATIVEJTERRITORIAL REFORM
WITHIN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING LOCAL BUDGETS

У роботі визначено основні положення методичних основ щодо забезпечення фінансової стійкості

місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Показано перспективну Модель реформування системи

органів публічної влади на місцевому рівні. Наведено структуру виконавчих органів влади об'єднаної

територіальної громади та вказано на переваги та недоліки реалізації адміністративноJтериторіальної

реформи в Україні. Запропонована структура буде спонукати до скорочення витрат на утримання апаJ

рату управління кожної окремої сільської або селищної громади, яка входитиме в структуру об'єднаної

територіальної громади. Проведений аналіз пропозицій та чинного законодавства, норми якого спрямоJ

вані на реалізацію адміністративноJтериторіальної реформи в рамках реалізації децентралізації, дозвоJ

ляє визначити переваги або недоліки окресленої реформи та напрями удосконалення чинної методики

формування територіальних громад, що забезпечать зростання фінансової децентралізації.

The paper identifies the main provisions of the methodological framework for ensuring the financial stability

of local budgets in the context of decentralization. The perspective Model of reforming the system of public

authorities at the local level is shown. The structure of the executive bodies of the united territorial community

is given and the advantages and disadvantages of the implementation of the administrativeJterritorial reform in

Ukraine are pointed out. The proposed structure will encourage a reduction in the cost of maintaining the

management of each individual rural or township community, which will be part of the structure of the united

territorial community. The analysis of proposals and current legislation, the rules of which are aimed at

implementing administrativeJterritorial reform in the implementation of decentralization, allows to identify the

advantages or disadvantages of the outlined reform and areas for improving the existing methodology for forming

territorial communities that will increase financial decentralization.

The functions and powers assigned to the united territorial communities are considered, and it should be

noted that the structure of the executive bodies of the united territorial community will be sufficiently diversified

and will require significant costs. This will reduce the cost of maintaining the administration of each individual

village or settlement community, which will be part of the structure of the united territorial community. In

addition, it will increase the burden on each ableJbodied resident of the united territorial community to maintain

the apparatus of community management.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Чинна на сьогодні система забезпечення місцевих

бюджетів достатніми фінансовими ресурсами для вико$
нання функцій, покладених на органи місцевого само$
врядування, не відповідає потребам усіх громад, вона
не створює фінансове підгрунтя сприятливого життє$
вого середовища, необхідного для надання мешканцям
територіальних громад якісних і доступних суспільних
благ та послуг на основі забезпечення сталого розвит$
ку території. Така ситуація зумовлена тим, що на су$
часному етапі ринкових перетворень для України є ха$
рактерним: низький рівень доходів місцевих бюджетів
та, відповідно, зростаючий рівень їх фінансової залеж$
ності від державного бюджету; відсутність чіткого роз$
поділу компетенцій між рівнями влади, що призводить
до дублювання видаткових повноважень; непрозорість
і суб'єктивізм у прийняті рішень щодо надання фінан$
сової допомоги місцевим бюджетам; недосконалість ад$
міністративно$територіального устрою країни;
відсутність стимулів органів місцевого самоврядування
до пошуку альтернативних джерел формування доходів
місцевих бюджетів тощо.

Отже, саме від рівня та якості фінансового забез$
печення, фінансової самостійності та самодостатності
місцевих бюджетів залежить ефективне функціонуван$
ня інституту місцевого самоврядування, що можливо
досягти за умов раціонально побудованої системи де$
централізації фінансових ресурсів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення теоретичних поло$

жень, методичних основ та розробка практичних реко$
мендацій відносно забезпечення фінансової стійкості
місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових
ресурсів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковій літературі проблеми формування та ви$
користання місцевих бюджетів досліджуються в працях
провідних вітчизняних вчених: В. Бодрова Т. Бондарук,
І.В. Гнидюк, М. Деркача, В. Зайчикової, О. Кириленко,
І. Когут, Т. Косової, В. Кравченка, Л. Лисяк, І. Луніної,
А. Лучки, Ц. Огонь, К. Павлюк, С. Пипко, Н. Рекової,
С. Слухая, Н. Cтаростенко, О. Сунцової, Г. Тельнової.

Проте слід зазначити, що вітчизняними науковця$
ми в своїх дослідженнях значна увага приділяється
фрагментарним аспектам функціонування інституту
місцевих бюджетів. Відповідно виникає необхідність у
проведенні комплексного дослідження функціонуван$
ня місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин із ура$
хуванням сучасних тенденцій у напрямі посилення про$
цесів децентралізації фінансових ресурсів у країні.

У теоретичних і практичних дослідженнях поняття
"децентралізація" є багатоаспектним та розглядається
різнопланово. На семантичному рівні децентралізація
(від лат. de — "протиставлення", centralis — "централь$
ний") трактується як знищення, ослаблення або скасу$
вання централізації.

The article shows that the implementation of administrativeJterritorial reform requires consideration of

economic, spatial, geographical, socioJcultural, demographic, environmental aspects of local community

development, because compliance with these conditions will create a real basis for building financially viable

territorial communities. In addition, obtaining a positive result from the implementation of administrativeJterritorial

reform involves the parallel implementation of reforms in the field of education, health care, social sphere.

Ключові слова: громада, фінансова стійкість, місцеві бюджети, влада, місцеве самоврядування, децент�
ралізація.

Key words: community, financial stability, local budgets, government, local self�government, decentralization.

Як зазначає американський науковець М. Белл "де$
централізація — це спосіб виміру величини переходу на$
ціональної економіки від адміністративно$командної до
ринкової" [10, с. 237].

Науковцями виділяється декілька видів децентралі$
зації, що мають певні характерні ознаки, наслідки та
умови реалізації, які можуть впроваджуватись як само$
стійно, так і у взаємозв'язку одна з одною, у різних фор$
мах і різноманітних сполученнях як у межах країни, так
і в окремих галузях народного господарства.

Так, В. Зайчикова виділяє три види децентралізації,
а саме: економічну, адміністративну, політичну. При
цьому зазначаючи, що різновидом економічної децент$
ралізації є фіскальна децентралізація [5, с. 58].

У свою чергу С. Волохова зауважує, що в науці ви$
діляються такі форми (види) децентралізації: політич$
на (демократична), адміністративна (бюрократична),
економічна (ринкова, фінансова), територіально$про$
сторова [2, с. 282]. Дещо схожу точку зору має Н. Кам$
інська, яка в результаті аналізу досвіду реалізації де$
централізації влади в зарубіжних країнах виділяє пол$
ітичну, просторову, ринкову та адміністративну децен$
тралізацію, Н. Стукало, М. Деркач, М. Стукало, Т. Сало,
Т. Бутурлакіна, В. Мінкович зазначають, що децентра$
лізація представлена такими видами, як політична, адмі$
ністративна, фіскальна та ринкова.

Дж. Сах, П. Павличенко, М. Полонський, О. Урсу,
Н. Бикадорова, С. Герчаківський, О. Кабаш виділяють
адміністративну, політичну та фінансову децентраліза$
цію.

Децентралізація демократичного уряду справляє
позитивний вплив на якість управління, особливо у мо$
мент переорієнтації його ролі з командної на таку, що
забезпечує контроль за наданням громадських і держав$
них послуг всіма рівнями державного управління. Зав$
дяки впровадженню децентралізації підвищується ефек$
тивність, відповідальність, підзвітність та контроль у
сфері державного управління [5, с. 106].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У широкому розумінні децентралізація — це процес
розширення і зміцнення прав та повноважень адмініст$
ративно$територіальних одиниць або нижчих органів та
організацій при одночасному звуженні прав і повнова$
жень відповідного центру з метою оптимізації та підви$
щення ефективності управління суспільно важливими
справами, найповнішої реалізації регіональних і місце$
вих інтересів. Крім того, децентралізація — це специ$
фічний метод управління, який є важливим для місце$
вої демократії та розвитку [4, с. 7].

Отже, в результаті реалізації політики децентралі$
зації влади відбувається зміна системи управління з мо$
нопольно$ієрархічної на партнерсько— горизонтальну,
а ключова частина повноважень та фінансових ресурсів
переходить від органів державної влади до органів
місцевого самоврядування.

Варто відзначити, що починаючи з 1991 р. чи$
сельність сільського населення зменшилась на 2,5
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млн осіб, а кількість сільських населених пунктів —
на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад
збільшилась на 1067 одиниць. В Україні утворено

більше 12 тис. територіальних громад, у більше як
6 тис. громад чисельність жителів становить менше
як 3 тис. осіб, з них у 4809 громадах — менше як 1 тис.

Рис. 1. Умовна мінімальна структура виконавчих органів об'єднаних територіальних громад

Таблиця 1. Перспективна модель реформованої системи органів публічної влади на місцевому рівні

Джерело: складено авторами на основі [8].

Рівні місцевої 
влади Органи влади Основні сфери відповідальності місцевих органів 

влади 
Обласне державне 
представництво 

Обласна рада Регіон 
(27 регіонів: АРК, 
24 області, м. Київ, 
м. Севастополь) 

Територіальні 
органи центральних 
органів виконавчої 
влади 

Виконавчий 
комітет обласної 
ради 

Планування регіонального розвитку; утримання об’єктів 
спільної власності територіальних громад регіону; 
транспортна інфраструктура регіонального значення; 
спеціалізована охорона здоров’я (третинний рівень); 
спеціальна середня освіта; 
розвиток культури, туризму та спорту 

Районне державне 
представництво 

Районна рада Район 
(≈ 120 – 150 
районів) Територіальні 

органи центральних 
органів виконавчої 
влади 

Виконавчий 
комітет районної 
ради 

Утримання об’єктів спільної власності територіальних 
громад району; транспортна інфраструктура районного 
значення; вторинна медична допомога; виховання та 
навчання дітей у школах-інтернатах загального профілю

Голова громади 

Рада громади Виконавчий 
комітет ради 
громади 

Громада 
(≈ 1500 – 1800 
громад) 

Голови сільських громад (старости) 

Місцевий економічний розвиток; утримання та розвиток 
місцевої інфраструктури; 
планування розвитку території громади; питання 
забудови території; благоустрій територій; соціальна 
допомога; культура та фізична культура; швидка 
медична допомога, первинна охорона здоров’я; середня, 
дошкільна та позашкільна освіта; муніципальна міліція; 
пасажирські перевезення на території громади; 
житлово-комунальні послуг, утримання об’єктів 
комунальної власності 

 Державні представництва Координація діяльності територіальних органів 
виконавчої влади; 
контроль за наданням адміністративних, соціальних та 
інших послуг  громадянам та юридичним особам; 
нагляд за законністю діяльності органів місцевого 
самоврядування; 
координація діяльності усіх органів влади в умовах 
надзвичайного стану 
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осіб, а у 1129 громадах — менше як 500 осіб. Органи
місцевого самоврядування таких громад практично
не можуть здійснювати надані їм законом повнова$
ження. Дотаційність 5419 бюджетів місцевого само$
врядування становить понад 70%, 483 територіальні
громади на 90% утримуються за рахунок коштів дер$
жавного бюджету [9].

Відповідно, значна кількість адміністративно$те$
риторіальних одиниць є фінансово неспроможними
з ряду об'єктивних причин, а саме: значні диспро$
порції в межах фінансово$економічного потенціалу
адміністративно$територіальних одиниць одного і
того самого рівня; надмірна подрібненість територ$
іальних громад; демографічні проблеми — старіння
населення та міграція працездатного населення з
сільської місцевості до міст; значно застарілі та зно$
шені об'єкти інфраструктури; низька кваліфікація
посадових осіб органів місцевого самоврядування
тощо.

Також слід зазначити, диспропорції, які існують в
економічному та соціальному розвитку базових адміні$
стративно$територіальних одиниць в Україні майже в
три рази перевищують ті, що є в найбідніших країнах
Європи [7].

Відповідно загострення політичної ситуації в країні
та посилення економічної кризи вимагало якнайшвид$
шого вирішення окреслених проблем. Урядом України
було запропоновано перспективну Модель реформу$
вання системи органів публічної влади на місцевому
рівні, якою передбачено в рамках реалізації адміністра$
тивно— територіальної реформи запровадження трьох
рівнів місцевої влади, їх компетенції та сфери відпові$
дальності (табл. 1).

Реформування системи органів публічної влади
вимагає вирішення ряду задач: забезпечення децен$
тралізації влади та максимальної дерегуляції доз$
волів і послуг; передача більшості повноважень і ре$
сурсів на рівень територіальних громад — сіл, селищ
та міст; чітке розмежування повноважень як між
різними рівнями органами місцевого самоврядуван$
ня, так і між органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування відповідно до принципу
субсидіарності; гарантування відповідальності
органів місцевого самоврядування перед виборцями
та державою [8].

Концепція реформування місцевого самовряду$
вання та територіальної організації влади в Україні
[9] стала рамковим документом, яким закладено ос$

Рис. 2. Переваги та недоліки реалізації адміністративно�територіальної реформи в Україні
в рамках децентралізації влади
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нову для забезпечення удосконалення адміністратив$
но$територіального устрою, формування фінансово$
спроможних територіальних громад, здатних надава$
ти якісні громадські послуги членам територіальних
громад.

Розглядаючи функції та повноваження покладені,
на об'єднані територіальні громади, слід зазначити, що
структура виконавчих органів влади об'єднаної терито$
ріальної громади буде достатньо розгалуженою та ви$
магатиме значних витрат (рис. 1).

Це нівелюватиме скорочення витрат на утримання
апарату управління кожної окремої сільської або се$
лищної громади, яка входитиме в структуру об'єднаної
територіальної громади. До того ж призведе до зрос$
тання навантаження на кожного працездатного меш$
канця об'єднаної територіальної громади щодо утри$
мання апарату управління громади.

Отже, під час розподілу видаткових повноважень
між органами місцевого самоврядування та держав$
ної влади, а також у системі органів місцевого само$
врядування не враховується наявність значної дифе$
ренціації між кількістю населення органів влади од$
ного і того самого рівня, наявність та стан об'єктів
інфраструктури, можливості належного фінансуван$
ня апарату управління. Крім того, згідно з Бюджет$
ним кодексом України видатки, що здійснюються з
районного бюджету та бюджету об'єднаної територ$
іальної громади є тотожними. Таке дублювання свід$
чить про неурегульованість компетенцій у новій адм$
іністративній системі, що також негативно вплине на
посилення фінансової спроможності територіальних
громад базового рівня.

Таким чином, проведений аналіз пропозицій та чин$
ного законодавства, норми якого спрямовані на реалі$
зацію адміністративно$територіальної реформи в рам$
ках реалізації децентралізації, дозволяє визначити пе$
реваги або недоліки окресленої реформи та напрями
удосконалення діючої методики формування терито$
ріальних громад, що забезпечать зростання фінансової
децентралізації (рис. 2).

Щодо кадрового потенціалу об'єднаних терито$
ріальних громад, то він може не відповідати потребам
новостворених органів місцевої влади, адже для
сільської місцевості є характерним значне старіння на$
селення, що, передусім, зумовлено міграційними про$
цесами та низьким соціально$економічним потенціалом
сіл та селищ.

ВИСНОВКИ
Процес реалізації адміністративно$територіальної

реформи є складним та тривалим, що вимагає значних
фінансових ресурсів. Реалізація адміністративно$тери$
торіальної реформи потребує врахування економічно$
го, просторового, географічного, соціокультурного,
демографічного, екологічного аспектів розвитку місце$
вих громад, адже дотримання даних умов створить ре$
альну основу для розбудови фінансово спроможних те$
риторіальних громад. Крім того, отримання позитив$
ного результату від реалізації адміністративно$тери$
торіальної реформи передбачає паралельне проведен$
ня реформ у галузі освіти, охорони здоров'я, со$
ціальній сфері.
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ORGANIZATIONAL EFFECT FROM THE MANAGEMENT OF STATE FINANCES OF UKRAINE

У статті актуалізовано необхідність формування методичного підходу до оцінювання організаційноJ

го ефекту від управління державними фінансами. За допомогою методу квантифікації здійснено кількісне

оцінювання якості адміністрування та ефективності контролю в сфері державних фінансів. Грунтуючись

на аналізі наявних вітчизняних і світових науковоJметодичних підходів розроблено систему показників

до оцінювання організаційного ефекту. За кожним із індикаторів (інтегральним показником) визначено

показники та їх нормативні значення. Проаналізовано динаміку зміни окремих із наведених показників.

Визначено індекси дотримання строків подання та ухвалення Закону України "Про державний бюджет"

протягом 2008—2019 рр. Досліджено рівень порушень при адмініструванні дохідної та видаткової частин

бюджету. Здійснено моніторинг витрат Державного бюджету України на фінансову та фіскальну

діяльність. Встановлено, що окремі показники якості адміністрування в державному секторі за останні

десять років залишалися майже на одному рівні, а саме: рівень тіньової економіки, індекс відкритості,

рівень конкурентоспроможності. Наведено окремі показники ефективності роботи органів фінансового

контролю. Використовуючи бальний підхід оцінено індекси якості адміністрування та ефективності конJ

тролю в сфері державних фінансів, а також інтегральний показник організаційного ефекту від управлінJ

ня. Зроблено висновок про необхідність підвищення рівня результативності реформ у секторі загальноJ

державного управління. Запропоновано напрями покращення адміністрування та контролю в сфері дерJ

жавних фінансів.

The necessary to form a methodological approach to assessing the organizational effect of state finance

management is actualized in the article. A quantitative assessment of the quality of administration and the

effectiveness of control in the field of state finance using the method of quantification are done. Based on the

analysis of existing domestic and world scientific and methodological approaches, a system of indicators for

assessing the organizational effect has been developed. For each of the indicators (integrated indicator) the

indicators and their normative values are determined. The dynamics of change of some of the given indicators is

analyzed. Indices of compliance with the deadlines for submission and adoption of the Law of Ukraine "On the

State Budget" during 2008—2019 are determined. The level of violations in the administration of revenue and

expenditure parts of the budget has been studied. The expenditures of the State budget of Ukraine on financial

and fiscal activities were monitored. It is established that some indicators of the quality of administration in the

state sector over the past ten years have remained almost at the same level, namely: the level of the shadow

economy, the openness index, the level of competitiveness. Some indicators of efficiency of work of bodies of

financial control are resulted. Using a scoring approach, the indices of quality of administration and effectiveness

of control in the field of state finance, as well as an integrated indicator of the organizational effect of management

were evaluated. It is concluded that it is necessary to increase the level of effectiveness of reforms in the general

government sector. The directions of improvement of administration and control in the sphere of state finance

are offered. It is proposed to: approve a methodology for assessing the effectiveness of state finance management,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Умовою пом'якшення наслідків глобального лок$

дауну, забезпечення економічного зростання та усп$
ішної реалізації позитивних соціальних перетворень
у країні є здатність уповноважених суб'єктів владних
повноважень раціонально розпоряджатися наявними
фінансовими ресурсами. Усвідомлення цього призве$
ло до прийняття низки стратегій реформування сис$
теми управління державними фінансами, визначаль$
ною рисою яких стало впровадження елементів рин$
кової моделі цілеспрямованого впливу на процеси
формування, розподілу та використання державних
централізованих і децентралізованих фондів грошо$
вих коштів. Водночас нормативно регламентовані на$
прямки реформування системи управління державни$
ми фінансами не підкріплені грунтовними аналітич$
ними розрахунками результатів її функціонування,

which will be based on an integrated system approach; to authorize the Accounting Chamber to regularly evaluate

the effectiveness of state finance management of Ukraine; to improve regulatory, legal and organizational support

of financial control bodies; to strengthen budget discipline through the establishment of administrative and

financial responsibility for participants in the budget process; continue the fight against corruption and the

shadow economy.

Ключові слова: ефективність, якість, державний бюджет, фінансовий контроль, доходи, видатки.
Key words: efficiency, quality, state budget, financial control, revenues, expenditures.

тобто отриманих ефектів. До таких ефектів відносять
й організаційний ефект, який характеризує процеси
суто управлінського (адміністративного) характеру,
тобто ефективність самих дій щодо здійснення цілес$
прямованого впливу на державні фінанси. Саме тому
актуалізується необхідність оцінювання організацій$
ного ефекту від управління державними фінансами
України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ефективність державного управління є предметом
досліджень міжнародних організацій, вітчизняних уче$
них та науково$дослідних установ. Наприклад, Блават$
никська школа державного управління при Оксфордсь$
кому університеті та Інститут державного управління
регулярно оцінюють ефективність державної служби

Таблиця 1. Система показників організаційного ефекту від управління державними фінансами

Джерело: складено автором.

Складові Показники Норматив
Індекс своєчасного подання закону про державний бюджет 100 
Індекс своєчасного прийняття закону про державний бюджет 100 
Індекс конкурентноспроможності мах 
Рівень якості податкового адміністрування, % мах 
Індекс сукупного виконання видаткової частини Пенсійного фонду України (далі – 
ПФУ) 

100 

Рівень якості адміністрування власних доходів ПФУ, % 100 
Рівень нецільового та неефективного використання бюджетних коштів, % мін 
Частка фінансових витрат на прийняття  управлінських рішень, % мін 
Рівень тіньової економіки, % 10 

Індикатори 
якості 
адміністру-
вання в секторі 
державних 
фінансів 

Рівень сприйняття корупції 70 
Частка виявлених втрат у видатках Державного бюджету України (далі – ДБУ), % мах 
Частка виявлених втрат у загальному обсязі охоплених контролем загальнодержавних 
ресурсів, % 

мін 

Обсяг втрат загальнодержавних ресурсів на 1 ревізію / перевірку, млн грн мін 
Частка відшкодованих витрат у доходах ДБУ, % мах 
Частка відшкодованих втрат у загальному обсязі виявлених втрат, % мах 
Обсяг охоплених контролем ресурсів на 1 суб’єкт перевірки, млн грн мах 
Обсяг виявлених втрат 1 працівником, тис. грн мах 
Індекс  дієвості приписів ДАСУ, у результаті прийняття управлінських рішень щодо   
усунення недоліків та порушень 

100 

Індекс  дієвості приписів ДАСУ, у результаті прийняття управлінських рішень щодо   
усунення недоліків та порушень за результатами ДФА 

100 

Кількість внесених за результатами проведених перевірок та аудиту поправок до 
чинного законодавства (одиниць) 

мах 

Відсоток відшкодування збитків державі в загальному обсязі порушень, в % мах 
Відсоток фактично внесених сум адмінстягнень відносно до накладених адмінштрафів 
(%) 

мах 

Коефіцієнт економічної ефективності   мах 
Обсяг  навантаження на 1 працівника  (млн грн) мах 
Забезпечення надходжень 1 працівником (тис. грн) мах 
Обсяг витрат на утримання 1 працівника (тис. грн) мін 
Коефіцієнт окупності мах 

Індикатори 
ефективності 
роботи органів 
Державної 
аудиторської 
служби 
України (далі – 
ДАСУ) 

Вартість перевірки 1 суб'єкта, тис. грн мін 
Коефіцієнт інтенсивності роботи  за кількістю суб’єктів перевірки мах 
Обсяг виявлених порушень на 1  працівника, млн грн мах 
Обсяг витрат на утримання 1 працівника, тис. грн мін 
Вартість проведення контрольно-аналітичного заходу  одного суб’єкта перевірки, тис. 
грн 

мін 

Індикатори 
ефективності 
роботи органів 
Рахункової 
палати (далі – 
РП) Індекс дієвості виконання рекомендацій РП для прийняття управлінських рішень 100 
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[1], а Світовий банк — світові індикатори управління
[2]. Оцінювання ефективності окремих напрямів дер$
жавного управління провадять також: Всесвітній еко$
номічний форум, Міжнародне бюджетне, Міжнарод$
ний валютний фонд, Організація економічного співро$
бітництва та розвитку, Партнерство "Відкритий Уряд",
Фонд відкритих знань. Комплексне оцінювання ефек$
тивності управління державними фінансами України
здійснювала Представництво Світового банку в Ук$
раїні з групою партнерів USAID, ЄС, GIZ. Ефек$
тивність бюджетного менеджменту в Україні прово$
дили Баглай М.Ю. [3], Винниченко Н.В. [4], Горбунов
О.В. [5], Мельничук Н.Ю. [6] та ін. Натомість Рожко
О.Д. [7] і Тулай О.І. [8] здійснили спробу оцінити ефек$
тивність управління державними фінансами загалом.
Незважаючи на наявність наукових розробок, присвя$
чених управлінню державними фінансами, подальших
наукових пошуків потребують методичні підходи до
оцінювання ефективності управління державними
фінансами як у цілому, так і за окремими досягнути$
ми результатами. Крім того, фактор часу обумовлює
об'єктивну необхідність регулярного оновлення стати$
стичних і аналітичних даних щодо стану досягнення по$
ставлених перед управлінцями цілей.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — на підставі авторського методичного

підходу оцінити організаційний ефект від управління
державними фінансами України та запропонувати за$
ходи, реалізація яких дозволить покращити результати
цілеспрямованого впливу на процеси формування, роз$
поділу й використання державних централізованих і де$
централізованих фондів грошових коштів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як відомо,  організаційний ефект від управління дер$
жавними фінансами характеризує якість адмініструван$
ня та ефективності контролю в секторі державних
фінансів. З метою визначення такої якості нами буде за$
стосовано метод квантифікації, який передбачає не$
обхідність обрання окремих кількісних індикаторів
(інтегральні показники) певних напрямів управлінської
діяльності, зокрема, та стану розвитку системи держав$
ного управління загалом (табл. 1).

Якість процедури короткострокового бюджетного
планування, на наш погляд, розкривається через показ$
ник ступеня дотримання бюджетного календаря. Про$
ведений аналіз строків подання та прийняття Закону
України "Про державний бюджет" показав, що вони по$
рушуються: перші — у 2010 та 2014 рр., а другі — протя$
гом усіх останніх десяти років. Це свідчить про низький
рівень бюджетної дисципліни.

Це також підтверджують показники індексу своє$
часності подання (І

под
) та ухвалення (І

пр
) закону, які роз$

раховуються за формулами:

 (1),

де Т
ф
 — фактична тривалість подання закону,

кількість днів;
С

г
 — граничний строк подання, кількість днів (за

БКУ).

(2),
де Тп

ф
 — фактична тривалість подання закону,

кількість днів;
Пп

г
 — граничний строк подання, кількість днів (за

БКУ).
У випадку, коли ці індекси дорівнюють 1 — учасни$

ки бюджетного процесу дотримались бюджетної дис$
ципліни, більше 1 — наявні значні дисциплінарні пору$
шення, які можуть впливати на результативність управ$
ління, а якщо значення менше 1 — дисциплінарні пору$
шення впливу на результати управління державними
фінансами не здійснять (рис. 1).

Результати проведеного дослідження, на нашу дум$
ку, свідчать про наявність недоліків в організації дер$
жавного управління взагалі та управління державним
бюджетом зокрема.

Про недоліки в управлінні державними фінансами
свідчать показники, які характеризують якість управл$
іння дохідною частиною бюджету та обсяги нецільово$
го і неефективного використання бюджетних коштів
(табл. 3). Відмітимо, що найбільші значення цього по$
казника за останні десять років спостерігались у 2009—
2010 рр. На наш погляд, такі пікові значення, здебіль$
шого, обумовлені зміною влади. Разом з тим, нами було
встановлено зниження в 2017—2018 рр. ефективності
реалізації контрольної функції управління державни$
ми [10]. Тобто ці показники можуть бути ознакою як
покращення фінансової дисципліни в країні, так і по$

 Рис. 1. Індекси дотримання строків подання та ухвалення Закону України "Про державний бюджет"

Джерело: складено авторами за даними [9].

Таблиця 2. Відомості щодо дотримання строків подання
та прийняття Закону України "Про державний бюджет"

Джерело: складено авторами за даними [9].

Бюджетний 
рік 

Подання КМУ 
проєкту Закону 
до ВРУ, дата 

(до 15.09) 

Порушення 
(+) 

Прийняття 
Закону ВРУ, 
дата (до 1.12)

Порушення 
(+) 

2008 11.09.2007 - 28.12.2007 + 
2009 13.09.2008 - 26.12.2008 + 
2010 12.09.2009 - 27.04.2010 + 
2011 08.12.2010 + 23.12.2010 + 
2012 14.09.2011 - 22.12.2011 + 
2013 12.09.2012 - 06.12.2012 + 
2014 11.09.2013 - 16.01.2014 + 
2015 12.12.2014 + 28.12.2014 + 
2016 14.09.2015 - 25.12.2015 + 
2017 14.09.2016 - 21.12.2016 + 
2018 14.09.2017 - 07.12.2017 + 
2019 15.09.2018 - 07.12.2018 + 
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гіршення якості управління державними фінан$
сами.

До показників, за якими Україна останніми
роками покращила свою позицію, можна відне$
сти частку фінансових витрат на прийняття уп$
равлінських рішень, яка зменшилась з 44,5% у
2008 р. до 6,29% у 2015 р. (рис. 2). Це свідчить
про те, що суспільство почало витрачати менше
коштів на управління державними фінансами.

До показників організаційного ефекту відно$
сять індекс розвитку електронного урядування,
значення якого за останні роки зростало, що
об'єктивно зумовлене покращенням інформац$
ійного забезпечення державного управління за$
галом та управління державними фінансами зок$
рема. Водночас окремі показники якості адміні$
стрування в державному секторі за останні де$
сять років залишалися майже на одному рівні, а
саме: рівень тіньової економіки (коливання скла$
ло 32—40% ВВП), індекс відкритості (0,46—062),
рівень конкурентоспроможності (3,95—4,13)
[15]. Усе це свідчить про недостатню результа$
тивність реформ у секторі загальнодержавного
управління, що, як наслідок, суттєво не відоб$
разилось на організаційному ефекті від управ$
ління державними фінансами.

Рі
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2008 182,38 12,5 6,85 224,02 6,4 2,86 
2009 180,26 22,3 12,37 201,93 14,7 7,28 
2010 225,82 30,5 13,51 233,99 21,5 9,19 
2011 238,58 23,4 9,81 311,90 в/д 0,00 
2012 271,22 13,0 4,79 344,71 в/д 0,00 
2013 287,61 17,8 6,19 337,62 в/д 0,00 
2014 299,62 19,6 6,54 354,97 2,9 0,82 
2015 402,93 12,6 3,13 531,55 10,1 1,90 
2016 489,49 11,2 2,29 612,11 5,7 0,93 
2017 566,85 12,7 2,24 787,47 10,3 1,31 
2018 686,91 10,4 1,51 920,81 6,8 0,74 

Таблиця 3. Рівень порушень при адмініструванні дохідної
та видаткової частин бюджету

Джерело: складено авторами за даними [11—13].

Рис. 2. Витрати Державного бюджету України на фінансову та фіскальну діяльність за 2005—2018 рр.

Джерело: складено авторами за даними [11; 14].

Рис. 3. Окремі показники ефективності роботи ДАСУ та РП

Джерело: складено авторами за даними [12; 13].
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Проведене оцінювання діяльності
органів ДАСУ та РП за розробленою
автором системою показників дозво$
лило встановити, що ці суб'єкти не$
достатньо успішно виконують зав$
дання по забезпеченню ефективності
управління. Наприклад, за такими по$
казниками результативності діяль$
ності ДАСУ, як зокрема частка вияв$
лених втрат у видатках ДБУ та част$
ка відшкодованих втрат у доходах
ДБУ, встановлено негативну тенден$
цію. Волатильність показників з низ$
хідною тенденцією спостерігається
також на індексом дієвості приписів
та індексом окупності ДАСУ, які є
відносними показниками дієвості та
економічності контрольної діяль$
ності органу відповідно (рис. 3). Крім
того, через порушення ДАСУ принципів відкритості та
системності неможливо точно встановити значення ок$
ремих показників результативності, дієвості та еконо$
мічності за весь період дослідження.

Аналогічне зауваження відноситься й до органів РП,
яка, як показало проведене дослідження, в своїх щорі$
чних публічних звітах змінювала, як правило не най$
краще, результативні показники. Наприклад, не вдало$
ся проаналізувати зміни обсягів охоплених контролем
коштів за 2008—2013 рр., що вплинуло на зменшення пе$
ріоду, за який було проведене комплексне оцінювання
контрольно$аналітичної діяльності РП. Відсутні також
відомості щодо повернутих до державного бюджету або
на рахунку суб'єктів державного сектора економіки
коштів, які використано не за цільовим призначенням
або неефективно. Для акумулювання таких відомостей,
РП, яка виступає колегіальним органом парламентсь$
кого фінансового контролю [16], що не володіє судови$
ми функціями, має проводити моніторинг реалізації пе$
реданих матеріалів пропозицій і рекомендацій.

Проаналізувавши значення окремих показників
ефективності контрольно$аналітичної роботи вищого
органу фінансового контролю ми встановили тенденцію
до їх зменшення, що може свідчити про те, що РП не на
належному рівні виконує завдання по забезпеченню
ефективності управління державними фінансами. З ме$
тою його підвищення вважаємо, що варто наділити РП
повноваженнями по притягненню до відповідальності
підконтрольних суб'єктів, що дозволить покращити еко$
номічний ефект від діяльності цього органу.

За результатами проведеного дослідження встанов$
лено, що індикатори організаційного ефекту чинять
приблизно однаковий вплив на соціально$економічне
зростання та, відповідно, на виділений синтетичний по$
казник якості адміністрування та синтетичний показник
ефективності роботи Рахункової палати. Однак необх$
ідно відмітити суттєву диференціацію ваг індикаторів
синтетичного показника ефективності роботи органів
Державної аудиторської служби України. Це пояс$
нюється низьким рівнем коефіцієнтів кореляції окремих
індикаторів та динаміки ВВП на душу населення, на які
додатково зважуються коефіцієнти рівнянь регресії.
Синтетичний показник якості адміністрування підвищу$
вався, передусім, за рахунок покращання бюджетної
дисципліни та індексу конкурентоспроможності, зни$
ження показника фінансових витрат на прийняття
управлінських рішень й показника нецільового викори$
стання бюджетних коштів (рис. 4). Натомість негатив$
ний вплив на показник здійснювали рівень корупції та
тіньової економіки.

З рис. 4 видно, що найвищий бал організаційний
ефект від управління державними фінансами отримав у
2011 році, що обумовлено підвищенням значень усіх
індикаторів. Натомість у 2018 р. через суттєве зменшен$
ня індикаторів ефективності роботи органів РП органі$

заційний ефект був найменшим. Урахування сигнальних
показників при проведені реформ у секторі загально$
державного управління загалом та в сфері державних
фінансів зокрема дозволить підвищити організаційний
ефект від такого управління.

ВИСНОВКИ
З метою оцінювання організаційного ефекту від

управління державними фінансами розроблено систе$
му показників, яка грунтується на наявних вітчизняних
і світових науково$методичних підходів, публічних да$
них органів управління та міжнародних організацій.
Пропонується визначати індикатори якості адміністру$
вання в секторі державних фінансів, індикатори ефек$
тивності роботи органів Державної аудиторської служ$
би України та Рахункової палати. До інтегральних по$
казників якості адміністрування віднесено: індекс своє$
часного подання / прийняття закону про державний
бюджет, індекс конкурентоспроможності, частка
фінансових витрат на прийняття  управлінських рішень
тощо. Частка виявлених втрат у видатках Державного
бюджету України, коефіцієнти окупності, дієвості та
низка інших показників дають можливість оцінити ефек$
тивність роботи контролюючих органів.

На підставі проведеного оцінювання організаційно$
го ефекту від управління державними фінансами про$
понується:

—  затвердити методику оцінювання ефективності
управління державними фінансами, що базуватиметься
на комплексному системному підході, який дозволить
отримати адекватну оцінку результатів діяльності упов$
новажених органів управління (економічних, соціаль$
них, організаційних) та ступеня задоволення суспільних
інтересів. Варто передбачити кількісні характеристики
окремих отриманих результатів, але в тісному взаємо$
зв'язку з їх якісною визначеністю;

— уповноважити Рахункову палату регулярно оці$
нювати ефективність управління державними фінанса$
ми України. Це дозволить забезпечити органи держав$
ної влади та суспільство актуальною інформацією про
якість адміністрування та контролю в сфері державних
фінансів. Враховуючи визначені сигнальні показники
можуть здійснюватися заходи з покращення окремих
напрямків управлінської діяльності;

— вдосконалити нормативно$правове, організацій$
не та кадрове забезпечення органів фінансового конт$
ролю, що сприятиме підвищенню якості, результатив$
ності та дієвості їх діяльності;

— покращити бюджету дисципліну через встанов$
лення адміністративної та фінансової відповідальності
до учасників бюджетного процесу, що позитивно впли$
не на результативність управління державними фінан$
сами;

— продовжувати боротьбу з корупцією та тіньовою
економікою. Це дасть можливість збільшити обсяги

Рис. 4. Динаміка складових та організаційного ефекту управління
державними фінансами України в 2009—2018 рр.

Джерело: складено авторами.
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вхідних фінансових потоків державних фондів грошо$
вих коштів, які можуть бути спрямовані на суспільний
розвиток.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING ENTERPRISES
AND IMPROVEMENT OF MILK QUALITY BASED ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL RESPONSIBILITY

У статті здійснено дослідження стану та ефективності функціонування підприємств молочного скоJ

тарства. Виявлено основні тенденції їх розвитку, у т.ч. негативні. Останні стосуються скорочення кількості

продуктивних корів, згортання виробництва молока та перенесення його в особисті господарства насеJ

лення; погіршення якості сировини та молочних продуктів, у т.ч. через намагання товаровиробників зменJ

шити затрати та ціни реалізації. Визначено, що інструменти державної підтримки у вигляді дотацій виJ

робникам молока не є ефективними. Тому важливе значення має обгрунтоване підвищення цін на молочJ

ну сировину, а також залучення нових концепцій управління розвитком підприємств і підвищення якості

продукції. Однією з них є концепція соціальної відповідальності. На її засадах визначено стратегічні наJ

прями конкурентоспроможного розвитку підприємств молочного скотарства з виробництвом та реаліJ

зацією якісної продукції.

The article presents a study on the status and effectiveness of functioning of the enterprises of dairy cattle

breeding. The main trends of their development, including negative ones, are revealed. The latter relate to reducing

the number of productive cows, curtailing milk production and transferring it to the personal farms of the

population; deterioration of the quality of raw materials and dairy products, including due to attempts by

producers to reduce costs and sales prices. It is proved that in order to increase the profit and profitability of

production in the strategic perspective, it is necessary to reduce the cost of milk by fully or partially replacing

the existing lowJyielding cows with breeding ones with higher milk yields; to reconstruct livestock facilities and

improve the quality of offspring; to restore natural pastures and hayfields. It is established that the effective

functioning of dairy cattle breeding in the new economic conditions involves the formation of large holdings,

associations, specialized dairy farms and complexes that have significant financial and investment resources

and are based on advanced technologies and achievements of breeding science. It is determined that the

instruments of state support in the form of subsidies to milk producers are not effective. Therefore, it is important
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємства молочного скотарства представляють

важливу галузь сільського господарства України. Від їх
розвитку безпосередньо залежить ефективність функ$
ціонування всього комплексу молокопродуктового ви$
робництва, який виконує низку важливих завдань щодо
забезпечення збалансованого харчування населення,
зростання  експортного потенціалу й представництва на
міжнародних аграрних ринках, підвищення продоволь$
чої безпеки країни. Проте в сучасних умовах господа$
рювання, незважаючи на сприятливі регіональні умови
відносно кормової бази, засобів розміщення молочно$
го стада, наявність кваліфікованих трудових ресурсів та
досвіду розведення й утримання тварин у населення,
молочне скотарство суттєво знизило обсяги виробниц$
тва молока, темпи відтворення продуктивних тварин
порівняно навіть з початком 90$х років минулого сто$
ліття.

Значно зменшилася й переробка молока. Для вироб$
ництва традиційної продукції тваринного походження
використовується пальмова олія, порошкові молочні
суміші, штучні загущувачі, підсилювачі смаку, кольору.
Як наслідок, це викликає недовіру у споживачів, нега$
тивно впливає на їх здоров'я. Враховуючи, що молоко й
молочні продукти є основою дитячого харчування, це
також стає чинником і продовольчої, і соціально$еко$
номічної небезпеки загалом. Вказане, отже, вимагає
особливих концептуальних підходів та практичних роз$
робок щодо вирішення наявної проблеми. До них по$
вною мірою можна віднести концепцію соціальної відпо$
відальності (СВ). Тому обгрунтування резервів, засобів,
інструментів ефективного розвитку підприємств молоч$
ного скотарства на засадах соціальної відповідальності
належить до пріоритетних завдань аграрної сфери еко$
номіки України та її регіонів.

to increase prices for dairy raw materials in a reasonable manner, as well as to attract new concepts for managing

the development of enterprises and improving the quality of products. One of them is the concept of social

responsibility. On its basis, strategic directions for the competitive development of dairy cattle enterprises with

the production and sale of highJquality products have been determined, namely: the deepening of specialization

in cattle breeding, the placement of enterprises for the maintenance of dairy cattle primarily near major cities,

industrial and resort centers and other large localities; the establishment of state subsidies for the increase in the

number of cows in agricultural enterprises, farms and households; stimulating the purchase by agricultural

enterprises of heifers and heifers in households, breeding farms and imports; providing livestock with highJ

quality organic fullJfledged feed; rational use and further increase in the number of cows in farms of all forms of

ownership; reducing the cost of production and establishing and improving purchasing and wholesale and retail

prices so that they reimburse the standard costs and ensure the profit rate of dairy enterprises at the level of

15,0—20,0 %.

Ключові слова: підприємства, молочне скотарство, розвиток, стратегічні напрями, соціальна відпові�
дальність, молоко і молочна продукція, якість, підвищення, управління, стандарти відповідності.

Key words: enterprises, dairy cattle breeding, development, strategic directions, social responsibility, milk and
dairy products, quality, improvement, management, compliance standards.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Всебічному вивченню, оцінці та аналізу стану молоч$
ного скотарства та перспектив його розвитку приділе$
но увагу в роботах багатьох науковців. Серед  дослід$
жень останніх років відомими є праці П. Березівського,
М. Ільчука, М. Пархомця, Н. Оляднічук, В. Радька, Т. Ру$
дої, Н. Шиян та багатьох інших. У працях названих ав$
торів піднімалися важливі питання щодо кормовироб$
ництва, здійснення селекції й умов утримання молоч$
ного стада, обгрунтування організаційно$економічно$
го механізму функціонування підприємств та галузі за$
галом й управління ними.

Проте динамічний розвиток світового виробництва
й переробки молока в Україні та світі, впровадження
інноваційних технологій вимагають постійного виявлен$
ня та уточнення тенденцій розвитку молочарських під$
приємств з метою розробки ефективних інструментів їх
конкурентоспроможного розвитку на засадах соціаль$
ної відповідальності, підвищення якості продукції з вра$
хуванням оптимальних цін для виробників та спожи$
вачів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення сучасних тенденцій роз$

витку та функціонування підприємств молочного ско$
тарства й розробка засобів та напрямів їх конкуренто$
спроможного розвитку на засадах соціальної відпові$
дальності  з обов'язковою орієнтацією на підвищення
якості сировини й готової продукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Молочне скотарство завжди займало вагому ча$
стку в обсягах та структурі валової  продукції

Роки Валова продукція 1990 2000 2010 2016 2017 2018 
Всього, млн грн 282774,2 151022,2 194886,5 254640,5 249157,0 268570,9 
у т. ч. продукція 
тваринництва, млн грн 

137272,2 58183,3  70332,4  69588,4  69682,46 69885,9 

Питома вага продукції 
тваринництва, % 

48,5 38,5 36,1 27,3 28,0 26,0 

у т. ч. молоко, млн грн 60789,5  30236,9  28533,0  25814,6  25563,5  25111,7 
Питома вага молока, % 21,5  20,0  14,6  10,1  10,3  9,4 

Таблиця 1. Обсяги, структура та динаміка валової продукції тваринництва, у т.ч. молока за 1990—2018 рр.
(у постійних цінах 2010 р.)
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сільського господарства [1, с. 40]. Проте за роки пер$
манентних, часто не послідовних реформ у галузі
поголів'я корів та обсяги виробництва молока знач$
но скоротились. Водночас зросла частка в обсягах
виробництва молока особистих  господарств насе$
лення, так званий MilkHandMade. На це вказують
статистичні дані про обсяги та структуру валової
продукції тваринництва й місця в ньому підприємств
молочної галузі у динаміці за 1990—2018 рр., які
представлено в таблиці 1.

Питома вага виробництва продукції тваринництва
у структурі сільського господарства в Україні у 2018 р.
скоротилася до 28,0 % порівняно з 48,5 % у 1990 р. або
в 1,7 разів. Водночас питома вага виробництва молока в
загальній структурі валової продукції тваринництва
скоротилась майже в 2,3 разів і має тенденцію до посту$
пового скорочення. За останні 8 років скорочення скла$
ло 5,2 % і така негативна тенденція зберігається. Це нега$
тивно позначається на споживанні якісного молока,
його ринку та потенціалі збуту, у т.ч. експорті.

Крім стану й динаміки розвитку підприємств молоч$
ного скотарства та обсягів виробництва молока, ко$
н'юнктура на його внутрішньому ринку  формується під
дією сукупності інших важливих соціально$економічних
чинників [2, с. 25]. Основним серед них є традиційно
високий попит на молоко та продукти його переробки
як на основні в харчових раціонах й доступні за цінами
для широких верств населення. Однак його доповнює
стримуючий чинник, — зниження реальних доходів гро$
мадян у зв'язку із суттєвим розривом між динамікою
зростання споживчих цін і номінальним рівнем доходу
більшості споживачів. Це призводить до постійного ско$
рочення їх купівельної спроможності. Як наслідок,
відбувається зниження споживання молока та молоко$
продуктів, зростання попиту на низькоякісну та деше$
ву продукцію.

Зазначимо до цього, що недостатній розвиток со$
ціальної складової аграрного виробництва, особливо
тваринництва, стримує розвиток людського капіталу на
селі. Повною мірою це стосується молочарських під$
приємств. Формування стратегії стійкого розвитку має
грунтуватися на гармонійному та пропорційному по$
єднанні взаємопов'язаних складових: економічної, со$
ціальної, екологічної, а також соціальній відповідаль$
ності цього виду агробізнесу. Це забезпечить отриман$
ня синергетичного ефекту в усіх ланках виробничого
відтворення молока та загального гармонійного зрос$
тання  підприємств молочного господарства.

Потребує вирішення ситуація, що наразі закупівель$
на ціна на молоко у національних виробників, як сіль$
ськогосподарських підприємств, так і домогосподарств,
яке поставляється на молокопереробні підприємства,
більш ніж у три рази нижча за кінцеву роздрібну ціну
[3, с. 176]. Тим самим, це формує стихійні ринки молока
та молочної продукції, так зване молоко handmade кла$
су, яке ще називається натуральна молочна продукція.
А це втрачені можливості і підривання авторитету мо$
локопереробників, які в умовах значного недозаванта$
ження виробничих потужностей змушені згортати пе$
реробні потужності або використовувати неякісну си$
ровину [4, с. 106].

Ціновий диспаритет у країні, особливо на молоко
та вироби з нього призвів до дестабілізації в молочному
виробництві. Адже загально відомо, що ціни на сирови$
ну сільськогосподарського виробництва зростали наба$
гато менше, ніж ціни на промислову продукцію. Особ$
ливо на ту, без якої виробництво іншої продукції, в тому
числі і сільськогосподарської унеможливлюється (на$
приклад, корми, насіння, мінеральні добрива, техніка,
дизельне паливо, бензин). Це вплинуло на значне зрос$
тання виробничої собівартості й навіть спричинило її.
Звичайно, була і дотаційна складова, і відшкодування,
але це ніяк не стимулює виробника, а навпаки, знижує
його виробничу і фінансову активність, бажання до са$

морозвитку, удосконалення, використання новітніх тех$
нологій. Обсяги виробництва молока наразі в Україні
катастрофічно низькі, і з впевненістю можна говорити
про те, що жодна з країн Європейського Союзу не за$
цікавлена в розвитку українського молочного скотарства.

На жаль,  в останні роки утвердилася думка, що ко$
рова — це також бізнес і коли надої починають падати,
то потрібно не шукати причину, а вибраковувати таких
корів [5, с. 154]. Звичайно, це загальна робота зоотехн$
іка і менеджера відділення (ферми), спеціалістів, які
добре володіють даною ситуацією. Проте було б необ$
хідно,  щоб ще й економіст міг обрахувати доцільність
такої вибраковки. Адже цінність і якість молока у ко$
рови розкривається з роками.

Тому соціально відповідальними можна вважати ті
підприємства і ферми, де корови розподілені та утри$
муються по вікових категоріях. Молоко жирніше, ви$
щого поживного гатунку спостерігається саме в корів
віком 5—6 років і старше (досвід працівників, ветери$
нарів$зоотехніків). Ми погоджуємось з висновками
Д. Семенди, О. Семенди, що для збільшення прибутків і
рентабельності  виробництва у стратегічній перспективі
необхідно знизити собівартість молока за рахунок по$
вної або часткової заміни наявних низькопродуктивних
корів на племінних з більш високими удоями; здійснити
реконструкції тваринницьких приміщень і поліпшення
якості потомства; відновити природні пасовища та сіно$
жаті [6, с. 378].

Утримання корів та виробництво молока є наразі не
достатньо ефективним саме через занадто низькі ціни
реалізації та занадто високу виробничу собівартість
молока. Це спричинене, передусім, відсутністю достат$
нього власного кормовиробництва, фізично та мораль$
но зношеним обладнанням та технікою, недосконалою
законодавчо$підтримуючою базою, несприятливим
інвестиційним кліматом у галузі, несприятливими еко$
номічними, соціальними та екологічними чинниками гос$
подарювання. Продовольча безпека будь$якої країни
базується на тваринницькому виробництві — йдеться
про м'ясо, молоко, яйця і всі похідні. Дефіцит хоча б
одного з цих продуктів має моментальні прояви: пере$
робка скорочується або зупиняється, якість продукції
погіршується, зростають ціни, а за ними соціальне не$
вдоволення населення [7, с. 132]

Попри досить суттєве щорічне скорочення населен$
ня, підприємства молочного скотарства не в змозі за$
довольнити всі потреби внутрішнього ринку у якісному
молоці та молочних продуктах. Низька купівельна спро$
можність громадян вимагає від молоковиробників та
переробників пристосовуватися до вимог внутрішньо$
го ринку [8, с. 162]. Як наслідок, дешева й доступна про$
дукція має низьку якість, але все рівно обсяги спожи$
вання молока та молочної продукції не забезпечують
медично$рекомендовані норми споживання. Більшість
молочних продуктів для великої частини українців  ста$
ли  недоступні. В таблиці 2 наведено динаміку вироб$
ництва молока та поголів'я корів в Україні за період
1990—2018 рр.

За досліджуваний період (1990—2018 рр.) в усіх
категоріях господарств країни поголів'я корів змен$
шилось у 4,3 разів і становило в 2018 р. 1926,3 тис. гол.
У сільськогосподарських підприємствах поголів'я
корів скоротилось катастрофічно, — на 85,2 % по$
рівняно з 1990 р. При цьому майже 76,0% поголів'я
корів утримується господарствами населення, хоча  за
останні роки воно значно скоротилось і станом на
2018 р. налічує лише 1458,4 тис. гол., або  66,7 % ана$
логічного показника 1990 р.

Як наслідок, обсяги виробництва молока також
зменшились більше ніж у 2,4 разів і в 2018 р. становили
10098,8 тис. т. І лише за рахунок зростання продуктив$
ності корів більш ніж у 2,0 разів було дещо призупине$
но темпи падіння обсягів виробництва. Продуктивність
корів у сільськогосподарських підприємствах, за дани$
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ми Державної служби статистики України, дещо вища,
ніж у господарствах населення, які виробляють 72,7 %
молока.

На думку М. Ігнатенка, Н. Рунчевої, ефективне фун$
кціонування молочного скотарства в нових умовах гос$
подарювання передбачає формування великих хол$
дингів, об'єднань, спеціалізованих молочних ферм і ком$
плексів, що мають значні фінансово$інвестиційні ресур$
си та спираються на передові технології і досягнення
селекційної науки [9, с. 12]. Це підтверджується пози$
тивними змінами, що відбуваються останніми роками в
молочному скотарстві, зокрема істотним зростанням
надоїв корів, збільшенням поголів'я худоби інтенсивних
молочних типів, появою в кожному регіоні молочних
ферм і комплексів, у яких реалізовані сучасні техно$
логічні та технічні рішення з утримання та доїння корів,
заготівлі кормів і прибирання гною [10, с. 359].

Другим стратегічним напрямом ефективного та кон$
курентоспроможного розвитку підприємств з вироб$
ництва молока є підвищення продуктивності молочної
худоби [11, с. 82]. Воно розглядається як комплексна
проблема,  вирішення якої дозволить значно ефектив$
ніше використовувати трудові, матеріальні та фінансові
ресурси і прискорити окупність витрат суб'єктів госпо$
дарювання. Це досить важливо, адже протягом багатьох
років для підприємств галузі молочного скотарства був
характерним витратний напрям виробництва.

Його ознаками були невисокий рівень продуктив$
ності, швидкий ріст виробничих витрат, ріст собівартості
продукції та часто низька рентабельність і навіть збит$
ковість виробництва. Тому сільськогосподарським
підприємствам слід сконцентрувати зусилля як на
збільшенні поголів'я, так і на реальному впровадженні
інноваційних технологій й модернізації виробничих та
бізнесових процесів [12, с. 7]. Саме з цим пов'язані
основні резерви збільшення та підвищення ефективності
й конкурентоспроможності виробництва молочної про$
дукції. Для покращення якості молока та виробів з ньо$
го важливе значення має впровадження стандартів
відповідності та контроль за їх дотриманням на всіх лан$
ках відтворювального процесу.

Стратегічні напрями розвитку підприємств молоч$
ного скотарства на засадах соціальної відповідальності
мають бути спрямовані на повне задоволення потреб
внутрішнього і зовнішнього ринків якісними продукта$
ми конкурентоспроможних підприємств галузі молоч$
ного скотарства [13, с. 38]. Вони охоплюють  забезпе$
чення розширеного відтворення продуктивного стада
корів, підвищення інтенсивності використання їх пого$
лів'я, створення оптимальних розмірів ферм у господар$

ствах усіх форм власності й господарювання. Другий
напрям означає реструктуризацію кормової бази, по$
ліпшення луко$пасовищного кормовиробництва, роз$
ширення площ культурних зрошувальних пасовищ [14,
с. 59]. Третій напрям стосується удосконалення існую$
чих і створення нових порід худоби, пристосованих до
місцевих умов; впровадження інтенсивних технологій
утримання худоби і засобів механізації виробничих про$
цесів на фермах; підвищення продуктивності тварин [15,
с. 49]. Четвертий напрям — це удосконалення еконо$
мічних відносин між виробниками молочної сировини і
підприємствами з її переробки; впровадження досягнень
науково$технічного прогресу на всьому шляху проход$
ження молока та продуктів його переробки від вироб$
ника до споживача.

ВИСНОВКИ
Для вирішення проблем забезпечення зовнішньо$

го і внутрішнього ринків молоком і молочними продук$
тами потрібно здійснювати наступні стратегії розвит$
ку підприємств галузі на засадах соціальної відпові$
дальності з орієнтацією на підвищення якості про$
дукції:

— поглиблення спеціалізації в скотарстві, розміщен$
ня підприємств з утримання  худоби молочного напря$
му передусім поряд із великими містами, промислови$
ми й курортними центрами та іншими  значними насе$
леними пунктами;

— встановлення державних дотацій за приріст по$
голів'я корів у сільгосппідприємствах, фермерських гос$
подарствах та господарствах населення;

— стимулювання закупівлі сільськогосподарськими
підприємствами телиць і нетелей у господарствах насе$
лення, племінних господарствах та за імпортом;

— забезпечення худоби органічними якісними по$
вноцінними кормами;

— раціональне використання і подальше нарощуван$
ня поголів'я корів у господарств усіх форм власності;

— зменшення собівартості виробництва та встанов$
лення й удосконалення закупівельних і гуртово$роз$
дрібних цін таким чином, щоб вони відшкодовували нор$
мативні витрати та забезпечували норму прибутку
підприємств молочної галузі на рівні 15,0—20,0 %.
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підпр. 
у % до 
1990 р. 

питома 
вага, 

% 

госп. 
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у % до 
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питома 
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2018 10098,8 41,2 2760 14,8  27,3  7338,8  124,9  72,7 
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У статті представлено оглядовий аналіз участі громадськості у бюджетному процесі на місцевому рівні,

що є одним із пріоритетних напрямів реформи бюджетної децентралізації в Україні, яка розпочата з 2014 року

та здійснюється з урахуванням практичного досвіду найбільш успішних унітарних держав Європи. В

міжнародній практиці напрацьовано багато можливих форм участі громадськості у бюджетному проJ

цесі, які різняться між собою за різними критеріями (способом участі, типами рішень, що приймаються,

масштабністю прийняття рішень тощо) та використовуються на різних стадіях бюджетного процесу.

У статті акцентується, що залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні в УкJ

раїні, за експертними оцінками, представлено добрими практиками в різних містах та територіальних гроJ

мадах, серед яких є ті, що мають позитивну динаміку застосування; ті, що мають дуже низький рівень їх

запровадження, а також такі, що зовсім поки що не використовуються. В рамках Програми "Електронне

врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), що реалізується в Україні на місцевому

рівні та спрямована на використання новітніх інформаційноJкомунікаційних технологій, найбільш значуJ

щим щодо залучення громадян до бюджетного процесу є портал "Громадський бюджет" (у частині "бюджеJ

ту участі") як інструмент еJдемократії, що дає змогу громадянам брати участь у розподілі бюджетних коштів

і спрямовувати їх на ті ініціативи, які вони вважають найбільш значущими для розвитку своєї громади.

У статті приводяться яскраві ілюстрації активного залучення громадськості до бюджетування на приJ

кладі м. Києва, де реалізуються піонерські проєкти для України: використання державного вебJпорталу

бюджету для громадян (OPEN BUDGET), що надає можливість усім бажаючим як слідкувати за доходами

та витратами міського бюджету, так і використовувати платформу "Громадський бюджет" (у частині

бюджету участі), щоб краще розуміти бюджетне планування та пропонувати свої проєкти. Ці та інші

інструменти в рамках реформи є практично діючими формами залучення громадян до бюджетного проJ

цесу й на рівні об'єднаних територіальних громад та представлені в статті на прикладах НовокалинівсьJ

кої міської громади Самбірського району Львівської області та Летичівської ОТГ Летичівського району

Хмельницької області.

The article presents an overview analysis of public participation in the budget process at the local level,

which is one of the priority areas of the budget decentralization reform in Ukraine, which was launched in 2014

and is carried out taking into account the practical experience of the most successful unitary states in Europe. In

international practice there were developed many possible forms of public participation in the budget process,

which differ from each other by different criteria (way of participation, types of decisions made, scale of decisionJ

making, etc.) and are used at different stages of the budget process.

The article emphasizes that public involvement in the budget process at the local level in Ukraine, according

to expert estimates, is represented by good practices in various cities and local communities, among which are

those that have a positive application dynamics; those that have a very low level of their implementation, as well

as those that are not yet used at all. Under the EJGovernance for Government Accountability and Community

Participation Program (EGAP), implemented in Ukraine at the local level and aimed at using the latest information

and communication technologies, the most important for involving citizens in the budget process is the portal

"Public Budget" (in terms of the "participation budget") as an eJdemocracy tool that allows citizens to participate

in the distribution of budget funds and direct them to those initiatives which they consider to be the most important

for the development of their community.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як свідчить практика, з одного боку, найпотужні$

шим інструментом місцевої влади є місцевий бюджет,
кошти якого переважно спрямовуються на задоволен$
ня соціальних потреб жителів відповідної адміністратив$
ної території, з іншого — її мешканці мають право на
одержання інформації про те, як відбувається керівниц$
тво бюджетним процесом, а також на участь в управлінні
бюджетними коштами та контролі за їх використанням.
Тому дослідження цієї проблематики нині є особливо
актуальним, оскільки виступає одним із індикаторів
ефективності реформи децентралізації державного уп$
равління. Як зазначають фахівці, в рамках цієї рефор$
ми, що з 2014 року відбувається, завдяки бюджетній
децентралізації були закладені основи прозорості бюд$
жетування та активного залучення громадськості до
участі у місцевому бюджеті [1]. Однак очевидним є те,
що на даному етапі реформування вкрай необхідним є
активізація залучення громадськості до бюджетного
процесу на місцевому рівні за умов нарощування відкри$
тості управління бюджетними коштами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукових публікацій, присвячених дослідженням

участі громадськості у бюджетному процесі на місце$
вому рівні в Україні в контексті реформи децентралі$
зації управління за період 2014 — 2019 рр. поки що об$
маль, як і в попередні роки. Цієї проблематики торка$
ються науковці та практики, серед яких: Кравченко Т.А.
[2]; Мних М. В. [3]; Бобиренко В., Бойко А., Болтовсь$
ка Л., Борщ Г., Голинська О., Гринчук Н., Літвінов О.,
Ліхачов Р., Матвієнко А., Онищук І., Орлов М. [4]; О.
Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін [5] та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснити оглядовий аналіз залучен$

ня громадськості до бюджетного процесу на місцевому
рівні в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із пріоритетних напрямів реформи бюджет$
ної децентралізації в Україні, що розпочата з 2014 року
та здійснюється з урахуванням практичного досвіду
найбільш успішних унітарних держав Європи (Данії,
Норвегії, Швеції, Польщі, Чехії, Естонії та Франції) є
саме залучення громадськості до бюджетного процесу
на місцевому рівні. За роки реформи на виконання норм
Бюджетного Кодексу України про інформування гро$
мадськості щодо формування та використання коштів
місцевого бюджету в ракурсі забезпечення публічності
та прозорості бюджетного процесу, а також на вико$
нання Закону України "Про місцеве самоврядування в

The article provides vivid illustrations of active public involvement in budgeting on the example of Kyiv,

where pioneering projects for Ukraine are implemented: usage of the state web portal of the budget for citizens

(OPEN BUDGET), which allows anyone to monitor revenues and expenditures of the city budget, as well as to

use the "Public Budget" platform (in terms of the participation budget) in order to understand better budget

planning and propose their projects. These and other instruments within the reform are practically effective

forms of involving citizens to the budget process and at the level of united local communities and are presented

in the article on the examples of Novokalynivka city community of Sambir district of Lviv region and Letychiv

united local community of Letychiv district of Khmelnytsky region.

Ключові слова: реформа децентралізації управління, участь громадськості у бюджетному процесі, добрі
практики в сфері залучення громадськості, "бюджет участі", "громадський бюджет", місцеві бюджети міст,
місцеві бюджети об'єднаних територіальних громад.

Key words: decentralization reform of governance, public participation in the budget process, good practices in
the field of public involvement, " participatory budgeting", "сitizens budget", local budgets of cities, local budgets of
united local communities.

Україні", створено значний набір сучасного інструмен$
тарію як задля забезпечення прозорості місцевих бюд$
жетів громад, так і розпочато активне використання
різних форм залучення мешканців громад до процесу
місцевого бюджетування. Однак, попри чинні законо$
давчі норми, на практиці роль громадськості в місцево$
му бюджетуванні поки що є недостатньою.

За даними аналітичної записки Національного інсти$
туту стратегічних досліджень "Напрями активізації
участі громадськості у місцевому самоврядуванні в
містах України" (2015) основні проблеми участі гро$
мадськості в бюджетному процесі зводяться до: невпев$
неності громадськості у власних силах; недооцінки гро$
мадських об'єднань у бюджетотворенні; ігнорування
думки людей при прийнятті рішень стосовно бюджету;
неналежної якості інформування населення про бюд$
жет; пасивності громадян у пошуку інформації про
діяльність органів місцевого самоврядування; недостат$
ньо ефективного використання інструментів і методів
співпраці місцевої влади з територіальною громадою [6].

Однак досвід зарубіжних країн підтверджує, що
залучення громадськості до бюджетного процесу
сприяє процесу прийняття управлінських рішень щодо
місцевих бюджетів, поліпшує розуміння мешканцями
функцій органів місцевого самоврядування, підтримує
реалізацію проєктів та планів місцевого розвитку, підви$
щує відкритість та прозорість. Тому нині в Україні актуа$
лізується потреба в розширенні сфери участі громадсь$
кості у бюджетному процесі на місцевому рівні та вико$
ристанні ефективного інструментарію формування та
використання бюджетних коштів.

У міжнародній практиці напрацьовано багато мож$
ливих форм участі громадськості у бюджетному про$
цесі, зміст яких представлено в таблиці 1.

Як зазначають фахівці, форми участі громадськості
у бюджетному процесі відрізняються між собою за спо$
собом участі (делегована або безпосередня участь), ти$
пами рішень, що приймаються (дорадчі або обов'язкові),
масштабністю прийняття рішень (вузькі або широкі).
Більше того, цей перелік може бути доповнений й інши$
ми законними заходами і засобами суспільної бороть$
би за прозорість бюджету та підзвітність влади. Їх ви$
користання односторонньо, а не комплексно, може при$
звести до незначного й неефективного впливу на бюд$
жетні рішення, але в поєднанні вони мають великий по$
тенціал. Приклади застосування форм на різних стаді$
ях бюджетного процесу подано в таблиці 2 [5].

Експерти також наголошують, що участь громадсь$
кості у бюджетному процесі на місцевому рівні в Україні
представлена добрими практиками в різних містах та те$
риторіальних громадах (див. табл. 3). Серед них: 1) від$
ведення окремого розділу, присвяченого всім питанням
бюджету на веб$сайті органів місцевої влади; 2) бюд$
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жет участі (партисипативний/партиципаторний); 3)оп$
рилюднення бюджетної інформації в машиночитному
форматі (Budget Open Data) та ін. [4].

На сьогодні більше 1500 міст на усіх континентах
запроваджують механізми "партиципаторного бюдже$
ту" або "бюджету участі"[5], використовуючи цей
інструмент в контексті реалізації "громадського бюд$
жету". Тому насамперед вартує розрізнити терміни
"бюджет участі" та "громадський бюджет".

"Бюджет участі" або "партисипативний/партиципа$
торний бюджет" (від. англ. participatory budgeting) — про$
цес прийняття рішень, через який громадяни обговорю$
ють та обмірковують розподіл публічних ресурсів. Про$
грами бюджетів участі впроваджуються на вимогу урядів,
громадян, неурядових організацій, організацій грома$
дянського суспільства для того, щоб надати можливість
громадянам грати безпосередню роль у вирішенні питань
щодо того, як та на що будуть витрачені ресурси [8].

"Громадський бюджет" або "бюджет для громадян"
(Citizens Budget) — масив, що розробляється з метою

презентувати ключову фінансову інформацію широкій
громадськості, в тому числі в електронному вигляді.
Бюджет для громадян зазвичай подається доступною
мовою та включає візуальні елементи для покращення
розуміння неспеціалістами. Найбільш поширеною є роз$
робка бюджетів для громадян для проєкту бюджету або
для річного звіту про виконання бюджету, проте кожен
ключовий документ в рамках бюджетного циклу може
та повинен бути презентований в спосіб, який дозволяє
громадськості його зрозуміти [9].

Відомо, що нині на місцевому рівні в Україні реалі$
зується Програма "Електронне врядування задля
підзвітності влади та участі громади" (EGAP) [10], що
спрямована на використання новітніх інформаційно$
комунікаційних технологій. Цільовими регіонами про$
грами є Вінницька, Волинська, Дніпропетровська та
Одеська області. Період реалізації програми 2015—
2019 рр. У рамках цієї Програми використовується
електронний інструментарій, що спрямований на забез$
печення прозорості місцевих бюджетів на порталах:

Таблиця 1. Форми участі громадськості в бюджетному процесі

Джерело: складено на основі [5] та [6] з доповненнями автора.

Форма участі Зміст 
Інформування через засоби 
масової інформації 

–  участь ЗМІ у всіх обговореннях та зустрічах з бюджетних питань, 
доступ до бюджетних документів (особливо схваленого бюджету), які не 
заборонені законом 

Інформування про проєкти або 
збірки «Коротко про бюджет» 

–  наводяться основні позиції рішень про бюджет, підсумовуються доходи 
і видатки 

Формування списку громадських 
думок виборців   

–  збір  інформації  про  народне ставлення до певної проблеми, в тому 
числі до питань бюджету 

Онлайн платформи візуалізації 
бюджетів 

–  інтерактивний інструмент візуалізації (унаочнення) бюджету, який є 
доступним для мешканців на веб-сайті міста 

Зустрічі або громадські/загальні 
збори 

–  організуються для залучення загальної підтримки громадян з певних 
загальних бюджетних питань, мобілізації громадської підтримки для 
вчинення опору несправедливому бюджетному рішенню органів влади 
вищого рівня  

Робочі групи та дорадчі комітети –  зустрічі з групою людей, які постійно  представляють територіальну 
громадськість, або з робочою групою  з вирішення конкретного питання, 
в тому числі щодо бюджету 

Наглядові комітети та комісії –  зустрічі з групою людей, які постійно  представляють територіальну 
громадськість та здійснюють наглядові функції, в тому числі щодо 
бюджету  

Громадські (бюджетні) слухання –  місцевий уряд може дізнатись думку  своїх  громадян про проєкти 
місцевих бюджетів та взяти до уваги їх коментарі (рішення громадських 
слухань приймається до розгляду місцевою радою або  втілюється  у 
протокольні  доручення міського, селищного, сільського голови) 

Збір пропозицій до бюджету від 
громадян/консультування з 
громадянами щодо майбутнього 
проекту бюджету 

–  орган місцевого самоврядування на етапі складання бюджету, з метою 
збільшення розуміння з боку громадян бюджетного процесу та 
повноважень органу місцевого самоврядування в розпорядженні коштами 
місцевого бюджету може на етапі складання проєкту бюджету 
передбачити регулярний збір пропозицій від громадян до майбутнього 
проєкту бюджету 

Онлайн консультації з 
громадянами щодо проєкту 
бюджету 

–  забезпечення можливостей для громадян надавати свій відгук, 
зазначати свої пріоритети та надавати альтернативні пропозицій до 
запропонованого проєкту місцевого бюджету через спеціальні інтернет 
платформи та онлайн-інструменти 

Місцеві ініціативи та письмові 
звернення населення до органів 
влади 

–  право членів громади ініціювати закриті та відкриті обговорення будь-
якого питання в межах компетенції місцевих органів на засіданнях 
місцевої ради, в тому числі з питань бюджету 

Місцевий референдум –  проводиться з питань місцевого значення, у тому числі бюджетних; 
його рішення є обов'язковими для виконання на відповідній території, а 
порядок його призначення та проведення, перелік питань, що 
вирішуються виключно з його допомогою, визначаються законом про 
референдуми 

«Бюджет участі» або 
«партисипативний 
бюджет»/«партиципаторний 
бюджет» (різні переклади)/  

–  передбачає виокремлення зі складу місцевого бюджету певної частини, 
якою безпосередньо управляє громадськість через створення проєктів для 
покращення міста/ОТГ та/або голосування за них 

Конкурс місцевих ініціатив –  інструмент не є класичним бюджетом участі, адже, громада не голосує 
за вибір проектів, бо це належить до завдань конкурсної комісії;  
реалізовувати громадські проєкти, тобто освоїти бюджетні кошти, мають 
теж самі ініціатори, а не селищна рада 

Громадський аудит бюджетного 
процесу на місцевому рівні/ 
«учасницький аудит» 

–  залучення громадськості до оцінки виконання бюджету, оприлюднення 
її результатів та звіту органів місцевого самоврядування 
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"Оцінка прозорості місцевих бюджетів"; "Громадський
бюджет" (в частині "бюджету участі"); "Соціальний
інспектор" [1].

Найбільш значущим щодо залучення громадян до
бюджетного процесу є саме портал "Громадський бюд$
жет" (у частині "бюджету участі") [11] — інструмент е$
демократії, що дає змогу громадянам брати участь у
розподілі бюджетних коштів і спрямовувати їх на ті
ініціативи, які вони вважають найбільш значущими для

розвитку своєї громади. Для ефективної реалізації гро$
мадських бюджетів на рівні окремих громад й органів
місцевого самоврядування програма EGAP створила
програмне рішення, яке дає змогу: подати проєкт на
фінансування з бюджетних коштів; проголосувати за
проєкти; підрахувати голоси; оприлюднити рейтинг пе$
реможців.

В якості яскравої ілюстрації слід навести приклад
м. Києва. У м. Києві від початку створення ініціативи
Kyiv Smart City з 2015 року розпочалася робота щодо
підготовки до впровадження "бюджету участі". Першим
етапом стало ознайомлення киян з бюджетом Києва.
Цьому сприяли два піонерські проєкти для України:

1) "Відкритий бюджет" — он$лайн система, яка надає
в реальному часі та ретроспективі можливість усім ба$
жаючим слідкувати за доходами та витратами міського
бюджету, у тому числі по розпорядникам бюджетних
коштів (їх у Києві понад 2500);

2) "Бюджет участі" — інтерактивна модель бюдже$
ту міста, яка дала мешканцям Києва можливість краще
зрозуміти бюджетне планування.

У 2016 р. КМДА розпочала підготовку пілотного
впровадження бюджету участі, як частини міського
бюджету яка розподіляється шляхом голосування меш$
канців по проєктам, які подають самі мешканці. 15 ве$
ресня 2016 року було видано відповідне розпоряджен$
ня. На пілотне впровадження у 2017 році Київ виділив
50 млн грн (до 1 млн грн на 1 проєкт) і далі цю суму Гро$
мадського бюджету планується збільшувати.

Таблиця 2. Приклади застосування форм участі
громадськості на різних стадіях бюджетного процесу

Стадії Форми 
Складання 
проєкту бюджету 

Фокус-групи; дискусії за круглим столом: робочі 
групи і консультативні комітети: громадські 
слухання; загальні збори громадян; опитування 
громадської думки; участь у сесіях ради та 
засіданнях комітетів 

Прийняття 
бюджету 

Громадські наглядові та моніторингові комітети 
або ради: опитування громадської думки; участь 
громадян у комітетах 

Виконання 
бюджету 

Одержання громадськими організаціями 
субпідрядів на виконання програм або надання 
послуг; самомобілізація і самоорганізація 
населення 

Розгляд звіту про 
виконання 
бюджету 

Проведення обговорень та фокус-груп; дискусії за 
круглим столом; опитування громадської думки; 
публічні слухання щодо бюджету: участь у сесіях 
ради та засіданнях комітетів 

Таблиця 3. Добрі практики в сфері залучення громадськості до бюджетного процесу в Україні

Джерело: складено на основі [7].

1.Добрі практики, які не реалізуються або мають дуже низький рівень їх запровадження 
Назва та зміст Місце реалізації 

1.1. Пооб'єктне оприлюднення видатків - публічне 
оприлюднення інформації про витрати бюджетних коштів на 
кожен об’єкт фінансування 
 

1. Здолбунів, Рівненська область 
(частково); 
2. Червоноград,  Львівська обл. - 
щотижневе оприлюднення 
інформаціїї фінансовим 
управлінням про надходження до 
бюджету коштів у розрізі джерел 
та витрат пооб’єктно  

1.2. Мапування та аналогічні техніки візуалізації витрат в 
реальному часі – автоматичне нанесення на мапу як планових, 
так і фактичних показників видатків бюджету розвитку 
адміністративно-територіальної одиниці 

Міста:  
Львів, Вінниця, Дніпро,  
Рівне (гуманітарна сфера)  
та ін. 

1.3. Візуалізація бюджетів  -  унаочнення, створення умов для 
візуального спостереження за бюджетними коштами, як правило 
на етапах затвердження та використання.  
Можуть використовуватися елементи графіки, інфографіки, 
інтерактивного мапування тощо 

Міста:  
Чернівці, Бердянськ,  
Львів, Здолбунів (ініціатива НГО) 
та ін. 

1.4. Учасницький аудит (Citizen Participatory Audit) - аудит, який 
об'єднує громадянські організації (ОГС), громадян та аудиторів 
Комісії з аудиту (Державної аудиторської служби-укр) як одну 
аудиторську групу 

- 

1.5. Онлайн інструменти консультування щодо питань бюджету - 
консультування у дистанційний спосіб громадян щодо питань 
бюджетної політики 

- 

2. Добрі практики, що реалізуються в Україні та мають позитивну динаміку застосування 
2.1. Відведення окремого розділу, присвяченого всім питанням 
бюджету на веб-сайті ОМС - оприлюднення повної бюджетної 
інформації на окремому розділі сайту громади 

Першопрохідцями стали: 
Львів, 
Нетішин 

2.2. Бюджет участі (партисипативний/партиципаторний) – 
інструмент прямої демократії, за допомогою якого мешканці 
міста залучаються до розподілу частини міського бюджету.  
Мешканці міста, депутати, представники органів місцевого 
самоврядування, члени громадських організацій обговорюють 
пріоритети розвитку громади. Після консультацій та обговорень 
у громади формується бачення, які ідеї слід реалізувати 
першочергово. 
У бюджеті громади щороку передбачаються гроші на реалізацію 
громадських проектів – у відсотках від власних доходів 

Першопрохідцями стали три міста 
– Черкаси, Полтава та Чернігів.  
Згодом долучились Суми, Луцьк, 
Івано-Франківськ, Запоріжжя, 
Львів, Вінниця та Чернівці, Рівне, 
Тернопіль та інші 

2.3. Оприлюднення бюджетної інформації в машиночитному 
форматі (Budget Open Data) - інформація, що дозволяє її 
автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та 
безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання 

Лідерами серед міст є: Львів, 
Вінниця, Дніпро, Луцьк, Одеса, 
Харків, Полтава 
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Нині на офіційному сайті м. Києва діє платформа
"Громадський бюджет" (у частині бюджету участі), що
була створена у 2017 році з метою реалізації ідей для
покращення міста. Платформа має розроблені мапу гро$
мадського бюджету міста, положення про громадський
бюджет м. Києва, параметри громадського бюджету,
правила участі для громадян, проєкти (великі, малі та
додаткові), їх рейтинги та аналітику до них. На ній пред$
ставлено звіти про стан реалізації проєктів$переможців
за 2017—2020 рр. та протоколи засідань МРГ (міської
робочої групи) з питань громадського бюджету м. Киє$
ва за 2018—2020 рр.

У 2020 році у м. Києві заплановано реалізувати 549
проєктів громадського бюджету на суму 159 млн грн.
Будь$який житель міста може подати проєкт, пов'яза$
ний з покращенням життя в місті, взяти участь у кон$
курсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим,
як його проєкт реалізують у рамках бюджету фінан$
сового року. Платформа "Громадський проєкт" дозво$
ляє мешканцям міста брати участь в конкурсі, не вихо$
дячи з дому: є можливість подати заявку on$line і
відслідковувати долю свого проєкту прямо на сайті
[12].

У рамках програми "Електронне врядування задля
підзвітності влади та участі громади" (EGAP) [10] ще од$
ним вагомим інструментом е$демократії є "Соціальний
інспектор"[13] — громадський портал, який оприлюд$
нює інформацію про те, на що витрачаються кошти
місцевого бюджету. Обравши місто, можна дізнатися
про: планові ремонти; витрати шкіл і дитячих садочків;
декларації місцевих депутатів, відвідування ними засі$
дань, їхні партії, округи й контакти; громадські проєк$
ти). Цей інструмент відкриває можливості для меш$
канців громад бути поінформованим та активізуватися
за певних умов.

Як відомо в Україні на 1 лютого 2020 р. створено
982 ОТГ (+ 66 ОТГ, які в процесі реєстрації), майже кож$
на з яких має офіційний сайт, ступінь розробленості яко$
го є різною. Однак у багатьох ОТГ на сайтах вже пред$
ставлена як інформація щодо бюджетного процесу, так
і окрема сторінка під назвою "Бюджет участі". Довіра
до влади, громадський контроль, ефективність викори$
стання бюджету і зниження рівня корупції — це мож$
ливі ефекти, які очікуються в результаті використання
нових технологій бюджетування, в тому числі й елект$
ронних.

Загалом станом на кінець 2018 року в Україні Гро$
мадський бюджет (у частині бюджету участі) упрова$
дили 124 органи місцевого самоврядування у всіх типах
населених пунктів, а також на районному й обласному
рівні (див. табл. 4) [19].

Міста, у яких упроваджують Громадський бюджет,
експерти класифікують за кількістю населення згідно з
даними Державної служби статистики України. З таб$
лиці 5 можна побачити, що Громадський бюджет за$
провадили 19% міст [19]. З таблиці 6 можна спостеріга$
ти позитивну динаміку щодо середньої суми коштів, яку
виділяє громада на реалізацію проєктів мешканців.

Насамперед, слід зазначити, що процес формуван$
ня об'єднаних територіальних громад торкнувся малих
міст: станом на 2018 рік із 329 (їх загальної кількості)
близько третини утворили міські ОТГ.

Для прикладу відкритості та залучення громадсь$
кості до бюджетного процесу розглянемо Новокалині$
вську міську громаду Самбірського району Львівської
області. На її офіційному сайті [14] нещодавно з'явився
державний веб$портал бюджету для громадян (OPEN
BUDGET) для того, щоб мешканці громади змогли бути
поінформовані про бюджет Новокалинівської міської
об'єднаної територіальної громади з виходом на сто$
рінки, що стосуються місцевого бюджету: профіль бюд$
жету (див. рис. 1) — показники, розпорядники; бюджет$
ної грамотності; розгляду річного бюджету; місцевого
боргу та ін.

 Інформація щодо бюджетного процесу представ$

лена переліком документів за наступними напрямами:
бюджетні запити 2018—2022 рр., паспорти бюджетних
програм за 2018—2020 рр., звіти про виконання пас$
портів бюджетних програм за 2018—2019 рр., внесення
змін до бюджету за 2019—2020 рр., звіти про виконан$
ня бюджету за 2017—2019 рр., рішення сесії Новокали$
нівської міської ради "Про бюджет об'єднаної терито$
ріальної громади м. Новий Калинів на 2019 рік", "Про
бюджет Новокалинівської міської ради (Новокалинівсь$
кої міської об'єднаної територіальної громади) на
2020 рік", "Про прогноз бюджету Новокалинівської
міської ради (Новокалинівської міської об'єднаної те$
риторіальної громади) на 2021—2022 роки" та ін.

Попри те, що портал працює поки що в тестовому
режимі, для мешканців міста Новий Калинів, села Ка$
линів, села Кружики, села Корналовичі, села Гординя,
села Мала Білина, села Велика Білина, села Велика Хво$
роща, що включені в ОТГ, відкриваються значні перс$
пективи та можливості щодо їх залучення до бюджет$
ного процесу.

В якості прикладу активного використання бюдже$
ту участі як інструменту активізації громади варто на$
вести Летичівську ОТГ Летичівського району Хмель$
ницької області, яку було створено у серпні 2015 року
на базі одного селища міського типу та 44 сіл із загаль$
ною чисельністю населення у 19 184 людини (станом на
січень 2019 року) [15]. У Летичівській ОТГ керівництво
запросило до активного діалогу із громадськість та за$
лучило її до процесу формування бюджету ОТГ через
розроблення та затвердження конкретних проєктів,
спрямованих на поліпшення якості життя в громаді.

Загальна сума, виділена на реалізацію проєктів бюд$
жету участі в 2018 році, становила 550 000 грн (близько
20 000 євро), що дорівнювало близько 0,75% бюджету

Тип неселеного пункту Кількість % 
Міста 88 71 
ОТГ 28 22,6
Район/область 2 1,6 
Селища міського типу 6 4,8 

Таблиця 4. Кількість органів місцевого самоврядування,
що впровадили бюджет участі

Джерело: cкладено за джерелом [19].

Класифікація міст
(кількість жителів, 

осіб) 

Кількість міст 
із практикою 
Громадського 

бюджету 

Загальна 
кількість 

міст 
в Україні 

Відсоток міст 
із практикою
Громадського 
бюджету, % 

Малі міста 
(менше за 20 тис.) 

7 260 2,6 

Середні міста 
(20 тис. — 100 тис.) 

50 155 32,2 

Великі міста 
(100 тис. — 500 тис.) 

25 37 67,5 

Дуже великі міста 
(500 тис. — 1 млн) 

3 5 60,0 

Міста-мільйонники 
(понад 1 млн) 

3 3 100,0 

Всього 88 460 19,1 

Таблиця 5. Кількість міст із практикою Громадського
бюджету в Україні

Роки Млн грн 
2015 9,8 
2016 272,2 
2017 481,2 
2018 578 

Таблиця 6. Динаміка фінансування Громадського бюджету
в Україні (сума виділених коштів на реалізацію проєктів),

млн грн

Джерело: cкладено за джерелом [19].
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ОТГ. Мешканці Летичівської ОТГ могли брати участь у
розподілі бюджетних коштів, розробляючи проєкти та/
або голосуючи за них у сферах житлових та комуналь$
них послуг, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту,
соціального забезпечення і захисту довкілля.

Загалом на розгляд було подано 35 проєктів, із яких
24 було затверджено й в подальшому винесено на голо$
сування мешканців громади. Процес розгляду проєктів
та їх відбір для голосування відбувався на підставі "По$
ложення про бюджет участі". Зокрема перед винесен$
ням проєктів на голосування їх перевіряли профільні
відділи ОТГ, після чого вони розглядалися на відкрито$
му засіданні комісії з питань бюджету.

Під час інформаційної кампанії, яку проводили за
підтримки селищної ради, кожному авторові проєкту
безкоштовно було надано можливість заповнити стан$
дартизований рекламний проспект (з ідеєю власного
проєкту), який розповсюдили в різних місцях ОТГ для
рекламування відповідного проєкту. Голосування відбу$
валося із 7 по 20 серпня 2018 року як в електронному
режимі (на сайті http://letychiv$otg.ci.org.ua), так і в па$
перовій формі— у 22 пунктах супроводу бюджету
участі. Врешті було відібрано чотири проєкти$пе$
реможці, за які проголосували 3178 членів громади
(2680 в паперовій і 498 — в електронній формі), що ста$
новить майже 20% населення ОТГ віком від 18 років. Три
з цих проєктів — щодо облаштування центру дозвілля,
облаштування спортивного майданчика і створення ди$
тячої телестудії "Гімназія ТБ" — були реалізовані в
сільських населених пунктах, де мешкає 7% населення
ОТГ. Це стало підтвердженням того, що, об'єднавшись
та співпрацюючи з мешканцями інших сіл у межах ОТГ,
можна отримати гроші на задоволення певних потреб
(бажань, мрій). Реалізація проєктів у межах бюджету
участі дала змогу підвищити довіру населення до органів
місцевого самоврядування, зміцнити соціальну згурто$
ваність та посилити впевненість у тому, що громадяни
можуть впливати на розвиток своїх населених пунктів.

Програма бюджету участі прийнята на 2018—
2020 роки. Надалі з урахуванням успішності реалізації
планується збільшити обсяги її фінансування. Також се$
лищна рада розглядає можливість встановлення відпо$
відних обсягів фінансування бюджету участі окремо для
сільських населених пунктів та центру громади, щоб
гарантувати, що частина партисипаторного бюджету
піде у сільську місцевість, де мешкає не так багато лю$
дей [16; 17].

Досить цікавим є аналіз використання технології
"бюджету участі" в Україні, що представлений в дослід$
женні "Інструменти локальної демократії: результати
дослідження" [18], яке було проведено протягом січня$
квітня 2019 року в рамках проєкту "Маємо вплив в ре$
гіонах" (ПРООН "Громадянське суспільство задля роз$
витку демократії та прав людини в Україні") та реалізу$
валося за фінансової підтримки Міністерства закордон$
них справ Данії.

Зазначене дослідження було проведено з метою ви$
явлення наявних бар'єрів, які ускладнюють доступ гро$
мадян до процесу прийняття управлінських рішень та
вирішення проблем місцевого значення. Дослідницькою
групою був проведений аналіз локальних нормативно$
правових актів 30$ти громад сіл, селищ та міст 5$ти об$
ластей України (Закарпатської, Полтавської, Вінниць$
кої, Волинської, Донецької, Київської), 19 з яких, тоб$
то більшість, є ОТГ.

Експерти зазначають, що досліджувані громади за$
лучають жителів, переважно через інструмент бюдже$
ту участі або громадського бюджету. Цей інструмент
передбачає виділення орієнтовно 0,5—1% від бюджету
розвитку громади на фінансування проєктів, які ініцію$
ють жителі. У Волинській області громади практикують
підхід проведення конкурсу місцевих ініціатив. Цей
інструмент не є класичним бюджетом участі, адже гро$
мада не голосує за вибір проєктів, це належить до зав$

дань конкурсної комісії. Крім того, реалізовувати гро$
мадські проєкти, тобто освоїти бюджетні кошти, мають
теж самі ініціатори, а не селищна рада. Також місцева
рада підтримує ініціативи за умови співфінансування у
розмірі не менше 10%.

Слід зазначити, що на офіційних сайтах тільки 10$
ти з 30$ти досліджуваних громад (тобто третини), а саме:
Бахмуту, Дружківки, Слов'янську, Перечину, Тячіва,
Білої Церкви, Бучі, Вишгороду, Гостомеля, Ірпеня
міститься повна інформація про можливості викорис$
тання інструменту, зокрема, наявний окремий розділ на
сайті присвячений бюджету участі/конкурсу ініціатив,
а також інформація про: вимоги до проєктів; переліку
проєктів, які виносяться на голосування; результати
голосування за проєкти [18].

Експерти виявили ряд недоліків у частині унорму$
вання процедур оцінки й розгляду проєктів, серед яких
наступні: місцеві ради не визначили критеріїв щодо яких
громадські проєкти перевіряються на відповідність ви$
могам Положення (неврегульованість цього питання
може створити умови, за яких ініціаторам проєкту мо$
жуть відмовити у внесенні проєкту на голосування); не
всі громади визначили норму, яка передбачає повідом$
лення ініціаторів проєкту про причини його відхилення
(саме комунікація між радою та ініціаторами проєктів є
вкрай важливою для успішної імплементації учасниць$
кого бюджетування).

У результаті дослідження було запропоновано
12 висновків щодо нормативного регулювання бюдже$
ту участі, основними серед яких є: 1) більшість громад,
що були у фокусі дослідження, запровадили практику
залучення жителів до бюджетного процесу; лише 11 гро$
мад не надали мешканцям такої можливості; 2) серед 19$
ти громад, що регламентують інструмент бюджету
участі/громадського бюджету/конкурсу місцевих
ініціатив, у переважній більшості положень доволі де$
тально прописані всі важливі складові цього інструмен$
ту; 3) ряд нормативно$правових актів встановлює обме$
ження для участі у конкурсі проєктів громадського бюд$
жету для окремих установ та категорій населення (так,
у Положеннях Бахмуту та Дружківки міститься норма,
яка не дозволяє бюджетним установам брати участь у
конкурсі проєктів у межах бюджету участі: з однієї сто$
рони, місцева рада через цю норму встановила запобіж$
ник для використання бюджету участі виключно бюд$
жетними установами (наприклад: школи, дошкільні зак$
лади), які мають кадровий потенціал для збору голосів
за свій проєкт; з іншої сторони, бюджет участі виконує
дуже важливу інформаційно$просвітницьку функцію та
сприяє розвитку ініціативності та активності мешканців
[18]. Тому в контексті запровадження учасницького
бюджетування варто погодитися з експертами, що важ$
ливим є залучення до нього якомога більшої кількості
жителів незалежно від їх приналежності до установ.

ВИСНОВКИ
Запропонований оглядовий аналіз свідчить про те,

що в Україні за роки реформ розпочато запроваджен$
ня сучасних форм залучення громадськості до бюджет$
ного процесу на місцевому рівні, апробованих міжна$
родною практикою. В якості пропозицій на основі світо$
вого досвіду в сфері активізації участі громадськості в
бюджетуванні на місцевому рівні в Україні рекомен$
дується: 1) місцевій владі продовжувати в територіаль$
них громадах запроваджувати різні форми залучення
громадськості до бюджетного процесу, а також актив$
но використовувати всі започатковані добрі практики в
цій сфері; 2) державі слід заохочувати представників
місцевого самоврядування щодо розширення цих прак$
тик; 3) продовжувати вивчення міжнародного досвіду
використання інноваційних технологій залучення гро$
мадськості до локального бюджетування та сприяти їх
реалізації в контексті поглиблення реформи бюджет$
ної децентралізації.
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IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL COMPONENTS OF THE FISCAL MECHANISM
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У статті розглянуто зміст фіскального механізму та його якісний і кількісний вплив на інвестиційну

сферу. Визначено функціональні складові фіскального механізму регулювання інвестиційного розвитку

національної економіки. Висвітлено зміст і елементи механізму формування доходів бюджетів (податкоJ

вий і неподатковий механізми). Обгрунтовано сутність і призначення механізму здійснення видатків

бюджетів. Охарактеризовано специфіку механізму перерозподілу доходів і видатків між бюджетами.

Розглянуто сутнісні характеристики механізму збалансування бюджетів. Визначено зміст і елементи

механізму державного кредитування (механізм залучення кредитів до бюджету, механізм надання бюдJ

жетних кредитів, механізм надання державних (місцевих) гарантій). Охарактеризовано сутність і елеJ

менти механізму функціонування державних цільових позабюджетних фондів (механізм мобілізації доJ

ходів до державних цільових позабюджетних фондів, механізм здійснення видатків із державних цільоJ

вих позабюджетних фондів, механізм збалансування державних цільових позабюджетних фондів).

The article discusses the content of the fiscal mechanism for regulating the investment development of the

national economy as a system of fiscal funds, forms and methods of targeted influence of the state on the process

of formation, distribution and use of financial resources in order to implement fiscal policy, ensure qualitative

changes in the investment sphere and achieve a balance in satisfying fiscal interests all subjects of investment

activity. The qualitative (expressed through the volume and proportions of mobilizing financial resources to the

state budget and their distribution between individual territories, sectors of the national economy and segments

of the population) and quantitative (associated with the use of such methods of forming and using financial

resources, forms of organization of financial relations, allow them to be considered as incentives for investment

development of the economy) influence of the fiscal mechanism on the investment sphere is justified. The structure

of the fiscal mechanism for regulating the investment development of the national economy is considered. The

functional components of the fiscal mechanism for regulating the investment development of the national

economy are determined. The content and elements of the mechanism of budget revenue generation (tax and

nonJtax mechanisms) are highlighted. The essence and purpose of the mechanism for budget expenditures is

substantiated. The specificity of the mechanism of redistribution of income and expenses between budgets is
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
При всій різноманітності механізмів державного

регулювання інвестиційної сфери фундаментальне зна$
чення зберігає фіскальний механізм. Держава, вплива$
ючи на процеси організації фіскальних відносин шля$
хом зміни механізмів формування бюджетних надход$
жень і витрат, спрямовує встановлені фіскальні взаємо$
зв'язки, управляє каналами проходження та напряма$
ми фіскальних потоків, уточнює пропорції розподілу
фінансових ресурсів і, таким чином, забезпечує регулю$
вання інвестиційного розвитку економіки. Тому актуа$
лізується питання структури фіскального механізму, від
якої залежить не тільки його ефективне функціонуван$
ня, а й вплив на інвестиційні процеси в національному
господарстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти функціонування
фіскального механізму знайшли відображення у працях
вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: В. Дем'яни$
шина, В. Зимовця, С. Масліченко, В. Мельника, Н. Мєд$
вєдкової, В. Тарангул, В. Тропіної, Л. Сідельникової,
М. Слатвінської, І. Чугунова та ін. Віддаючи належне
напрацюванням вказаних фахівців, варто відзначити, що
проблеми структури фіскального механізму не знайш$
ли свого остаточного вирішення, зокрема не здійснено
наукового обгрунтування функціональних складових
фіскального механізму регулювання інвестиційного
розвитку національної економіки.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження полягає у визначенні економіч$

ного змісту фіскального механізму регулювання інвес$
тиційного розвитку національної економіки та обгрун$
туванні його функціональних складових.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фіскальний механізм регулювання інвестиційного
розвитку національної економіки являє собою систему
фіскальних засобів, форм і методів цілеспрямованого
впливу держави на процес формування, розподілу та ви$
користання фінансових ресурсів з метою реалізації
фіскальної політики, забезпечення якісних змін в інве$
стиційній сфері та досягнення балансу у задоволенні
фіскальних інтересів усіх суб'єктів інвестиційної діяль$
ності.

Вплив фіскального механізму на інвестиційний роз$
виток національної економіки може бути кількісним і
якісним. Кількісний вплив фіскального механізму вира$

characterized. The essential characteristics of the mechanism of balancing budgets are considered. The content

and elements of the state lending mechanism (mechanism for attracting loans to the budget, mechanism for

providing budget loans, mechanism for providing state (local) guarantees) are determined. The essence and

elements of the mechanism of functioning of state specialJpurpose extrabudgetary funds (the mechanism of

revenue mobilization to state specialJpurpose extraJbudgetary funds, the mechanism of expenditures from state

specialJpurpose extraJbudgetary funds, the mechanism of balancing state specialJpurpose extraJbudgetary funds)

are characterized.

Ключові слова: фіскальний механізм, фіскальна політика, регулювання інвестиційного розвитку націо�
нальної економіки, податки, бюджет.

Key words: fiscal mechanism, fiscal policy, regulation of investment development of national economy, taxes,
budget.

жається через обсяг і пропорції мобілізації фінансових
ресурсів до бюджету держави та їхній розподіл між
окремими територіями, галузями національної еконо$
міки та верствами населення. Залежно від змін співвідно$
шення обсягу фінансових ресурсів на державному й
місцевому рівнях, величини надходжень до бюджету,
розміру державних закупівель, обсягів бюджетного
фінансування регулюється інвестиційний розвиток еко$
номіки.

Якісний вплив фіскального механізму пов'язаний із
застосуванням таких методів формування і використан$
ня фінансових ресурсів, форм організації фінансових
відносин, які дозволяють їх розглядати як стимули інве$
стиційного розвитку економіки. При цьому використо$
вуються спеціальні засоби, серед яких можемо виокре$
мити: зниження податкових ставок, умови надання по$
даткових пільг, встановлення граничного розміру бюд$
жетного дефіциту, граничного обсягу державного бор$
гу, умови надання бюджетних кредитів та бюджетного
фінансування тощо.

Вплив фіскального механізму на інвестиційний роз$
виток національної економіки здійснюється через його
структуру та спрямованість його складових на вирішен$
ня конкретних завдань і досягнення реального ефекту,
що відбувається завдяки фінансовим ресурсам, які фор$
муються, розподіляються та використовуються на за$
доволення інвестиційних потреб суб'єктів економіки.

Власне поняття "структура" є запозичення з лат. мо$
ви; лат. strūktūra "будова, розташування", пов'язане з
дієсловом struo, struere "класти один на одного, буду$
вати" [1, с. 452]. У тлумачних словниках термін "струк$
тура" здебільшого розглядають у двох значеннях [2, с.
789; 3, с. 775; 4, с. 1282; 5, с. 1405]: 1) як взаєморозмі$
щення та взаємозв'язок складових частин цілого; будо$
ву; 2) як устрій, організацію чого$небудь. Тому, на наш
погляд, структура фіскального механізму є сукупністю
взаєморозміщених і взаємопов'язаних складових, які
відповідним чином організовують фіскальні відносини.
Причому, як відзначають Тарабарін О.А., Курило$
ва А.О., Курилов К.Ю. структура механізму відповідно
до його сутності повинна відповідати трьом основним
умовам: відображати дію об'єктивних економічних за$
конів; розкривати внутрішні суперечності та рушійні
сили механізму; характеризувати роль суб'єктивного
фактора в його функціонуванні та розвитку [6, с. 55].

Множинність фіскальних відносин зумовлює поділ
фіскального механізму регулювання інвестиційного
розвитку національної економіки на підсистеми (функ$
ціональні складові фіскального механізму) — механізм
формування доходів бюджетів, механізм здійснення
видатків бюджетів, механізм перерозподілу доходів і ви$
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датків між бюджетами, механізм збалансування бюд$
жетів, механізм державного кредитування та механізм
функціонування державних цільових позабюджетних
фондів. Функціональні складові фіскального механізму
регулювання інвестиційного розвитку національної
економіки нами узагальнено та відображено на рисун$
ку 1.

Механізм формування доходів бюджетів забезпечує
наповнення доходної частини бюджетів у масштабах,
необхідних для виконання державою своїх функцій.
Враховуючи положення Бюджетного кодексу України,
який поділяє доходи бюджетів на податкові, які акуму$
люються завдяки стягненню податків і зборів, а також
неподаткові, доходи від операцій з капіталом і офіційні
трансферти, які мобілізуються за рахунок інших (непо$
даткових) джерел [7], можемо виокремити дві складові
механізму формування доходів бюджетів, а саме:

1. Податковий механізм — сукупність форм, методів,
інструментів і важелів цілеспрямованого впливу держа$
ви на процес функціонування податкової системи з ме$
тою реалізації податкової політики. Податковий ме$
ханізм спрямований на встановлення, впровадження та
стягнення податків і зборів, їхній розподіл між бюдже$
тами, здійснення адміністрування податків і зборів, при$
тягнення до відповідальності за податкові правопору$
шення, тобто на організацію та впорядкування подат$
кових відносин. Такий механізм забезпечує виконання

податками покладених на них функцій у разі узгоджен$
ня інтересів держави з інтересами платників податків.
Крім того, податковий механізм є важливим регулято$
ром інвестиційного розвитку національної економіки,
адже дозволяє формувати не лише фінансові ресурси
держави, а й коригувати обсяги фінансових ресурсів, які
залишаються у розпорядженні платників податків і мо$
жуть бути інвестовані.

2. Неподатковий механізм — сукупність форм, ме$
тодів, інструментів і важелів цілеспрямованого впливу
держави на процес мобілізації неподаткових надход$
жень бюджетів, доходів від операцій з капіталом і транс$
фертів, що надходять з$за кордону. Неподатковий ме$
ханізм передбачає встановлення, впровадження та стяг$
нення неподаткових платежів (доходів від власності та
підприємницької діяльності; адміністративних зборів і
платежів, доходів від некомерційної господарської
діяльності; власних надходжень бюджетних установ;
інших неподаткових надходжень; доходів від операцій
з капіталом, трансфертів з$за кордону), їхній розподіл
між бюджетами, здійснення адміністрування неподат$
кових платежів, притягнення до відповідальності за по$
рушення порядку стягнення неподаткових платежів. Та$
кий механізм виник внаслідок недостатності податко$
вих надходжень для задоволення потреб держави та
пов'язаний, насамперед, із її господарською, адмініст$
ративно$регуляторною, дозвільною діяльністю, а також
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Механізм формування доходів бюджетів 

Податковий механізм 

Неподатковий механізм 

Механізм здійснення видатків бюджетів 
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Рис. 1. Функціональні складові фіскального механізму регулювання інвестиційного розвитку
національної економіки

Джерело: складено автором самостійно.
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реалізацією державних майнових прав. Неподатковий
механізм також регулює інвестиційний розвиток націо$
нальної економіки через неподаткові платежі, які спла$
чують економічні суб'єкти, зменшуючи таким чином
обсяги їхніх фінансових ресурсів, які можуть бути інве$
стовані.

Механізм здійснення видатків бюджетів забезпечує
витрачання попередньо закумульованих доходів на
здійснення програм та заходів, передбачених відповід$
ним бюджетом. Якщо взяти за основу розмежування ви$
датків бюджетів за економічними характеристиками
операцій, які здійснюються відповідно до функцій дер$
жави та місцевого самоврядування (економічну класи$
фікацію видатків), тоді механізм здійснення видатків
бюджетів прямо буде регулювати інвестиційний розви$
ток національної економіки через здійснення капіталь$
них видатків та опосередковано через реалізацію поточ$
них видатків. Так, з одного боку, Інструкція щодо за$
стосування економічної класифікації видатків бюджету
визначає капітальні видатки як "видатки, які спрямову$
ються на придбання основного капіталу, необоротних
активів, на капітальні інвестиції, капітальний ремонт; на
створення державних запасів і резервів; на придбання
капітальних активів; невідплатні платежі, компенсацію
втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіта$
лу" [8], тобто визнає їх як джерело фінансового забез$
печення інвестиційної діяльності бюджетних установ,
від масштабів якого залежить розвиток інвестиційних
процесів у бюджетній сфері. З іншого боку, Інструкція
щодо застосування економічної класифікації видатків
бюджету визначає поточні видатки як "видатки, які
спрямовуються на виконання бюджетних програм та за$
безпечують поточне функціонування бюджетних уста$
нов, проведення досліджень, розробок, заходів та на$
дання поточних трансфертів населенню і підприємствам
(установам, організаціям)" [8], тобто передбачає їх ви$
користання на виплату заробітної плати працівникам
бюджетної сфери або інших трансфертів населенню та
вплив таким чином на обсяги фінансових ресурсів, які
можуть бути інвестовані такими громадянами.

Механізм перерозподілу доходів і видатків між бюд$
жетами з'явився у результаті нерівномірності в роз$
поділі доходів (зокрема податкових) і відповідальності
щодо їх використання між органами влади різних рівнів.
Враховуючи положення Бюджетного кодексу України,
який визначає міжбюджетні трансферти як "кошти, які
безоплатно і безповоротно передаються з одного бюд$
жету до іншого" [7] можна сказати, що для бюджетів$
донорів трансферти будуть видатками, а для бюджетів$
реципієнтів — доходами. Наразі бюджетним законодав$
ством визначено чотири види міжбюджетних транс$
фертів [7]:

1) базова дотація (трансферт, що надається з дер$
жавного бюджету місцевим бюджетам для горизонталь$
ного вирівнювання податкоспроможності територій);

2) субвенції;
3) реверсна дотація (кошти, що передаються до дер$

жавного бюджету з місцевих бюджетів для горизон$
тального вирівнювання податкоспроможності тери$
торій);

4) додаткові дотації.
Регулюючий вплив на інвестиційний розвиток націо$

нальної економіки механізм перерозподілу доходів і
видатків між бюджетами здійснює, насамперед, у час$
тині надання субвенцій на виконання інвестиційних про$
ектів, які спрямовуються на створення, приріст чи онов$
лення основних засобів комунальної форми власності,
а також субвенції з державного бюджету місцевим бюд$
жетам на фінансове забезпечення будівництва, рекон$
струкції, ремонту і утримання автомобільних доріг за$
гального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах.

Механізм збалансування бюджетів передбачає уз$
годження обсягу їхніх надходжень і витрат. У випадку

перевищення доходів над видатками бюджетів (з ура$
хуванням різниці між поверненням кредитів до бюдже$
ту та наданням кредитів з бюджету) утворюється проф$
іцит. Профіцит на рівні державного бюджету прямого
пливу на інвестиційний розвиток національної економ$
іки не здійснює, адже відповідно до Бюджетного кодек$
су України державний бюджет затверджується з про$
фіцитом з метою погашення боргу, забезпечення встанов$
леного розміру оборотного залишку бюджетних коштів
та придбання цінних паперів [7]. Тоді як профіцит на
рівні місцевих бюджетів може регулювати інвестицій$
ний розвиток національної економіки, адже згідно із
Бюджетним кодексом України місцевий бюджет може
затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у
разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загаль$
ного фонду такого місцевого бюджету, виконання зо$
бов'язань за непогашеними позиками, а також для за$
безпечення встановленого розміру оборотного залиш$
ку бюджетних коштів, а за спеціальним фондом — у разі
погашення місцевого боргу, придбання цінних паперів
[7]. Відзначимо, що бюджет розвитку призначений для
реалізації інвестиційних завдань функціонування місце$
вих бюджетів, тобто від його масштабів залежить по$
внота здійснення заходів із будівництва, реконструкції
та реставрації, капітального ремонту об'єктів виробни$
чої, комунікаційної та соціальної інфраструктури на
певній території. Загалом бюджетний профіцит негатив$
но впливає на інвестиційний розвиток економіки, адже
заощадження населення й підприємств спрямовуються
не на інвестиційні цілі, а на фіскальні. Однак у разі спря$
мування коштів, які виникли як різниця між доходами і
видатками бюджету, на здійснення державних інвес$
тицій, може бути отриманий позитивний ефект у вигляді
бюджетної підтримки стратегічно важливих секторів
національної економіки.

У разі перевищення видатків над доходами бюджетів
(з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюд$
жету та поверненням кредитів до бюджету) формуєть$
ся бюджетний дефіцит. Дефіцит на рівні державного
бюджету може здійснювати як позитивний, так і нега$
тивний вплив на інвестиційний розвиток національної
економіки. Позитивний ефект виникає у разі спряму$
вання коштів, які виникли як різниця між видатками і
доходами бюджету, на здійснення державних інвес$
тицій, а не на фінансування соціальної сфери. Недарма,
як зазначає Коляда Т.А., більшість країн світу у бюд$
жетному законодавстві запровадили обмеження, так
зване "золоте правило", відповідно до якого розмір бюд$
жетного дефіциту не може перевищувати обсяг бюд$
жетних інвестицій у відповідному бюджетному періоді
[9, с. 217]. Негативний ефект виникає у зв'язку з не$
обхідністю встановлення обгрунтованих джерел фінан$
сування дефіциту державного бюджету, серед яких про$
відне місце належить державним запозиченням. У разі
соціального спрямування бюджетного дефіциту тягар
погашення державного боргу ляже на платників по$
датків, а зростання податкового навантаження скоро$
тить обсяги фінансових ресурсів, які можуть бути інве$
стовані. Дефіцит на рівні місцевих бюджетів також ре$
гулює інвестиційний розвиток національної економіки,
адже відповідно до Бюджетного кодексу України місце$
вий бюджет може затверджуватися з дефіцитом за за$
гальним фондом у разі використання вільного залишку
бюджетних коштів, тоді як за спеціальним фондом — у
разі залучення до бюджету розвитку коштів від місце$
вих запозичень, коштів із загального фонду такого
місцевого бюджету, надходження внаслідок продажу /
пред'явлення цінних паперів, а також у разі використан$
ня залишків коштів спеціального фонду місцевого бюд$
жету, крім власних надходжень бюджетних установ [7].
У результаті дефіцит місцевих бюджетів, насамперед
формується із метою збільшення обсягів бюджету роз$
витку, який безпосередньо пов'язаний із реалізацією
інвестицій.
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Отже, для стабільного інвестиційного розвитку еко$
номіки доцільним є прагнення держави до збалансова$
ності бюджетів без штучного створення бюджетного
профіциту / дефіциту. Водночас профіцит / дефіцит
бюджетів допустимий для реалізації завдань, пов'яза$
них із підвищенням інвестиційної складової національ$
ного господарства.

Механізм державного кредитування передбачає
здійснення операцій з бюджетними коштами на пово$
ротній, платній і строковій основі, за яких держава ви$
ступає у ролі кредитора, позичальника та / або гаранта.
Відповідно до функцій держави можемо виокремити три
складові механізму державного кредитування, а саме:

1. Механізм залучення кредитів до бюджету відпо$
відно до Бюджетного кодексу України охоплює опе$
рації, пов'язані з отриманням державою (місцевими гро$
мадами) кредитів (позик) на умовах повернення, плат$
ності та строковості з метою фінансування державного
(місцевих) бюджетів [7]. Запозичення до бюджетів мо$
жуть здійснюватися двома шляхами: 1) випуск держав$
них (місцевих) боргових цінних паперів; 2) підписання
кредитних угод із урядами іноземних держав, вітчизня$
ними й закордонними банківськими установами та
міжнародними фінансово$кредитними організаціями.
Механізм залучення кредитів до бюджету, з одного
боку, сприяє інвестиційному розвитку національної еко$
номіки у разі спрямування запозичених коштів для
здійснення бюджетних інвестицій, а з іншого — галь$
мує розвиток приватних інвестицій через необхідність
погашення та обслуговування боргу, яке зазвичай
здійснюється за рахунок посилення податкового наван$
таження на платників податків, що значно зменшує об$
сяги їхніх фінансових ресурсів. Крім того, не варто за$
бувати про "ефект витіснення", який полягає в тому, що
збільшення кількості державних (місцевих) боргових
цінних паперів на фінансовому ринку призводить до
спрямування частини заощаджень (накопичень) еконо$
мічних суб'єктів на їхню купівлю, а не на здійснення інве$
стицій, які забезпечують економічний розвиток країни.

2. Механізм надання бюджетних кредитів згідно із
Бюджетним кодексом України пов'язаний із здійснен$
ням операцій з надання коштів з бюджету на умовах
повернення, платності та строковості, внаслідок чого
виникають зобов'язання перед бюджетом (надання кре$
дитів з бюджету), та операції з повернення таких коштів
до бюджету (повернення кредитів до бюджету) [7]. До
кредитів з бюджету законодавство також відносить
бюджетні позички та фінансову допомогу з бюджету на
поворотній основі. Механізм надання бюджетних кре$
дитів безпосередньо впливає на інвестиційний розвиток
національної економіки, адже зазвичай в Україні такі
кредити отримують економічні суб'єкти для здійснення
інвестицій у сільське господарство, паливно$енергетич$
ний комплекс і житлово$комунальне господарство.

3. Механізм надання державних (місцевих) гарантій
відповідно до Бюджетного кодексу України передбачає
зобов'язання гаранта (держави чи місцевої громади)
повністю або частково виконати боргові зобов'язання
суб'єкта господарювання — резидента України перед
кредитором у разі невиконання таким суб'єктом його
зобов'язань за кредитом (позикою), залученим під дер$
жавну чи місцеву гарантію, що надається на умовах
платності, строковості, а також забезпечення виконан$
ня зобов'язань у спосіб, передбачений законодавством
[7]. Механізм надання державних (місцевих) гарантій
безпосередньо впливає на інвестиційний розвиток на$
ціональної економіки, адже такі гарантії надаються ви$
ключно на реалізацію інвестиційних проектів. Причому
згідно із Законом України "Про інвестиційну діяльність"
відбір інвестиційних проєктів, для реалізації яких на$
дається державна підтримка, здійснюється на кон$
курсній основі на підставі даних Державного реєстру
інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних)
пропозицій, а також експертних висновків за результа$

тами проведення експертної оцінки їх економічної
ефективності [10].

Механізм функціонування державних цільових по$
забюджетних фондів з'явився в процесі еволюції фінан$
сового забезпечення функцій держави та виокремлен$
ня зі складу державного бюджету специфічних фондів
фінансових ресурсів, покликаних фінансувати особливі
суспільні потреби. Враховуючи специфіку формування
та використання фінансових ресурсів державних цільо$
вих позабюджетних фондів, можемо виокремити три
складові механізму їх функціонування:

1. Механізм мобілізації доходів до державних цільо$
вих позабюджетних фондів забезпечує наповнення
їхньої доходної частини в обсягах, необхідних для ви$
конання державою специфічних функцій. Зазвичай до$
ходними джерелами виступають:

1) надходження від сплати обов'язкових платежів,
зокрема єдиного внеску на загальнообов'язкове дер$
жавне соціальне страхування;

2) інвестиційний дохід, який отримується від розмі$
щення тимчасово вільних коштів, у тому числі резервів;

3) кошти державного бюджету та інших цільових
позабюджетних цільових фондів;

4) суми від фінансових санкцій та пені, застосова$
них відповідно до законодавства до юридичних та фізич$
них осіб за порушення встановленого порядку нараху$
вання, обчислення і сплати обов'язкових платежів і ви$
користання коштів державних цільових позабюджетних
фондів, а також суми адміністративних стягнень, накла$
дених на посадових осіб та громадян за ці порушення;

5) благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
6) добровільні внески юридичних і фізичних осіб;
7) інші надходження відповідно до законодавства.
Механізм мобілізації доходів до державних цільо$

вих позабюджетних фондів в Україні хоча і дозволяє
профінансувати специфічні функції держави, проте не$
гативно впливає на інвестиційний розвиток національ$
ної економіки, адже необхідність сплати обов'язкових
і необов'язкових платежів зменшує фінансові ресурси
економічних суб'єктів, які можуть бути інвестовані.

2. Механізм здійснення видатків із державних цільо$
вих позабюджетних фондів забезпечує витрачання по$
передньо сформованих доходів на здійснення завдань,
які покладено на відповідні державні позабюджетні
фонди. Оскільки в Україні набули поширення соціальні
цільові фонди, то їхні видатки здебільшого спрямову$
ються на такі цілі:

1) виплату матеріального забезпечення, страхових
(пенсійних) виплат і надання соціальних послуг, фінан$
сування заходів з профілактики страхових випадків;

2) фінансування витрат на утримання та забезпечен$
ня діяльності державних цільових позабюджетних
фондів;

3) формування резервів коштів державних цільових
позабюджетних фондів;

7) інші видатки відповідно до законодавства.
Механізм здійснення видатків із державних цільо$

вих позабюджетних фондів в Україні хоча і збільшує
обсяги фінансових ресурсів застрахованих осіб, проте
значного впливу на інвестиційний розвиток національ$
ної економіки не здійснює, адже отримувачами коштів
являються зазвичай особи, які перебувають у специ$
фічних соціальних обставинах, та не мають можливості
здійснювати значні обсяги інвестицій. Проте у випадку
повноцінного запровадження накопичувальної системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страху$
вання, Пенсійний фонд України зможе стати одним із
найбільших інституційних інвесторів у державі та вкла$
дати кошти у розвиток пріоритетних галузей національ$
ної економіки.

3. Механізм збалансування державних цільових по$
забюджетних фондів в Україні наразі застосовується до
Пенсійного фонду України. Так, у Бюджетному кодексі
України визначено, що Казначейство України за погод$
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женням з Міністерством фінансів України має право
залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейсь$
кого рахунку для покриття тимчасових касових розривів
Пенсійного фонду України [7]. Зазначені кошти залуча$
ються на договірних умовах без нарахування відсотків за
користування цими коштами з обов'язковим їх повернен$
ням до кінця поточного бюджетного періоду.

Механізм збалансування державних цільових поза$
бюджетних фондів в Україні негативно впливає на
інвестиційний розвиток національної економіки, адже
бюджетні кошти відволікаються на фінансування со$
ціальної сфери, залишаючи інвестиційні проєкти фінан$
сово незабезпеченими.

Усі охарактеризовані підсистеми фіскального меха$
нізму, хоча і зосереджені на окремих аспектах форму$
вання або використання бюджетних коштів, об'єднані
спільною метою, яка полягає у фінансовому забезпе$
ченні функцій держави через функціонування бюдже$
ту. При цьому кожна з підсистем фіскального механіз$
му здійснює прямий або опосередкований вплив на інве$
стиційний розвиток національної економіки.

ВИСНОВКИ
У процесі реалізації фіскальної політики держави

вагому роль у регулюванні інвестиційного розвитку на$
ціональної економіки відіграє фіскальний механізм.

Відсутність науково обгрунтованої концепції фун$
кціонування фіскального механізму призводить до не$
ефективного розв'язання багатьох проблем інвестицій$
ного розвитку національної економіки та потребує фор$
мування наукових засад щодо визначення його функ$
ціональних складових. Серед таких складових нами ви$
значено механізм формування доходів бюджетів, ме$
ханізм здійснення видатків бюджетів, механізм перероз$
поділу доходів і видатків між бюджетами, механізм ба$
лансування бюджетів, механізм державного кредиту$
вання та механізм функціонування державних цільових
позабюджетних фондів

В умовах трансформації фіскальних відносин предме$
том подальших наукових пошуків буде обгрунтування
підходів до структуризації фіскального механізму регулю$
вання інвестиційного розвитку національної економіки,
ідентифікації його елементів та взаємозв'язку між ними.
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COMPETITIVENESS ASSESSMENT

У статті здійснено критичний аналіз існуючого методичного інструментарію оцінювання конкуренJ

тоспроможності підприємства. Визначено чинники, що обумовлюють вибір методів та інструментів оціJ

нювання, що мають внутрішній та зовнішній характер походження. Узагальнено концептуальний базис

оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Зокрема надано класифікаційні ознаки груп методів

оцінювання, визначено об'єкти оцінювання та функції діагностики конкурентоспроможності підприємJ

ства. Здійснено характеристику методів оцінки конкурентоспроможності. Мета дослідження полягає у

дослідженні існуючих методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств. ОбJ

грунтовано основні методи та інструменти, що використовуються для оцінки конкурентоспроможності

підприємства. Узагальнено наукові підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства. ПредJ

ставлено позитивні та негативні сторони застосування методологічного інструментарію оцінювання конJ

курентоспроможності підприємства. Сформовані узагальнення з наукової проблематики дозволили зроJ

бити такі висновки: на основі критичного аналізу існуючого методичного інструментарію представлено

узагальнення концептуального базису оцінювання конкурентоспроможності підприємства, що включає

групи методів та інструментів, функції та принципи проведення оцінки та об'єкти, на які спрямовано

процес оцінювання та вибору того чи іншого методичного інструментарію оцінювання. У роботі формоJ

вані узагальнення за досліджуваними працями дозволили умовно виокремити рівні оцінки конкуренJ

тоспроможності (мікроJ, мезоJ та макрорівень) та функціональні аспекти оцінки конкурентоспроможJ

ності (за величиною суб'єкта господарювання, виду діяльності, товарною позицією).

Зазначено, що вибір того чи іншого методу оцінювання конкурентоспроможності залежить від чинJ

ників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. У статті представлено узагальнення метоJ

дичного інструментарію оцінювання конкурентоспроможності підприємства, позитивні та негативні стоJ

рони, а також узагальнено три наукові підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства:

комплексний (маркетинговий), конструкторський (диференційований) та змішаний.

The article provides a critical analysis of the existing methodological tools for enterprise competitiveness

assessment. The factors that determine the choice of assessment methods and tools that have an internal and

external nature of origin are identified. The conceptual basis of assessing the competitiveness of the enterprise is

generalized. For instance, the classification features of the groups of assessment methods are provided, the objects

of assessment and the diagnostic functions of the enterprise competitiveness are identified in the article. The

description of competitiveness estimation methods is provided. The research is intended to study the existing

methodological approaches to enterprise competitiveness assessment. The main methods and tools used to assess
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На шляху до забезпечення ефективного стратегіч$

ного розвитку підприємств в умовах турбулентності
зовнішнього середовища важливого значення набува$
ють можливості нарощення їх конкурентоспромож$
ності. Сьогодні конкурентоспроможність є своєрідним
індикатором, що дозволяє, по$перше, для суб'єктів гос$
подарювання — забезпечити вигідні позиції на ринку та
отримати економічну вигоду від господарської діяль$
ності; по$друге, для конкурентів — формування відпо$
відного рівня конкурентоспроможності, що сприятиме
їх постійному розвитку в умовах змін ринкової кон'юнк$
тури і реагування на ці зміни; по$третє, для споживачів —
доцільність та варіативність вибору найбільш привабли$
вого для себе постачальника товарів, робіт, послуг.
Тому, очевидним є те, що сьогодні особливо гостро
стоїть питання щодо можливостей активізації дій для

the enterprise competitiveness are substantiated. Scientific approaches to enterprise competitiveness of the

assessing are generalized. The positive and negative aspects of the application of methodological tools for

enterprise competitiveness assessment are provided. Generalizations on scientific issues allowed to draw the

following conclusions: based on a critical analysis of the existing methodological tools, the article provides a

generalization of the conceptual basis for enterprise competitiveness assessment, including groups of methods

and tools, functions and principles of assessment and objects of the assessment process and selection of

methodological tools. The generalizations on the studied works allowed to conditionally distinguish the levels

of competitiveness assessment (microJ, meso— and macroJlevel) and functional aspects of competitiveness

assessment (by the size of the business entity, type of activity, commodity item).

It is noted that the choice of the competitiveness assessment method depends on external and internal factors

of the enterprise. The article presents a generalization of methodological tools for enterprise competitiveness

assessment, the positive and negative sides, as well as summarizes three scientific approaches to enterprise

competitiveness assessment: complex (marketing), constructive (differentiated) and mixed.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, метод оцінювання конкурентоспроможності,
інструмент оцінювання конкурентоспроможності, критерії оцінювання конкурентоспроможності, параметри
оцінювання конкурентоспроможності.

Key words: enterprise competitiveness, competitiveness assessment method, competitiveness assessment tool, com�
petitiveness assessment criteria, competitiveness assessment parameters.

підвищення рівня конкурентоспроможності суб'єкта
господарювання як на внутрішніх ринках, так і зовнішніх
ринках, а також обгрунтування методичних підходів до
її оцінки, що на практиці відображають результати
їхньої діяльності. Зважаючи на це, у зазначеному кон$
тексті важливим є науково$методичні дослідження,
котрі спрямовані на дослідження існуючого методично$
го інструментарію оцінювання конкурентоспромож$
ності підприємств, що й визначає актуальність науко$
вого дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інтерес науковців до теоретико$методичних засад
оцінювання конкурентоспроможності підприємств по$
стійно перебуває у розвитку. Неоціненний внесок у до$
слідження наукової проблематики наявного методич$

Рис. 1. Блок�схема дослідження методичного інструментарію оцінювання
конкурентоспроможності підприємств

Джерело: авторська розробка.

Мета дослідження
полягає у дослідженні  

існуючих методичних підходів  
до оцінювання 

конкурентоспроможності  
підприємств

Теоретичний блок Методичний блок 

Дослідження наукової думки щодо 
оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства: методи, підходи, 
критерії та показники оцінювання 

Узагальнення існуючого наукового 
надбання та представлення авторського 
бачення щодо  концептуального базису 
оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства

Предмет  
дослідження:  

процес аналізу та 
узагальнення наукової 
думки щодо оцінювання 
конкурентоспроможності 

підприємства 

Об’єкт 
дослідження: 

методи та підходи 
щодо оцінювання 

конкуренто-
спроможності 
підприємства 

ЗАВДАННЯ

Проблема: потребує подальшого дослідження, аналізу існуючих методичних 
прийомів та визначення найбільш раціональних у застосуванні залежно від об’єкта 

оцінювання 
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ного інструментарію оцінювання конкурентоспромож$
ності підприємств здійснено як вітчизняними, так і за$
рубіжними науковцями$теоретиками та практиками.
Зокрема вагомий доробок у дослідження представле$
ної теми здійснили: Кваско А.В. [1], Є.М. Смирнов [3],
Кузьмін О.Є. [4], Рибакова Т., Костьєв О. [5], Янковсь$
кий О.Г. [6], Ж. Андрійченко [7], Підвисоцький В.Г. [8],
Куковський А.Г., Познаховський В.А. [9], Шарко М.В.
[10] тощо.

Водночас, попри значний інтерес науковців та
фахівців до питання аналізу наявного методичного
інструментарію оцінювання конкурентоспроможності
підприємств, досліджувана проблематика потребує по$
дальшого дослідження, уточнення, аналізу існуючих ме$
тодичних прийомів та визначення найбільш раціональ$
них показників у застосуванні залежно від об'єкта оці$
нювання. Зазначене визначає мету та завдання науко$
вого дослідження.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення існуючих методич$

них підходів до оцінювання конкурентоспроможності
підприємств. У відповідності до мети поставленно зав$
дання, вирішення яких можливе шляхом їх наукового
опрацювання та практичної реалізації (рис. 1).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність функціонування суб'єкта господарю$
вання, зокрема його здатність відповідати високим ви$
могам ринку, якість задоволення споживчого попиту та
ресурсний потенціал є основними чинниками, що ви$
значають конкурентоспроможність підприємства на рин$
ку [1, c.111]. Зазначене потребує відповідного оцінюван$
ня рівня конкурентоспроможності суб'єкта господа$
рювання з використанням кількісної та якісної діагнос$
тики привабливості підприємства та продукції (товарів,

робіт, послуг), що ним пропонуються на ринках. Така
діагностика дозволяє визначити ефективність діяль$
ності суб'єкта господарювання, його фінансово$госпо$
дарський стан у порівнянні із іншими аналогічними
підприємствами; сформувати перспективи подальшого
розвитку на основі сформованих управлінських завдань
та прийнятих управлінських рішень; можливість досяг$
нення стратегічних цілей та завдань на основі розроб$
лених заходів розвитку конкурентних переваг та адап$
тації підприємства до вимог ринку. З огляду на сказане,
методичні основи оцінювання конкурентоспроможності
підприємств як важливого методичного напряму досі
розвиваються та потребують якісного аналізу в умовах
зміни конкурентного середовища.

Огляд наукової літератури засвідчує існування мно$
жини підходів та методів оцінювання конкурентоспро$
можності підприємства, що представлений у наукових
науковий доробках вітчизняних науковців [1—11]. За$
галом їх надбання сприяли авторському узагальненню
концептуальних засад оцінювання конкурентоспро$
можності підприємства (рис. 2).

Так, А.В. Кваско у своєму науковому дослідженні
здійснив систематизацію основних методичних підходів
для оцінювання рівня конкурентоспроможності
підприємств, представляє їх порівняльний аналіз, зок$
рема їх переваги, недоліки та можливості застосування
[1, c. 111—115]. Подібний характер дослідження влас$
тивий для науковця Є.М. Смирнова. Так, науковець об$
грунтовує особливості оцінки конкурентоспроможності
на рівні підприємства та представляє рекомендації щодо
побудови системи показників конкурентоспроможності
та вибору методичних прийомів роботи з цими показ$
никами, зокрема кількісні, якісні, матричні, індексні,
графічні, стратегічні та тактичні тощо. Автор стверджує,
що не залежно від ознаки класифікації, один і той са$
мий метод може належати до різних груп одночасно. А
найбільший інтерес для суб'єктів господарювання ма$

Рис. 2. Узагальнення концептуальних засад оцінювання
конкурентоспроможності підприємства

Джерело: складено автором на основі [1—11].
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Таблиця 1. Характеристика основних методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства,
позитивні та негативні характеристики

Джерело: [1, с. 112—114; 2, с. 69—70; 4, с. 119—122; 10, с. 9—11; 11, с. 36—40].

Метод Зміст Інструментарій Негативні сторони Позитивні сторони 
Кількісні Ці методи оцінювання 

конкурентоспроможності 
пов’язані здебільшого 
з розрахунком відносних величин 
(індексів, коефіцієнтів), що 
визначають рівень ключових 
показників за окремими аспектами 
конкурентоспроможності 

Диференційований метод, 
інтегральний метод,  
метод різниць,  
метод балів, метод 
використання таксономічного 
показника. 

У деяких кількісних методах 
використовують вагові 
коефіцієнти, визначені 
експертами, тому методика не 
позбавлена суб’єктивізму 

Допомагають оцінити 
реальні шанси 
організації у 
конкурентній боротьбі 
за стратегічні зони 
господарювання та 
ухвалити зважене 
управлінське рішення 

Якісні Ці методи оцінювання 
грунтуються на досвіді, знаннях, 
інтуїції, компетенціях суб’єктів 
діагностики тощо  

Методи експертних оцінок; 
теорія конкурентоспроможних 
переваг М. Портера;. модель 
аналізу Мак-Кінсі 7S; методика 
Градова щодо детермінантів 
«національного ромба» 

Вони переважно мають низький 
ступінь математичної 
формалізації, не вирізняються 
науковою суворістю, їм 
властива суб’єктивність і 
умовність 

Якісні методи достатньо 
гнучкі і дають змогу 
оцінити реальні факти, а 
не абстрактні цифри, 
якщо використовувати 
достовірну інформацію 

Критеріальні Полягає у використанні 
кореляційно-регресійної моделі 
для оцінювання критерію 
ринкових можливостей 

теорія конкурентоспроможних 
переваг М. Портера; аналіз 
конкурентоспроможності фірм 
Ж.-Ж. Ламбена; SPACE-аналіз, 
GAP-аналіз,  LOTS-аналіз, 
PIMS-аналіз; модель аналізу 
Мак-Кінсі 7S;методика Градова 
щодо детермінантів 
«національного ромба»; 
інтегральний метод; 
таксономічний метод  

Є трудомістким та потребує 
обробки великого масиву 
інформації, його групування та 
математичного опрацювання 

Дозволяє отримати 
оцінку конкурентних 
позицій виробника, 
товару у розрізі витрат 
виробництва, 
рентабельності, 
продуктивності праці, 
платоспроможності, 
ліквідності підприємства 
та показника 
затовареності; є досить 
простим і наочним 

Експертні Ці методи грунтується на 
порівняльний оцінці, яка 
відображає рівень сукупності 
показників оцінювання 
можливостей суб’єкта 
господарювання 

STEP-аналіз; SWOT-аналіз; 
аналіз конкурентоспроможності 
за системою 111-555; метод 
американської асоціації 
управління; метод порівнянь; 
метод рангів 

Ці методи базується на 
суб’єктивному (експертному) 
оцінювані, що може призвести 
до викривлення результів 
оцінювання 

Ці методи є простими у 
визначенні 
конкурентоспроможнос
ті суб’єкта 
господарювання, 
товару, послуги, сфери 
діяльності тощо 

Матричні Передбачає діагностику 
конкурентної позиції 
підприємства, а зазвичай його 
позиціювання залежно від певних 
критеріїв (наприклад, частки 
ринку, темпів зростання ринку, 
рентабельності продукції, стадії 
життєвого циклу тощо) 

Теорія конкурентоспроможних 
переваг М. Портера; аналіз 
конкурентоспроможності фірм 
Ж.-Ж. Ламбена; SWOT-аналіз; 
модель аналізу Мак-Кінсі 7S 

Є занадто спрощеним, не 
відображає системного погляду 
на діагностику конкуренто-
спроможності. Критерії 
матричного методу є доволі 
відносними та неконкретними, 
що не створює умов для 
отримання об’єктивного 
результату 

Передбачає діагностику 
конкурентоспроможності 
підприємства за двома 
або більше ключовими 
критеріями, дає змогу 
відстежувати зміну 
позиції у динаміці та 
досліджувати траєкторію 
руху, створює розлогі 
ідентифікаційні 
можливості 

Індикаторні Це методи оцінювання, що 
гуртуються на  побудові певної 
системи індикаторів (сукупність 
параметрів), яка дасть змогу 
здійснити оцінювання 
конкурентоспроможності з різних 
боків об’єкта дослідження загалом 

STEP-аналіз, SPACE-аналіз, 
GAP-аналіз, LOTS-аналіз, 
PIMS-аналіз; аналіз 
конкурентоспроможності за 
системою 111-555; 
формалізований метод Іванова; 
методика Ансоффа щодо КСФ; 
методика Градова щодо 
детермінантів «національного 
ромба»; метод американської 
асоціації управління; метод 
порівнянь; метод рангів; метод 
інтегрального критерію; метод 
таксономічного показника 

Складний у підборі параметрів, 
потребує великої кількості 
інформації 

Ці методи дають змогу 
описати стан об’єкта 
дослідження та надати 
рекомендації 
управлінського 
характеру щодо його 
підвищення  
конкуренто-
спроможності. 

Графічні Передбачає побудову 
багатокутника (многокутника) 
конкурентоспроможності 
підприємства, згідно з яким 
обирається перелік істотних 
параметрів, які переводяться у 
єдину розмірну шкалу, на підставі 
чого наочно демонструються 
переваги або відставання 
підприємства 

Теорія конкурентних переваг М. 
Портера; аналіз конкуренто-
спроможності фірм Ж.-Ж. 
Ламбена; SWOT-аналіз; модель 
аналізу Мак-Кінсі 7S;метод 
вивчення профілю об'єкта 

Складність у виборі параметрів 
функціонування, які б 
оцінювались за ідентичною 
шкалою 

Простота у 
використанні, високий 
рівень наочності та 
візуалізації результатів 

Математичні Ці методи дозволяють 
здійснювати оцінювання за 
допомогою використання 
факторних моделей, що базується 
на обчисленні інтегральних 
показників 

Аналіз конкурентоспроможності 
за системою 111-555; 
формалізований метод Іванова; 
методика Ансоффа щодо КСФ; 
методика Градова щодо 
детермінантів національного 
ромба»; метод американської 
асоціації управління; метод 
порівнянь; метод рангів; метод 
інтегральний та таксономічний 
методи 

Такі методи є більш точними та 
достовірними 

Потребують значного 
обсягу статистичних 
даних в динаміці, що не 
завжди можливо 
отримати 

Комплексні  Ці методи орієнтовані на аналіз 
усього спектру найважливіших 
параметрів об’єкта оцінювання і 
дозволяють отримати грунтовну 
оцінку його 
конкурентоспроможності 

Весь комплекс методів якісного  
та кількісного аналізу, в т.ч. 
статистичні, динамічні методи, 
стратегічні та поточні методи 
оцінювання 

Перевагою цих методів є 
отримання найбільш достовірної і 
точної інформації про конку-
рентоспроможність підприємства, 
його переваги та «вузькі місця», є 
найбільш грунтовними серед 
існуючих методів 

Вони складні у 
використанні, 
трудомісткі для 
суб'єктів 
господарювання 
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ють аналітичні методи дослідження, які можна охарак$
теризувати як кількісні, комплексні, тактичні [3, c. 111—
115]. Тому варто погодитися із Є.М. Смирновим, що на
практиці усі методи є взаємопов'язаними та реально
використовують декілька підходів. Однак вибір того чи
іншого підходу до оцінювання конкурентоспромож$
ності підприємства має враховувати такий набір показ$
ників, які найбільш повно з точки зору кількісної та якіс$
ної оцінки характеризує загальні та окремі аспекти гос$
подарської діяльності суб'єкта.

На переконання Т. Рибакової та О. Костьєва існу$
вання різноманітного методичного інструментарію
щодо оцінки конкурентоспроможності підприємства,
який здебільшого має єдине підгрунтя, полягає у ви$
значенні й оцінці чинників формування конкурентних
переваг підприємства. На переконання авторів оцінка
конкурентоспроможності має проводитися з урахуван$
ням її інтегрованості до системи стратегічного управ$
ління підприємством та галузевої специфіки конкурен$
тних переваг, тобто з використанням інтегрованого
підходу. На переконання науковців для отримання більш
обгрунтованих висновків в результаті аналізу конкурен$
тоспроможності та динаміки інтегрального показника,
її аналіз має супроводжуватися по факторним моніто$
рингом. У результаті отриманих висновків складається
програма підвищення конкурентоспроможності суб'єк$
та господарювання, де визначаються базові напрями дій,
що відповідають чинникам, за якими підприємство сут$
тєво програє своїм конкурентам [5, c. 28—31]

Схожої позиції дотримується А.С. Савченко, де на
основі критичного дослідження методів оцінки конку$
рентоспроможності підприємств, було доведено
доцільність використання інтегральних показників такої
оцінки; обгрунтовано необхідність використання сис$
темного аналізу в рамках підбору інтегральних показ$
ників конкурентоспроможності для окремих під$
приємств та, на основі дослідження методичних підходів
ряду вчених, сформульовано методику проведення си$
стемного аналізу інтегральних показників конкуренто$
спроможності підприємства [2, c. 67—69].

Грунтовність та повнота наукового дослідження
авторів [2; 5—7; 9] заслуговують уваги, оскільки інтеграль$
ний метод дозволяє представити рейтинг підприємств
на основі єдиного критерію оцінювання. Втім, на наше
переконання, недоцільно обмежуватись лише інтегро$
ваним методом до оцінювання конкурентоспромож$
ності підприємства, оскільки наявність існуючого сьо$
годні інструментарію є широкою і може мати комплек$
сне втілення залежно від об'єкта оцінювання та рівня
оцінювання (мікро$, мега$ та макрорівень).

Водночас варто зазначити, що вибір того чи іншого
методу оцінювання конкурентоспроможності може пе$
редбачати певні аналітичні складності, що можуть бути
пов'язані із вибором основного об'єкта оцінювання та
порівняння (еталонне$підприємство, підприємство$
лідер, еталонний$товар/робота/послуга тощо); визна$
чення критеріїв оцінювання, показників$індикаторів та
методів їх первинного обчислення; наявність та повно$
ту інформації щодо об'єкта дослідження тощо.

Заслуговує уваги наукове дослідження групи нау$
ковців О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.П. Романко [4],
де сформовано теоретико$методичну базу діагностики
конкурентоспроможності підприємства на основі мо$
делі полікритеріальної діагностики конкурентоспро$
можності підприємства з урахуванням трьох базових
характеристик: конкурентоспроможності продукції
підприємства, ефективності його діяльності та рівня
концентрації ринку, на якому підприємство функціонує.
На переконання авторів запропонований метод призна$
чений для самодіагностики конкурентоспроможності
підприємства, оскільки значною мірою грунтується на
експертному оцінюванні фахівцями підприємства влас$
них конкурентних переваг [4, c.135]. Варто відзначити,
що розроблений комплексний метод діагностики роз$

витку підприємства з урахуванням масштабності та
якості перетворень враховує об'єктивність оцінювання
конкурентоспроможності підприємства.

Враховуючи різноаспектність об'єктів дослідження
кількісні категорії оцінювання кредитоспроможності
підприємства можуть відрізнятися і мати різний еконо$
мічний зміст та критеріальне направлення. Грунтовні
дослідження у цій сфері дозволили узагальнити як по$
зитивні, так і негативні сторони щодо використання
найбільш популярних методичних підходів оцінювання
конкурентоспроможності підприємства (табл. 1). Вибір
конкретного методу, чи їх комплексу обумовлюється
впливом чинників на об'єкт оцінювання [9, с. 263—265]:
чинники внутрішнього середовища (фінансові можли$
вості, система обліку, виробничі можливості, маркетин$
гові заходи, система постачання, місце знаходження
суб'єкта господарювання, інформаційні ресурси, орга$
нізаційна структура); чинники зовнішнього середовища
(державна політика, соціальні умови, економічні умо$
ви, природно$ресурсний потенціал, правове середови$
ще, монополізація економіки, розвиток товарних
ринків, ринкова інфраструктура).

Узагальнюючи наукове дослідження варто відзна$
чити, що умовно методологічний інструментарій, що
використовується сьогодні для оцінювання конкурен$
тоспроможності підприємства грунтується на таких
трьох наукових підходах:

— маркетинговий або комплексний підхід, якому
характерний комплексний аналіз показників (інтегро$
вані, узагальнені, згруповані за певною ознакою тощо)
та порівняння їх з існуючими показниками еталонного
об'єкта;

— конструкторський або диференціальний підхід,
якому характерне здійснення аналізу на основі по$
рівняння фактичних та планових критеріїв, індикаторів,
параметрів, вибір яких залежить від об'єкта оцінюван$
ня;

— змішаний підхід, якому властиво проведення ана$
лізу комплексу показників (якісних та кількісних) та
виокремлення з них найбільш значимих та для повтор$
ного аналізу.

ВИСНОВКИ
Сформовані узагальнення з наукової проблемати$

ки дозволили зробити такі висновки:
— на основі критичного аналізу існуючого методич$

ного інструментарію представлено узагальнення кон$
цептуального базису оцінювання конкурентоспромож$
ності підприємства, що включає групи методів та інстру$
ментів, функції та принципи проведення оцінки та об'єк$
ти, на які спрямований процес оцінювання та вибору
того чи іншого методичного інструментарію оцінюван$
ня;

— сформовані узагальнення за досліджуваними пра$
цями дозволили умовно виокремити рівні оцінки кон$
курентоспроможності (мікро$, мезо$ та макрорівень) та
функціональні аспекти оцінки конкурентоспромож$
ності (за величиною суб'єкта господарювання, виду
діяльності, товарною позицією);

— зазначено, що вибір того чи іншого методу оці$
нювання конкурентоспроможності залежить від чин$
ників зовнішнього та внутрішнього середовища підприє$
мства;

— представлено узагальнення методичного інстру$
ментарію оцінювання конкурентоспроможності
підприємства, позитивні та негативні сторони;

— узагальнено три наукові підходи до оцінювання
конкурентоспроможності підприємства: комплексний
(маркетинговий), конструкторський (диференційова$
ний) та змішаний.

Наявність існуючого методичного інструментарію
визначає подальші наукові дослідження у напрямі роз$
робки комплексної діагностики конкурентоспромож$
ності та критеріїв оцінювання об'єкта дослідження.
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THE MAIN FORMS OF EJCOMMERCE: FEATURES, ADVANTAGES, DISADVANTAGES

У статті проведено систематизацію сутнісних рис категорії "інтернетJторгівля", виокремлено рису "обоJ

пільна комунікація між продавцями і покупцями", що можна інтерпретувати у подальшому дослідженні

як вихідну точку для класифікації системи електронної комерції в залежності від суб'єктів взаємодії. ПриJ

ділено увагу нормативноJправовій базі, що регламентує економічні відносини у сфері інтернетJторгівлі.

Проведено аналіз матеріальногоJтехнічних умов та кадрового забезпечення щодо впровадження еJкоJ

мерції у господарську діяльність суб'єктів за видами економічної діяльності, що дозволяє визначити тенJ

денції щодо використання інформаційноJкомунікаційних технологій на підприємствах. Досліджено поJ

казник електронної торгівлі через мережу Інтернет та кумулятивний ефект у галузях економічної діяльJ

ності, що пов'язані з виконанням запитів покупців.

Систематизовано взаємодію у площині електронної комерції основними групами суб'єктів відповідJ

но до моделей бізнесу. Результатом порівняння традиційної форми діяльності підприємства та роботи

"виключно онлайн" стало визначення переваг та недоліків функціонування підприємства на засадах елекJ

тронної комерції.

The article systematizes the essential features of the "Internet commerce" category, distinguishes the "mutual

communication between sellers and buyers" feature, which can be interpreted in a further study as a starting

point for classifying an eJcommerce system depending on the subjects of interaction. Attention is paid to the

regulatory framework governing economic relations in the field of Internet commerce. The analysis of material

and technical conditions and human resourcing for the introduction of eJcommerce in the economic activities of

entities by type of economic activity, which allows us to identify trends in the use of information and

communication technologies on enterprises. Thus, the number of enterprises that had specialists in the field of

ICT has a certain upward trend, the annual growth rate of the number of enterprises that had access to the

Internet is more than 9%, while there are no significant differences in the sectors of economic activity, the largest

share among enterprises that had access to the Internet, occupy industrial enterprises — 25.1% and wholesale

and retail trade, vehicle repair — 24.8%, the proportion of enterprises that used broadband Internet access, among

enterprises that had access to the Internet, in 2018 amounted to 70.5%, which is a condition for the introduction

of eJcommerce. The study of indicators of eJcommerce via the Internet showed that Internet commerce did not

acquire accelerated growth in 2017—2018. The number of enterprises that received orders via the Internet for the

sale of goods or services in 2018 decreased and generally has a small proportion of 5.6%, the number of enterprises
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Інтернет$торгівля є одним з ключових факторів

впливу на розвиток національної економіки, важливість
та актуальність розгляду якого складно переоцінити.
Особливі умови глобальної епідеміологічної ситуації,
що склалися у 2020 р., роблять життєвою умовою ви$
живання суб'єктів господарювання всіх рівнів та галу$
зей економічної діяльності використання електронних
технологій та мереж задля провадження повсякденної
діяльності, у тому числі в сфері реалізації товарів, робіт
та послуг.

Дослідження сутності поняття інтернет$торгівлі, її
видів та нормативно$правового забезпечення є вихідною
точкою для визначення кола учасників електронної ко$
мерції, особливостей їх відносин, ефективного управ$
ління прийняттям рішень в умовах діджиталізації, що стає
чинником розвитку економіки та соціальної сфери.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням розвитку Інтернет$торгівлі у
вітчизняній науковій економічній думці в останні
роки присвячені роботи Г.Т. П'ятницької, О.М.
Григоренко, які виявили позитивні тенденції та
приховані ризики розвитку електронної комерції
В2С у Східній Європі загалом та в Україні — зок$
рема, О.О. Синявської, що зосередилася на про$
веденні аналізу стану розвитку електронної
торгівлі в світі, моделях інтернет$торгівлі, проана$
лізувала електронні площадки, що користували$
ся найбільшим попитом, С.О. Ткаченко, А.С. Дя$
діна, що особливу увагу приділили визначенню по$
няття якості торговельного обслуговування в
умовах е$комерції, Л.К. Гліненко, Ю.А. Дайновсь$
кого, які проаналізували бізнес$моделі успішних
електронних торговців, зв'язок розвитку проник$
нення Інтернету та темпи зростання електронної
торгівлі, Н.Є. Скрипник, що досліджував переду$
мови розвитку електронної торгівлі та головні
сегменти інтернет$торгівлі в Україні, своєрідності
поведінки суб'єктів інтернет$торгівлі в сучасній
Україні, Т.В. Марусей, що розглядав види і особ$
ливості Інтернет$майданчиків для здійснення
електронної торгівлі, найпоширених спеціалізо$
ваних агроторгівельних сайтів, основних трендів,
за якими можна очікувати розвиток електронної
комерції в Україні. Більшість досліджень носить
прикладний характер та узагальнює тенденції
розвитку е$комерції в світі та Україні.

that procured goods or services via the Internet (with the exception of orders received by eJmail) grew to 21.7%,

but also does not determine the acceleration of the growth rate of business entities that use online trading tools.

The volume of online trade in 2018 reached 65 billion UAH and almost doubled in 2 years. The growth in eJ

commerce has created a cumulative effect in the sectors of economic activity related to fulfilling customer requests.

Systematized interaction in the eJcommerce plane by the main groups of entities in accordance with business

models. The result of a comparison of the traditional form of enterprise activity and the work "exclusively online"

was the identification of the advantages and disadvantages of the functioning of the enterprise on the basis of еJ

commerce.

Ключові слова: електронна комерція, інтернет�торгівля, форми Інтернет�торгівлі, матеріально�технічна
база, кадрове забезпечення, переваги, недоліки.

 Key words: e�commerce, internet trading, forms of e�commerce, material and technical base, human resourcing,
advantages, disadvantages.

ПОСТАНОВА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення сутності поняття "інтер$

нет$торгівля", оцінювання передумов розвитку е$ко$
мерції в різних галузях економічної діяльності, визна$
чення сутності та особливостей взаємодії учасників
різних форм інтернет$торгівлі та мети використання
інструментів відповідних бізнес$моделей, узагальнення
переваг та недоліків функціонування підприємств, що
використовують інструменти е$комерції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У науковій літературі існує декілька наукових
підходів щодо уточнення сутності категорії "інтернет$
торгівля", що стосуються її ототожнення з поняттям
"електронна комерція" або навпаки розділенням на два
окремих явища.

Проведемо систематизацію основних сутнісних рис
категорії "інтернет$торгівля" у таблиці 1, що дозволить
більш детально познайомитися з особливостями робо$
ти підприємства у сфері електронної комерції.

Таблиця 1. Сутнісні риси категорії "інтернет�торгівля" у площині
електронної комерції
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Ткаченко С.О., 
Дядін А.С. [1, c. 202] 

+    +  

Байцар Р.І.,  
Зеліско А.М. [2, c. 39] 

+  + + +  

Скрипник Н.Є., 
Панасюк Т.С. [3, с. 311] 

 + +  +  

Криша В.В., Колєснік А.Р., 
Гессен А.Є. [4, с. 643] 

 + + +  + 

П’ятницька Г. Т.,  
Григоренко О. М. [5, с. 123]

+  +  + + 

Марусей Т.В. [6, c. 1012]       
Зосімов В.,  
Берко О. [7, c. 52] 

 +   + + 

Синявська О.О. [8, c. 127] +  +  +  
Крегул Ю., Батрименко В., 
Батрименко В. [9, c.140] 

  + + +  
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До найбільш суттєвих рис "інтернет$торгівлі" у пло$
щині розгляду "електронної комерції" виділимо такі:
специфічна форма реалізації, високоефективна форма
товарно$грошових відносин, господарська діяльність у
сфері електронної купівлі$продажу, здійснення елект$
ронних правочинів, обіг товарів на основі інформацій$
них технологій, обопільна комунікація між продавця$
ми і покупцями продукту/послуги в інтернеті.

На наш погляд, заслуговує уваги сутнісна риса "обо$
пільна комунікація між продавцями і покупцями", що
можна інтерпретувати у подальшому дослідженні як ви$
хідну точку для класифікації системи електронної ко$
мерції в залежності від суб'єктів взаємодії. Така харак$
теристика знаходить своє місце у визначенні інтернет$
торгівлі такими науковцями, як Криша В.В., Колєснік
А.Р., Гессен А.Є., П'ятницька Г.Т., Григоренко О.М., Зо$
сімов В., Берко О.

Найчастіше у роботах науковців зустрічаються ви$
користання таких сутнісних рис у визначенні "інтернет$
торгівлі": господарська діяльність у сфері електронної

купівлі$продажу, обіг товарів на основі інформаційних
технологій. Окрім визначення сутності та категорійно$
понятійного апарату "інтернет$торгівлі" у роботах на$
уковців, увагу слід приділити нормативно$правовій базі,
що регламентує економічні відносини у сфері інтернет$
торгівлі (рис. 1).

Байцар Р.І. у своїй роботі [2] здійснив систематиза$
цію нормативно$правових документів, що регулюють
сферу електронної комерції, зокрема, інтернет$торгівлі,
за двома групами: загальне та спеціальне законодавство.
На його думку, якщо загальне законодавство регламен$
тує особливості створення та провадження господарсь$
кої діяльності загалом, то спеціальне — зорієнтоване без$
посередньо на економічні відносини у площині інтернет$
торгівлі між суб'єктами електронної комерції. До пер$
шої групи відносяться ГКУ та ЦКУ, до другої — всі інші
законодавчі акти, що представлені на рисунку 1. Згідно з
основним нормативно$правовим документом — Законом
України "Про електронну комерцію" [10], основні понят$
тя інтернет$торгівлі узагальнено на рисунку 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правові документи, на які спирається суб’єкт підприємницької діяльності при 
провадженні інтернет-торгівлі 

Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII 

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»  
від 22.05.2003 № 851-IV 

Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII 

Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 № 1280-IV 

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII 

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»  
від 05.04.2001 № 2346-III 

Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV 

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV 

Рис. 1. Нормативно�правова база, яка є основою провадження інтернет�торгівлі
суб'єктами підприємницької діяльності

Джерело: [10—17].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна 
комерція 

Відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають 
під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або 
припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно 
з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, 
внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та 
обов’язки майнового характеру 

Електронна 
торгівля 

Господарська діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, 
реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом 
вчинення електронних правочинів із використанням 
інформаційно-телекомунікаційних систем 

Електронний 
договір 

Домовленість двох або більше сторін, спрямована на 
встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків 
та оформлена в електронній формі 

Електронний 
правочин 

Дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення 
цивільних прав та обов’язків, здійснена з використанням 
інформаційно-телекомунікаційних систем 

Рис. 2. Визначення термінів, що стосуються реалізації діяльності з інтернет�торгівлі відповідно
до Закону України "Про електронну комерцію"

Джерело: [10].
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Основними організаціями, що здійснюють нормот$
ворчу діяльність у сфері Інтернет$торгівлі є: СОТ, ЮН$
СІТРАЛ, ЮНКТАД, ВМО, ОЕСР, ЄС, ВОІВ. Основни$
ми міжнародними законодавчими актами в сфері регу$
лювання інтернет$торгівлі є Закон "Про електронну
торгівлю", Декларація про глобальну електронну комер$
цію, Конвенція "Про використання електронних по$
відомлень у міжнародних угодах" та інші [18].

У нормативно$законодавчих документах при визна$
ченні понять електронної комерції та електронної
торгівлі виокремлюються фактори дистанційних взає$
мин сторін електронних договорів та використання
інформаційно$телекомунікаційних систем.

 Аналіз використання електронної торгівлі в Україні
доцільно поєднати із статистикою використання інфор$
маційно$комунікаційних технологій на підприємствах за
видами економічної діяльності, що дає можливість виз$
начити наявність матеріальної бази та кадрового забез$
печення для здійснення операцій в інтернет$торгівлі
(див. табл. 2).

Результати аналізу показують:
— кількість підприємств, які мали фахівців у сфері

ІКТ має визначену тенденцію до зростання;
— у 2018 р. порівняно з 2017 р. кількість підприємств,

які мали доступ до мережі Інтернет зросла на 9,4%, при
цьому не має значних відмінностей по галузям еконо$
мічної діяльності;

— найбільша питома вага серед підприємств, які
мали доступ до мережі Інтернет, займають підприєм$
ства переробної промисловості — 25,1% та підприєм$
ства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотран$
спортних засобів — 24,8%;

— питома вага підприємств, які використовували
широкосмуговий доступ до мережі Інтернет, серед

підприємств які мали доступ до мережі Інтернет, скла$
ла у 2018 р. 70,5%. Використання широкосмугового до$
ступу до мережі Інтернет забезпечує швидкий обмін
даними та не перевантажує телефонний зв'язок, забез$
печує безперервність інформаційного контенту та зво$
ротній зв'язок, що є умовою запровадження е$комерції.

Результати аналізу за 2017—2018 рр. дають підста$
ви зробити висновок про становлення та розвиток ма$
теріальної бази та кадрового забезпечення для розвит$
ку інтернет$торгівлі.

Інформаційна база Державної служби статистики
України надає можливість створити уявлення про роз$
повсюдження використання інтернет$торгівлі. Резуль$
тати аналізу по цієї позиції наведено у таблиці 3.

Дані таблиці 3 свідчать, що інтернет$торгівля не на$
бувала прискорених темпів росту у 2017—2018 рр.:

— кількість підприємств, що отримували замовлен$
ня через мережу Інтернет на продаж товарів або послуг
(за винятком замовлень, отриманих електронною по$
штою) у 2018 р. скоротилося та взагалі має незначну
питому вагу 5,6%;

— кількість підприємств, що здійснювали закупівлі
через мережу Інтернет товарів або послуг (за винятком
замовлень, отриманих електронною поштою) зросла до
21,7%, але також не визначає прискорення темпів рос$
ту суб'єктів господарської діяльності, що використову$
ють інструменти інтернет$торгівлі.

Обсяг товарообороту інтернет$торгівлі у 2018 р.
досяг позначки 65 млрд грн та за 2 роки зріс майже
удвічі. Зростання обсягів е$комерції створило кумуля$
тивний ефект у галузях економічної діяльності, що по$
в'язані з виконанням запитів покупців. Поштові опера$
тори заробили 2,6 млрд грн за доставку товарів, прид$
баних в інтернет$магазинах, 0,8 млрд грн отримали по$

Кількість підприємств, які мали 
фахівців у сфері ІКТ 

Кількість підприємств, які мали 
доступ до мережі Інтернет 

Кількість підприємств, які 
використовували широкосмуговий 

доступ до мережі Інтернет 
  
  2018 р. 2017 р. річний темп 

росту,% 2018 р. 2017 р. річний темп 
росту,% 2018 р. 2017 р. річний темп 

росту,% 
Усього 10973 10660 102,9 43303 39582 109,4 30539 28021 109,0 
Переробна промисловість 2732 2627 104,0 10878 9917 109,7 7672 7047 108,9 
Постачання 
електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого 
повітря 

251 238 105,5 701 644 108,9 535 493 108,5 

Водопостачання; 
каналізація, поводження з 
відходами 

209 197 106,1 1130 1053 107,3 732 705 103,8 

Будівництво 608 590 103,1 4783 4041 118,4 3165 2702 117,1 
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів 
і мотоциклів  

2918 2871 101,6 10759 9876 108,9 7817 7171 109,0 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур`єрська діяльність 

668 653 102,3 3462 3215 107,7 2288 2135 107,2 

Тимчасове розміщування 
й організація харчування 

226 220 102,7 1279 1178 108,6 857 785 109,2 

Інформація та 
телекомунікації  

1274 1172 108,7 1949 1785 109,2 1631 1482 110,1 

Операції з нерухомим 
майном 

546 543 100,6 2704 2550 106,0 1804 1715 105,2 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

954 927 102,9 2636 2474 106,5 2012 1875 107,3 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

555 594 93,4 2958 2790 106,0 1972 1865 105,7 

Надання інших видів 
послуг 

32 28 114,3 64 59 108,5 54 46 117,4 

Таблиця 2. Аналіз показників використання інформаційно�комунікаційних технологій на підприємствах
за видами економічної діяльності

Джерело: складено за даними [19].
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середники на онлайн$оплаті товарів [20]. Статистичні
дані дають підстави для висновків про наявність знач$
них перспектив для розвитку інтернет торгівлі, на$
явність значної кількості ніш для впровадження е$ко$
мерції в Україні та синергетичний ефект від розвитку
інтернет$торгівлі.

Взаємодія у площині електронної комерції між трьо$
ма основними групами суб'єктів (бізнес$організації,
клієнти або споживачі, держава) може бути схематич$
но представлена на рисунку 3.

Основними формами Інтернет$торгівлі за дослід$
женнями науковців є: В2В, В2C, C2C, В2G, С2G, E2E,
В2E. Найбільшими за обсягами послуг є форми В2В та
В2C. Серед інструментів Інтернет$торгівлі є мобільний
зв'язок, електронний обмін даними, мережа Internet,
система електронних платежів, інтерактивне телебачен$
ня, ПК, цифрові та електронні гроші, електронний обмін
даними, електронний підпис [18].

Під час використання форми С2С посередником ви$
ступають маркетплейси, діяльність яких зосереджуєть$
ся на створенні спеціальних платформ для надання по$
слуг продавцям та покупцям (онлайн$мультимаркети,
онлайн$сервіси пошуку спеціалістів, аукціони, класи$
файди, прайс$агрегатори, спеціалізовані майданчики
тощо). Найбільш відомі приклади глобальних маркетп$
лейсів: Amazon і Alibaba Group. В Україні яскравим при$
кладом маркетплейса є Prom.ua, OLX та Rozetka.ua.

Доволі новими є форми В2Е та Е2Е для ринку інтер$
нет$торгівлі, які щорічно набувають різноманітних яко$
стей, та результатом інтеграції яких у електронну ко$
мерцію є набуття нових видів взаємодії між бізнесом та
найманими працівниками, між споживачами на базі
електронних платформ реалізації товарів, послуг. У за$
лежності від роботи підприємства у сфері електронної

комерції та реалізації товарів та послуг через мережу
Інтернет, підприємства можуть бути класифіковані так:
традиційні, змішані та цілком електронні:

 I. Традиційна форма — підприємства функціонують
виключно на реальному фізичному ринку у процесі
здійснення господарської діяльності з реалізації товарів
або надання послуг.

I. Змішана форма — певна частина роботи здійсню$
ються з використанням інформаційних технологій че$
рез Інтернет.

II. Цілком електронні — функціонують лише в
Інтернет$просторі з надання послуг та реалізації товарів
онлайн [21, c. 116].

Порівняння традиційної форми діяльності підприє$
мства та роботи "виключно онлайн" доцільно провести з
виокремленням переваг та недоліків функціонування
підприємств, що використовують інструменти е$комерції.

Переваги функціонування підприємства у сфері
інтернет$торгівлі на засадах електронної комерції:

а) скорочення видатків підприємства на утримання
адміністративних приміщень, комунальних платежів та
роботи обслуговуючого персоналу, що вивільнює фінан$
сові ресурси на розвиток підприємства, його активне
маркетингове просування на ринку;

б) відсутність обмежень щодо територіальної при$
в'язки реалізації товарів, послуг, що відкриває додат$
кові можливості збуту перед підприємством. Масшта$
бування організації та оптимізація кадрової структури,
що дозволяє здійснювати оцінку ефективності роботи
найнятих працівників з використанням відповідного
програмного забезпечення;

в) більш якісний зворотний зв'язок з клієнтом, що
дозволяє підтримати комунікацію та систематизувати
всі зауваження до роботи на постійній основі. Зокрема

Кількість підприємств, що отримували 
замовлення через мережу Інтернет на 
продаж товарів або послуг (за винятком 
замовлень, отриманих електронною 

поштою), одиниць 

Кількість підприємств, що здійснювали 
закупівлі через мережу Інтернет товарів 
або послуг (за винятком замовлень, 
отриманих електронною поштою), 

одиниць 

усього 

у % до кількості 
підприємств, що 
використовували 

комп'ютери 

усього 

у % до кількості 
підприємств, що 
використовували 

комп'ютери 
  2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 
Усього 2476 2596 5,6 6,4 9583 8168 21,7 20,3 
Переробна промисловість 673 737 6,1 7,3 2440 1973 22,0 19,6 
Постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 17 6 2,4 0,9 190 178 26,9 27,5 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 12 16 1,0 1,5 314 297 27,4 27,9 
Будівництво 107 104 2,2 2,5 1073 827 22,0 20,1 
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів  914 902 8,4 9,0 2288 2023 21,0 20,2 
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур`єрська діяльність 131 177 3,7 5,4 701 599 19,8 18,2 
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 147 121 11,2 10,0 254 204 19,4 16,9 
Інформація та 
телекомунікації  204 227 10,4 12,6 587 503 29,9 27,9 
Операції з нерухомим 
майном 33 52 1,2 2,0 382 323 13,7 12,4 
Професійна, наукова та 
технічна діяльність 88 109 3,3 4,3 686 594 25,5 23,6 
Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 145 137 4,8 4,7 641 622 21,0 21,5 
Надання інших видів послуг 5 8 7,7 13,3 27 25 41,5 41,7 

Таблиця 3. Показники електронної торгівлі через мережу Інтернет

Джерело: складено за даними [19].
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надавати більш ефективну підтримку клієнтам у випад$
ку обслуговування у після продажний період;

г) якісніший моніторинг потреб ринку з використан$
ням інструментів, що актуальні саме для цього сегмен$
ту бізнесу. Відповідь на запити ринку створенням но$
вих продуктів, що дозволяє "знімати перши вершки" та
гнучким чином адаптуватися до змін навколишнього
економічного середовища;

д) більша прозорість механізму функціонування
підприємства для покупців, що створює підгрунтя для
зростання продажів через інтернет як у сегменті В2С,
так і В2В;

е) активне просування товарів або послуг через ка$
нали збуту, які є недоступними у випадку провадження
лише традиційної форми торгівлі без використання
інновацій інформаційно$телекомунікаційної сфери.

Рис. 3. Класифікація форм Інтернет�торгівлі відповідно основних суб'єктів взаємодії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація форм Інтернет-торгівлі відповідно основних  суб’єктів взаємодії 

В2В (Business-to-Business) електронна 
комерція щодо оптових закупівель та 
забезпечення виробничих процесів 

Бізнес 

Бізнес

В2C (Business-to-Consumer) роздрібна 
торгівлю в режимі онлайн та взаємодія 

бізнесу безпосередньо з кінцевим 
споживачем товарів або послуг 

Бізнес

Кінцевий 
споживач, 

фізична особа

В2G (Business-to-Government) організація 
державних та муніципальних закупівель 
товарів, робіт, послуг через Інтернет 

Бізнес

Державні та 
муніципальні 

органи 

Споживач 

Споживач 

С2С (Consumer-to-Consumer) схема електронної 
торгівлі кінцевого споживача (consumer) з 
кінцевим споживачем, при якій покупець і 
продавець не є підприємцями в юридичному 

сенсі цього слова. Зазвичай, в таких 
комерційних взаєминах бере участь третя 
сторона – посередник (Маркетплейси) 

Споживач 

Державні та 
муніципальні 

органи

С2G (Consumer-to-Government) сплата 
податків, зборів, комунальних платежів, 

голосування на виборах 

B2E (Business-to-Emloyee) внутрішньо- 
корпоративні відносини. Як правило, такі системи 
функціонують у внутрішньокорпоративної мережі 

- інтранеті, але можуть мати доступ і ззовні - з 
інтернету 

E2E (Exchange-to-Exchange) споживач, 
зареєстрований на одній біржі, посилає заявку на 
товар або послугу на «свою» біржу. Якщо на даній 
біржі заявка не може бути задоволена, то вона 
автоматично передається на іншу біржу. Якщо і 
там необхідного товару і / або послуги немає, то 
вона передається далі до тих пір, поки не буде 

задоволена 

Мета: зростання прибутку за 
рахунок росту обсягів 
продажу, зниження 
трансакційних витрат 

Мета: зростання прибутку за 
рахунок росту обсягів продажу, 
зниження трансакційних витрат 

Мета: задоволення власних 
потреб, економія витрат

Мета: отримання державних 
інвестицій, стабільна 
довгострокова робота, 
гарантованість розрахунків 

Мета: задоволення державних та   
громадських потреб з 
мінімальними витратами 

G2В (Government- to- Business) надання 
інформації та послуг з боку органів 

державного і муніципального управління 
господарюючим суб'єктам і підприємцям 
за допомогою державних і муніципальних 

інтернет-порталів 

Державні та 
муніципальні 

органи 

Бізнес

Мета: створення інформаційної 
бази  

Мета: мінімізація витрат, 
оптимізація податкового 
навантаження 

Посередник
Мета : низькі трансакційні 
витрати, нижча ціна за товар, 
надання можливість порівняння  
товарів і постачальників цього 
товару. 

Мета: економія витрат та 
часу 

Мета: створення інформаційної 
бази, зворотний зв'язок із 
споживачем 

Бізнес

Співробітники 

Мета: забезпечення зручності і 
привабливості роботи високо-
кваліфікованого персоналу на даному 
підприємстві, організації його роботи 
з гнучким режимом часу, надання 
можливостей навчання, соціальних 
пільг, інформації про систему 
преміювання, корпоративних заходах 
і т.п. Виконання  функцій адміні-
стрування та управління кадрами 

Мета: максимальне 
задоволення потреб бізнесу за 
оптимальними умовами 
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Недоліків функціонування підприємства у сфері
інтернет$торгівлі на засадах електронної комерції, їх
характер та рекомендації щодо їх подолання та усунен$
ня наведені у таблиці 4.

Аналізуючи недоліки функціонування підприємства
у сфері інтернет$торгівлі, можна побачити, що більша
їх частина пов'язана з факторами екзогенного середо$
вища, на які суб'єкт електронної комерції немає дос$
татніх важелів впливу. Адже питання злагодженості
функціонування платіжних систем та формування куль$
тури купівлі товарів та отримання послуг у режимі on$
line не є питаннями мікрорівня окремого підприємства,
а має носити комплексний характер розв'язання. Але
економічно обгрунтовані заходи щодо стимулювання
покупців можуть надати додатковий імпульс росту то$
варообороту.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Впровадження різних форм інтернет$торгівлі мають

особливе значення для макроекономічної ситуації в
умовах епідеміологічної кризи. Аналіз матеріально$тех$
нічних передумов та кадрового забезпечення е$комерції
показує постійний ріст останніх протягом 2017—
2018 років, що створює підгрунтя для використання
інформаційно$комунікаційних технологій на підприєм$
ствах. Водночас необхідно відзначити неоднаковий по$
ступовий розвиток різних форм інтернет$торгівлі. Так
у разі росту товарообороту інтернет — торгівлі (форма
В2С) майже удвічі протягом 2017—2018 рр., кількість
підприємств, що здійснювали закупівлі через мережу
Інтернет товарів або послуг залишається на рівні у се$
редньому 20—30 %. Запропоновані рекомендації щодо
подолання недоліків інтернет$торгівлі потребують еко$

номічного обгрунтування, що пов'язано з необхідністю
створення обліково$аналітичного забезпечення витрат
на збут, які займають переважну частину у витратах
підприємств інтернет$торгівлі. Ці питання є напрямами
подальших досліджень щодо обгрунтованого впровад$
ження форм інтернет$торгівлі.
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Склад недоліків Характер 
недоліків 

Рекомендації щодо усунення  перешкод у 
розвитку інтернет-торгівлі 

екзогенний Реклама та впровадження сучасних форм 
розрахунків через мережу інтернет, 
заохочення та бонусні програми щодо  
безготівкових розрахунків  

а) недостатньо сформована культура 
онлайн-покупок клієнтами, що  
пов’язано з помірними темпами 
розповсюдження безготівкових 
розрахунків в рамках національної 
економіки 

ендогенний Впровадження бонусних програм за 
швидкість розрахунків для покупців 

б) недовіра споживачів до якості 
товарів, що купляються онлайн через 
неможливість ретельно ознайомитись з 
товаром перед його замовленням [22, 
c.78] 

екзогенний 

в) недовіра споживачів до онлайн-
покупок через наявність випадків 
шахрайства та відтермінування строків 
виконання замовлення з боку продавця

екзогенний 

Впровадження рейтингових оцінок для 
ритейлерів, що характеризують 
доброчесність  продавців,  дотримання норм 
законодавства щодо захисту прав 
споживачів, якість обслуговування ( час 
виконання замовлення, відповідність якості 
товарів заявленої). Впровадження 
омніканального маркетингу  

г) додаткові витрати на доставку 
товарів, що «лягають на плечі» 
покупця, скорочують кількість 
замовлень у підприємства інтернет-
торгівлі у зв’язку з високою вартістю 
доставки товарів 

Екзогенний  Розгляд можливості  організації власної 
служби доставки, заключення 
довгострокових договорів на послуги  
доставки товарів за умови  зниження тарифів 
на доставку 

д) неможливість з боку клієнтів 
інтернет-магазина довго очікувати на 
своє замовлення 

екзогенний Впровадження термінової доставки товарів з 
умовою  росту тарифних планів на доставку 

е) слабкі місця кібербезпеки та 
фінансово-економічної безпеки 
бізнесу. Значні масиви даних 
підприємств е-комерції становляться 
товаром, який має високу цінність та 
стає об’єктом комерційної розвідки 

ендогенний Інвестиції на впровадження спеціальних 
програм протидії ризикам втрати інформації 
та наявність  спеціалістів з кібербезпеки 

є) обмеженість фінансових ресурсів 
для рекламних кампаній. Досвід 
показав, що витрати на збут можуть 
складати біля 15% від обсягів 
товарообороту інтернет-торгівлі 

Екзогенний, 
ендогенний 

Впровадження обліково-аналітичного 
забезпечення витрат на збут з  
використанням розгалуженої системи 
аналітичних позицій щодо сучасної 
номенклатури витрат у інтернет-торгівлі 
 

Таблиця 4. Характеристика недоліків інтернет�торгівлі та рекомендації щодо їх усунення
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У статті визначено ключові аспекти упровадження та використання елементів цифровізації задля

підвищення ефективності туристичної діяльності в Україні.

У ході дослідження встановлено, що туристична індустрія, наразі, розвивається швидкими темJ

пами і повинна відповідати сучасним викликам. За таких умов чималої уваги слід приділяти викоJ

ристанню інноваційних технологій та упровадженню цифровізаційних елементів у туристичну

діяльність. Зазначено, що діджиталізація вже декілька років є головним трендом та чинником зроJ

стання бізнесу. ІнноваційноJінформаційні технології трансформували як бізнес, так і підходи до

клієнтів, реалізацію продуктів та послуг тощо.

Проаналізовано процеси цифровізації української туристичної галузі та зазначено основи їх реJ

алізації. Указано, що одним із факторів, що сприяє упровадженню цифровізації в сферу туризму, є

доступність та вміння населення працювати в ІнтернетJсередовищі.

Наведено порівняльну характеристику рівня доступу користувачів до мережі Інтернет та вкаJ

зано на цифрове забезпечення країн світу та України. Опрацюваня даних eJcommerce за типологією

замовлень через Інтернет в Україні, дало змогу констатувати, що усередньому 60,5% українського

населення користуються онлайн послугами з організації дозвілля та туризму. Зазначено, що

найбільш використовуваними новітніми цифровими технологіями, які виступають в якості основи

цифровізації туристичної діяльності є Big Data, blockchain, штучний інтелект, Інтернет речей,

мобільні пристрої.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туристична індустрія, наразі, розвивається швидки$

ми темпами і повинна відповідати сучасним викликам.
За таких умов чималої уваги слід приділяти використан$
ню інноваційних технологій та упровадженню цифро$
візаційних елементів у туристичну діяльність. В умовах
досить жорсткої конкуренції на туристичному ринку
основною проблемою для українських туристичних
підприємств є формування конкурентних переваг і за
таких умов способом покращення їх позицій у конку$
ренції, стає активне використання у своїй практиці су$
часних інформаційних технологій — повна автоматиза$
ція процесу оформлення замовлень на туристичні по$
слуги, застосування прямих каналів комунікацій із парт$
нерами$туроператорами; використання електронних
систем бронювання турів, системи електронної пошти
та Інтернет [1, с. 119].

Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного та міжнародного туриJ

стичного потоку зумовлює трансформацію сфери туризму з такої, яка орієнтована на обслуговуJ

вання організованих туристів, — на багатогалузеву сферу діяльності, що спрямована на задовоJ

лення різноманітних потреб індивідуальних туристів.

Резюмовано, що в умовах цифрової економіки туристична діяльність стає все більше технологічJ

нішою, створюється єдиний інформаційний простір у сфері світового туризму, формуються інноJ

ваційні принципи інформаційного забезпечення та управління сферою туризму. Саме інформаційJ

ний супровід туристичного бізнесу та використання DigitalJтехнологій є стратегічним ресурсом,

що забезпечує підвищення конкурентоспроможності туристичної індустрії.

The article identifies key aspects of the introduction and use of digitalization elements to increase the

efficiency of tourism industry in Ukraine. During the study was found that the tourism industry is currently

developing rapidly and must meet modern challenges. Thus, under such conditions, considerable attention

should be paid to the use of innovative technologies and the introduction of digitalization elements in

tourism.

It is noted that digitalization has been the main trend and growth factor of business for several years.

Innovative and communicatory technologies have transformed both business and approaches to customers,

sales of products and services, etc. Digitalization creates new sectors and segments, as well as new

professions.

The processes of digitalization of the Ukrainian tourism industry are analyzed and the basics of their

realization are indicated. It is stated that one of the factors that contributes to the introduction of

digitalization in the field of tourism is the accessibility and ability of the population to work in the Internet

environment. The comparative characteristic of the level of users' access to the Internet is given and the

digital support of the countries of the world and Ukraine is indicated.

Processing of eJcommerce data according to the typology of orders via the Internet in Ukraine, allowed

to state that on average 60.5% of the Ukrainian population use online services for leisure and tourism. It is

noted that the most used latest digital technologies that serve as the basis for digitalization of tourism

indsutry are Big Data, blockchain, artificial intelligence, Internet of Things, mobile devices.

The positive impact of communicatory technologies on the dynamics of domestic and international

tourism flows leads to the transformation of tourism industry from one that focuses on serving organized

tourists to a multidisciplinary area of activity aimed at meeting the diverse needs of individual tourists.

It is summarized that in the conditions of digital economy tourism activity becomes more and more

technological, a single information space in the sphere of world tourism is created, innovative principles

of information support and management of the sphere of tourism are formed. It is the informative support

of the tourism business and the use of digital technologies is a strategic resource that provides an increase

in the competitiveness of the tourism industry.

Ключові слова: туризм, інновації, технології, діджиталізація, бізнес.
Key words: tourism, innovations, technologies, digitalization, business.

Цифрові технології співпрацюють з людськими по$
чуттями і інтелектом, щоб запропонувати клієнту зруч$
ну взаємодію як на онлайн, так і на офлайн$каналах. Цей
підхід веде до підвищення ефективності, продуктив$
ності, і глибшого розуміння сервісів. Digital$технології
також сприяють прогресуванню такої складової як мар$
кетинг з метою оптимізації всього процесу подорожі,
зосереджуючись на бажаннях клієнтів, а не на діях кон$
курентів [2].

Сьогодні digital$технології дозволяють відстежува$
ти, інтерпретувати і перевіряти всі дані в режимі реаль$
ного часу. Це включає в себе не тільки взаємодію з
клієнтами, а й всі інші фактори в ланцюжку створення
вартості, такі, як, наприклад, курси навчання співробі$
тників, адже саме висококваліфіковані кадри є основою
успішної реалізації бізнес$стратегії [3].

Зазначені обставини визначають необхідність про$
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ведення більш глибоких науково$практичних розвідок
із дослідження питань упровадження процесів діджи$
талізації у сферу туризму. Указаний аспект визначає
актуальність та формує мету і завдання дослідження.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
СТАТТІ

Мета статті полягає у визначенні ключових аспектів
упровадження та використання елементів цифровізації
задля підвищення ефективності туристичної діяльності
в Україні.

Зважаючи на мету, головним завданням досліджен$
ня є аналіз процесів цифровізації української туристич$
ної галузі та визначення ключових засад їх реалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед публікацій, присвячених інформаційному за$
безпеченню туристичної діяльності, особливої уваги
заслуговують праці П.І. Жежнича та О.О. Сопрунюк [4].
Автори вдало розглянули подвійну роль інформаційно$
го забезпечення у роботі туристичних підприємств, яке,
з одного боку, призначене для ефективної взаємодії
виробника та споживача туристичної послуги, а з іншо$
го боку, дозволяє підвищувати ефективність процесів
обробки інформації у межах туристичного підприєм$
ства.

С. Мельниченко висвітлено теоретико$методо$
логічні основи та практичний інструментарій застосу$
вання інформаційних технологій у туристичному бізнесі;
визначено роль і місце інформаційних технологій у ме$
неджменті і маркетингу туристичних підприємств; на$
дано рекомендації щодо модифікації організаційних
структур управління туристичними підприємствами та
системи менеджменту загалом, під впливом інформа$
ційних технологій [5]. М. Желєни розглядає аспект роз$
витку технологій у туризмі, акцентуючи увагу на тому,
що зростання ролі інформації у туризмі супроводжу$
валося появою різноманітних технологій. Метою сучас$
них туристичних фірм є зберігання та захист мереж
підтримки технологій, забезпечення їх стабільності [6,
с. 206].

А. Квартальнов у своїх дослідженнях зазначає, що
сучасні інформаційні технології та ефективні комуні$
кації забезпечують стрімкий розвиток ринку міжнарод$
ного туризму, а також великого значення в туризмі на$
буває використання глобальних комп'ютерних мереж.
Завдяки інформаційним технологіям зростає ефек$
тивність маркетингу в туризмі, споживач має можли$
вості швидко отримувати необхідну якісну інформацію
про туристичні послуги [7].

Великого значення у туризмі відіграють глобальні
комп'ютерні та Інтернет мережі. Завдяки інформацій$
ним технологіям зросте ефективність маркетингу у ту$
ризмі, споживач зможе швидко отримувати необхідну
якісну інформацію о туристичному продукті не вихо$
дячи з дому [8, с. 27]. У праці М. Скопеня закцентовано
увагу на процесах автоматизації фірми за допомогою
офісних програм, комп'ютерної техніки, які застосову$
ються у роботі туристичної фірми, створенні ефектив$
них сайтів та серверів туристичної фірми в мережі Інтер$
нет [9].

Туризм є однією з найбільших, високоприбуткових
і найбільш динамічних галузей світової економіки.
Інформатизація сучасної туристичної діяльності висту$
пає у якості однієї із найбільш характерних рис розвит$
ку цієї індустрії у провідних країнах — лідерах світово$
го туристичного ринку. Сучасний туризм вступив у та$
кий етап свого розвитку, у якому інформація та її своє$
часна передача відіграють визначальну роль у всіх сфе$
рах туристичної діяльності, при цьому саме сучасні
інформаційні технології в туризмі стають найважливі$
шим фактором економічного зростання галузі. Інфор$
маційно$технічний прогрес є сьогодні не тільки голов$

ним фактором забезпечення ефективного функціону$
вання туристичного ринку, але й найважливішою умо$
вою процесу його стійкого розвитку. Водночас пріори$
тетну увагу має бути приділено саме сучасним інфор$
маційним технологіям, які завдяки своїм унікальним
властивостям будуть активно сприяти динамічному роз$
витку усіх секторів туристичного ринку [10, с. 87].

Невирішені частини проблеми. Кожен зі згаданих
науковців вніс свою частку в дослідження проблем
інформаційного забезпечення туристичної діяльності.
Однак питання розвитку індустрії туризму на основі
упровадження та використання Digital$технологій вис$
вітлено недостань, а тому потребує проведення додат$
кових досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Туризм як важливе соціально$економічне явище
сучасності підкоряється об'єктивним законам розвит$
ку людського суспільства. Він активно впливає на жит$
тєдіяльність суспільства і водночас залежить від су$
спільства, стану розвитку його продуктивних сил і ви$
робничих відносин. Як і наслідки взаємодії туризму та
суспільства, так і розвиток туризму загалом залежать
від комплексу умов — природно$географічних, істори$
ко$політичних, соціально$економічних, демографічних,
що склалися у суспільстві, і чинників, що їх визначають
[11, с. 34—36]. Туристична сфера життєдіяльності лю$
дей охопила увесь світ. Туризм став глобальним фено$
меном. Туризм — це і бізнес, і відпочинок, і комуніка$
ція, і інформація, і навчання, і професія, і навіть спосіб
життя. У 2003 році Всесвітня туристична організація,
метою якої є сприяння розвитку індустрії туризму і
мандрівок, увійшла до структури ООН [12, с. 100].

Туризм в Україні є сферою соціально$економічно$
го комплексу, яка в багатьох країнах перетворилася у
велику індустрію, що стрімко розвивається. Він вико$
нує функції джерела валютних надходжень і засобу для
забезпечення зайнятості населення; розширює внесок
у платіжний баланс; сприяє диверсифікації економіки
за рахунок розвитку туристичної інфраструктури;
підвищує привабливість країни як сфери підприємниц$
тва і ділової співпраці; створює стимули для припливу
іноземного капіталу в національну економіку [13, с. 147].

Діджиталізація вже декілька років є головним трен$
дом та чинником зростання бізнесу. Інноваційно$інфор$
маційні технології трансформували як бізнес, так і
підходи до клієнтів, реалізацію продуктів та послуг
тощо.

Діджиталізація (англ. digitalization) — це впровад$
ження цифрових технологій в усі сфери життя: від взає$
модії між людьми до промислових виробництв, від пред$
метів побуту до дитячих іграшок, одягу тощо. Це перехід
біологічних та фізичних систем у кібербіологічні та
кіберфізичні (об'єднання фізичних та обчислювальних
компонентів). Перехід діяльності з реального світу у світ
віртуальний (онлайн) [14].

Сьогодні в Україні досить низький рівень викорис$
тання інноваційних інформаційних технологій та циф$
ровізації. У зв'язку з цим уряд країни, в рамках проєкту
"Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою еко$
номікою", розробленою Українським Інститутом Май$
бутнього, до 2030 року має намір здійснити комплексну
цифрову трансформацію соціально$економічної діяль$
ності в Україні. Для цього необхідно розробити норма$
тивне регулювання цифрових технологій, модернізува$
ти цифрову інфраструктуру, розробити та упровадити
цифрові платформи і технології в основні сфери еко$
номіки та державного управління, налагодити підготов$
ку кадрів та інформаційну безпеку.

Цифровізація створює нові сектори й сегменти, так
само, як і нові професії. За оцінками Українського
Інституту Майбутнього, до 60% доданої вартості в Ук$
раїні в 2030Е буде створено в нових високотехнологіч$
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них секторах економіки, в таких як штучний інтелект,
робототехніка, біоінженерія, 3D$принтинг, наномеди$
цина та інші. Частка цифрової економіки у ВВП найб$
ільших країн світу у 2030Е досягне 50—60%. В Україні
цей показник може бути ще вищим — 65% ВВП (за реа$
лізації форсованого сценарію розвитку цифрової еко$
номіки в Україні). Цифровізація стане головним інстру$
ментом для досягнення стратегічної цілі України —
збільшення ВВП у 8 разів, до 1 трлн дол. у 2030Е, та за$
безпечення добробуту, комфорту та якості життя ук$
раїнців на рівні, вищому за середній показник у Європі
[14].

Digital$революція не оминула й сферу туризму. У
туристичному бізнесі не залишилось сегментів, яких
вона б не зачепила. Тепер достатньо кількох хвилин, аби
спланувати мандрівку: миттєво забронювати літак, про$
читати відгук про будь$який ресторан, знайти і оренду$
вати житло у будь$якому куточку світу. Технології зро$
били це все можливим і піднесли на новий рівень. До 2026
року понад 100 млрд дол. перемігрують від старих
гравців туристичного ринку до новаторів, які не знех$
тували перевагами діджиталізації і зуміли імплементу$
вати їх у бізнес та адаптували свою маркетингову стра$
тегію до вимог часу.

За останні десятиріччя бажання та вимоги клієнтів
до сервісу дуже виросли. З появою різноманітних рі$
шень, на кшталт Skyscanner, Airbnb, Couchsurfing,
Maps.me і лоукостів самостійні мандрівки стали ще до$
ступнішими. Втім, у глобалізованому світі люди все
більше турбуютьcя не так про гроші, як про витраче$
ний час, а тому потребують швидкого задоволеня
своїх потреб, зокрема й у питаннях туризму й відпо$
чинку. Швидке вирішення зазначеної проблеми може
запропонувати туристичне підприємство (організація,
фірма, туроператор). Водночас, слід сказати й про те,
як сильно розширилась географія мандрівок українців
та їхні вподобання. Якщо у 90$х 80% усіх мандрівників
в Україні обирали Туреччину та Єгипет, то тепер ту$
рагенціям потрібно досліджувати десятки нових на$

прямків. Уже викристалізувались 20% мандрівників,
яких цікавлять нестандартні та екзотичні напрямки:
Балі, Південно$Східна Азія, Карибський басейн,
Мальдіви, Маврикій. Та якщо з різноманіттям на$
прямів та їх дослідженням турагенції дають собі раду,
то з діджиталізацією бізнесу є серйозні прогалини
[15]. Тож актуальність використання інформаційних
технологій туристичними підприємствами наразі ви$
сока, як ніколи.

Одним з факторів, що сприяє упровадженню циф$
ровізації в сферу туризму, є доступність та вміння на$
селення працювати в Інтернет$ середовищі. Для оцінки
рівня цифрового забезпечення країни одним із показ$
ників є доступ в Інтернет. За підрахунками Committed
to connecting the world, наприкінці 2019 року 53,6% на$
селення планети, або 4,1 млрд людей, користуються
Інтернетом.

За даними UN WTO, у світі лідером серед корис$
тувачів мережі Інтернет є США (200 млн осіб), Китай
(111 млн осіб), Японія (85,29 осіб), Західна Європа
(205,5 млн осіб). Із 2012 року швидкими темпами зрос$
тають обсяги інтернет$продажів туристичних послуг,
так у США цей показник становить 19—20% щорічно, у
країнах Західної Європи — 37—49%, лідерами серед ос$
танніх є Франція і Великобританія [17]. В Україні
кількість Інтернет$користувачів у 2019 році, порівняно
з 2018 роком, збільшилась на 8%. Так, на сьогодні все$
світньою мережею регулярно користуються 22,96 млн
українців, або 71%, порівняно з показником 63% ста$
ном на кінець 2018 року. Водночас більшість користу$
вачів — люди у віці від 25 до 44 років [18]. А це і є в ос$
новному населення яке подорожує і складає основу ту$
ристичних потоків.

Дані рисунку 2 відображають інформацію про
найбільш поширені види товарів і послуг, які замовля$
ються через Інтернет.

Аналізуючи дані рисунку 2, можна сказати, що усе$
редньому 60,5% українського населення користуються
онлайн послугами з організації дозвілля та туризму.
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Рис. 1. Загальна кількість людей у світі, які користуються Інтернетом, 2001—2019 рр.

Джерело: побудовано авторами за даними ITU World Telecommunication [16].
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До новітніх цифрових технологій, які виступають як
основа цифровізації туристичної діяльності, слід відне$
сти: Big Data, blockchain, штучний інтелект, Інтернет
речей, мобільні пристрої тощо. Однією з найбільш пер$
спективних цифрових технологій є обробка великих
даних Big Data та blockchain. Технології blockchain вже
зараз широко застосовуються в туризмі: збір і контроль
інформації за переміщенням багажу між різними аеро$
портами та авіакомпаніями; ідентифікація пасажирів за
допомогою відбитків пальців або сканування сітківки
ока; організація оплати послуг тощо.

За допомогою застосування штучного інтелекту,
зокрема, технології упізнавання можна:

— пришвидшити час проходження реєстрації ту$
ристів в аеропортах (методика FAR);

— забезпечити доступ гостя в номер за допомогою
сканування сітківки ока або сканування відбитків
пальців. Така опція надасть гостю додаткові зручності,
зокрема, підвищить безпеку перебування в готелі;

— покращити якість обслуговування клієнтів за ра$
хунок персоналізації послуг (технологія NEC NeoFace
Express).

Персоналізація обслуговування наразі є однією з най$
важливіших конкурентних переваг, які неможливо отри$
мати без цифрових технологій. Для того щоб зрозуміти
потреби і бажання клієнта, потрібно зібрати і обробити
величезну базу даних, пов'язану із його попереднім дос$
відом подорожей, перебування в готелі тощо. Це дасть
змогу сформувати певний віртуальний образ мандрівни$
ка, змоделювати його потреби за допомогою систем
штучного інтелекту, забезпечити віддалене консалтин$
гове обслуговування за допомогою чат$ботів.

До переваг обслуговування за допомогою систем
штучного інтелекту слід віднести швидкість і точність
надання інформації клієнту. Штучний інтелект дозво$
ляє швидко обробляти інформацію і пропонувати різні
варіанти вирішення питання, наприклад, запропонував$
ши кілька варіантів розміщення з коментарями персо$
нально для клієнта.

Застосування сучасних інформаційних технологій
підвищує безпеку та якість туристичних послуг. Нині в
туризмі використовують глобальні розподільчі системи
(Global Distribution System), які забезпечують швидке і
зручне бронювання квитків на транспорт, резервуван$
ня місць у готелі, прокат автомобілів, обмін валют, за$
мовлення квитків на спортивні та культурні заходи
тощо. Найбільшими глобальними розподільчими систе$
мами на міжнародному ринку туристичних послуг вва$
жаються AMADEUS, Worldspan, Galileo, Sabre.

Позитивний вплив інформаційних технологій на
динаміку вітчизняного та міжнародного туристичного
потоку зумовлює трансформацію сфери туризму з
такої, яка орієнтована на обслуговування організова$
них туристів, — на багатогалузеву сферу діяльності, що
спрямована на задоволення різноманітних потреб інди$
відуальних туристів.

Попри достатню поширеність інформаційних техно$
логій, рівень їх використання вітчизняними туристич$
ними підприємствами є досить обмеженим, що зумов$
лено:

— низьким рівнем розвитку інформаційно$комуні$
каційної інфраструктури; відсутністю баз даних турис$
тичного профілю в окремих регіонах країни;

— обмеженістю інформації та реклами туристично$
го продукту на міжрегіональному, національному та
міжнародному ринках;

— недосконалістю механізму інформаційного об$
міну суб'єктів господарювання у сфері туризму і зов$
нішнього середовища за допомогою мереж;

— низьким рівнем розвитку віртуальних туристич$
них підприємств; відсутністю державної електронної
системи забезпечення суб'єктів туристичної діяльності
оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни,
тарифи [20, с. 148—153].

Отже, туристична галузь є однією із найбільш ак$
тивних споживачів сучасних Digital$технологій, що у
значній мірі обумовлено певними критеріями туристич$
ного продукту/послуги та інформації про нього, зок$
рема:

по$перше, для інформації про туристичні продукти
дуже критичним є фактор часу, оскільки має місце об'єк$
тивна потреба у її своєчасній передачі, яка можлива
передусім завдяки застосуванню сучасних інформацій$
них технологій;

по$друге, інформація про туристичні продукти по$
винна бути своєчасно доступна будь$яким учасникам
туристичного ланцюга у будь$якій точці світу. Саме до$
ступність до туристичної інформації у будь$який час та
у будь$якій частині світу може бути забезпечена Digital$
технологіями;

по$третє, туристичний продукт складається з вели$
кої кількості складових (транспортне обслуговування,
послуги проживання, розваги), які також вимагають
швидкої доставки інформації для координування їхньо$
го комплексного постачання споживачам туристично$
го продукту/послуги.

ВИСНОВКИ
У зв'язку з інтенсивним розвитком науково$техніч$

ного прогресу упровадження процесів інформатизації
та цифровізації кардинально змінює інфраструктурне
забезпечення багатьох видів економічної діяльності, в
тому числі й у сфері туризму. За таких умов урази зро$
стає важливість інформаційної складової. У зв'язку з
тим, що цифрова економіка базується на ідеології об$
робки великого об'єму інформації, особливо важливою
стає високотехнологічна система безпечного, надійно$
го та довготермінового зберігання інформації, а також
підсистема забезпечення їх безпеки. Тому наразі задля
забезпечення виконання усіх бізнес$процесів у турис$
тичній галузі вкрай необхідно упроваджувати різно$
манітні інноваційні технології.

В умовах цифрової економіки туристична діяльність
стає все більше технологічнішою, створюється єдиний
інформаційний простір у сфері світового туризму, фор$
муються інноваційні принципи інформаційного забез$
печення та управління сферою туризму. Тому подальші
науково$практичні розвідки мають бути направлені на
вивчення й дослідження питань упровадження інфор$
маційних технологій у сферу туризму, оскільки, на нашу
думку, саме інформаційний супровід туристичного
бізнесу та використання Digital$технологій є стратегіч$
ним ресурсом, що забезпечує підвищення конкуренто$
спроможності туристичної індустрії.
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Статтю присвячено дослідженню особливостей здійснення комунікаційної підтримки глобальної екоJ

логізації споживання. З позиції сучасної біхевіористичної економіки розглянуто зміни, що сталися на

секторальному і субсекторальному рівнях. Авторами виокремлено нові тренди розвитку аграрних відноJ

син, а саме: захист довкілля, механізми спільної аграрної політики (ЄС), а також менеджмент Інтернет

трансляцій та інших медійних підходів, що дозволяють здійснити таксономічне оцінювання сучасного

споживання. Виявлено характерні риси комунікаційної підтримки екологізації продовольчого спожиJ

вання, які дослідники напряму пов'язують зі станом здоров'я споживача (нації). Використано дані АмеJ

риканської дослідницької платформи Suzy щодо споживання харчових продуктів, натомість викорисJ

тання інших джерел інформації дозволило розробити графічну схему етапів реалізації стратегії глобальJ

ної комунікаційної підтримки екологізаціїї споживання агропродовольчих товарів.

The article is devoted to the study of the peculiarities of the implementation of communication support for

the global greening of consumption. From the standpoint of modern behavioral economics, the changes that

have occurred at the sectoral and subsectoral levels are considered. The authors single out new trends in the

development of agricultural relations, to which should be added: environmental protection, mechanisms of the

common agricultural policy (EU), as well as management of Internet broadcasts and other media approaches

that allow taxonomic assessment of modern consumption. The characteristic features of communication support

for the greening of food consumption, which researchers directly link to the state of health of the consumer

(nation). The authors used data from the American research platform Suzy on food consumption, while the use of

other sources of information allowed to develop a graphical diagram of the stages of implementation of the

strategy of global communication support for greening the consumption of agriJfood products. The relevance of

the proposed article is due primarily to the growing need of society to systematize deep communication

movements that flow directly from the support of the main trends of global greening of the consumption of agriJ

food products. This is not only, and in many cases not so much about individual measures, but about the

COMMUNICATION SUPPORT OF GLOBAL CONSUMPTION ECOLOGIZATION
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність пропонованої статті зумовлена перед$

усім зростаючою потребою соціуму щодо системати$
зації глибинних комунікаційних рухів, що напряму ви$
тікають з підтримки основних трендів глобальної еко$
логізації процесів споживання агропродовольчої про$
дукції. Водночас мова йде не тільки, а у багатьох випад$
ках і не стільки про окремі заходи, скільки про реаліза$
цію масштабних стратегій медіа, основне завдання яких
полягає у формуванні всебічного розуміння та обізна$
ності споживачів у процесі прийняття ними важливих
для економіки рішень. Великого значення набуває ви$
користання аналітичних індикаторів сучасних "медійних
трендів" хвильового (синусоїдальний) показника заці$
кавленості споживача в процесі екологізації і його осо$
бистої мотивації. Відтак у сучасних умовах неабиякого
значення набуватиме спроба дослідників щодо створен$
ня теоретичної проекції і початкової діагностики стра$
тегій просування і реалізації як екологічних політик за$
галом, так і конкретно взятих процесів екологізації спо$
живання агропродовольчої продукції в глобальному ко$
мунікаційному середовищі за посередництвом медіа.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Продукування екологічно чистої продукції та роз$

виток відповідного сегменту глобального ринку з по$
зиції популярної нині поведінкової економіки являє
собою складний процес взаємного проникнення різно$
рівневих трендів, нехтування хоча б одним з яких завж$
ди означатиме отримати свідомо спотвореної інфор$
мації. Висловимо також своє глибоке переконання в
тому, що досліджуваний процес є поліструктурним за
своєю суттю, насамперед через те, що має свою науко$
ву і корпоративну таксономию, складне мереживо сек$
торальних зв'язків, а також елементи національного і
наднаціонального регулювання. Ось чому пропоноване
дослідження, з одного боку, має грунтуватися на основ$
них засадах глобалізаційної теорії і практики, що цілком
відповідає поглядам її фундаторів D. Held і A. McGrew
[1], а з іншого — базуватися на інтеграціі ланцюжків
попиту і пропозиції, у т. ч. на аграрну продукцію, що
найбільш індикативно позиціонується в глобальній еко$
номіці в умовах посилення нестабільності ринків, на
чому наполягає японський дослідник Y.W. Park. Проте
відповідним рівнем аналізу може слугувати не лише гло$
бальний, а й регіональний ринок, наприклад — ЄС, у
межах якого в дещо незвичайний спосіб поєднуються

implementation of largeJscale media strategies, the main task of which is to form a comprehensive understanding

and awareness of consumers in the process of making important economic decisions. Of great importance is the

use of analytical indicators of modern "media trends" wave (sinusoidal) indicator of consumer interest in the

process of greening and his motivation. Therefore, in modern conditions, the attempt of researchers to create a

theoretical projection and initial diagnosis of strategies for promoting and implementing both environmental

policies in general and specific processes of greening the consumption of agriJfood products in the global

communication environment through the media will be of great importance.

Ключові слова: медіа, комунікаційна підтримка, поведінкова економіка, екологізація, споживання, агро�
продовольчі товари, здоровий спосіб життя.

Key words: media, communication support, behavioral economics, greening, consumption, agri�food products,
healthy lifestyle.

секторальні політики (D. McCann [2], H. and W. Wallace
[3],), захист довкілля (M. Glachant [4], T. Jeppesen [5]), а
також використання інструментів і механізмів спільної
аграрної політики (M. Artis, F. Nixson, D. Calman [6], A.
El$Agraa [7]). Не менш важливим є врахування можли$
востей сучасних медійних підходів, які забезпечують
відповідний менеджмент телевізійних і інтернет —
трансляцій (А. El$Agraa [7], L. Kung [8]), а також пост$
ійно зростаючі обсяги комунікацій, на що постійно вка$
зує P. Scannell [9].

Природним доповненням заявленої вище актуалі$
зації дослідження є так званий системний бекграунд,
який дозволяє чітко встановити формат мережевої ди$
наміки і пропонований рівень глобальної екологізації
споживання (K. Nowotny, D. Pennerstarter [10]), а також
формування неоліберальних міст — основних спожи$
вачів агропродовольчої продукції (M. Storper [11]). Ви$
ходячи з цього, можна стверджувати, що екологізація
споживання стала окремою складовою екополітики і
щільно увійшла в корпоративну культуру як великих
транснаціональних компаній, так і дрібних та середніх
товаровиробників, перш за все тих, що зайняті в агро$
продовольчому секторі економіки. Водночас слід за$
значити, що соціально — відповідальний бізнес далеко
не завжди в змозі стати активним учасником реалізації
стратегії, якщо у нього відсутня підтримка з боку спо$
живача. З цього випливає, що фактичне втілення стра$
тегії екологізації споживання, має зазвичай базуватися
на фундаментальному перегляді і ролей як споживача,
так і виробника і передбачити системний розвиток відно$
син між ними, починаючи від споживчих і закінчуючи
споживчо$партнерськими. Останні з них найбільш яск$
раво проявлятимуть себе в спільній реалізації концепцій
еко споживання. Неважко припустити також, що у спо$
живача має бути чітко сформований своєрідний емоц$
ійний зв'язок з брендом, в основі якого лежить точна
мотивація споживчого рішення, а також обгрунтуван$
ня підтримки селективними групами контенту та ме$
ханізмів соціальних і екологічних політик у рамках кор$
поративних стратегій компанії виробника.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розроблення теоретичної

моделі комплексної комунікативної стратегії економі$
зації споживчого ринку, в процесі посилення в ньому
дифузії агропродовольчої продукції. Реалізація цього
доволі амбітного завдання передбачає створення сис$
теми уніфікованих субсекторальних кейсів, реалізації
повномасштабних комунікативних концепцій провідних
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медійних брендів, ідентифікації дистриб'ютерами
інформаційних повідомлень, а також узагальнення до$
свіду тих компаній, що мають високий рівень корпора$
тивної толерантності щодо екологізації продукованих
ними товарів та послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Розраховувати в глобальній економіці на так званий
поведінковий ефект споживачів, з нашої точки зору,
можна виключно шляхом побудови чіткої і зрозумілої
комунікації між брендом продуцента і споживачем, кот$
ра, як правило, здійснюється за допомогою медіа,
оскільки саме ця сфера вважається відповідальною за
задоволення базових груп емоційних потреб населення
шляхом прямої технологічної комунікації. Виходячи з
цього доцільно розглядати кожну з них, тим самим ви$
окремлюючи необхідний контент медійної комунікації
в межах практично будь$якої споживної стратегії.

До першої групи вищенаведених потреб відносять$
ся так звані інформаційні. Саме вони повною мірою ілю$
струють глибинну і постійно зростаючу потребу покуп$
ця в отриманні важливих для нього та корисних в його
повсякденному житті відомостей про довкілля і про ті
зміни в ньому, які безпосередньо впливають на існуван$
ня індивіда. Відтак матимемо своєрідний лінк: "Тут і за$
раз", характерним прикладом якого може слугувати та$
кий тип медійного контенту як прогноз погоди.

Основним контентом другого типу емоційних по$
треб без сумніву виступає освіта. На відміну від звичай$
ного інформування, задоволення цієї емоційної потре$
би не може впливати на життя споживача одразу, але в
той же час саме воно несе важливі для світогляду відо$
мості про зміни у суспільства і природі, які допомага$
ють людині краще організовувати своє життя, розроб$
ляти і реалізовувати плани на майбутнє. Яскравим
підтвердженням цьому можуть слугувати численні нау$
ково$популярні передачі, альманахи, фрейми тощо.

Основним трендом третьої групи є розважальний
контент, який зазвичай слугує відтворенню витраченої
споживачем емоційної енергії. Дієвим механізмом цьо$
го процесу виступає емоційне розвантаження, яке ба$
зується на тісних контактах з попередніми групами.
Відтак виходить, що показ художнього фільму або
лайф$стайл шоу нестимуть у собі ту необхідну інфор$
мацію, а відтак і низку нових емоції, яких станом на цей
час більш за все бракує споживачеві, але при цьому рам$
ки трансферу формату ніяк не обтяжують його.

Розуміючи наведену вище специфіку груп сензитив$
них потреб учасників активної колаборації виробників
і споживачів, стає можливим швидке закріплення того
чи іншого соціально$рекламного повідомлення у свідо$

мості споживачів і у зв'язку з цим здається цілком мож$
ливим вибудовування міцного емоційного зв'язку між
особистістю, медіа і корпорацією. Сказане вище дозво$
ляє перенести покладений в їх основу принцип створен$
ня модульної медійної комунікації в реальне бізнесове
середовище розробити на цій основі масштабну страте$
гію екологізації споживання агропродовольчої про$
дукції.

Слід зауважити, що окрім задоволення емоційних
потреб людини продумана і добре підготовлена кому$
нікативна стратегія повинна, з нашої точки зору, дава$
ти відповідає на прямі запити суспільства, а також на
так званий тимчасовий попит, який найбільш рельєфно
віддзеркалює глобальні тренди розвитку. У зв'язку з цим
досить важливою передумовою є встановлення прямої
потреби в реалізації стратегії екологізації за допомо$
гою селективного аналізу зовнішніх детермінантів ста$
ну здоров'я сучасної людини. Такий підхід може бути
застосований на основі зіставлення даних реального
споживчого поведінки з використанням спеціального
індексу соціо$поведінкових детермінантів стану здоро$
в'я. Пропонована кількісна модель, що була вперше за$
стосована доктором S. Schroeder, є діаграмою детермі$
нантів, що визначають стан здоров'я споживача (рис. 1).

Завжди вважалося, що здоров'я людини є головною
складовою комплексного запиту споживачів, який він
висуває до ринку. Тож не дивно, що споживач постійно
шукатиме ту інформацію і ті комунікації, які допомо$
жуть йому усвідомити своє власне ставлення до подій
(зробити своє життя кращим, а його тривалість довшим).
Виходячи з цього, цілком логічним виглядає обгрунту$
вання рівня локації цього фактора в шкалі запитів, що
дозволяє визначити загальний стан здоров'я індивіда, а
також якість його життя, включаючи задоволення (не$
задоволення) потреби в екологізації найважливішого
сегменту споживання. У сучасному суспільстві найбіль$
ший сегмент ринку, питома вага якого нерідко переви$
щує 40% називається "споживчими рішеннями" і інтег$
рує в своїй основі такі важливі складові як харчування,
шкідливі звички, якість сну тощо. Медійні комунікація
в цьому сегменті вважаються найбільш ефективними, ос$
кільки споживач буде регулярно здійснювати свій вибір.
Яскравим прикладом подібного роду медійних контентів
можуть вважатися лайф$стаіл шоу з їхнім адресним фо$
кусуванням на здоровому способі життя і усвідомлен$
ня прямої вигоди від нього. Не менш значущим сегмен$
том медійних комунікацій екологізації споживання є
соціо$економічний (20%). Його головним плюсом є так
зване дозволене безпосереднє втручання в повсякден$
не життя споживача (робота, освіта, сім'я, між людське
спілкування). У зв'язку із цим інтеграція медійних ко$
мунікацій і екологізації споживання матиме максималь$

Рис. 1. Детермінанти, що визначають стан здоров'я споживача

Джерело: [12].
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ну ступінь довіри з боку споживача, оскільки буде ви$
ходити з тих ресурсів, від використання яких він буде
залежний насамперед соціально. Отже, обидва сегмен$
ти будуть покривати практично 60% запитів споживачів,
які безпосередньо впливатимуть на їхнє життя та його
якість. Розглядати ж генетичну схильність (30%), а та$
кож рівень медичної допомоги (10%) як можливу аль$
тернативну платформу для медійних комунікаційних по$
відомлень про екологізацію споживання, з нашої точки
зору, недоцільно, адже попит на ці форми активності
поки що замалий.

Наступною за значущістю складовою медійної ко$
мунікації зокрема, екологізації споживання, є затребу$
ваність створюваних у суспільстві медійних платформ,
до яких час від часу звертається споживач. Аналіз інтен$
сивності запитів дозволяє ідентифікувати актуальність
того чи іншого медійного ресурсу з метою подальшого
просування стратегії екологізації споживання, а також
дослідження домінуючих тенденцій споживчих запитів
протягом певного відрізку часу. Виходячи з цього, мож$
на стверджувати, що фахівці отримали конкретну мож$
ливість більш широко використовувати таке поняття як
медійний тренд.

Американська дослідницька платформа Suzy, в ме$
жах якої було проведено кількісне опитування спожи$
вачів, що включало питання про те, де саме вони [спо$
живачі] вперше почули про останні тенденції в сфері
здорового харчування і екологізації споживання агро$
продуктів дозволила встановити, що чисельна складова
експерименту, яка базувалася на основі мережевої плат$
форми, налічувала понад мільйон респондентів. У про$
цесі обстеження великих масивів інформації і задля
підвищення якості експерименту споживачі були роз$
ділені на тих, хто проявляє інтерес до свого здоров'я і
тих, хто такої потреби не має (pис. 2).

Як витікає з результатів опитування, респонденти
незалежно від їх інтересу до власного здоров'я, відпо$
віли, що вони, як правило, про всі події і останні тен$
денції щодо здорового харчування дізнаються від своїх
друзів, сім'ї або ж з соціальних мереж, навідміну від та$
ких засобів масової інформації як телебачення, блоги,
газети, журнали або онлайн$джерела новин.

Згідно з результатами проведеного дослідження ті
учасники соціологічного опитування, які підтримують
здоровий спосіб життя, як правило, дізнаються про
останні тенденції екологічного споживання, а відтак і
здорового харчування через такі джерела інформації:
Facebook — 17%, Instagram — 15%, друзі або сім'я —
13%, блогери — 8%, ТВ — 8%. Тим часом респонденти,
котрі не підтримують здорового способу життя, швид$
ше за все, дізнаються про останні тенденції екологічно$
го споживання через такі медіа та соціальні платфор$
ми: Facebook — 20%, друзі або сім'я — 19%, Instagram
— 10%, джерела новин онлайн — 10%, телебачення —
10% [14].

Зіставлення специфіки затребуваності медійних ре$
сурсів у респондентів, що ведуть здоровий спосіб жит$
тя (домінуючими інформаційними сегментами яких:
Facebook, Instgramm і блогери), дозволяють зробити
висновок про те, що для усвідомлення й прийняття нової
ідеї цією групою споживачів передусім потрібен такий
медійний тренд, який би базувався на беззаперечному
авторитеті певної людини. До того ж він має бути бага$
то разів підтверджений її досвідом або ж власними до$
сягненнями. У світовій практиці такий медійний тренд,
отримав назву "Лідер думок". Неважко припустити, що
швидше за все саме йому довірятимуть значно більше,
ніж висловленим думкам друзів і сім'ї.

У респондентів, які не ведуть здорового способу
життя, ситуація виглядає по$іншому. Вони повною
мірою довіряють своїй родині, думці оточуючих (сег$
мент Facebook), а головне, і це є їхнім серьозним про$
рахунком — виробникам і телебаченню. Фактично таку
медійну поведінку можна охарактеризувати трендом

"Подбайте про мене". Представники цього напряму є
надзвичайно вимогливими до так званої турботи про
них. Вони потребують постійної допомоги від рідних та
друзів попри всі свої шкідливі звички, яких вони не ви$
знають, або визнають частково. Проте варто усвідоми$
ти, що подібного роду підходу щодо популяризації
екоспоживання не може вважатися універсальним, а
головне він повинен орієнтуватися на послідовний рух
ланцюжком систематизованих дій. Саме такі споживачі
формують цілісний комплекс конкретних медійних ко$
мунікацій, котрі мають бути зорієнтовані на тих респон$
дентів, котрі не ведуть здорового способу життя на$
томість очікують від медіа певної уваги до себе і вирі$
шення своєї конкретно взятої проблеми. Відтак завдан$
ня медіа повідомлення полягатиме у тому, щоб поясни$
ти респондентам, яку саме проблему дозволить виріши$
ти їхня усвідомлена підтримка концепції екологізації та
її імплементації в повсякденне життя. Описана вище ідея
знайшла своє практичне втілення в процесі моделюван$
ня медійних заходів у глобальному інформаційному се$
редовищі. Основними напрямами реалізації таких
проєктів стало активне впровадження концепції еколо$
гізації споживання агропродовольчої продукції у
свідомість конкретної цільової групи на основі вже
отриманих знань (рис. 3).

Представлена вище схема дає сублімоване загалом
уявлення про етапи розвитку комунікативної стра$
тегії концепції екологізації споживчих рішень шля$
хом залучення ЗМІ в усьому доступному їм обсязі.
Вона передбачає наявність певних таксономічних дій,
спільне умовне накладання яких забезпечить спожив$
чий прогрес сприйняття ідеї здорового способу жит$
тя:

Респонденти, що підтримують ЗСЖ
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Рис. 2. Структура джерел інформації респондентів, котрі
підтримують і не підтримують здоровий спосіб життя

Джерело: [13].
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— розроблення медійної стратегії, її промоутуван$
ня, обгрунтування потреб і врахування очікувань. Важ$
ливим трендом її успішності має бути системне розу$
міння актуальності та доцільності;

— ретельний підбір партнерів для реалізації масш$
табних медійних проєктів;

— створення впізнаваного персонажу (Маскота),
який дозволить виокремити той чи інший бренд з безлічі
інших;

— експансія образу, бренду та інших переваг до
світового маркетингового середовища, встановлення
довірчих відносин з брендом компанії [15—18];

— оцінювання прямої вигоди споживачів і вироб$
ників у процесі аналізу 3$х рівневих переваг (когнітивні,
поведінкові, охорона здоров'я).

Наведене вище дозволяє констатувати, що в процесі
реалізації етапів глобальної підтримки екологізації спо$
живання агропродовольчих товарів, надзвичайно важ$
ливим є використання інтегрованих медіа, що дозволя$
тиме посилити надходження різнорівневої інформації
про здоровий спосіб життя і ефективність ЗМІ.

ВИСНОВКИ
1. Коммунікативна підтримка глобальної екологі$

зації споживання агропродовольчої продукції є систе$
мою міжсекторальних відносин, скерованої на приско$

рення трансферу інформації, медійних продуктів, ре$
акції споживачів, моніторингу покупок з метою ство$
рення об'єктивної стратегії формування партнерських
стосунків між споживачем, продуцентом, глобальними
і регіональними медіа. Важливим напрямком діяльності
цих інтегрованих структур є створення потужних
інформаційних платформ як для тих, хто веде здоро$
вий спосіб життя так і для тих, хто такої потреби не має
або вважає її несвоєчасною.

2. Сучасна медійна система трансферу передбачає
взаємодію численних споживачів, виробників, марке$
тологів, психологів, мас медіа та інших зацікавлених
сторін з метою створення ефективних стратегій реалі$
зації комунікативної підтримки екологізації споживан$
ня агропродовольчої продукції, яка має охоплювати
системи послідовних таксономічних операцій: промо$
утування; визначення цільової аудиторії, її потреб і
очікувань; взаємодію медійних партнерів з виробника$
ми продуктів харчування; інтегрування селективних
медіа, пакування продукції, використання спеціальних
ефектів (промоакції, перфоменси, соціальні проекти).
Найважливішим досягненням реалізації стратегії по$
винна стати пряма споживча вигода, яка диференці$
юється на когнітивному, поведінковому рівні, а також
на етапі забезпечення високої якості життя та його
тривалості.

Рис. 3. Схема етапів реалізації стратегії глобальної комунікаційної підтримки екологізації виробництва
агропродовольчих товарів

Джерело: побудовано авторами.

 

 

 

 

групи на основі вже отриманих знань (рис. 3). 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Знання й інформація в умовах інформаційної еко�

номіки перетворюються на головні ресурси соціально�
економічного розвитку України. Модель світового гос�
подарства, яка формується під впливом сучасних інфор�
маційно�технологічних та глобалізаційних тенденцій,
часто називають "економікою послуг", і консалтинг
органічно вмонтовується у цю економіку [1]. Глобалі�
зація та інтернаціоналізація виробничої діяльності
суб'єктів господарювання створюють умови для акти�
візації консультаційних послуг. Формування нового
інформаційного суспільства безпосередньо пов'язано з
консалтинговою діяльністю, яка, з одного боку, є скла�
довою ринку послуг, а з іншого — сферою, що обслуго�
вує ринки товарів і послуг.

Для економічної науки консалтинг, що забезпечує
господарюючих суб'єктів професійними знаннями та
інформацією, ще не став об'єктом всебічного теоретич�
ного аналізу, що значною мірою ускладнює наукові по�
шуки в дослідженні проблем економічної трансформації
на етапі переходу до інноваційного типу економічного
розвитку, формування національних інноваційних сис�
тем, закономірностей становлення й розвитку економ�
іки знань, де сектор консалтингових послуг є одним з
найважливіших.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Нині різним аспектам консалтингової діяльності при�
свячено значну кількість наукових робіт зарубіжних та
українських авторів. Серед яких: Ф. Бутинець, В. Геєць,
П. Друкер, Л.Демидова, О. Марченко, М. Чечетов,
А. Чухно, Г. Эмерсон, Т. Решетняк, Д. Твітчелл, А. Ти�
щенко, С. Шиффман та ін.

Однак сьогодні науковим дослідженням з проблем
консалтингу властиві певна фрагментарність, перевага
практичного й навчального напрямків, брак єдності в
розумінні найважливіших аспектів змісту консалтинго�
вої діяльності, ролі консалтингу в сучасному інновацій�
ному процесі. Зростання ролі консалтингових ресурсів
у підвищенні ефективності й конкурентоспроможності
суб'єктів господарювання в умовах становлення інно�
ваційного типу економічного розвитку, та протиріччя
розвитку консалтингу в України актуалізують наукові
дослідження економічних відносин, пов'язаних з їх про�
дукуванням, обміном і впровадженням в фінансово�гос�
подарську практику.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасних тенденцій

розвитку консалтингу як універсальної інтелектуальної
сфери діяльності суб'єктів господарювання та обгрун�
тування економічного змісту консалтингових ресурсів,
що інституціонально закріплюються та передаються
суб'єктам господарювання на комерційних засадах для
забезпечення професійними знаннями та інформацією.

Ключові слова: консалтинг, послуги, інформація, підприємницька діяльність, ресурси, функції, інно�
ваційність, когнітивність, корисність, інтелектуальна сфера, регулювання.

Keywords: consulting, services, information, business activity, resources, functions, innovation, cognition,
utility,  intellectual sphere, regulation.

functions as: discrete functions and utility functions (reliability), which determine the generation and reproduction

of information, creating useful value of the service, planning its value, regulation, its standardization and

monitoring. The dominant directions of realization of consulting resources in the management systems of business

entities are proposed, which contribute to the increase of innovation culture at all hierarchical levels.

РЕЗУЛЬТАТИ
Оскільки основними рушійними силами сучасного

прогресу є інформаційні та інноваційні технології, кон�
салтинг як універсальна інтелектуальна сфера діяль�
ності з накопичення та розвитку інформаційно�іннова�
ційного потенціалу стає невід'ємним атрибутом сучас�
ного економічного життя. Роль консалтингу у сфері
управління бізнесом у створенні й розвитку сучасної
технології поширення знань, адекватній вимогам еко�
номіки сьогодення, полягає в тому, що консалтингова
діяльність, по�перше, належить до спеціальних каналів
передавання знань і доповнює при цьому загальні (сис�
тему освіти, засоби масової інформації тощо) [6]. По�
друге, консалтинг виступає елементом та чинником мо�
делювання та реінжинірингу бізнес�процесів, форму�
вання ринкової моделі взаємозв'язку науки й виробниц�
тва та забезпечує комерціалізацію наукових продуктів�
новацій з їх трансформацію в інновації. Тісна співпраця
з такими напрямами консалтингу, як консультації з по�
даткових питань, юридичні консультації, аудит та аут�
сорсинг бізнес�процесів дозволяє здійснити комплекс�
ний підхід до надання консультаційних послуг, який не
лише постійно бере до уваги інші напрямки бізнес�про�
цесів, але й активно їх поєднує один з одним.

Слід зазначити, що сприяючи інтелектуалізації
бізнесу та підвищенню інноваційної активності суб'єктів
підприємницької діяльності, консалтинг виступає дієвим
чинником та забезпечує ключову бізнес�функцію, що
відіграє важливу роль у сталому розвитку національно�
го обліку й аудиту та досягненні успіху у цих сферах
економіки. Також відмічаємо, що інформаційне суспіль�
ство у своєму розвитку прямує до нової формації —
суспільства знань або когнітивного суспільства.

Оскільки знання в управлінні бізнесом стають само�
стійним об'єктом економічних відносин у вигляді па�
тентів, винаходів та носіїв знань, чиї знання стають дже�
релом нових продуктів та послуг у вигляді інновацій,
когнітивний підхід у процесі управління підприємством,
у процесі діагностики та аналізу фінансово�господарсь�
кої діяльності, у веденні бухгалтерського обліку стає все
більш актуальним. Когнітивні системи в економіці по�
в'язані з використанням у сфері управління, бухгал�
терського обліку, аудиту та оподаткування методів і
моделей штучного інтелекту, інтелектуальних інформа�
ційних систем, систем підтримки прийняття рішень, інте�
лектуальної обробки даних. Розвиток нових методів
економічного моделювання, заснованих на когнітивних
моделях бізнес�аналітики стає важливим інструментом
підтримки управлінських рішень суб'єктів господарю�
вання. Прикладом практичної реалізації цього інстру�
ментарію є інтелектуальні системи планування вироб�
ництва, динамічні експертні системи диспетчерського
управління підприємством, фінансовий аналіз і плану�
вання на основі алгоритмів, інтелектуальні системи
управління інвестиційним портфелем та управління ри�
зиками [10].
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Перехід до інноваційного типу економічного роз�
витку є найважливішим напрямом та підгрунтям со�
ціально�економічних перетворень в умовах як сучасної
ринкової економіки, так і трансформаційної економіки
інверсійного типу [3, с. 75]. У країнах з розвиненою рин�
ковою економікою на етапі формування постіндуст�
ріального (інформаційного) суспільства інновації пере�
творилися на домінуючий чинник економічного зростан�
ня, інноваційна діяльність — на базову умову суспіль�
ного розвитку, а інноваційна сфера економіки — на
пріоритетний об'єкт національної економічної політи�
ки.

Визначено, що консалтинг є елементом, що об'єднує
ринки товарів та послуг, у вигляді "допомоги" у то�
варній, фінансовій, інвестиційній та іншій "непослуговій"
сфері, а також і в обслуговуванні самих послуг. Саме у
цьому і проявляється особливість видів та специфічність
консалтингу (податкового, управлінського, економічно�
го, інформаційного, інвестиційного тощо). Під впливом
постійної диверсифікації послуг, у зв'язку з інтеграцією
інновацій у виробництво, змінюється структура та
діяльність ринків. Створюються нові науково�виробничі
об'єднання, які здійснюють універсальні заходи, що
охоплюють усі стадії починаючи від ідеї розробки по�
слуги (товару) до доведення її кінцевим споживачам.
Набувають все більшого поширення фінансові та інвес�
тиційні послуги, виникають нові види послуг.

Дуже часто керівникам потрібен свіжий погляд на
систему управління в компанії, необхідно відшукати нові
шляхи для розвитку, допомогти в розробці нової стра�
тегії або ж оптимізувати бізнес�процеси підприємства.
В усіх цих випадках на допомогу можуть прийти фахівці
з управлінського консалтингу. Послуги управлінсько�
го консалтингу можуть коштувати недешево, проте при
ефективно організованій співпраці з консультантами,
вірній постановці цілей і завдань, витрати обов'язково
себе окуплять. Це може бути неоцінимий внесок у по�
дальший успішний розвиток вашого бізнесу.

У нашому діловому середовищі звичка звертатися до
консультантів доки не сформована, хоча в Європі і США
майже усі керівники в складних управлінських ситуаці�
ях використовують консалтинг в управлінні бізнесом.
Це допомагає їм завжди залишатися конкурентними і
тримати руку на пульсі свого підприємства.

Слід розрізняти консалтинг як діяльність з надання
ділових (професійних) послуг консультативного типу й
консультування. По�перше, консультування — це фор�
ма надання консалтингових послуг. Формування галузі
економічного консалтингу можна уявити як процес, що
включає, з одного боку, становлення й виокремлення
професійного консультування з питань управління
бізнесом — управлінського консультування як окремої
ділової послуги, з другого боку — як розвиток, а потім
уже організаційне виокремлення консультаційного на�
прямку діяльності фірм, що надають аудиторські, бух�
галтерські, юридичні та інші супутні послуги. Наприк�
лад, зараз практично всі компанії "великої четвірки"
аудиторських фірм виділили консалтинг в окремі брен�
ди [2]. По�друге, консультування стосовно суб'єкта гос�
подарювання може бути внутрішнім (внутрішньофірмо�
вим) і зовнішнім. Внутрішнє здійснюють співробітники
й консультаційні служби підприємства. Ознаками зов�
нішнього консультування є незалежність, організацій�
но�економічна і юридична відокремленість консультан�
та від суб'єкта господарювання, здійснення консульта�
ційного обслуговування на комерційних засадах. Еко�
номічний консалтинг, як підприємницька діяльність у
сфері надання послуг бізнесу, є формою саме зовніш�
нього консультування з управління бізнесом, податко�
вих питань, юридичні консультації, аудит та аутсорсинг
бізнес�процесів тощо.

Головне завдання (призначення) економічного
консалтингу — це забезпечення ефективності й конку�
рентоспроможності бізнесу за допомогою впроваджен�

ня досягнень науки, професійних знань та інформації у
підприємницьку практику на підставі ринкових відно�
син [6]. Ще на початку XX ст. один з перших професіо�
нальних консультантів Г. Емерсон у роботі "Двенадцать
принципов производительности" підкреслював, що
гігантський прогрес у виробництві виявився можливим
лише завдяки компетентним порадам, тому принцип
компетентної консультації заслуговує включення його
в число дванадцяти принципів продуктивності. Причо�
му компетентна консультація повинна зверху донизу
пронизувати будь�яке підприємство... й бути підгрунтям
застосування інших одинадцяти [8].

Узагальнюючи змістовні характеристики консалтин�
гової діяльності, автором доповнено дефініційне понят�
тя економічного консалтингу як підприємницької діяль�
ності професіональних консультантів з надання су�
б'єктам господарювання консалтингових послуг кон�
сультативного типу, що забезпечує підвищення ефек�
тивності й конкурентоспроможності бізнесу на підставі
впровадження досягнень науки, знань та новаторсько�
го досвіду у фінансово�господарську практику, у сфе�
ру технологічної трансформації компаній, що допомо�
же використовувати можливості цифрових технологій
для переосмислення потенціалу людини.

Слід відмітити, що поширення електронних послуг,
застосування інформаційних технологій, поява вір�
туальної реальності змінює вигляд економіки, характе�
ризуючи її як "цифрову". Більш того, поява і викорис�
тання цифрових технологій у всіх сферах економіки —
це і є прояв інноваційної економіки, при цьому термін
"цифрова економіка" лише концентрує увагу на те, який
саме сектор економіки розвивається нині найбільш ак�
тивно й інноваційно. Також, використовуючи поняття
інституційної економіки, ми можемо говорити про те,
які зміни відбулися в інституційній структурі в зв'язку з
появою і поширенням нових видів послуг і технологій
[7].

Треба підкреслити, що використання суб'єктами
господарювання консалтингових послуг сприяє, по�пер�
ше, досягненню здатності оптимально функціонувати на
базі засвоєння і використання знань, інформації, інно�
вацій, досвіду тощо. По�друге, консалтингові послуги
сприяють підвищенню ефективності використання ре�
сурсів суб'єкта господарювання, у т.ч. підвищенню ефек�
тивності працівників, прогнозуванню майбутніх потреб
суб'єкта господарювання у трудових ресурсах, адапта�
ція працівників до організаційних змін та забезпечення
цифрового досвіду персоналу, щоб побудувати робоче
середовище майбутнього.

Якщо розглядати управлінський консалтинг, то ми
вважаємо, що це діяльність, спрямована на підвищення
ефективності фірм, компаній, організацій. Як правило,
це залучення зовнішнього консультанта для оцінки си�
туації, що склалася, проведення діагностики та підго�
товки рекомендацій і стратегії досягнення бажаних ре�
зультатів. Так, управлінський консалтинг — це свого
роду пошук відповідей на ті питання, що виникають в
управлінні підприємством.

Нами обгрунтовано ключові підходи при викорис�
тання управлінського консалтингу, які включають де�
кілька етапів, а саме: а) знайомство з компанією і керів�
ництвом; б) експрес�аналіз або діагностика; в) пропо�
зиція рішень (рис. 1).

Результати дослідження доводять, що призначення
консалтингу як чинника підвищення ефективності й кон�
курентоспроможності бізнесу знаходить свій прояв у
його функціях (інформаційна; діагностична; посеред�
ницька). Поняття функції (обов'язок, коло діяльності
[3]) використовується багатьма науками, має різне тлу�
мачення залежно від їх предмета й завдань. Економічна
наука використовує цю категорію, по�перше, для пояс�
нення залежності, співвідношення між перемінними ве�
личинами, по�друге, для характеристики змісту еконо�
мічного призначення окремих суб'єктів господарюван�
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с. 73—74]. Надлишок інформації, як і асиметричний її роз�
поділ, обумовлює зростання витрат її відбору, експерти�
зи, з'ясування відповідності отриманих даних завданням
бізнесу, виступає чинником збільшення трансакційних
витрат у сучасний період. Оскільки ринкова ціна перестає
бути єдиним і достатнім джерелом інформації для суб'єктів
господарювання, поряд із ціновими сигналами, що визна�
чають їх економічну поведінку, все значнішу роль почи�
нають відігравати нецінові сигнали [11 с. 297]. До них слід
віднести знання й інформацію, що становлять зміст про�
фесіональних порад, рекомендацій, проєктів консуль�
тантів тощо. Тому використання економічними суб'єкта�
ми послуг професіональних консультантів аудиторських
фірм служить чинником подолання недосконалості інфор�
мації, сприяє економії трансакційних витрат.

З'ясовано, що особливо яскраво роль економічно�
го консалтингу в зниженні трансакційних витрат ви�
являється щодо трансакцій, об'єктом яких виступають
інтелектуально�інформаційні ресурси. Сьогодні знач�
но підвищуються витрати на укладання контрактів,
контроль їх виконання, збільшуються вони і від недо�
статньої специфікації прав власності, пов'язаних з да�
ними ресурсами. Це зумовлено не тільки кількісним
зростанням трансакцій на ринках об'єктів інтелекту�
альної власності, інформації, інновацій внаслідок
інформатизації економіки, підвищенням ролі знань та
інформації у підприємницькій діяльності, але й з особ�
ливостями і труднощами встановлення прав власності
на різні види інтелектуальних продуктів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, визначено економічний зміст консал�

тингових ресурсів як професійних знань, які інститу�
ціонально закріплюються та передаються суб'єктам гос�
подарювання на комерційних засадах разом з супутньою
інформацією й виявляються на 3�х взаємопов'язаних
рівнях: а) умова консалтингової діяльності (це наявність
ризиків); б) консалтинговий процес (цикл) як послідовне
проходження консалтинговими ресурсами стадій проду�
кування, обміну, впровадження у фінансову�господарсь�
ку діяльність (наприклад, великого арсеналу бізнес�тех�
нологій) (це наявність можливостей та ресурсів); в) ре�
зультат консалтингу — вигоди, отримані суб'єктами гос�
подарювання від використання консалтингових про�
дуктів і послуг як форми консалтингових ресурсів, яких
вони набувають у процесі бізнес�діагностики системи уп�
равління, внутрішнього і зовнішнього середовища, в яких
працює компанія ( це наявність отримання вигід).

Доведено, що консалтингові ресурси є складовими
інноваційного потенціалу будь�якого підприємства й
виступають чинниками продукування і впровадження
в фінансово�господарську діяльність інформаційних
технологій та організаційно�управлінських новацій.
Запропоновано домінуючи напрямки реалізації кон�
салтингових ресурсів в управлінських системах
суб'єктів господарювання, а саме: а) забезпечення пе�
ретворення наукових ідей та продуктів�новацій в інно�
вації; б) встановлення та посилення взаємозв'язку і
взаємодії усіх функціональних елементів інноваційних
систем для досягнення їх стратегічної мети — забез�
печення інноваційного розвитку бізнесу; в) сприяння
підвищенню інновативності й інноваційної активності
суб'єктів господарювання, розвитку інноваційного
підприємництва; г) удосконалення міжфірмового та
корпоративного управління інноваційною діяльністю;
д) підвищення інноваційної культури, розвиток інно�
ваційного мислення господарюючих суб'єктів для фор�
мування сприятливого інноваційного клімату.

Поряд з існуючими функціями консалтингу як
підприємницької діяльності (інформаційна функція;
діагностична функція; посередницька функція) нами
було доповнена класифікація функцій консалтингу для
формування інноваційного потенціалу суб’єктів госпо�
дарювання консалтинговими ресурсами, серед яких:

дискретні функції й функції корисності (надійності), що
обумовлюють генерування та відтворення інформації,
та для яких характерні особливості побудови консал�
тингової послуги, які властиві мультіатрибутивній мо�
делі багаторівневої ієрархічної структури – із створен�
ням корисної цінності послуги, плануванням її вартості,
регламентації, її стандартизації, та моніторингу.
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У статті розглянуто теоретикоJметодологічний підхід до організації діяльності транснаціональних корJ

порацій в умовах глобалізаційних процесів економіки. Обгрунтовано теоретикоJметодологічний базис

створення економічних передумов діяльності транснаціональних корпорацій, який стає підгрунтям їх

визначення у швидкозмінних процесах світогосподарських відносин як форма організації великого бізнеJ

су, адекватно відповідаючому сучасному характеру міжнародного поділу праці. Це, з однієї сторони, дозJ

воляє забезпечувати високу економічну ефективність такої діяльності, з іншої — дозволяє постійно виJ

користовувати великий потенціал пристосовності до нових умов і сприйнятливості до інновацій. ВисвітJ

лена роль і практичне значення транснаціональних корпорацій за способом і формами організації їх діяльJ

ності щодо забезпечення розвитку міжнародного виробничоJзбутового, торгівельного і фінансового комJ

плексу з єдиним центром прийняття рішень у країні розташування з їх філіями, представництвами та

дочірніми компаніями.

The article considers the theoretical and methodological approach to the organization of transnational

corporations in the globalization of the economy. The study found that the close relationship between global

processes and their main players makes it appropriate to comprehensively consider the main aspects of

multinational companies and the characteristics of the current stage of globalization, where today they have

some differences from other companies. In the course of their evolution, they have developed various models of

internal organization and strategy of economic behavior, in which the development trends of multinational

companies are trends in the world economy as a whole. Based on this approach, the theoretical and methodological

basis for creating economic preconditions for transnational corporations is substantiated, which becomes the

basis for their definition in the rapidly changing processes of world economic relations as a form of big business

organization, adequately corresponding to the modern nature of the international division of labor. In turn, this

leads to positive changes in the investment climate, and encourages the growth of transnationalization of national

economies that are united in an economic bloc. Integration also intensifies crossJborder mergers and acquisitions,

which are becoming the main method of foreign investment. On the one hand, this approach allows ensuring

high economic efficiency of international activities, on the other — allows you to constantly use the great potential

of adaptability to new conditions and receptivity to innovation. The role and practical significance of transnational

corporations in the way and forms of organization of their activities to ensure the development of international

production, sales, trade and financial complex with a single decisionJmaking center in the host country with

their branches, representative offices and subsidiaries. It is determined that the influence of transnational
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Умови сучасної тенденції інтернаціоналізації бізне$

су, транснаціоналізацію процесів виробництва і руху
капіталу, відносять до лідируючих позицій багатона$
ціональних компаній, міжнародних не тільки за розма$
хом діяльності, а й за складом вкладеного капіталу, яки$
ми виступають транснаціональні корпорації (ТНК).

Сучасна спеціальна науково$навчальна література не
містить єдиного однозначного трактування поняття ТНК,
а також критеріальних відмінних їх чинників від інших
підприємств. Внаслідок чого, вітчизняні і зарубіжні автори,
при визначенні категорії "транснаціональна корпорація",
виділяють міжнародні операції, які є основною ознакою
формалізації ТНК. В економічній літературі існує декілька
близьких змістовних визначень ТНК, висвітлених у проекті
Кодексу поведінки ТНК розроблений ООН, де ТНК визна$
чається як "…будь$яке державне, приватне або змішане
підприємство, що має відділення у двох або більше країнах,
незалежно від юридичної форми і сфери діяльності цих
відділень, і відповідно функціонує за певної системою прий$
няття рішень, що дозволяє проводити узгоджену політику
і узагальнюючу стратегію через один або більше центрів з
прийняття рішень, у рамках яких, відділення пов'язані між
собою певними відносинами, де одне або декілька з них
можуть надавати значний вплив на діяльність інших і, зок$
рема, користуватися спільними знаннями та ресурсами, со$
лідарно розділяючи відповідальність" [1].

Водночас стрімкий розвиток глобалізаційний про$
цесів у світовій економіці, спонукає до окреслення тео$
ретико$методологічного базису діяльності транснаціо$
нальних корпорацій, який стане підгрунтям у їх визна$
ченні в умовах швидкозмінних процесів світогосподарсь$
ких відносин. У цьому випадку ТНК необхідно розгляда$
ти як форму організації великого бізнесу, найбільш адек$
ватно відповідаючому сучасному характеру міжнародно$
го поділу праці, що дозволяє забезпечити високу еконо$
мічну ефективність діяльності інтегрованої корпорації,
з однієї сторони, з іншої — дозволить постійно викорис$
товувати величезний потенціал пристосовності до нових
умов і сприйнятливості до інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Становлення і розвиток транснаціональних корпо$

рацій не залишило поза увагою дослідників з цього пи$
тання. Так вагомий внесок в розробку базових теоре$
тико$практичних питань функціонування ТНК здійс$
нили відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, серед них:
Дж. Даннінг, М. Портер, С. Хаймер, Ю. Козак, Д. Лук'$
яненко, Ю. Макогон, О. Рогач, С. Якубовський. Різно$
манітність аспектів діяльності таких корпорацій з їх
впливом на національну економіку досліджували Я. Жа$
ліло, В. Мотриченко, В. Македон, П. Мекшун, М. Овча$
рук, Т. Паневник, Л. Шабаліна та ін. Проте динамізм
розвитку транснаціоналізаційних процесів зумовлює
необхідність виявлення сутнісних характеристик та
уточнення теоретико$методологічних ознак діяльності
транснаціональних корпорацій з подальшим пошуком
чіткої їх класифікації в сучасних реаліях.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення комплексного підходу

до розгляду основних аспектів діяльності транснаціо$

corporations on the world economy is of a dualistic nature, such as a product of dynamically developing

international economic relations and a powerful mechanism of influencing them, forming new and modifying

existing economic relations.

Ключові слова: транснаціональні корпорації, ефективність, рентабельність, інновації, інвестиції, ви�
робництво, готова продукція та послуги.
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нальних корпорацій із врахуванням характерних рис су$
часного етапу глобалізації економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний етап розвитку світової економіки характе$

ризується істотними якісними змінами. Відбувається
зміна світового господарства в технологічному, економ$
ічному, соціальному та інших відносинах, що сприяє зро$
станню темпів міжнародного переміщення капіталів, при$
скоренню процесів глобалізації, де основними рушійними
силами стали транснаціональні корпорації, яким можна
надати декілька основних визначень: "...юридична особа
(їх сукупність), яка має у власності, господарському
віданні або оперативному управлінні, відокремлене май$
но на територіях двох або більше країн" [1]; "…фірма,
корпорація, компанія, що здійснює основну частину своїх
операцій за межами країни, в якій вона зареєстрована,
найчастіше в декількох країнах, де має мережу відділень,
філій, підприємств [2]. ТНК — найбільші компанії, за ка$
піталом — національні, які перетворилися на основі ви$
ведення капіталу в міжнародні сфери своєї діяльності, за
якою здійснюється не менше 1/4 їх виробничої активності
[3]. Або, "…господарське об'єднання, що складається з
головної (материнської) компанії і іноземних філій" [4].

Однак найчастіше під ТНК розуміють "…велике
об'єднання, що використовує у своїй господарській
діяльності міжнародний підхід і передбачає формуван$
ня і розвиток міжнародного виробничо$збутового, тор$
гового і фінансового комплексу з єдиним центром прий$
няття рішень в країні базування і з філіями, представ$
ництвами та дочірніми компаніями в інших країнах" [5].
Водночас провідна теза для ТНК полягає у поєднанні
центру керівництва щодо певних ступеней самостійності
вхожих до неї структурних підрозділів (філій, дочірніх
компаній), які знаходяться в різних країнах.

Головна тенденція світової економіки сьогодні — це
те, що транснаціональний характер діяльності корпорацій
давно перейшов суто економічні межі. Реалії такі, що ТНК
взаємопов'язані з усіма сторонами життя суспільства, по$
чинаючи з політики і економіки та закінчуючи соціальною
сферою і екологією, внаслідок чого, в сучасному глобаль$
ному світі роль ТНК зростає в геометричній прогресії.

З однієї сторони, ТНК сьогодні виступають в якості
головного рушійного фактору глобалізації, утворюючи
найбільш активно розвиваючий сектор світової економі$
ки, з іншої — є відображенням специфіки розвитку всієї
світогосподарської системи в рамках глобалізаційних про$
цесів. Тісний взаємозв'язок глобальних процесів і їх ос$
новних гравців обумовлює доцільність комплексного роз$
гляду основних аспектів діяльності ТНК і характерних рис
сучасного етапу глобалізації, де на сьогодні вони володі$
ють такими відмінностями від інших підприємств [6]:

— конкуренція у світовому масштабі із планетарним
баченням ринків;

— основна мета — максимізація розмірів ринку і
прибутків;

— "розподіл" світового ринку з небагатьма глобаль$
ними ТНК;

— об'єднання суб'єктів господарювання за їх філія$
ми, виробництвами, спільними підприємствами в єдиний
ланцюг (мережу) управління, інтегровану з іншими ме$
режами ТНК;
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— домінуюча участь у галузях високих технологій;
— забезпечення високо рентабельної діяльності

внаслідок своєчасних змін географічно$галузевого роз$
поділу структури в масштабі бізнесу ТНК;

— інтеграційна тенденція глобалізації компаній між
собою у форматі альянсів або укладання стратегічних угод.

Як і будь$які комерційні організації, ТНК у ході
своєї еволюції виробили різні моделі внутрішньої орга$
нізації і стратегії економічної поведінки. Сьогодні тен$
денції розвитку ТНК — це тренди світової економіки
загалом. У свою чергу аналіз особливостей діяльності
ТНК надає змогу окреслити основні тенденції сучасно$
го етапу їх розвитку. І як було зазначено вище, світове
господарство, на сучасному етапі, визначається пара$
метрами процесу глобалізації, які у свою чергу склада$
ються з двох взаємопов'язаних напрямків — розширен$
ня ТНК і регіоналізація. Цей взаємозв'язок можна про$
стежити на прикладі ЄС, де міграція капіталу ТНК по$
казала бурхливе зростання в умовах інтеграційних про$
цесів [7]. Такі зміни вплинули на інвестиційний клімат і
поставили ТНК перед необхідністю адаптувати транс$
кордонні операції до нових умов розміщення інвестицій.
Однак водночас, ТНК проводить глобальну міжнародну
корпоративну інтеграцію, що має важливе значення для
посилення конвергенції національних господарств в ЄС.

Таким чином, з одного боку, ТНК, маючи потужну
мережу зарубіжних філій і дочірніх компаній, істотно
збільшували внесок в об'єднання національних економік
ЄС. З іншого — вдосконалення механізмів функціону$
вання єдиного ринку стимулювало і оптимізувало між$
народне виробництво і збут (табл. 1).

У свою чергу регіоналізація призводить до позитив$
них змін у інвестиційному кліматі, що в свою чергу спо$
нукає до посилення темпів зростання транснаціоналізації
національних економік, які об'єднані в економічний блок.

Регіональна інтеграція активізує і транскордонні
злиття та поглинання, які стають основним методом
здійснення іноземних інвестицій.

Повертаючись до питання про теоретичні аспекти
функціонування ТНК, необхідно зазначити, що
найбільш часто корпорація створюється на основі прин$
ципу вертикально$інтегрованої компанії, яка має певні
переваги, розповсюджуючись і на багатогалузеве вироб$
ництво.

I. Переваги вертикально$інтегрованої ТНК:
1) ефективність і гнучкість у забезпеченні основно$

го виробництва сировиною і напівфабрикатами;
2) внутрішні канали реалізації готової продукції;
3) зменшення економічних ризиків у зв'язку пере$

бування ТНК на "чужій" території.

II.  Переваги вертикально$інтег$
рованої ТНК з багатогалузевим ви$
робництвом:

1) володіння диверсифікованої
виробничою базою, інтегрованою си$
стемою обслуговування і розвинени$
ми збутовими зв'язками, що може
значно зміцнити присутність ТНК на
певній території;

2) вертикально інтегрований під$
хід надає ТНК зосереджувати власні
ресурси на виробництві наукомісткої
продукції, в той час як місцеві компанії
забезпечують виробництво напівфаб$
рикатів на умовах "аутсорингу".

Такий підхід дозволяє ТНК
істотно збільшувати рентабельність
виробництва, тому цей принцип фун$
кціонування виступає одним з про$
відних фундаментальних принципів
побудови сучасної транснаціональ$
ної корпорації, де за сучасних умов
їх прийнято виокремлювати на три
види:

1. Транснаціональні корпорації (ТНК) — найбільші
компанії, здійснюючи власну ділову активність у зару$
біжних країнах, на основі представництва своїх дочірніх
компаній і філій, володіють службами виробництва і
збуту виробленої продукції, науково$дослідними цент$
рами і т.п.

2. Багатонаціональні корпорації (БНК) — трести,
концерни і виробничі об'єднання, які являють собою
міжнародні фірми за ареалом діяльності та з контролю
над ними. БНК — об'єднуючі національні компанії, зна$
ходяться у двох або більше країнах, де виробнича і нау$
ково$технічна їх потужність належать власникам таких
країн.

3. Міжнародні корпоративні союзи (МКС) — утво$
рюються на основі виробничої, науково$технічної та
комерційної складової, що являє собою спеціальне
об'єднання промислового, банківського й інших кон$
цернів, створення яких слугує для вирішення глобаль$
них економічних завдань.

Внаслідок здійснення своєї діяльності, ТНК має
цілий комплекс спонукальних мотивів глобалізації сво$
го бізнесу, забезпечення його найбільшої ефективності
і прибутковості в плані:

— прагнення до технологічного лідерства;
— оптимізації розміру корпорації і економія масш$

табу;
— доступу до іноземних природних ресурсів;
— боротьби за нові ринки збуту (подолання імпор$

тних бар'єрів);
— зниження собівартості і збільшення конкурентоз$

датності своєї продукції за рахунок її розміщення та
раціоналізації пропозицій;

— встановлення дієвого контролю на ринках інозем$
них держав через філії материнських компаній;

— оптимізації оподаткування, використовуючи спе$
цифічні риси податкової системи держав.

Безсумнівно, діяльність ТНК повинна бути виправ$
дана з комерційної точки зору (отримання прибутку),
за такого підходу ТНК має низку переваг по відношен$
ню до звичайних компаній [8]:

1. ТНК заповнює обмеженість внутрішнього ринку
за рахунок зарубіжних країн, у той час як звичайні ком$
панії не мають реальних можливостей виходити на
міжнародний ринок.

2. Відносна легкість проникнення на ринок за раху$
нок наявних засобів і зв'язків які допомагають подола$
ти протекціоністські бар'єри приймаючої країни.

3. Вигідні умови в конкурентній боротьбі за допо$
могою можливості ведення цінової і нецінової політи$
ки на товарному ринку.

Таблиця 1. Тенденція становлення і розвиток транснаціональних корпорацій

Тенденція Суть тенденції 
Розширення економічних, 
політичних і соціальних масштабів 
функціонування ТНК 

ТНК перетворилися на повноправних суб’єктів у 
світовій економіці і політиці. Свідченням тієї ролі, яку 
в даний час відіграють ТНК у світі, стало створення при 
ООН «Центру» і «Комісії ООН з ТНК» 

Концентрація та централізація 
капіталу корпораціями 

Злиття і поглинання залишаються одним з основних 
інструментів у посиленні економічної могутності ТНК 
для подальшого домінування на світових ринках 

Нова стратегічна мета – зростання 
прибутку 

Дана тенденція поступово приходить на зміну 
колишньої стратегії – скорочення витрат 

Зростання числа ТНК, які прагнуть 
переорієнтувати свою діяльність на 
сферу послуг 

Диверсифікації діяльності ТНК привела до переходу на 
виробництво продукції високого рівня, переділу і 
концентрації діяльності та інвестицій у сфері послуг 

ТНК створює і використовує високі 
технології 

ТНК, маючи доступ до фінансових ресурсів, багато 
вкладають в науково-дослідну діяльність 

Збільшення фінансових потоків 
ТНК пов’язаних з обслуговуванням 
матеріального виробництва 

Здебільшого вільний транснаціональний капітал є 
спекулятивним. Фінансовий ринок став грати 
незалежну від ринку товарів і послуг роль, а гроші самі 
перетворилися в товар 

ТНК ведуть активну діяльність із 
створення власної інформаційної 
мережі 

ТНК формують єдині для всього світу стандарти 
передачі та обробки інформації, однакові фінансові та 
інформаційні інститути 
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4. Економія на масштабах виробництва.
5. Використання ресурсів інших країн (робоча сила,

виробничі потужності та ін.).
6. Здатність переміщати виробничі ресурси туди, де

вони використовуються найбільш ефективно. Сенс та$
кого переміщення — скорочення виробничих витрат і
більш раціональне використання того чи іншого факто$
ру виробництва.

7. Стійкість ТНК під час криз, яка досягається за раху$
нок масштабу виробництва, завдяки якому компанія може
маніпулювати ціною на продукцію і обсягом її випуску.

У рамках дослідження, окрім вищенаведеного, більш
важливим є аналіз "силових" характеристики ТНК або
критеріїв, за якими цю силу і значимість можна було б
"зважити". Однією з головних характеристик "сили" є
рівень капіталізації, як всієї корпорації загалом і її акти$
вів в країнах присутності. Загальний рівень капіталізації
є показник сили для тиску на свою державу і на міжна$
родні організації, а рівень капіталізації в країнах при$
сутності — на їх державні структури. У зв'язку з таким
підходом, при аналізі діяльності ТНК використовуєть$
ся поняття "індекс транснаціоналізації", за якого роз$
різняють два їх види.

1. Індекс транснаціоналізації компаній — відобра$
жає ступінь залученості певної ТНК у виробництві то$
варів та наданні послуг в країні реципієнті. Він розра$
ховується як середній показник щодо відношення іно$
земних активів, продажів та чисельності працівників до
загального обсягу активів, продажів і чисельності пра$
цівників зайнятих у корпорації.

2. Індекс транснаціоналізації країн — оцінює зна$
чення іноземних ТНК для певної країни. Він розрахо$
вується як сума чотирьох величин: часткою прямих вкла$
дених іноземних інвестицій за всіма капітальними вкла$
деннями всередині країни; відношенням накопичених у
країні прямих іноземних інвестицій до ВВП країни; ча$
сткою філій іноземних корпорацій у виробництві ВВП
країни; часткою зайнятих у цих філіях до всієї чисель$
ності зайнятих у країні.

Звідси необхідно відмітити, що практично на сьо$
годні ринкова капіталізація окремих ТНК становить
близько 300—500 млрд дол. США, а щорічні обсяги про$
дажів складають приблизно 150—200 млрд дол. США.
Внаслідок чого, за індексним підходом у промислово
розвинених країнах іноземний капітал виробляє близь$
ко 25% промислової продукції, а в країнах що розвива$
ються — близько 50% і більше. Крім того, на частку ТНК
доводиться до 2/3 всієї світової торгівлі. Водночас
ТНК — ключова ланка процесу інновацій, вони володі$
ють більш ніж 80% ліцензій і патентів на нову техніку,
технологію і ноу$хау та близько 75—80% загальносві$
тового обсягу науково$дослідних розробок [8].

Таким чином, саме транснаціональні корпорації в
силу свого існування є провідною організаційною струк$
турою на світовому ринку і контролюють значну части$
ну міжнародного капіталу та торгівлю. ТНК легко про$
никають на іноземні ринки і завойовують їх, досягають
конкурентних переваг за допомогою проведеної корпо$
ративної політики, отримують прибутки і надприбутки,
стаючи поряд з державами головними гравцями на міжна$
родному ринку. Тому активізація діяльності ТНК для
економіки кожної країни відкриває нові можливості для
інтеграції у світовий поділ виробництва, сприяє підвищен$
ню конкурентоспроможності на міжнародному ринку.

ВИСНОВКИ
Транснаціональні корпорації — основний структур$

ний елемент більшості світових економік, основна ру$
шійна сила їх розвитку і підвищення ефективності.
Світові тенденції інтернаціоналізації капіталу і вироб$
ництва, лібералізація зовнішньої торгівлі та приватиза$
ція стратегічних альянсів, допомогли ТНК стати цент$
ром глобального економічного розвитку. В сучасних
умовах формування світового глобального ринку істот$

но підвищується роль, а також збільшуються масштаби
функціонування ТНК, які служать своєрідним міжна$
родним регулятором промислового виробництва і роз$
поділу готового продукту.

Вплив ТНК на світову економіку носить дуалістичний
характер. З одного боку, ТНК є наслідком (продуктом)
міжнародних економічних відносин, які динамічно розви$
ваються, а з іншого — самі виступають потужним механі$
змом впливу на них, формуючи нові і видозмінюючи існу$
ючі економічні відносини. Крім того, ТНК є основним
структурним елементом будь$якої відкритої економіки,
рушійною силою економічного розвитку та підвищення
конкурентоспроможності країн загалом. Своєю присут$
ністю ТНК впливають на економіку приймаючих країн,
прискорюють науково$технічний процес, інтернаціоналі$
зацію господарського життя. Завдяки їм залучається пря$
ме іноземне інвестування, відкривається доступ до фінан$
сових ресурсів ТНК, здійснюється інтеграція у світові еко$
номічні процеси та доступ до зовнішніх ринків.
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FEATURES OF APPLYING A CREDIT NOTE FROM A NONJRESIDENT IN UKRAINE

Багатьом вітчизняним імпортерам доводиться стикатися з кредитJнотами від іноземних партнерів.

Передусім слід з'ясувати поняття кредитJноти.

КредитJнота — це розрахунковий документ, у якому міститься повідомлення, скероване однією зі

сторін (постачальником) іншій стороні (покупцю) про запис у кредит рахунку останньої визначеної суми

через настання обставини, яка надала іншій стороні право вимоги цієї суми. Це визначення використоJ

вують податківці у своїх роз'ясненнях, його зустрічаємо і в судовій практиці.

Сфера його застосування дуже широка. Але найбільш розповсюджений варіант — коли за допомоJ

гою кредитJноти оформляють знижку на товари, отримані від нерезидента. Причому надається така знижJ

ка нерідко вже після оприбутковування, а інколи й після продажу закордонного товару. З тим, які обJ

лікові, митні та податкові наслідки чекають підприємство, яке отримало таку кредитJноту, розберемося

в цій статті.

Статтю присвячено дослідженню сутності кредитJноти, висвітлено порядок документального офорJ

млення та податковоJмитні наслідки. Проведено деталізацію відображення в бухгалтерському обліку

кредитJноти від нерезидента.

The article is devoted to the study of the nature of the credit note, documented procedure and tax and customs

consequences are explained. The accounting is detailed credit notes from a nonJresident.

The credit note is tied to specific facts: granting a discount on goods supplied by a nonJresident, a bonus for

motivation or settling issues with substandard goods.

A credit note is a settlement document that contains a notice sent by the supplier to the buyer of the goods,

on the entry in the credit account of a certain amount, given the occurrence of circumstances that gave the buyer

the right to claim this amount.

More often, a credit note is used in the case of providing the buyer with a discount or bonus. But it is possible

that the credit note is used in a situation with substandard goods: as a debt forgiveness in terms of the value of

defective goods or as reimbursement of costs associated with the elimination of defects. However, be careful, the

credit note is only a message from a nonJresident that you are receiving a discount or waiting for a refund. The

basis for the credit note should be the agreement itself It should provide for the possibility, conditions and nature

of its provision.
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If the contract does not specify these conditions, they must be supplemented by provisions (additional

agreement), which would regulate the mechanism of drawing up such a document as a credit note.

Therefore, the nature of the credit note sent to you will depend on the terms of your foreign trade

agreement with a nonJresident supplier or on an additional agreement made to such an agreement.

And so that the tax consequences do not catch you by surprise, consider the possible contractual

interpretations of the credit note.

The credit note is characterized by the following features:

1) a credit note may arise only between entities that are in a settlement relationship as a result of

concluding a foreign trade contract;

2) credit note — a message from the supplier / creditor to the address of the buyer / debtor. The

notification is made in the form of a settlement document, the initiator of which is the supplier;

4) sending a credit note or "entry in the credit account" on the credit note involves reducing the debt of

the buyer / debtor to the supplier / creditor;

5) the credit note is issued in the event of certain circumstances or after the fulfillment of certain conditions

by the buyer under the contract, as a result of which the buyer has the right to demand from the supplier to

reduce the debt for the delivered goods.

Thus, based on the above, the credit note is a message that the value of the goods is reduced, and the

basis for such notice is a contract or additional agreement, which should provide for the possibility of a

discount.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У вітчизняних нормативах кредит$нота не згадуєть$

ся. Але кредит$ноти не заборонені, законні та активно
застосовуються. Перш ніж перейти до податків та об$
ліку слід визначитися з поняттям.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичними питаннями трансфертного ціноутво$
рення, а також їхньою практичною реалізацією займа$
ються багато вітчизняних та зарубіжних науковців, дер$
жавних діячів і практиків, фірм та міжнародних органі$
зацій. Однак питання кредит$ноти незважаючи на грун$
товні дослідження в фахових виданнях питань оподат$
кування і бухгалтерського обліку є недостатньо вивче$
ним в умовах українських реалій. Зокрема базові понят$
тя трансфертного ціноутворення і приклади його фун$
кціонування (у тому числі з позицій податкового кон$
тролю) розглядали Х. Віллмотт, К. Друрі, Дж. Фостер
та Ч. Хорнгрен, Ю. Аркатова, П. Дзюба, М. Макаренко,
Т. Савченко, Л. Павленко, О. Полянська, О. Терещен$
ко, М. Колдовський та ін. Значну роль у цьому аспекті
можуть відіграти податкові консультанти, які спро$
можні надавати роз'яснення з актуальних проблем ви$
бору методики та дотримання правил і принципів транс$
фертного ціноутворення.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Насамперед зазначимо, що чинним законодавством
України не передбачено такого поняття, як "кредит$
нота" та не визначено його правовий статус.

Ключові слова: кредит�нота, трансфертне ціноутворення, нерезидент, податково�митні наслідки, ар�
куш коригування, інвалютна заборгованість.

Key words: credit note, transfer pricing, non�resident, tax and customs consequences, adjustment sheet, foreign
currency debt.

Кредит$нота — документ, за допомогою якого ре$
гулюються розрахункові відносини із закордонними
контрагентами. Сфера його застосування дуже широ$
ка. Але найбільш розповсюджений варіант — коли за
допомогою кредит$ноти оформляють знижку на това$
ри, отримані від нерезидента. Причому надається така
знижка нерідко вже після оприбутковування, а інколи
й після продажу закордонного товару. З тим, які об$
лікові, митні та податкові наслідки чекають підприєм$
ство, яке отримало таку кредит$ноту, розберемося в цій
статті.

МЕТА СТАТТІ
Основною метою наукового дослідження є висвіт$

лення теоретичних засад поняття "кредит$нота" та по$
рядок її відображення в бухгалтерському обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Передусім нагадаємо, що кредит$нота є тільки по$
відомленням, отриманим від нерезидента, про те, що до$
говірна вартість товару зменшена. А підставою для та$
кого повідомлення виступає сам договір або додаткова
угода до нього. У них і має бути передбачена можливість
та умови надання такої знижки, а також порядок її
оформлення за допомогою кредит$ноти.

Крім того, якщо отримана від нерезидента кредит$
нота не містить обов'язкових реквізитів первинного до$
кумента, передбачених ст. 9 Закону України "Про бух$
галтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999 р. № 996$XIV, необхідно додатково оформи$
ти документ, що містить такі реквізити. Він і буде доку$
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ментальною підставою для відображення наданої зниж$
ки в обліку (наприклад, бухгалтерська довідка або акт
про встановлення нової ціни).

Кредит$нота (англ. Credit$note) — це розрахунко$
вий документ, в якому міститься повідомлення, яке на$
правляється однією із сторін (постачальником), що пе$
ребуває у розрахункових відносинах, іншій стороні (по$
купцеві) про запис у кредит рахунку останньої певної
суми через настання обставини, що створила у іншої
сторони право вимоги цієї суми.

Кредит$нота характеризується такими ознаками:
1) кредит$нота може виникнути тільки між су$

б'єктами, що перебувають у розрахункових відносинах
у результаті укладення зовнішньоекономічного кон$
тракту;

2) кредит$нота — повідомлення від постачальника/
кредитора на адресу покупця/боржника. Повідомлен$
ня складається у формі розрахункового документа,
ініціатором складання якого виступає саме постачаль$
ник;

3) право на застосування, оформлення, складання
кредит$ноти виникає у постачальника після виникнен$
ня у покупця кредиторської заборгованості перед ним;

4) направлення кредит$ноти або "запис в кредит ра$
хунку" за кредит$нотою передбачає зменшення забор$
гованості покупця/боржника перед постачальником/
кредитором;

5) кредит$нота оформлюється при настанні певних
обставин або після виконання певних умов покупцем за
договором, в результаті яких у покупця виникає право
вимагати від постачальника зменшення заборгованості
за поставлені товари.

Звернемо увагу, що перелік обставин, за яких поку$
пець набуває права вимоги, у відповідь на яке постачаль$
ник$нерезидент повинен скласти кредит$ноту, чітко не
визначений навіть у міжнародній практиці. Такі обста$
вини сторони обумовлюють у контракті.

У практиці зовнішньоекономічних відносин кре$
дит$нота найчастіше застосовується у разі: надання
покупцю знижки або бонусів; виявлення покупцем
недопоставлених або бракованих товарів; необхід$
ності знищення покупцем прострочених товарів; ви$
явлення факту помилки, що призвела до виписки по$
стачальником розрахункових документів за завище$
ною ціною тощо.

Документальне оформлення кредит$ноти.
Кредит$нота може виникати тільки у рамках кон$

тракту, який, у свою чергу, передбачає можливість
використання такого розрахункового документа
сторонами і тільки за тих обставин, які обумовлені
контрактом. Відповідно, на етапі укладення контрак$
ту на поставку товару сторони мають передбачити у
відповідних його розділах умови та порядок складан$
ня кредит$ноти, її документального оформлення.
Якщо контрактом зазначені умови не передбачено,
то його необхідно обов'язково доповнити положен$
нями, які регулюватимуть механізм складання тако$
го документа, як кредит$нота. У разі виявлення по$
купцем факту поставки неякісного товару, такий
факт має бути зафіксований документально, наприк$
лад, актом про невідповідність якості. Після складан$
ня такого акта покупець має направити постачаль$
нику$нерезиденту претензію, яку той задовольняє
шляхом складання кредит$ноти. В результаті скла$
дання кредит$ноти постачальник зменшує суму пла$
ти за поставлений товар.

Кредит$нота у складі доходів.
Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід", а також норм

ст. 134, 135 Податкового кодексу сума зменшення за$
боргованості покупця$резидента на підставі отриманої
від нерезидента кредит$ноти має бути визнана іншим
операційним доходом та вплинути на об'єкт оподатку$
вання з податку на прибуток. Отримання знижки від не$
резидента за подальшими поставками.

З метою врегулювання питання щодо зменшення
кредиторської заборгованості покупця через поставку
нерезидентом товару неналежної якості та зменшення
впливу цієї операції на об'єкт оподаткування з податку
на прибуток необхідно:

 — внести зміни до контракту щодо механізму вре$
гулювання питань у випадку надходження товару нена$
лежної якості;

 — повідомити продавця про поставку товару нена$
лежної якості, додавши до повідомлення перелік това$
ру, якість якого є неналежною, та ознак неналежної
якості;

 — запропонувати переоцінку вартості товару у
зв'язку із втратою ним належної якості із зазначенням
за кожним товаром його зміненої ціни та вартості;

 — запропонувати продавцю на суму поставки не$
якісного товару надати знижку на товар у майбутніх
поставках;

 — отримати від продавця$нерезидента відповідь
щодо надання знижки при майбутніх поставках.

Бухгалтерський облік кредит$ноти.
Порядок відображення в обліку знижки на товар,

отриманої після його оприбутковування, національни$
ми стандартами не визначено. А ось згідно з п. 11 МСБО
2 "Запаси" торговельні знижки віднімають від витрат,
пов'язаних з придбанням товару. Тому, якщо товар пе$
ребуває на складі, на дату отримання кредит$ноти слід
відкоригувати його первісну вартість, що буде відоб$
ражено проводкою: Дт 281 — Кт 632 (методом стор$
но).

Якщо ж товар уже реалізований, то проводки мо$
жуть бути різні залежно від періоду його реалізації. Так,
якщо кредит$нота отримана в тому самому календар$
ному році, в якому відбулася реалізація, необхідно
відкоригувати собівартість реалізації товару: Дт 902 —
Кт 632 (методом сторно). Якщо ж знижка надана в на$
ступному після реалізації товару році, її слід відобра$
зити проводкою: Дт 632 — Кт 719.

Відображаючи знижку в обліку, необхідно врахува$
ти, що інвалютна заборгованість н дату отримання кре$
дит$ноти в смі наданої знижки трансформується в не$
монетрану статтю. Адже в цій частині її погашення гро$
шовими коштами не відбувається.

Тому в разі, якщо до дати отримання кредит$ноти
валютна заборгованість підлягала перерахунку, тобто
на неї раніше вже були нараховані курсові різниці (на$
приклад, на дату балансу, або на дату часткового її по$
гашення), то такі нараховані на суму знижки курсові
різниці тепер мають бути відкориговані.

Приклад. 12.11.2015 р. підприємство оприбуткову$
вало імпортні товари вартістю $250000 (курс НБУ —
22,756907 грн/$). 20.01.2016 р. отримано кредит$ноту на
суму $50000 (курс НБУ — 24,844282 грн/$). Водночас
станом на 20.01.2016 р. підприємство уже реалізувало
товари зазначеної партії на суму 2503259,80 грн (у
тому числі 1137845,40 грн у 2015 році). Курс НБУ на
31.12.2015 р. — 24,000667 грн/$.

Для того щоб правильно розподілити суму наданої
знижки, слід визначити частку реалізованого товару (у
тому числі у 2015 році) у загальній вартості цієї партії.
При цьому для спрощення прикладу вважатимемо, що
жодні інші витрати, крім вартості за контрактом,
підприємство до собівартості товару не включало.

Частка нереалізованих товарів: (5689226,80 грн —
2503259,80 грн): 5689226,80 грн = 0,56.

Частка реалізованих у 2016 р. товарів: (2503259,80
грн — 1137845,40 грн): 5689226,80 грн = 0,24.

Частка реалізованих у 2015 р. товарів: 1137845,40
грн: 5689226,80 грн = 0,20.

Податково$митні наслідки.
Одразу зазначимо такий нюанс: якщо до дати отри$

мання кредит$ноти товари були реалізовані за ціною
нижче, ніж їх первісна договірна вартість, і підприєм$
ство на виконання вимог п. 188.1 ПКУ донарахувало по$
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даткові зобов'язання з ПДВ на різницю між ціною реа$
лізації та договірною вартістю, то при зменшенні дого$
вірної вартості є всі підстави відкоригувати такі раніше
донараховані ПЗ. Причому можливість проведення та$
кого коригування не обмежена жодними строками,
адже про виправлення помилок у цьому випадку не
йдеться. Провести коригування слід на дату отримання
кредит$ноти.

Крім того, якщо контрактна вартість товару змен$
шена, виникає резонне запитання: а чи може бути відко$
ригована і митна вартість цього товару? Адже в разі,
якщо митна вартість буде зменшена, усі митні платежі,
сплачені при ввезенні товару, також будуть перерахо$
вані.

Згідно з п. 1 ст. 269 МКУ за письмовим зверненням
декларанта або уповноваженої ним особи і з дозволу
контролюючого органу інформація, зазначена в митній
декларації, може бути змінена. Після закінчення про$
цедури митного оформлення таке право зберігається за
декларантом протягом трьох років з дня закінчення мит$
ного оформлення (п. 2 ст. 269 МКУ).

Порядок унесення змін до митних декларацій виз$
начається Кабміном (п. 7 ст. 269 МКУ). Так, для внесен$
ня змін декларант (або уповноважена ним особа) має
подати митному органу заяву разом із засвідченими в
установленному порядку копіями документів, що
підтверджують необхідність унесення таких змін.

Про це йдеться в абзаці другому п. 33 Положення
про митні декларації, затверджене постановою КМУ від
21.05.2012 р. № 450. При отриманні знижки такими до$
кументами можуть бути додаткова угода про зміну ціни,
оновлена специфікація, кредит$нота.

Якщо митний орган прийме рішення про внесення
змін до митної декларації, він оформить до неї аркуш
коригування за формою згідно з додатком 4 до Поло$
ження № 450 (див. п. 37 цього Положення).

Оформлення аркуша коригування здійснюють у по$
рядку, затвердженому Мінфіном (абзац четвертий п. 37

Положення № 450). Так, згідно з п. 12 Порядку № 1145
у розділі II аркуша коригування відображають розра$
хунок сум митних платежів з урахуванням нових даних,
а до розділу III вносять фактичні дані про доплату (по$
вернення) митних платежів, штрафні санкції (у разі їх
наявності), зокрема зазначають: код виду платежу, дату,
суму, підстави для повернення або доплати. Такий ар$
куш коригування має бути оформлено митним органом
протягом 10 робочих днів з дня надходження до митно$
го органу інформації про доплату (повернення) сум
митних платежів або реєстрації заяви декларанта
(уповноваженої особи) в митному органі (п. 3 Поряд$
ку № 1145).

Водночас митний орган може відмовити у внесенні
змін до митної декларації, але в такому разі він зобо$
в'язаний невідкладно, у письмовому або в електронно$
му вигляді повідомити декларанту про причини та об$
ставини такої відмови ( п. 1 ст. 269 МКУ).

Однією з причин відмови в цьому випадку може бути
метод, за допомогою якого була визначена митна
вартість при первісному декларуванні. Так, якщо вона
була визначена одним із другорядних методів, передба$
чених п. 1 ст. 57 МКУ (ср. 030958400), передивлятися її в
разі отримання кредит$ноти митний орган навряд чи
стане. А ось якщо митна вартість визначалася основним
методом — виходячи з договірної вартості, для її пере$
гляду є всі підстави.

Проте варто зазначити, що позиція податківців з
цього питання не така оптимістична. У своєму листі від
15.10.2015 р. № 21843/6/99$99$19$03$02$15 вони заяви$
ли, що вносити зміни до митних декларацій на підставі
документів, які були створені після здійснення митного
оформлення товарів, при отриманні від постачальника$
нерезидента кредит$ноти підстав немає.

Вважаємо, що такий підхід податківців занадто ка$
тегоричний і законодавчо не обгрунтований, адже
можливість коригування митної вартості передбачена
МКУ.

Таблиця 1. Облік кредит�ноти, отриманої від нерезидента

Бухгалтерсь
кий облік № 

з/п Дата Зміст господарської операції 

Дт Кт 

Сума, 
($/грн) 

1 12.11.2015 Оприбутковано товари  
($250000 х  22,756907 грн/$ = 5689226,80 грн) 

281 632 $250000 
5689226,80 

2 31.12.2015 Відображено курсову різницю на дату балансу  
(24,000667 грн/$ - 22,756907 грн/$) х $250000 

945 632 310940 

3 Відображено суму наданої знижки: 
3.1 20.01.2016 Відкориговано вартість нереалізованих товарів  

($50000 х 0,56 х 22,756907 грн/$) методом сторно 
281 632 $28000 

637193,40 
3.2 20.01.2016 Відкориговано собівартість реалізованих у 2016 році 

товарів ($50000 х 0,24 х 22,756907 грн/$) методом 
сторно 

902 632 $12000 
273082,88 

3.3 20.01.2016 Відображено суму знижки, що припадає на реалізовані 
у 2015 році товари ($50000 х х 0,20 х 22,756907 грн/$) 

632 719 $10000 
227569,07 

4 Відображено курсові різниці, якщо згідно з обліковою політикою, на дату господарської операції 
а) курсові різниці розраховуються в межах суми господарської операції і перерахунок заборгованості за 

цією статтею на кінець дня не проводиться: 
4.1 20.01.2016 Відкориговано раніше нараховану курсову різницю* 

(24,000667 грн/$ - 22,756907 грн/$) х 50000 
632 719 62188 

б) курсові різниці розраховуються за всією статтею (або в межах суми господарської операції і на кінець 
дня проводиться перерахунок залишку заборгованості за цією статтею): 

4.1 20.01.2016 Відкориговано раніше нараховану курсову різницю* 
(24,000667 грн/$ - 22,756907 грн/$) х $50000 

632 719 62188 

4.2 20.01.2016 Відображено курсову різницю на суму заборгованості, 
що залишилася  
(24,844282 грн/$ - 24,000667 грн/ $) х $200000 

945 632 168723 

* Якби знижка була надана в тому ж році, що й нарахована курсова різниця, яка підлягає коригуванню, 
проводка була б така: Дт 945 – Кт 632 (методом сторно) 
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Що ж до долі податкового кредиту з ПДВ, сплаче$
ного при ввезенні товару, то вона безпосередньо зале$
жатиме від "митного" результату.

Так, якщо контролюючий орган прийме рішення
про перерахунок митної вартості, а відповідно і мит$
них платежів, сплачених при ввезенні товарів, сума
ввізного ПДВ також буде зменшена. Податковий кре$
дит у такому разі підлягає зменшенню в періоді офор$
млення аркуша коригування. Адже згідно з п. 201.12
ПКУ документом, що підтверджує право на віднесен$
ня сум податку до податкового кредиту у разі ввезен$
ня товарів на митну територію України, є митна дек$
ларація, оформлена згідно із законодавством. А офор$
млений митним органом аркуш коригування є не$
від'ємною частиною відповідної митної декларації (аб$
зац п'ятий п. 37 Положення № 450). Тому обов'язок
відкоригувати податковий кредит виникає тільки в пе$
ріоді оформлення аркуша коригування незалежно від
дати фактичного повернення з бюджету сумм перепла$
ченного ПДВ.

До речі, відобразити таке коригування слід у рядку
11.1 поточної декларації з ПДВ зі знаком "мінус" (див.
листи ДФСУ від 28.12.2015 р. № 27875/6/99$99$19$03$
02$15, від 22.12.2015 р. № 27404/6/99$99$19$03$02$15 з
поправкою на чинну форму декларації). Хоча харківські
податківці рекомендують у цьому випадку подавати
уточнюючий розрахунок до податкової декларації того
періоду, в якому до податкового кредиту було включе$
но суму ПДВ за відкоригованою митною декларацією
(див. лист ГУ ДФС у Харківській обл. від 25.09.2015 р.
№ 3147/10/20$40$15$01$15). Проте, на наш погляд, та$
кий підхід законодавчо не обгрунтований, адже уточ$
нюючий розрахунок слід подавати в разі виправлення
помилок, які в цьому випадку допущені не були.

Якщо ж платник податків не звернувся до конт$
ролюючого органу із заявою про необхідність пере$
рахувати митну вартість або контролюючий орган
відмовив платнику в її перегляді, суми ПДВ, сплаче$
ного при ввезенні товарів на митну територію Украї$
ни, залишаться незмінними. Відповідні суми податко$
вого кредиту в такому разі коригуванню також не
підлягають.

Що стосується податку на прибуток — до різниць
між бухгалтерським фінансовим результатом та об'єк$
том обкладення податком на прибуток факт отримання
кредит$ноти не призводить.

ВИСНОВКИ
— Кредит$нота є повідомленням про те, що вартість

товару зменшена, а підставою для такого повідомлення
є договір або додаткова угода, в яких і має бути перед$
бачена можливість надання знижки.

— Інвалютна заборгованість на дату отримання
кредит$ноти в сумі наданої знижки трансформуєть$
ся в немонетарну статтю, а тому курсові різниці, на$
раховані на суму такої знижки, підлягають коригу$
ванню.

— Якщо митна вартість при ввезенні товарів визна$
чалася виходячи з договірної вартості цих товарів, то
при зміні договірної вартості є підстави і для відповід$
ного коригування їх митної вартості.

— Для зміни митної вартості декларант (або упов$
новажена ним особа) подає митному органу заяву і
додає до неї засвідчені в установленому порядку копії
документів, що підтверджують підстави для внесення
змін.

— У разі, якщо митна вартість і сума митних пла$
тежів перераховані, податковий кредит з ПДВ, сплаче$
ного при ввезенні товару, має бути відкоригований у
періоді отримання від митного органу аркуша коригу$
вання.

— Якщо митна вартість і митні платежі не відкори$
говані, для коригування відповідних сум податкового
кредиту з ПДВ підстав немає.
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TIME MANAGEMENT AS A PERSONNEL WORK PLANNING TECHNIQUE

У статті розглянуто сутність таймJменеджменту та його значення у системі управління часом персоJ

налу. Досліджено генезис поглядів науковців на категорію "таймJменеджмент" та проаналізовано метоJ

ди планування робочого часу персоналу. Розкрито особливості особистого та корпоративного таймJмеJ

неджменту. Розглянуто 5 етапів таймJменеджменту: 1) формування цілей; 2) планування; 3) прийняття

необхідних рішень для виконання майбутніх справ; 4) виконання запланованих справ; 5) контроль і

підбиття підсумків. Виявлено причини, які перешкоджають менеджеру ефективно використовувати власJ

ний час. Розглянуто іноземний та вітчизняний досвід успішного таймJменеджменту на прикладі діючих

підприємств. Перспективами подальших досліджень у напрямі ефективного використання робочого часу

є практичне впровадження технології таймJменеджменту з урахуванням специфіки діяльності підприєJ

мства, деталізація етапів інвентаризації та аналізу часу з розробкою показників аналізу часу та інтегJ

рального показника оцінки ефективності системи таймJменеджменту на підприємстві.

The article considers the essence of time management and its importance in the personnel time management

system. The genesis of scientists' views on the category of "time management" is studied and the methods of

planning staff working hours are analyzed. Features of personal and corporate time management are revealed. 5

stages of time management are considered.

1. Formation of goals. This stage is the most important because it determines the effectiveness of the final

results. The direction of further work depends on the right goal, which must be formulated clearly and specifically.

2. Planning. Systematic planning is the key to efficient time allocation. Writing down plans allows you to

understand the amount of work that needs to be done. Working with a toJdo list, which guides us in the right

direction, improves productivity by 25% on the first day.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Часовий простір — це один з найважливіших ре$

сурсів людини, який є конкретно обмеженим та не$
відновним, його не можна замінити чи повернути, од$
нак його можна ефективно "конвертувати" — перетво$
рюючи на конкретні цінності в житті. Основна пробле$
ма, з якою зіштовхується основна маса керівників
підприємств — це нестача часу. Водночас можна бути
цілеспрямованим, організованим, ефективним, раціо$
нально планувати свій робочий час, але знаходитись під
тиском поганої організації часу своїх підлеглих та ко$
лег.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває
впровадження найбільш ефективних інструментів вико$
ристання робочого часу кожним зі співробітників, тоб$
то сучасних технологій тайм$менеджменту.

На сьогодні одним з ключових інструментів підви$
щення адаптивності є застосування технологій тайм$ме$
неджменту як частини системи управління персоналом
для збільшення ефективності використання робочого
часу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань управління робочим часом та
тайм$менеджменту присвятили свої наукові праці такі
вчені, як, зокрема, Г. Архангельський, А. Вацьківська,
Х. Велтье, С. Далримпл, В. Дерев'янко, Г. Євтушенко,
Л. Зайверт, О. Колесов, Д. Клеменс, Й. Кноблаух,
Ф. О'Коннелл, С. Прентис, Б. Трейси, А. Холодницька.
Наявні дослідження не враховують специфіки підприє$
мства, яка має бути врахованою під час вирішення за$
дач щодо ефективного управління робочим часом пра$
цівників, не приділено належної уваги практичній скла$

3. Making the necessary decisions to perform future cases. Contradictory issues may arise before starting

work, and in order to be as focused as possible on the implementation of the planned, it is necessary to make

certain decisions in advance, which will allow you to work more efficiently.

4. Execution of planned cases. The process of domination is carried out precisely for the purpose of realization

of plans. That is why after the formation of goals and decisionJmaking comes the stage of implementation of

plans.

5. Control and summarizing. At this stage, the work done is evaluated and, if necessary, certain adjustments

are made.

Due to the fact that each person has their own characteristics, there is a need to form an individual technology

of time management taking into account such mechanisms: biological clock, which depends on what part of the

day is the maximum human activity; intellectual engineering, which means the use of knowledge about human

potential and the dominant hemisphere of the brain; psychological clock, which distinguishes the psychological

time perspective, which includes the psychological present, past and future and the perception of time as a

process of formation of the psychological present; a style of human behavior that reflects the moral and ethical

norms of the individual and determines his behavior in various life situations.

Prospects for further research in the effective use of working time are the practical implementation of time

management technology taking into account the specifics of the enterprise, detailing the stages of inventory

and time analysis with the development of time analysis and integrated indicator of time management system

efficiency.

Ключові слова: тайм�менеджмент, управління часом, корпоративний тайм�менеджмент, особистий тайм�
менеджмент, методи тайм�менеджменту, оптимізація робочого часу.

Key words: time management, corporate time management, personal time management, time management methods,
working time optimization.

довій системи тайм$менеджменту, розробці єдиного
підходу щодо впровадження тайм$менеджменту у прак$
тику сучасних підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд визначення змісту та методів

тайм$менеджменту, висвітлення параметрів взаємо$
зв'язку та суттєвих відмінностей та виявлення причин
ефективності (неефективності) використання методів
тайм$менеджменту.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах сьогодення одним з найефективніших

шляхів підвищення адаптивності є застосування прин$
ципів тайм$менеджменту як складової системи управ$
ління персоналом для збільшення продуктивності та ра$
ціоналізації використання робочого часу.

Для початку зазначимо, що управління часом —
це процес організації часу таким чином, щоб зросла
ефективність його використання. Базові принципи
процесу тайм$менеджменту закладаються в тому, що
основну увагу слід приділяти правильному розподілу
та інвестуванню часу, а не тому, як пришвидшити сам
процес.

Існують загальні принципи, або етапи, здійснення
управління часом:

1) постановка мети, визначення і формулювання
мети (цілей);

2) планування і розставляння пріоритетів;
3) реалізація — конкретні кроки і дії відповідно до

наміченого плану і порядку досягнення мети;
4) контроль досягнення мети і виконання планів [4,

с. 149].
Наведемо традиційну для сучасного тайм$менедж$

менту схему його циклу (рис. 1).
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Відповідно до рисунку 1 цикл тайм$менеджменту
включає п'ять замкнутих в цикл компонентів$функцій
(постановка мети, планування, ухвалення рішення, ви$
конання рішення, контроль над виконанням рішення, по$
становка нової мети тощо і один наскрізний компонент,
присутній на усіх етапах циклу (інформація, комуніка$
ція)).

Формування на підприємстві системи управління
часом, передусім, має бути орієнтоване на розвиток у
працівників трьох найважливіших складових часової
компетентності, зокрема: усвідомлення часу, емоцій$
ного переживання часу і організації часу професій$
ної діяльності, що в комплексі забезпечує їхню емоц$
ійну стабільність, стресостійкість та самоорганізацію
[2, с. 281].

Сьогодні доцільно виокремити два рівні тайм$менед$
жменту [2, с. 281]:

— особистий тайм$менеджмент — це сукупність
різних технік та технологій організації власної роботи
працівника, яку він здійснює в особистих інтересах, не
бажаючи водночас даремно витрачати ресурси свого
часу; охоплює технології особистого росту та тайм$ме$
неджменту;

— корпоративний тайм$менеджмент основну увагу
зосереджує на часовій організації роботи всіх праців$
ників підприємства, наслідком якої є ефективне вико$
ристання часу кожним з них; передбачає впровадження
стандартів економного та результативного використан$
ня бюджету робочого часу.

Для підвищення ефективності використання робо$
чого часу з впровадженням технології тайм$менеджмен$
ту на підприємстві необхідно:

— чітко планувати цілі і завдання на місяць, а не
тільки на робочий день;

— планувати завдання за терміновістю та за склад$
ністю;

— ділити складні і великі завдання на дрібні;
— не вирішувати особисті питання в робочий час;
— зосереджуватися на поточній справі, не поспіша$

ти і не метушитися, перемикаючись з однієї справи на
іншу.

Прийнявши рішення про пріоритетність виконання
тієї, чи іншої роботи, доцільно переходити до її плану$
вання та реалізації відповідних дій. Згідно з тайм$менед$
жментом є такі етапи виконання планів [5]:

1. Формування цілей. Цей етап є найвідповідальні$
шим, оскільки він визначає ефективність кінцевих ре$
зультатів. Напрям подальшої роботи залежить від пра$
вильно поставленої цілі, яку потрібно формулювати
чітко та конкретно.

2. Планування. Систематичне планування є запору$
кою ефективного розподілення часу. Занотовування
планів дає змогу осягнути розмір робіт, що має бути
виконаний. Робота зі списком запланованих справ, який
направляє нас в потрібне робоче русло, у перший же
день покращує продуктивність на 25 %.

3. Прийняття необхідних рішень для виконання май$
бутніх справ. Перед початком роботи можуть виникати
суперечливі питання і для того, щоб максимально бути
зосередженим на здійсненні запланованого, слід попе$
редньо прийняти певні рішення, які дозволять працю$
вати ефективніше.

4. Виконання запланованих справ. Процес пануван$
ня здійснюється саме з метою реалізації задумів. Саме
тому після формування цілей і прийняття рішень насту$
пає етап реалізації планів.

5. Контроль і підбиття підсумків. На цьому етапі
оцінюється виконана робота і, за потреби, вносяться
певні корективи.

У зв'язку з тим, що кожна людина має свої особли$
вості, виникає потреба у формуванні індивідуальної тех$
нології управління часом з урахуванням таких ме$
ханізмів [3, с. 171—177]:

— біологічного годинника, від якого залежить те,
на яку частину доби припадає максимальна активність
людини;

— інтелектуального інжинірингу, під яким розумі$
ють використання знань про людський потенціал і до$
мінуючу півкулю мозку;

— психологічного годинника, в якому виокремлю$
ють психологічну часову перспективу, яка включає в
себе психологічне теперішнє, минуле й майбутнє та

Рис. 2. Дані опитування щодо суб'єктивної зміни рівня втоми та рівня мотивації працівників
ТОВ "Нова Пошта"

Джерело: розраховано авторами.

Рис. 1. Цикл тайм�менеджменту

Джерело: [4, с. 149].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/2020122

сприйняття часу як процесу формування психологічно$
го теперішнього;

— стилю поведінки людини, який відображає мо$
ральні та етичні норми особистості та визначає її пове$
дінку у різних життєвих ситуаціях.

Важливим компонентом планування тайм$менед$
жменту є структуризація часу роботи і відпочинку.
Потрібно робити паузи і змінювати види діяльності,
так найкраще можна попередити втому. Ефек$
тивність зміни діяльності відзначають працівники і
такої компанії, як ТОВ "Нова Пошта". За даними
опитування працівників, більшість з них відзначають
збільшення мотивації та зменшення втоми на робо$
чому місці (рис. 2).

Отже, працівники справді відзначити збільшення
мотивації та зменшення втоми. Рівень втоми знизився з
7,8 до 5,1 балів, а рівень мотивації підвищився з 5,3 до
7,2 балів. Все це показує ефективність системи частої
зміни діяльності для співробітника, оскільки таким чи$
ном для організму створюється більше різноманіття в
справах.

Слід зазначити, що за кордоном велика увага при$
діляється чіткому визначенню самої норми часу і її скла$
дових, у зв'язку з чим на національному і галузевому
рівнях розроблені спеціальні довідники, термінологічні
тлумачення всіх понять, методичні уніфікації і тому по$
дібне. Наприклад, у Великобританії розроблений єди$
ний термінологічний довідник по нормуванню праці [1,
с. 20—25].

Світовий досвід і практика відрізняються великою
різноманітністю гнучких форм зайнятості. Концепція
скороченого робочого тижня (compressed work week)
вперше стала застосовуватися в Сінгапурі на початку
1970$х рр. в якості альтернативи стандартного 5$ден$
ного робочого тижня — при збереженні загальної
кількості щотижневих робочих годин (за законодав$
ством Сінгапуру — 40 годин) скорочується кількість

робочих днів. Наприклад, чотири робочих дні по 10 го$
дин кожен, або три робочих дні по 12 годин кожен;
або чотири 9$годинних робочих дня (з понеділка по
четвер), а в п'ятий день (п'ятниця) працівник працює
один раз в два тижні протягом 8 робочих годин. При$
кладом може служити практика лікарні "КК Вімінс
енд Чілдрен Хоспіталь", де замість 8$годинного ро$
бочого дня застосовується 12$годинний робочий день
для медичного персоналу (90% зайняті цією формою),
що дозволило скоротити число відсутніх на роботі з
тих чи інших причин, краще задовольняти запити
пацієнтів [6].

Для більш наочного порівняння різних форм орга$
нізації робочого часу наведемо відмінності в продуктив$
ності персоналу зі зміною частки працівників, які пра$
цюють за гнучкою формою організації часу в Сінгапурі
(табл. 1).

Для того щоб провести кореляційно$регресійний
аналіз залежності продуктивності від частки праців$
ників, що працюють з гнучким робочим часом, наведе$
мо лінію тренду даної залежності на рисунку 3.

Відповідно з даними рисунку 3, динаміка є доволі
показовою, адже фактично зі збільшенням частки
працівників, в яких робочий час є гнучким, збільшуєть$
ся і продуктивність у вартісному вираженні. Рівняння
регресії має вигляд: y = 7,9487x + 44,854, де y — це
рівень продуктивності в вартісному вираженні на 1 пра$
цюючого на 1 годину, дол. США, x — частка зайнятих
працівників з гнучким робочим часом, %. Тобто зі
збільшенням частки зайнятих з гнучким робочим ча$
сом на 1% продуктивність на 1 годину на 1 працюючо$
го збільшиться на 7,94 дол. США. Якщо за цією модел$
лю, припустити, що ця частка становитиме 0, тобто всі
працюватимуть за фіксованим робочим часом, то про$
дуктивність склала б 44,85 дол. США на 1 працюючого
на 1 годину. А це вже набагато скромніший показник,
ніж 101,8 дол. на годину. Коефіцієнт детермінації дор$

Рис. 3. Графік тренду залежності продуктивності праці персоналу від частки працівників
з гнучким робочим часом в Сінгапурі

Джерело: розраховано авторами.

Таблиця 1. Продуктивність персоналу та частка працівників
з гнучким робочим часом у Сінгапурі

Джерело: розраховано авторами.

Рік 

Частка працівників, 
що працюють з 
гнучким робочим 

часом, % 

Продуктивність 
персоналу,  

дол. на годину 

2010 3,9 74,2 
2011 4,5 78,3 
2012 5,2 85,3 
2013 5,4 82,6 
2014 5,1 88,2 
2015 5,6 91,4 
2016 5,3 92,6 
2017 6,1 95,2 
2018 6,8 99,3 
2019 7,5 101,8 
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івнює 87,42%, а тому доцільно говорити про адек$
ватність цієї моделі.

Якщо зауважити про проблеми планування робочо$
го часу, то однією з проблем, які заважають менеджеру
ефективного використовувати власний час є невизна$
ченість важливості справи. Навіть при складанні спис$
ку потрібних справ і викреслюванні вже зроблених, не$
виконаними можуть залишитися найважливіші та тер$
мінові завдання.

Окремо слід виділити проблему відкладання неприє$
мних справ на майбутнє. Трапляється, що менеджер
змушений зробити неприємну роботу і тому максималь$
но відтягує час її виконання, тим самим весь цей час зна$
ходячись в напруженні. Краще одразу братися за такі
справи, щоб уникати нервового напруження і швидше
позбутися завдань, які по тій чи іншій причині виклика$
ють дискомфорт [5].

Проблемним питанням залишається мультитаскінг.
У ситуаціях недостатності часу виконання двох або
більше задач одночасно може видатись гарною ідею, а,
втім, це не так. Неможливо поєднувати два завдання,
кожне з яких вимагає вашої зосередженості. Людина
фізіологічно не в змозі однаково ефективно виконува$
ти дві речі одночасно, можна лише переключатися з
однієї на іншу і при цьому робити їх не так ефективно,
як це можна зробити, виконуючи їх по черзі. Вирішити
цю проблему можна шляхом зосередження уваги на
чомусь конкретному, а не розсіювати її. Поступово та в
порядку черги виконувати свої обов'язки [5].

Ще однією проблемою управління часом виступа$
ють непотрібні рішення, які відіймають час. Кожне
рішення, яке людина приймає, погіршує можливість для
прийняття наступного. Щодня доводиться приймати
безліч рішень різного ступеня важливості. І чим більше
менеджер зосереджує увагу на малозначимих речах, тим
менше він концентрується на тих, які справді вагомі.
Марк Цукерберг сказав з цього приводу: "Я намагаюсь
позбавити своє життя від непотрібних турбот, щоб скон$
центруватись на роботі. Якщо я витрачаю свою енергію
на речі, які неважливі в моєму житті, в мене з'являється
відчуття, що я не виконую свою роботу належним чи$
ном" [7]. Вирішенням такої проблеми може стати
мінімізація малозначимих рішень та автоматизм у вико$
нанні повсякденної рутини.

ВИСНОВКИ
З проведеного дослідження можна зробити такі вис$

новки. Тайм$менеджмент є одним із першорядних
інструментів, які використовує менеджер у своїй діяль$
ності. Методи тайм$менеджменту, які застосовуються
з метою упорядкування робочого часу, є ефективними
за умови систематичного дотримання відповідних прин$
ципів, використання яких допомагає менеджеру успіш$
но виконувати свої завдання та раціонально розподіля$
ти свій час таким чином, щоб виконувати все вчасно.

Оскільки професіоналізм менеджера безпосередньо
впливає на організацію роботи всього підприємства, то
невід'ємною та важливою частиною його професійної
діяльності та розвитку є самоменеджмент як постійне
покращення своїх навичок та ефективне використання
часу.

Перспективами подальших досліджень у напрямі
ефективного використання робочого часу є практичне
впровадження технології тайм$менеджменту з ураху$
ванням специфіки діяльності підприємства, деталізація
етапів інвентаризації та аналізу часу з розробкою по$
казників аналізу часу та інтегрального показника оцін$
ки ефективності системи тайм$ менеджменту на під$
приємстві.
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У статті представлено і розглянуто основні методичні положення та рекомендації щодо застосування

різних систем ремонту і технічного обслуговування відновлення заводської системи машин. Виявлено,

що на сьогодні ремонт і технічне обслуговування для відновлення заводської системи машин не тільки

забезпечує високий рівень безпеки, надійності та її працездатності, але й створює цінність у бізнесJпроJ

цесах. Внаслідок цього вона стає стратегічним фокусом для компаній і вимагає комплексного підходу.

ОрганізаційноJтехнічні системи ремонту і технічного обслуговування, які використовуються при відновJ

ленні заводської системи машин, як правило, застосовують  нормативну базу, планування, організуванJ

ня, мотивування, контролювання, регулювання як до сукупності різноманітного устаткування, обладJ

нання, агрегатів тощо або, іншими словами,  як до системи незалежних об'єктів. Відповідно, всі реглаJ

ментні роботи дуже часто проводяться на підставі рекомендацій підприємствJвиробників щодо устаткуJ

вання, обладнання, агрегатів тощо. Але заводська система машин є сукупністю залежних, взаємопов'яJ

заних об'єктів, націлених на кінцеву мету — випуск продукції певної якості, кількості тощо. У процесі

життєвого циклу заводська система машин може перебувати у справному, несправному, працездатноJ

му, непрацездатному, а також у граничному станах.

Тому завданням організації технічного обслуговування  техніки є збереження протягом усього періоJ

ду експлуатації належного рівня придатності, тобто допустимої вірогідності виникнення  особливих сиJ

туацій, зумовлених несправностями обладнання, машин, агрегатів та інших складних підсистем. А це

змінює філософію підходу до відновлення, а й відповідно — завдання ремонту і технічного обслуговуJ

вання. Якість технічного стану сучасної заводської системи машин потрібно забезпечувати, в основноJ

му, методами технічного обслуговування за технічним станом. Використання методів технічного обслуJ

говування за технічним станом потребує постійного контролю рівня  придатності обладнання, машин,

агрегатів та інших складних агрегатів  в експлуатації, а також раннього виявлення негативних тенденцій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для розвитку та ефективного функціонування за$

водської системи машин необхідно постійно проводити
заходи із забезпечення її працездатності. Технічна ек$
сплуатація заводської системи машин є складним про$
цесом, оскільки вона містить велику кількість верстатів,
агрегатів, обладнання та систем, доступ до яких є об$
меженим. У зв'язку із цим наука і практика пропонують
декілька систем ремонту і технічного обслуговування.
Правильний вибір системи ремонту і технічного обслу$
говування потребує не тільки врахування організацій$
но$технічних показників, а й економічних.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблеми створення організаційно$технологічної
бази для ремонту і технічного обслуговування облад$
нання, машин, агрегатів та інших складних агрегатів
розглядалися та вивчалися в різних контекстах багать$
ма вченими. Узагальнення огляду літературних джерел
показало, що методичний інструментарій в частині ви$
бору системи ремонту і технічного обслуговування та
їхній вплив на працездатність при створенні організа$

Відповідно до результатів моніторингу стану обладнання, машин, агрегатів та інших складних агрегатів

виконуються попереджувальні дії для усунення потенційних відмов. Відповідно, правильний вибір сисJ

теми ремонту і технічного обслуговування з урахуванням вищенаписаного  скорочує загальні витрати

та час на відновлення заводської системи машин, що створює передумови для отримання  економічного

ефекту першого, другого і третього порядків [6]. Зважаючи на складність та багатогранність процесів, що

пов'язані з ремонтом і технічним обслуговуванням заводської системи машин, створення, обробка, заJ

стосування економічних показників, які враховують устаткування, обладнання, агрегати тощо як систеJ

му, дозволяють більш раціонально приймати рішення про вибір організаційноJтехнічної системи ремонJ

ту і технічного обслуговування  стосовно певної заводської системи машин.

The main guidelines and recommendations for the use of various systems of repair and maintenance for the

restoration of the factory system of machines are presented and considered in the article. It was found that today

the repair and maintenance to restore the factory system of machines not only provide a high level of safety,

reliability, and efficiency but also create value in business processes. As a result, it becomes a strategic focus for

companies and requires an integrated approach. Organizational and technical systems of repair and maintenance

used in the restoration of the factory system of machines, as a rule, apply the regulatory framework, planning,

organization, motivation, control, regulation, as a set of various equipment, equipment, units, etc. or in other

words as to the system of independent objects. But the factory system of machines is a set of dependent,

interconnected objects aimed at the ultimate goal — the production of a certain quality, quantity, etc. During

the life cycle, the factory system of machines can be in good condition, faulty, operational, inoperable, as well as

in extreme conditions. Therefore, the task of organizing the maintenance of equipment is to maintain throughout

the period of operation the appropriate level of suitability, ie the allowable probability of special situations due

to malfunctions of equipment, machinery, units and other complex subsystems. And this changes the philosophy

of the approach to recovery and the task of repair and maintenance. The quality of the technical condition of the

modern factory system of machines must be ensured mainly by maintenance methods according to the technical

condition.

Therefore, the right choice of repair and maintenance system reduces the total cost and time to restore the

factory system of machines, which creates the conditions for obtaining the economic effect of the first, second

and third levels [6]. Considering the complexity and versatility of the processes associated with the repair and

maintenance of the factory machine system, creation, and processing, the application of economic indicators

that take into account equipment, machinery, units, etc. as a system, allows making more rational decisions

when choosing a system of repair and maintenance of a particular factory machine system.

Ключові слова: ремонт, технічне обслуговування, відновлення, система машин, економічний ефект, еко�
номічні показники.

Key words: repair, maintenance, restoration, the system of machines, economic effect, economic indicators.

ційно$технологічної бази та її відновлення не дослі$
джено повною мірою. Саме тому слід ретельно розгля$
нути сутність та особливості впливу систем ремонту і
технічного обслуговування на працездатність заводсь$
кої системи машин.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання полягає у виявленні та обгрунтуванні еко$

номічних параметрів, які слід визначити підприємству
при застосуванні системи ремонту і технічного обслу$
говування при відновленні заводської системи машин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У дослідженнях В. Бабака можна зустріти таке ви$

значення. Він стверджує, що система технічної експлу$
атації — це планово$попереджувальна система, яка бу$
дується на основі принципів дотримання чіткого плану$
вання, коли під час проведення різних форм технічного
обслуговування своєчасно попереджуються відмови
функціональних систем, що забезпечує економічность
технічної експлуатації.

 Система технічної експлуатації забезпечує надій$
ність і безпеку заводської системи машин, надійність,
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справність та своєчасну підготовку заводської системи
машин, збереження технічних характеристик відповід$
но до вимог норм придатності, ефективне планування
використання заводської системи машин.

 Особливістю ремонтного виробництва є велика но$
менклатура об'єктів ремонту. Кількість деталей, вузлів
і агрегатів техніки обчислюється тисячами. Вони мають
свої конструктивні особливості, розміри, форму та ви$
готовлені з різних матеріалів [6].

Так, О. Водчиць дає тлумачення ремонту як "комп$
лексу заходів щодо відновлення справності або праце$
здатності виробів і їхніх ресурсів". Ремонт заводської
системи машин може бути плановим або позаплановим.

Час проведення планового ремонту визначається
нормативною документацією. Позаплановий ремонт ви$
конується без попереднього призначення [6].

В. Бабак та В. Харченко визначають такі характерис$
тики ремонту:

1. Ремонт виробу — зміна конструкції з метою
відновлення придатності виробу після його ушкоджен$
ня або зношення [1].

2. Ремонт виробу — це основні заходи, спрямовані
на підтримання придатності техніки в процесі її експ$
луатації [6].

У процесі життєвого циклу заводська система ма$
шин може перебувати у справному, несправному, пра$
цездатному, непрацездатному, а також у граничному
станах. Перехід заводської системи машин зі справно$
го або працездатного стану у граничний не має спе$
ціального терміну. Перехід об'єкта із граничного стану
у справний називається ремонтом, а перехід із непра$
цездатного стану у працездатний називають відновлен$
ням заводської системи машин [1].

У цілому будь$які технічні дії по відношенню до за$
водської системи машин, які збільшують її вартість, але
не додають нових властивостей, можна вважати віднов$
ленням.

У вітчизняній літературі основні засади відновлен$
ня заводської системи машин були визначені ще у ра$
дянський період. Так, Н. Голєго відзначає важливість
підтримання працездатності техніки.

Працездатність — це стан техніки, в якому вона здат$
на виконувати основну функцію з параметрами, які ви$
значені вимогами нормативно$технічної документації.

Працездатний стан — стан об'єкта, при якому він
може виконувати задані функції, зберігаючи значення
заданих параметрів у межах, встановлених технічною
документацією [6].

Отже, ремонт (відновлення) заводської системи ма$
шин — це комплекс операцій для повернення справного
чи працездатного її стану та відновлення ресурсів за$
водської системи машин чи її складових частин.

До засобів відновлення заводської системи машин
належать: споруди, будівлі, запасні частини та технічне
обладнання, матеріали, необхідні для здійснення всіх
видів ремонту та відновлення.

Ремонт може бути регламентованим або ремонтом
за технічним станом.

Регламентований ремонт заводської системи машин
— плановий ремонт, що здійснюється з періодичністю
та в обсязі, встановленими єдиною експлуатаційною
документацією, незалежно від її технічного стану у мо$
мент початку ремонту.

Ремонт за технічним станом заводської системи ма$
шин — ремонт, під час якого контроль технічного стану
виконується з періодичністю та в обсязі, встановлени$
ми нормативною документацією, чи за наявності не$
справності заводської системи машин, а обсяг і момент
початку ремонту визначаються її станом [6].

Технічний стан — це сукупність властивостей за$
водської системи машин, які змінюються у процесі ви$
робництва або експлуатації та характеризуються у пев$
ний момент часу ознаками, встановленими технічною
документацією на об'єкт.

На сьогодні ремонт за технічним станом викорис$
товується частіше. Це пов'язано з переходом від статич$
них (жорстких) до динамічних (гнучких) форм керуван$
ня процесами технічного обслуговування і ремонту.
Зростає роль поточної інформації про зміну умов експ$
луатації та технічного стану заводської системи машин
в системі керування технологічними процесами.

Технічне обслуговування заводської системи машин
— це комплекс операцій із підтримання та відновлення
працездатності її складових, що забезпечують справ$
ність заводської системи машин і готовність до роботи.
Весь комплекс операцій із технічного обслуговування
умовно складається з планових та профілактичних
робіт, використання яких пов'язане, в основному, з по$
передженням відмов і пошкоджень.

Формування гнучкої програми технічного обслуго$
вування і ремонту грунтується на методах системного
аналізу і становить багаторівневий процес прийняття
рішень щодо вибору стратегій та режимів технічного
обслуговування і ремонту для заводської системи ма$
шин, конкретної її складовї та функціональної підсис$
теми. Особливої актуальності ця проблема набула для
нового покоління заводської системи машин, запроек$
тованих на принципах (критеріях) безпечного й допус$
тимого пошкодження, та для її складових, які мають
підвищену експлуатаційну живучість. Для такої заводсь$
кої системи машин розширюються можливості впрова$
дження стратегії технічного обслуговування і ремонту
(методів експлуатації) за станом без капітального ре$
монту [6]. При такому технічному обслуговуванні
збільшується як ресурс окремих елементів, так і заводсь$
кої системи машин у цілому.

Ресурс — напрацювання заводської системи машин
від початку експлуатації чи від її поновлення після се$
реднього або капітального ремонту до настання гранич$
ного стану [1].

Створення циклу технічного обслуговування будь$
якої заводської системи машин базується на тих показ$
никах надійності, які можуть бути забезпечені вироб$
ником та власником техніки. Надійність заводської си$
стеми машин безпосередньо впливає на ефективність
всього процесу експлуатації. Як показує досвід, на$
дійність заводської системи машин залежить від вели$
кої кількості зовнішніх і внутрішніх факторів [6], кла$
сифікація основних з яких наведена в табл. 1.

Усі чинники, що перераховані в таблиці 1, можуть
призвести до необхідності позапланового ремонту або
відновлення. Для забезпечення належної якості необ$
хідно провести технологічну підготовку ремонтного ви$
робництва. Технологічна підготовка виробництва — це
сукупність послідовних процесів, що забезпечують тех$
нологічну готовність підприємства до відновлення за$
водської системи машин у визначений термін, заданого
рівня якості, в необхідних обсягах, із мінімальними ви$
тратами.

Практика роботи ремонтних служб підприємств
України визначає такі цілі проведення технологічної
підготовки ремонту і технічного обслуговування облад$
нання, машин, агрегатів та інших складних агрегатів:

— освоєння ремонту нових типів або модифікацій
обладнання, машин, агрегатів і інших складних агрегатів;

— освоєння нових методів ремонту або модернізації
обладнання, машин, агрегатів і інших складних агрегатів;

— освоєння нових технологічних процесів ремонту
складових частин і агрегатів обладнання, машин, агре$
гатів та інших складних агрегатів;

— освоєння нового технологічного обладнання або
нових виробничих потужностей.

При цьому розробники та виробники обладнання,
машин, агрегатів та інших складних агрегатів виходять із
того, що експлуатаційно$технічні характеристики зале$
жать від закладених в конструкцію критеріїв ремонтної
придатності. Одночасно враховується, що потенційні
можливості обладнання, машин, агрегатів та інших склад$
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них агрегатів можливо реалізувати тільки при спільних
узгоджених діях промисловості та експлуатуючих орга$
нізацій.

Критерії ремонтної придатності — це критерії, що
регламентують проектування, технічні характеристики,
матеріали, якість роботи, технологію виготовлення, тех$
нічне обслуговування і доробку або модифікацію ви$
робів, що установлені уповноваженим органом.

На думку О. Водчиця, від обладнання, машин, агре$
гатів та інших складних агрегатів для виконання якіс$
ного відновлення в першу чергу вимагаються: уніфіка$
ція, технологічність, ремонтопридатність, сумісність,
взаємозамінність, стандартизація.

Уніфікація — зменшення кількості характеристик та
номенклатури об'єктів обладнання, машин, агрегатів та
інших складних агрегатів через підвищення їхньої су$
місності, конструктивної подібності та взаємозамін$
ності, що дозволить скоротити витрати на експлуата$
цію, відновлення та виробництво.

Технологічність — пристосованість обладнання,
машин, агрегатів та інших складних агрегатів до вико$
нання завдань у процесі експлуатації, відновлення та
виробництва, для заданих показників якості та умов
виконання роботи, що обумовлено сукупністю власти$
востей конструкції. Основними показниками техноло$
гічності є коефіцієнт легкозамінності та коефіцієнт
взаємозамінності.

Ремонтопридатність — можливість пристосування
обладнання, машин, агрегатів і інших складних агрегатів
до попередження та виявлення причин виникнення відмов,
пошкоджень, зручність підтримки та відновлення ресур$
су шляхом проведення технічного огляду та ремонту.

Основним показником ремонтопридатності є конт$
ролепридатність, яка забезпечує імовірність виявлення
причин відмов за визначений час, середню продук$
тивність пошуку причин відмов та середню тру$
домісткість контролю. Також важливими показниками
ремонтопридатності є середні значення тривалості, тру$
домісткості та вартості ремонту, а також імовірність
виконання ремонту в заданий час.

Ремонтопридатність безпосередньо впливає на ви$
значення виду ремонту: індивідуальний, агрегатний або
комбінований. Також ремонтопридатність разом із дов$

говічністю та безвідмовністю є складовою більш загаль$
ної властивості — надійності, у той же час ремонтопри$
датність є складовою технологічності.

Сумісність — можливість спільного використання
вузлів та агрегатів за певних умов для виконання віднов$
лювальних робіт.

Взаємозамінність — можливість замінити вузли та
агрегати без втрати функціонального призначення [6].

Взаємозамінюваність — придатність одного виробу,
процесу чи послуги до використання замість іншого ви$
робу, процесу чи послуги [1].

Стандартизація — діяльність, яка полягає у знахо$
дженні вирішення завдань, що повторюються під час
розроблення, виробництва, експлуатації та ремонту,
спрямована на оптимальне упорядкування в цих сфе$
рах.

Головне завдання ремонту — забезпечення готов$
ності шляхом своєчасного відновлення ресурсу облад$
нання, машин, агрегатів та інших складних агрегатів, її
справності, виконання доробок, організація і проведен$
ня робіт із усунення експлуатаційних пошкоджень [4].

Вид технічного стану — категорія технічного стану,
яка характеризує відповідність чи невідповідність якості
обладнання, машин, агрегатів та інших складних агре$
гатів вимогам технічної документації на цю техніку [1].

Важливим завданням в процесі експлуатації облад$
нання, машин, агрегатів та інших складних агрегатів є
забезпечення безпеки, як екологічної, так і безпеки, що
залежить від технічного стану.

Головним завданням організації технічного обслу$
говування техніки є збереження протягом всього пе$
ріоду експлуатації належного рівня придатності, тоб$
то допустимої вірогідності виникнення особливих си$
туацій, обумовлених несправностями обладнання, ма$
шин, агрегатів та інших складних агрегатів. При цьому
якість технічного стану сучасної техніки забезпечуєть$
ся, в основному, методами технічного обслуговування
за технічним станом. Використання методів технічно$
го обслуговування за технічним станом потребує по$
стійного контролю рівня придатності обладнання, ма$
шин, агрегатів та інших складних агрегатів в експлуа$
тації, а також раннього виявлення негативних тен$
денцій. Відповідно до результатів моніторингу стану
обладнання, машин, агрегатів та інших складних агре$
гатів виконуються попереджувальні дії для усунення
потенційних відмов.

Роботи з відновлення техніки поділяються на по$
точні, середні та капітальні.

Поточний ремонт обладнання, машин, агрегатів та
інших складних агрегатів — це ремонт, який виконуєть$
ся для забезпечення працездатності обладнання, машин,
агрегатів та інших складних агрегатів і полягає у заміні
її окремих частин, а також для відновлення працездат$
ності обладнання, машин, агрегатів та інших складних
агрегатів.

Середній ремонт обладнання, машин, агрегатів та
інших складних агрегатів — це ремонт, який необхід$
ний для часткового відновлення ресурсу, відновлення
справного стану, включаючи заміну або відновлення
складових частин обмеженої номенклатури. У процесі
такого ремонту важливу роль відіграє контроль техніч$
ного стану обладнання, машин, агрегатів та інших склад$
них агрегатів в обсязі, встановленому нормативною до$
кументацією.

Капітальний ремонт обладнання, машин, агрегатів
та інших складних агрегатів — ремонт, який застосову$
ють для повного чи близького до повного відновлення
їхнього ресурсу, повернення справного стану із замі$
ною чи відновленням будь$яких частин та елементів, у
тому числі й базових.

Необхідність середнього та капітального ремонту
для відновлення ресурсу визначається нормативно$тех$
нічною документацією. Середній та капітальний ремон$
ти можуть виконуватися тільки для відновлення ресур$

Чинники Причини появи відмов і несправностей 
Конструктивні Нераціональність конструктивної схеми. 

Помилки в конструктивних рішеннях. 
Неправильний вибір матеріалів. 
Недостатні можливості вбудованого 
контролю надійності. 
Недостатнє або неправильне 
використання стандартизації та уніфікації. 
Недостатній облік умов експлуатації. 
Недостатні запаси міцності 

Виробничо-
технологічні 

Недоліки організації виробництва. 
Неправильний вибір або порушення 
технології виготовлення. 
Низька кваліфікація робочих. 
Неправильно вибране устаткування і/або 
його застосування. 
Незадовільна система контролю якості 
виробів. Порушення при зберіганні і/або  
транспортуванні 

Експлуатаційні Недоліки організації експлуатації і 
технічного обслуговування. 
Недотримання встановлених режимів 
роботи. 
Недостатня кваліфікація льотно-
технічного складу. 
Складні природно-кліматичні умови 
експлуатації. 
Невчасне і/або неякісне проведення 
регламентних робіт 

Таблиця 1. Основні чинники, що впливають на надійність
заводської системи машин
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су або тільки для відновлення справного стану. Поточ$
ний, середній і капітальний ремонти, які здійснюються
для відновлення справності чи працездатності пошко$
дженої техніки класифікують за трудовитратами на
відновлення та за граничними термінами ремонту, які
визначаються виробниками техніки.

Інший підхід, виділений В. Бабаком, базується на
твердженні, що ремонтні роботи поділяються на два
основні типи:

— ремонт значний — зміна конструкції з метою
відновлення льотної придатності авіаційного виробу:
після ушкодження, яке може істотно вплинути на
міцність конструкції, експлуатаційні характеристики,
роботу силової установки, льотної характеристики та
інші якості, що впливають на льотну придатність, або
характеристики, пов'язані з навколишнім середовищем,
із використанням нестандартної практики.

— ремонт незначний — будь$який ремонт, окрім
значного [3].

Обов'язковий обсяг ремонту кожного конкретного
типу обладнання, машин, агрегатів та інших складних
агрегатів визначається переліком робіт, керівництвами
з ремонту, бюлетнями промисловості, а також техніч$
ними розпорядженнями виробника обладнання, машин,
агрегатів та інших складних агрегатів. Приблизні тру$
довитрати на відновлення визначаються у процесі по$
передньої оцінки технічного стану пошкодженої техні$
ки.

Кінцева оцінка технічного стану (дефектація) із за$
стосуванням інструментальних методів контролю
здійснюється підрозділом (частиною, підприємством),
який буде виконувати ремонт. Під терміном "пошко$
джена техніка" слід розуміти техніку, що опинилась у
несправному стані через відмови та (або) пошкоджен$
ня її систем, які пов'язані з неправильними (помилко$
вими) діями робітників, порушеннями та (або) обслу$
говуючого персоналу, а також із дією експлуатаційних
чинників [3]. З цією метою розглянемо організаційно$
економічні умови експлуатації заводської системи ма$
шин.

У процесі експлуатації заводської системи машин у
результаті огляду, технічного обслуговування, спосте$
режень, планового ремонту можуть виникати несправ$
ності та відмови, при яких заводську систему машин
визнають непрацездатною. При встановленні несправ$
ності та відмови заводської системи машин вони підля$
гають відновленню, причому проведення будь$яких
відновних робіт вимагає виведення заводської системи
машин із експлуатації. Достовірність усіх видів контро$
лю через різні причини [6] неповна, тому можливе по$
милкове встановлення несправностей (помилкова не$
справність) та відмови (помилкова відмова), а також
невиявлення дійсних відмов (відкрита відмова). При по$
милковій несправності заводської системи машин не
знімається з готовності (експлуатації) і працездатна, при
помилковій відмові — знімається з експлуатації, хоча
фактично працездатна, але ця працездатність не буде
використана; при прихованій відмові — не знімається з
експлуатації, але непрацездатна. Стан прихованої
відмови може бути виявлений при технічному обслуго$
вуванні, плановому ремонті, контролі технічних пара$
метрів заводської системи машин, тобто при експлуа$
тації.

Після відновлення заводської системи машин про$
водять випробування і контроль технічних параметрів
відповідно до ДОСТу та передають в експлуатацію, тоб$
то вона переходить у працездатний стан із готовністю
до застосування або у стан прихованої відмови.

Вищеописана модель достатньо повно відображає
можливі експлуатаційні режими заводської системи
машин, проте навіть частковий її розгляд дозволяє оці$
нити труднощі розрахунку витрат та економічного
ефекту для вибору системи ремонту і технічного обслу$
говування від забезпечення її відновлення.
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TAX CONTROL IN THE FIELD OF TRANSFER PRICING IN UKRAINE: CURRENT PRACTICE

У країнах світу податковий контроль у сфері трансфертного ціноутворення є поширеною та сталою

практикою податкових відносин. В Україні ж його було запроваджено тільки з 2013 р. та тільки в останні

роки податковий контроль за трансфертним ціноутворенням почав набувати динамічного розвитку.

У статті досліджено особливості сучасної практики податкового контролю у сфері трансфертного ціноJ

утворення з урахуванням впровадження податкової реформи 2020 року. Визначено актуальні критерії

відбору суб'єктів господарювання, що підлягатимуть звітуванню та контролю за трансфертним ціноJ

утворенням. Акцентовано увагу на звітності з трансфертного ціноутворення, яку подають платники поJ

датків, що здійснюють контрольовані операції до податкових органів з урахуванням податкових змін

2020 року.

Встановлено, що податковий контроль за трансфертним ціноутворенням здійснюється шляхом: моJ

ніторингу контрольованих операцій, опитування з питань трансфертного ціноутворення та проведення

перевірок з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".

Висвітлено порядок проведення перевірок з питань дотримання платником податків принципу "виJ

тягнутої руки" з урахуванням податкових змін 2020 року.

У результаті впровадження податкової реформи 2020 р. нововведення суттєво посилять податковий

контроль за трансфертним ціноутворенням та звітністю платників податків, що здійснюють контрольоJ

вані операції.

In the countries of the world tax control in the field of transfer pricing is a widespread and sustainable practice

of tax relations. In Ukraine, it has been introduced only since 2013, and only in recent years has tax control over

transfer pricing begun to develop dynamically.

The article examines the features of modern practice of tax control in the field of transfer pricing, taking into

account the implementation of tax reform in 2020. Relevant criteria for selection of business entities to be reported

and controlled for transfer pricing have been identified. Emphasis is placed on transfer pricing reports submitted

by taxpayers who carry out controlled transactions to the tax authorities taking into account the tax changes of

2020.

It is established that tax control over transfer pricing is carried out by: monitoring controlled transactions,

surveys on transfer pricing and inspections on compliance by the taxpayer with the principle of "outstretched

hand".

The procedure for conducting inspections on compliance by the taxpayer with the principle of "outstretched

arm" taking into account the tax changes in 2020, which led to the strengthening of tax control over transfer

pricing. An analysis of tax control over the declaration of controlled transactions and submission of documentation

on transfer pricing by taxpayers for the period 2013—2017. According to the results of which it was established

that most taxpayers who carried out controlling transactions were inspected in 2015, namely 3 thousand, and

489 taxpayers were fined. Fines in the amount of UAH 160 million were added. In addition, in 2018, 24 inspections

were launched on taxpayers' compliance with the "outstretched hand" principle, of which 19 were completed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В країнах з розвинутою ринковою економікою

суб'єкти господарювання в умовах розширення своєї
діяльності як у межах своєї країни, так і закордоном
все більше застосовують різноманітні інструменти міні$
мізації оподаткування з метою зменшення сплати по$
датків до бюджету. Одним з таких інструментів є транс$
фертне ціноутворення, де шляхом встановлення спе$
ціальних цін на товари, роботи і послуги між організац$
іями, що утворюють взаємозв'язану групу компаній або
компаній і фізичних осіб, платники податків мають мож$
ливість впливати на величину податкових зобов'язань.
За цих умов держави не хочуть миритися із порушен$
ням їх фіскальних інтересів, а тому поступово впровад$
жують свої інструменти боротьби з схемами мінімізації
оподаткування. Таким чином, країни світу з метою вре$
гулювання таких процесів запровадили системи держав$
ного регулювання та контролю за трансфертним ціно$
утворенням, що набуло динамічного розвитку та стало
поширеною практикою податкових відносин у світі. В
Україні ж такий вид державного контролю є відносно
новим, а механізм реалізації якого постійно змінюєть$
ся. Так, не встигли суб'єкти податкових відносин при$
стосуватись до змін внесених у контроль за трансферт$
ним ціноутворенням у 2017—2019 рр., як відповідно до
проведення податкової реформи 2020 р. знов було вне$
сено суттєві зміни з трансфертного ціноутворення, що
вже відповідатимуть практиці міжнародного контролю
у світі. Безперечно, це підкреслює важливість дослід$
ження питань щодо податкового контролю за трансфер$
тним ціноутворенням, що має важливе як теоретичне,
так й практичне значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання податкового контролю в сфері трансфер$
тного ціноутворення досліджувалось багатьма як зару$
біжними, так й вітчизняними вченими. Так, проблемам
державного регулювання та податкового контролю за
трансфертним ціноутворенням присвячені такі праці
зарубіжних вчених як: Л. Шеппард, Г. Хамакерс, Х. Віл$

Certain fines have been determined as a result of violations of transfer pricing rules, which are applied by

regulatory authorities to taxpayers in 2020.

As a result of the implementation of the tax reform in 2020, the innovations will significantly strengthen tax

control over transfer pricing and reporting of taxpayers carrying out controlled transactions. The changes to the

tax control in the field of transfer pricing are in line with the international practice of tax control.

Ключові слова: контрольовані операції, податковий контроль, платник податків, трансфертне ціно�
утворення, принцип "витягнутої руки", штрафи.

Key words: controlled transactions, tax control, taxpayer, transfer pricing, arm's length principle, fines.

лмотт, К. Друрі, Дж. Фостер, О. Валєєва, А. Зодорожна
тощо. Так, Л.Шеппард (США) відмічав, що трансферне
ціноутворення є найгострішим питанням серед проблем
міжнародного оподаткування [1]. Г. Хамакерс (Нідер$
ланди) вважає, що з фінансової точки зору трансферне
ціноутворення є найбільш важливим податковим інсти$
тутом у світі [2]. О. Валєєва (Російська Федерація) ствер$
джує [3], що удосконалення податкового контролю за
трансферним ціноутворенням є особливо актуальним
завданням для держави, рішення якої виступає важли$
вою умовою формування дохідної частини бюджету.

Вагомий внесок у дослідження податкового конт$
ролю у сфері трансфертного ціноутворення внесли такі
вітчизняні вчені: Л. Товкун [4], яка розглядає податко$
вий контроль у трансферному ціноутворенні та акцен$
тує свою увагу на особливості його законодавчого зак$
ріплення в Україні; В. Пухальський [5] визначає підхо$
ди до податкового контролю дотримання платниками
податку принципу "витягнутої руки" та виявленні про$
блем у сфері контролю трансфертного ціноутворення;
О. Онищенко, Л. Хоменко, О. Авраменко [6] досліджу$
ють податковий аспект еволюції трансфертного ціно$
утворення, виділяючи етапи розвитку трансфертного
ціноутворення в Україні у податковому законодавстві
та встановлюючи його характерні риси на сучасному
етапі; Т. Бутенко та Л. Круковська [7] розкривають
сутність і механізм податкового контролю трансферт$
ного ціноутворення, а також акцентують увагу на особ$
ливостях його законодавчого закріплення в Україні; В.
Коротун [8] досліджував сучасні особливості здійснен$
ня контролю за трансфертним ціноутворенням, а також,
з врахуванням положень Плану дій BEPS та інші. Однак
науковий доробок потребує подальших досліджень у цій
сфері через зміни у податковому законодавстві у зв'яз$
ку з здійсненням податкової реформи в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є висвітлення особливостей су$

часної практики податкового контролю у сфері транс$
фертного ціноутворення з урахуванням впровадження
податкової реформи.
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Рис. 1. Динаміка кількості поданих звітів про контрольовані операції та обсяги контрольованих операцій за період
2013—2017 рр.

Джерело: побудовано автором за даними ДПСУ [9].
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Правила трансфертного ціноутворення, а отже, по$
датковий контроль за їх виконанням, діють в Україні по$
чинаючи з 2013 р. Так, кількість поданих звітів платни$
ками податків до Державної податкової служби Украї$
ни про контрольовані операції у 2013 р. склала 2,5 ти$
сяч (рис.1), а обсяги контрольованих операцій було за$
декларовано на 1159 млрд грн.

Найбільшу кількість, а саме 3 тисячі звітів про кон$
трольовані операції було подано суб'єктами господа$
рювання до контролюючого органу у 2015 р. Втім, з
2015 р. кількість поданих звітів про контрольовані
операції зменшується та у 2017 р. складає вже тільки
2,1 тисячу. Це насамперед обумовлюється зміною
фінансових критеріїв визнання операцій контрольо$
ваними. Так, наприклад, з 1 січня 2015 р. один з кри$
теріїв як "загальна сума здійснених операцій платни$
ка податків з кожним контрагентом" зменшився з
50 млн грн (без ПДВ) до 5 млн грн (без урахування
непрямих податків); з 2017 р. відповідний критерій
було суттєво збільшено удвічі, а саме: з 5 до 10 млн
грн (без урахування непрямих податків), також
збільшено утричі вартісний критерій "обсяг річного
доходу платника податку від будь$якої діяльності" з
50 до 150 млн грн. Крім того, відповідні зміни звільни$
ли середні підприємства від звітування та контролю
за трансфертним ціноутворенням, тим самим наразі
більш зосереджена увага контролюючих органів на ве$
ликих платниках податків, що на нашу думку є спра$
ведливим.

Таким чином, правила трансфертного ціноутворен$
ня за період їх дії зазнавали постійних змін та 2020 р.
стає не винятком. Проте запровадження змін цього року
не торкнулися переліку контрольованих операцій, саме
тих критеріїв відбору суб'єктів господарювання, які
підлягатимуть звітуванню та контролю за трансферт$
ним ціноутворенням (табл. 1).

Якщо критерії відбору
суб'єктів господарювання, що
підлягатимуть звітуванню та
контролю за трансфертним
ціноутворенням залишились
без змін, то порядок звітуван$
ня суб'єктів господарювання за
трансфертним ціноутворенням
у 2020 р. змінився. Так, платни$
ки податків, які у звітному році
здійснювали контрольовані
операції, зобов'язані подати до
01 жовтня року, що настає за
звітним, не тільки звіт про кон$
трольовані операції, а й по$
відомлення про участь у міжна$
родній групі компаній. Відпов$
ідне повідомлення подається
Державній податковій службі
України, засобами електрон$
ного зв'язку в електронній
формі. Вперше, суб'єкти господа$
рювання зобов'язані відзвіту$
вати у 2021 р. за 2020 рік.

Крім того, з 01 січня 2021 р.
вводиться для платників по$
датків, що здійснюють контро$
льовані операції трирівневу
структуру звітності для міжна$
родних груп компаній, що
включатиме:

 — документацію з транс$
фертного ціноутворення (ло$
кальний файл);

 — глобальну документа$
цію (майстер$файл), яка пода$

ватиметься суб'єктом господарювання, який входить до
складу міжнародної групи компаній, річний дохід якої
дорівнює або перевищує еквівалент 50 млн євро. Зазна$
чена документація подається протягом 90 календарних
днів з дня отримання запиту Державної податкової
служби України у електронній формі та державною
мовою. Запити контролюючих органів до платників по$
датків про подання глобальної документації з трансфер$
тного ціноутворення вперше будуть застосовуватись
щодо фінансового року, який закінчиться у 2021 році.

 — звіт у розрізі країн (country$by$country re$
porting), що подаватиметься, коли сукупний консолідо$
ваний дохід міжнародної групи компаній, в яку входить
платник податків, перевищує еквівалент 750 млн євро та
за наявності однієї з обставин:

— платник податків є материнською компанією Гру$
пи;

— платник податків уповноважений материнською
компанією на подання звіту у розрізі країн Групи;

— материнська компанії не подає звіт та не уповно$
важує іншого учасника Групи на подання;

— між Україною та іноземною юрисдикцією розта$
шування материнської компанії підписано договір про
обмін податковою інформацією, але не набув чинності
порядок обміну звітами.

Відповідний звіт подаватиметься Державній по$
датковій службі України в електронній формі протягом
12 місяців після закінчення фінансового року. Подання
суб'єктами господарювання цього звіту у розрізі країн
вперше застосовуватиметься щодо фінансового року,
який закінчується у 2021 році.

Зазначені нововведення суттєво посилять податко$
вий контроль за трансфертним ціноутворенням та
звітністю платників податків, що здійснюють контро$
льовані операції. Крім того, контролюючи органи змо$
жуть додатково отримувати відомості про функціональ$
не призначення кожного учасника міжнародної групи
компаній, що дозволить їм обгрунтовано доводити

Таблиця 1. Критерії відбору суб'єктів господарювання, що підлягатимуть звітуванню
та контролю за трансфертним ціноутворенням

Джерело: складено автором за даними [10].

Етап Критерії відбору 
контрольованих операцій 

Виконання 
умови 

Умова визнання господарської операції 
контрольованою 

1 Річний дохід підприємства, 
визначений за правилами 
бухгалтерського обліку 

Перевищує 150 мільйонів гривень  
(за вирахуванням непрямих податків)  
за рік 

2 Обсяг господарської операції 
підприємства з кожним 
контрагентом, визначений за 
правилами бухгалтерського обліку 

Виконуються 
одночасно 

Перевищує 10 мільйонів гривень  
(за вирахуванням непрямих податків)  
за рік 

3 Вид контрагента та його діяльність    - Господарські операції, що здійснюються з пов’язаними 
особами-нерезидентами; 
    - зовнішньоекономічні господарські операції з продажу 
та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів- 
нерезидентів; 
    - господарські операції, що здійснюються з 
нерезидентами, які зареєстровані, або є резидентами у 
державах (на територіях), включених до переліку, 
затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України 
№ 1045 від 27.12.2017 р.; 
     - господарські операції, що здійснюються з 
нерезидентами, із переліку організаційно-правових 
форм, які не сплачують податок на прибуток 
(корпоративний податок), затверджених Постановою 
Кабінетом Міністрів України № 480 від 04.07.2017 р.; 
     - господарські операції, що здійснюються між 
нерезидентом та його постійним представництвом в 
Україні та обсяг яких перевищує 10 млн грн; 
      - господарські операції між платником податків та його 
пов’язаною особою - нерезидентом, якщо в ланцюгу 
поставки є одна або декілька осіб, які не виконують 
істотних функцій та не використовують 
істотних активів у таких операціях 
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Рис. 3. Контроль за декларуванням контрольованих операцій та подання документації з трансфертного ціноутворення
за період 2013—2017 рр.

Джерело: побудовано автором за даними ДПСУ [9].

доцільність та наявності ділової мети щодо контрольо$
ваних операцій.

Наразі податковий контроль за трансфертним ціно$
утворенням здійснюється шляхом:

— моніторингу контрольованих операцій, опитуван$
ня з питань трансфертного ціноутворення;

— проведення перевірок з питань дотримання плат$
ником податків принципу "витягнутої руки".

Моніторинг умов контрольованих операцій
здійснюється шляхом аналізу звітів про контрольовані
операції, документації з трансфертного ціноутворення,
глобальної документації з трансфертного ціноутворен$
ня (майстер$файла) та звіту у розрізі країн міжнарод$
ної групи компаній, будь$яких інших інформаційних
джерел, та шляхом отримання податкової інформації
відповідно до статті 73 Податкового кодексу України.
У разі якщо податковий орган під час виконання своїх
функцій виявив факти проведення платником податків
контрольованих операцій, звіт про які не подано, він
надсилає повідомлення про виявлені контрольовані опе$
рації центральному органу виконавчої влади, що реалі$
зує державну податкову політику. Повідомлення над$
силається засобами електронного зв'язку не пізніше 5
робочих днів із дня виявлення таких операцій.

Що стосується проведення перевірок з питань дот$
римання платником податків принципу "витягнутої
руки", то вони можуть бути проведені лише за наявності
трьох підстав, що наведемо на рисунку 2.

Платник податків зобов'язаний надати посадовим
особам контролюючого органу, які проводять пере$

вірку, документи, пов'язані із предметом перевірки, про$
тягом 10 робочих днів з дати початку перевірки. Крім
того, під час проведення перевірки посадові особи кон$
тролюючого органу мають право отримувати протягом
15 робочих днів з дати отримання запиту від платника
податків додаткові документи та/або інформації щодо
[10]:

— здійснення фінансово$господарських операцій,
пов'язаних із контрольованою операцією;

— господарських операцій із непов'язаними особа$
ми, що можуть визнаватись зіставними з контрольова$
ною операцією;

— підтвердження або спростування інформації, на$
веденої платником у поданому звіті про контрольовані
операції, документації з трансфертного ціноутворення,
глобальній документації з трансфертного ціноутворен$
ня (майстер$файла);

— даних, зазначених у звіті у розрізі країн міжна$
родної групи компаній, до якої входить платник по$
датків;

— інших документів та інформації, необхідних для
встановлення відповідності умов контрольованої опе$
рації принципу "витягнутої руки".

Відповідний перелік документів та /або інформації
у результаті внесених змін у податкове законодавство
було розширено.

Варто зазначити, що суб'єкти господарювання мають
право надавати податковим органам належним чином
засвідчені підписом платника податків або його посадо$
вої особи копії документів щодо предмету перевірки.

Рис. 2. Підстави для проведення перевірок контрольованих операцій

Джерело: побудовано автором за даними [10].

Подання платником податків заяви про намір провести пропорційне 
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Надання платником податків документації з трансфертного 
ціноутворення на запит центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику 

Неподання платником податків чи подання з порушенням вимог пункту 
39.4 ст. 39 Податкового кодексу України звіту про контрольовані 
операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної 
документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файла), звіту у 
розрізі країн міжнародної групи компаній 
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Протягом одного календарного року співробіт$
ники Державної податкової служби України не ма$
ють права проводити більше однієї перевірки з пи$
тань дотримання платником податків принципу "ви$
тягнутої руки" одного платника податків. Крім того,
дозволяється одночасно з проведенням перевірки з
питань дотримання платником податків принципу
"витягнутої руки" проводити інші перевірки, які пе$
редбачені ст. 75 Податкового кодексу України.

Строк податкових перевірок платників по$
датків з питань дотримання принципу "витягнутої
руки" обчислюється з дня прийняття рішення про
її проведення до дня складення акта (довідки) про
проведення такої перевірки, а тривалість самої пе$
ревірки не повинна перевищувати 18 місяців. Про$
те строк проведення перевірки може бути продов$
жено не більше ніж на 12 місяців, за умови необхі$
дності отримання інформації від іноземних державних
органів, проведення експертизи та/або перекладу на ук$
раїнську мову документів.

Під час перевірок з трансфертного ціноутворення
співробітники Державної податкової служби мають
право [10]:

— надсилати запити про надання документів (інфор$
мації) щодо контрольованої операції іншим платникам
податків, які є сторонами контрольованої операції, що
перевіряється, або були задіяні в ланцюгу постачання
товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав),
що є предметом контрольованої операції, або з ураху$
ванням інформації, отриманої від платника податків та/
або від інших суб'єктів інформаційних відносин, волод$
іють інформацією, необхідною для визначення відпові$
дності умов контрольованої операції
принципу "витягнутої руки";

— проводити опитування посадо$
вих осіб та/або працівників платників
податків, які є сторонами контрольо$
ваної операції;

— надсилати запити компетент$
ним органам іноземних держав щодо
предмета та обставин здійснення кон$
трольованої операції та/або щодо
господарської діяльності та фінансо$
вої звітності нерезидента — сторони
контрольованої операції;

— проводити зустрічі з платни$
ком податків (уповноваженими ним
особами) для обговорення методів
визначення відповідності умов конт$
рольованих операцій принципу "ви$
тягнутої руки", застосованої контро$
люючим органом під час перевірки;

— відвідувати та проводити з доз$
волу платника податків огляд при$
міщень, об'єктів та споруд, де прова$
диться діяльність платника податків,
пов'язана з проведенням контрольо$
ваної операції.

Зазначимо, що права посадових
осіб Державної посадової служби
України було розширено у результаті
змін у податковому контролі в сфері
трансфертного ціноутворення.

Результати перевірки з питань дот$
римання платником податків принци$
пу "витягнутої руки" оформляються:

— актом — якщо виявлено, що
умови контрольованої операції
відрізняються від умов, які відповіда$
ють принципу "витягнутої руки", що
призвело до невірного розрахунку
обсягу оподатковуваного прибутку
платника податку та/або заниження
суми податку;

— довідкою — за відсутності порушень.
Відповідні документи складаються у двох примірни$

ках та повинні бути вручені протягом двох робочих днів
з дати їх складання платнику податків, щодо якого про$
водилася перевірка, або його представнику під розпис$
ку.

Суб'єкти господарювання у разі своє незгоди з вис$
новками акта перевірки з питань дотримання платником
податків принципу "витягнутої руки", вони мають пра$
во подати свої заперечення протягом 30 днів з дня отри$
мання акта перевірки.

Таким чином, за період дії порядку проведення по$
даткових перевірок з трансфертного ціноутворення
найбільше платників податків, що здійснювали контро$
люючи операції було проконтрольовано у 2015 р., а саме
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Рис. 4. Динаміка кількості перевірок контрольованих операцій
за період 2015—2018 рр.

Джерело: побудовано автором за даними ДПСУ [9].

Таблиця 2. Окремі штрафи у результаті порушень правил трансфертного
ціноутворення, які застосовуються податковими органами у 2020 р.

Джерело: складено автором за даними [10].

Вид порушення Розмір штрафу (прожитковий мінімум для 
працездатної особи (ПМПО) на 01.01.2020 року) 

1. Неподання платником податків:  
- звіту про контрольовані операції 300 розмірів ПМПО  
- документації з трансфертного 
ціноутворення щодо контролюючих 
операцій 

3 % суми контрольованої операції, щодо яких  
не була подана документація, але не більше  
200 розмірів ПМПО (420400 грн) 

- повідомлення про участь у групі 50 розмірів ПМПО (105 100 грн) 
- глобальної документації з трансфертного 
ціноутворення (майстер-файлу) 

300 розмірів ПМПО (630 600 грн) 

- звіту у розрізі країн міжнародної групи 
компаній 

1000 розмірів ПМПО (2 102 000 грн) 

2. Невключення до поданого звіту про 
контрольовані операції інформації про всі 
здійснені протягом звітного періоду 
контрольовані операції 

1 % суми контрольованих операцій, 
незадекларованих у поданому звіті про 
контрольовані операції, але не більше 300 розмірів 
ПМПО 

3. Невключення до поданого звіту в розрізі 
країн міжнародної групи компаній 
інформації 

1 відсотка суми доходу (виручки) учасника 
міжнародної групи компаній, інформація про 
якого в порушення вимог Податкового кодексу 
України не відображена у звіті в розрізі країн 
міжнародної групи компаній, але не більше  
1000 розмірів 

4. Несвоєчасне подання платником 
податків: 

 

- звіту про контрольовані операції 1 розмір ПМПО, за кожний календарний день 
несвоєчасного подання звіту про контрольовані 
операції, але не більше 300 розмірів ПМПО 

- документації з трансфертного 
ціноутворення щодо контролюючих 
операцій 

2 розміри ПМПО, за кожний календарний день 
несвоєчасного подання звіту про контрольовані 
операції, але не більше 200 розмірів ПМПО 

- повідомлення про участь у групі 1 розмір ПМПО, за кожний календарний день 
несвоєчасного подання звіту про контрольовані 
операції, але не більше 100 розмірів ПМПО 

- глобальної документації з трансфертного 
ціноутворення (майстер-файлу) 

3 розміри ПМПО, за кожний календарний день 
несвоєчасного подання звіту про контрольовані 
операції, але не більше 300 розмірів ПМПО 

- звіту у розрізі країн міжнародної групи 
компаній 

10 розмірів ПМПО, за кожний календарний день 
несвоєчасного подання звіту про контрольовані 
операції, але не більше 1000 розмірів ПМПО 
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3 тисячі, а оштрафовано платників податків 489. Дона$
раховано штрафів на суму 160 млн грн (рис. 3).

Відповідно до звітів Державної податкової служби
України за результатами аналізу поданих платниками
податків звітів про контрольовані операції та докумен$
тації з трансфертного ціноутворення за період 2013—
2018 рр. було розпочато 75 перевірок з питань дотри$
мання платниками податків принципу "витягнутої руки",
з яких 53 завершено. Дані щодо контрольованих опе$
рацій представимо на рисунку 4.

За результатами перевірок у сфері трансфертного
ціноутворення податковими органами донараховано
податку на прибуток підприємств у сумі 632 млн грн,
зменшено від'ємне значення об'єкту оподаткування по$
датком на прибуток на 5,3 млрд грн, донараховано ПДВ
— 13,7 млн грн, нараховано пені — 69 млн грн.

За даними Державної податкової служби України
типовими порушеннями принципу "витягнутої руки" є
заниження бази оподаткування податком на прибуток
підприємств у зв'язку із реалізацією (або придбанням
товарів, робіт (послуг) нерезиденту — пов'язаній особі
або нерезидентам зареєстрованим в низькоподаткових
державах за ціною, що є нижчою ніж ринкова [9].

Досліджуючи податковий контроль у сфері транс$
фертного ціноутворення у результаті впровадження
податкової реформи 2020 року, необхідним є відмітити
суттєве збільшення штрафних санкції у сфері порушен$
ня правил трансфертного ціноутворення, які посадові
особи Державної податкової особи мають право засто$
совувати до платників податків у результаті здійснення
контрольних заходів, що наведемо у таблиці 2.

ВИСНОВКИ
На сьогодні в Україні впроваджуються міжнародні

стандарти податкового контролю для всіх учасників
міжнародної торгівлі та імплементуються положення
Плану (BEPS) протидії практикам розмивання оподат$
ковуваної бази й виведення прибутку з$під оподатку$
вання. З цією метою в умовах провадження податкової
реформи 2020 р. проведено удосконалення правил
трансфертного ціноутворення, а й отже податкового
контролю за їх виконанням.

Нововведення суттєво посилять податковий конт$
роль за трансфертним ціноутворенням та звітністю
платників податків, що здійснюють контрольовані опе$
рації. Підтвердженням цієї тези є розширення коло прав
та надання можливостей отримувати більше відомостей
від платників податків, що здійснюють контрольовані
операції, контролюючим органам під час перевірок з
трансфертного ціноутворення

Таким чином, податковий контроль у сфері транс$
фертного ціноутворення є актуальною темою в сучас$
них умовах розвитку економіки країни та впроваджен$
ня податкових реформ як для міжнародних й національ$
них компаній, так і контролюючих органів.
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FINANCIAL SECURITY OF UTILITY ENTERPRISES: ESSENTIAL FEATURES AND ASSESSMENT METHODS

У статті окреслено основні особливості функціонування комунального підприємства як організаційноJ

правової форми господарювання. Виділяються основні змістовні акценти  фінансової безпеки комунальJ

ного підприємства, які полягають у необхідності дотримання балансу фінансових інтересів між підприємJ

ством, владою і громадою. Проаналізовано специфіку побудови фінансових відносин та фінансових інтеJ

ресів комунальних підприємств, узагальнено результати дослідження фінансового стану великої вибірки

комунальних підприємств України, виділено загальні тенденції в рівні показників фінансового стану. ГрунJ

туючись на існуючих науково розроблених методичних підходах до оцінки та кількісних методиках діагJ

ностики фінансової безпеки підприємств, а також на результатах власного дослідження, запропоновано

уточнення сутності фінансової безпеки комунального підприємства та розроблено систему показників —

індикаторів загроз фінансовій безпеці комунального підприємства.

The article outlines the main features of the municipal utility enterprises functioning as an organizational and

legal form of management. The main substantive accents emphases the financial security of the municipal utility

enterprises is highlighted, which are the need to maintain a balance of financial interests between the company,

government and community. The peculiarities of building financial relations and financial interests of public utility

companies are analyzed, the results of the study of the financial condition of a large sample of public utility

companies of Ukraine are summarized, and the general trends in the level of financial condition indicators are

highlighted. These trends are: stable capital structure with a significant advantage of equity; the source of equity

capitalization is mostly contributions to the authorized and additional capital, not net profit; most utilities operating

in a competitive market are profitable; the vast majority of utilities have liquidity ratios  within the norm; most

utilities have a small share of accounts payable and receivable in the balance sheet structure; most utilities have a

high degree of fixed assets depreciation; a significant share of utilities have unpaid capital in the structure of equity;

a certain share of utilities provide its profitability through nonJoperating activities. The study of scientific and

methodological approaches to assessing the financial security of the enterprise based on the financial statements

indicators allows identifying the four types of methods: two methods belong to the resourceJfunctional approach,

two — to the indicator approach. Based on the existing scientific developments of methodological approaches to

the assessment and quantitative methods of diagnosing financial security of enterprises, as well as the results of

our own research, it is proposed to clarify the essence of financial security of municipal utility enterprises. Assessment

a utility enterprise level of financial security can be carried out by the indicators method of financial diagnostics.

Utility enterprise peculiarities can be included in the proposed assessment of the threat factors, which is

recommended to use as a part of a comprehensive analysis and independently as a base of integrated indicator.

Ключові слова: комунальне підприємство, фінансова безпека, фінансова діагностика, кількісні методи, заг�
рози фінансовій безпеці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема забезпечення належного рівня фінансо$

вої безпеки підприємства не втрачає актуальності як у
науковій, так і в практичній площині. Адже економіка
значної частки підприємств реального сектору після
нетривалого періоду підйому знову демонструє нега$

тивні результати і спадаючі тенденції. Протягом усьо$
го періоду незалежності України нетривалі періоди
зростання і відновлення зміняються періодами систем$
них криз, викликаних переважно факторами впливу
зовнішнього середовища. В таких нестабільних умовах
тривалого успіху досягають лише підприємства з гнуч$
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ким механізмом адаптації до мінливого середовища
або,  іншими словами, з належним рівнем економічної
і фінансової безпеки та ефективним управлінням нею.
Економічна криза 2020 року, підсилена пандемією
COVID змушує українські компанії шукати нетра$
диційні методи управління фінансовою безпекою. Слід
зазначити, що ця проблема актуальна як для приват$
ного сектору, так і для державних та комунальних
підприємств, більшість з яких є мають важливе сусп$
ільне призначення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням фінансової безпеки підприємства при$
ділено значну увагу в працях вітчизняних науковців. Так,
теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства
знайшли своє відображення в працях О.Ю. Амосова,
І.О. Бланка, К.С. Горячевої, Н.В, Бондарчук, А.О. Єпіфа$
нова, О.А. Кириченка та багатьох інших дослідників.
Методичні підходи до оцінки та управління фінансовою
безпекою викладені і працях С.М. Ілляшенка, Л.А. Пар$
фентія, А.С. Крутової, М.М. Єромшенко, Ж.В. Кудриць$
кої, О.В. Лисої та інших.

Проте питання оцінки фінансової безпеки кому$
нальних підприємств не знайшло достатнього відобра$
ження в працях українських науковців. Серед праць,
присвячених фінансовій безпеці комунальних
підприємств, відзначимо статтю В.К. Євдокименко [2],
присвячену фінансовій безпеці підприємств ЖКГ, а та$
кож монографію Т.С. Клебанової, О.В. Димченко та
О.О. Рудаченко [3], присвячену оцінці та попереджен$
ню кризового стану житлово$комунальних підприємств.
Віддаючи належне науковому доробку авторів, заува$
жимо, що сфера комунального господарства є набага$
то ширшою за ЖКГ, за нашими попередніми дослід$
женнями фінансового стану комунальних підприємств
(далі — КП) різних видів економічної діяльності [4] про$
стежуються чіткі тенденції і закономірності, властиві
всім КП. Тому вважаємо за можливе розглядати про$
блеми фінансової безпеки загалом комунальних
підприємств як об'єкту дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення економічного змісту

фінансової безпеки комунального підприємства та роз$
робка пропозицій щодо удосконалення системи оцінки
рівня фінансової безпеки комунального підприємства з
урахуванням особливостей фінансового стану цієї
організаційно$правової форми підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно зі ст. 63 та ст. 78 ГКУ [5], Комунальне підприє$

мство — це підприємство, що діє на основі комунальної
власності територіальної громади, утворюється органом,
який є представником власника — відповідної територі$
альної громади і виконує його функції, та майно якого
закріплюється за ним на праві господарського відання або
на праві оперативного управління. Метою створення ко$
мунальних підприємств є надання комунальних послуг,
які визначають сутність господарської діяльності органів
місцевого самоврядування. Органи місцевої влади вирі$
шують питання зі створення, реорганізації та ліквідації
КП, визначають стратегічні і оперативні цілі, умови та
порядок їх діяльності, а також мають здійснювати загаль$
ний нагляд, моніторинг і контроль.

Комунальне підприємство може бути природною
монополією і виконувати суспільно важливі функції для
громади. Для таких категорій підприємств місцеві ради
і громада як правило не висувають вимог до прибутко$
вості, але вимагають належного рівня надання послуг
та ефективного управління витратами. Це саме сто$
сується і комунальних некомерційних підприємств. Інша
категорія КП конкурує з приватними компаніями на
ринку, тому досягнення і підтримання належного рівня

їх прибутковості має стати однією зі стратегічних цілей
громади. Отже, досягнення і підтримання належного
рівня фінансової безпеки комунального підприємства є
актуальною суспільно важливою проблемою для кож$
ної категорії КП. Ці підприємства є реципієнтами, а іноді
і донорами коштів місцевого бюджету, тому їх рівень
фінансової безпеки безпосередньо пов'язаний з бюд$
жетною та соціальною безпекою громади.

Враховуючи організаційні і функціональні особли$
вості КП, окреслимо сутність їх фінансової безпеки.
Так, серед теоретичних узагальнень сутності фінансо$
вої безпеки підприємства, викладених в працях [1—2;
6—10], до комунального підприємства на наш погляд
найбільш прийнятним є визначення, запропоноване
О.Ю. Амосовим [1], який підкреслює, що "фінансова
безпека підприємства є комплексним поняттям і пов'я$
зана не стільки з внутрішнім станом самого підприєм$
ства, скільки з впливом зовнішнього середовища, з її
суб'єктами, з якими підприємство вступає у взаємодію.
У зв'язку з цим, ймовірно більш точно стверджувати, що
фінансова безпека підприємства відображає узгод$
женість, збалансованість інтересів підприємства та інте$
ресів суб'єктів зовнішнього середовища... Фінансову
безпеку підприємства пропонується розглядати як міру
гармонізації в часі і просторі економічних інтересів
підприємства з інтересами пов'язаних з ним суб'єктів
зовнішнього середовища, що діють поза межами
підприємства... Принциповою відмінністю запропонова$
ного розуміння фінансової безпеки підприємства є виз$
нання неможливості повністю захистити діяльність
підприємства від негативного впливу зовнішнього сере$
довища в силу того, що підприємство здійснює свою
діяльність у цьому зовнішньому середовищі і поза ним
його діяльність неможлива…" [1, с. 78].

Вплив зовнішнього середовища і збалансованість інте$
ресів як визначальні складові фінансової безпеки особли$
во актуальні для КП, оскільки для більшості з них форму$
вання доходної бази визначається зовнішніми стейкхол$
дерами, питання фінансування капітальних інвестицій, так
само, як і питання покриття збитків, теж є предметом до$
мовленості між дирекцією КП і громадою в особі місце$
вих депутатів. З іншого боку, стейкхолдерами КП є всі
мешканці громади, які є споживачами їх послуг.

Погоджуючись з визначенням сутності фінансової
безпеки підприємства в сучасних умовах, зауважимо, що
виходячи з цього трактування достатньо складно ви$
значитись з системою внутрішніх  індикаторів фінансо$
вої безпеки, адже автори досліджених наукових праць
з питань оцінки фінансової безпеки підприємства [2; 6—
9; 11—13] зосереджується саме на внутрішніх показни$
ках підприємства, переважно на показниках фінансо$
вої звітності.

Вивчення науково$методичних підходів до оцінки
фінансової безпеки підприємства за показниками
фінансової звітності дало змогу виділити наступні ме$
тодики, перші дві з яких належать до ресурсно$функ$
ціонального підходу, наступні — до індикаторного:

1) оцінка фінансової безпеки за показниками фінан$
сової стійкості і структури капіталу;

2) оцінка фінансової безпеки за методикою аналізу
типу фінансової стійкості;

3) оцінка фінансової безпеки за комплексними де$
скриптивними методиками діагностики фінансового
стану, що включає групи показників структури капіта$
лу, фінансової стійкості, рентабельності, ліквідності і
платоспроможності, майнового стану тощо;

4) оцінка фінансової безпеки за економіко$матема$
тичними моделями (інтегральні показники, дискримі$
нантні, скорингові моделі тощо).

Вважаємо, що перші 2 методики є дещо звуженими,
оскільки обмежують користувача в оцінці інших,
відмінних від структури капіталу, рівня його забезпе$
ченості та ефективності використання показників. Так,
наприклад, окремі показники рентабельності підприє$
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мства мають входити до комп$
лексної оцінки рівня його
фінансової безпеки, адже при$
бутковість підприємства є од$
ним з ключових факторів його
ефективної діяльності.

Четвертий підхід, на наш
погляд, може бути успішно за$
стосований в комплексних ав$
томатизованих системах уп$
равління підприємствами, ос$
кільки за допомогою економі$
ко$математичного моделю$
вання можна розробити єди$
ний інтегральний критерій
рівня фінансової безпеки
(подібно до інтегральних мо$
делей фінансової стійкості,
ймовірності банкрутства, рів$
ня життєздатності тощо),
який може бути використано
в подальшому для стратегічно$
го планування і управління,
антикризового менеджменту, контролінгу.

Проте вважаємо, що для підприємств комунального
сектору в сьогоднішніх реаліях оптимальним методом
оцінки фінансової безпеки є застосування дескриптив$
них методик діагностики фінансових показників, оскіль$
ки їх впровадження в систему управління підприємства$
ми може бути відносно простим і мінімально затратним.

Детальний критичний розбір кількісних методик
оцінки фінансової безпеки підприємства проведено в
монографії [9, с. 68—74], де автором  виокремлено 3
підходи до розробки кількісних методик, хоча всі роз$
глянуті методики являють собою традиційні показни$
ки фінансового стану, згруповані відповідно до певно$
го авторського обгрунтування. Попри справедливу
критику діагностики фінансових показників підприє$
мства за те, що вони характеризують минуле, зазначи$
мо, що поряд зі стрімким розвитком фінансових та ком$
п'ютерних технологій, дескриптивний коефіцієнтний
аналіз фінансового стану підприємства не втрачає своєї
актуальності і популярності, про що свідчать аналі$
тичні звіти провідних інвестиційних і фінансових ана$
літиків щодо публічних компанії світу.

Отже, можна підсумувати, що для оцінки рівня
фінансової безпеки комунальних підприємств тра$
диційні методики фінансової діагностики є цілком прий$
нятними і можуть бути застосовані як з метою оцінки
минулих подій, розробки цільових граничних індика$
торів, так і в якості бази для побудови багатофактор$
них регресійних рівнянь.

У монографії М.М. Єрмошенко та К.С. Горячевої [8,
с. 125—126] підкреслено, що розвиток і сталість мають
бути основними характеристиками фінансової безпеки
підприємства: "Критерієм сталого функціонування си$
стеми можна вважати рівень її безпеки. Це в повній мірі
відноситься і до фінансової системи підприємства... Пев$
на міра фінансової безпеки є гарантією сталості і виз$
начається шляхом оцінки видалення поточного стану
фінансової системи за межі, яка означає перехід до не$
стійкого (кризового) стану… Таким чином, стан систе$
ми буде сталим, якщо при її функціонуванні в умовах
дії різного роду загроз, рівень безпеки не буде виходи$
ти за певні межі, які мають граничні значення".

Комплексне дослідження різних параметрів фінан$
сового стану комунальних підприємств до недавнього
часу було не вирішуваною задачею через закритість їх
фінансової звітності. Проте зі змінами до ст. 78 Госпо$
дарського Кодексу України і з прийняттям Закону Ук$
раїни "Про доступ до публічної інформації" ст. 15 яко$
го декларує, що фінансова звітність комунальних під$
приємств підпадає під категорію публічної інформації і
має бути оприлюднена на сайті місцевої ради та/або офі$

ційному сайті КП, стала доступною діагностика фінан$
сового стану великого масиву КП України.

Така діагностика за даними фінансової звітності
2017—2019 рр. була нами проведена, частково її резуль$
тати викладено в праці [4]. Всього було проаналізовано 136
КП різних обласних центрів України. В результаті  вияв$
лено загальні тенденції, властиві майже всім КП незалеж$
но від виду економічної діяльності, а саме (табл. 1):

1. Практично всі комунальні підприємства мають
стабільну структуру капіталу в динаміці зі  значною пе$
ревагою власного капіталу.

2. Джерелом поповнення власного капіталу є зде$
більшого внески до статутного і додаткового капіталу,
а не чистий прибуток, тобто підприємства не самофінан$
суються, а дофінансовуються з місцевих бюджетів.

3. Більшість КП, що функціонують на конкурентно$
му ринку, є прибутковими.

4. Переважна більшість КП (більше 95%) мають по$
казники ліквідності (швидкої і загальної) в межах і
навіть вище норми.

5. Більшість КП за виключенням природних моно$
полій  мають невелику частку кредиторської і дебіторсь$
кої заборгованості в структурі балансу.

6. Більшість КП сфери ЖКГ мають високий ступінь
зношеності основних засобів.

7. Значна частка КП має неоплачений капітал у
структурі власного капіталу.

8. Певна частка КП забезпечує свою прибутковість
неопераційною діяльністю, тому їх чистий фінансовий
результат може бути позитивним при негативному опе$
раційному фінансовому результаті. Причому зіставлен$
ня звітності КП з бюджетною звітністю свідчить, що
чистий прибуток часто зароблений завдяки дофінансу$
ванню поточної діяльності з міського бюджету.

Отже, виявлені спільні риси у фінансовому стані КП да$
ють змогу припустити, що структура капіталу підприємств
комунальної сфери та рівень ліквідності не несуть високих
фінансових ризиків, натомість небезпеку становлять рівень
зношеності основних засобів та низький рівень самофінан$
сування, що ставить комунальні підприємства, навіть ті, що
здійснюють діяльність на конкурентному ринку, у надви$
соку залежність від бюджетних асигнувань.

Для розробки системи діагностики рівня фінансової
безпеки підприємства науковці [2; 6 — 9; 11—13] наполя$
гають на оцінці загроз і ризиків. Погоджуючись з цією
тезою, наголосимо, що загрози фінансовій безпеці ко$
мунального  підприємства взаємопов'язані з бюджетною
безпекою і з інтересами мешканців громади. Причому цей
зв'язок в окремих випадках може бути оберненим.

Подолання фінансових загроз для багатьох КП
відбувається через порушення інтересів платників місце$

Показник Кількість підприємств  

 Чернігів 
(16 КП) 

Кропив-
ницький 
(15 КП) 

Івано-
Франківськ 

(12 КП) 

Вінниця 
(37 КП)

Запоріжжя 
(32 КП) 

Рівне 
(24 КП) 

Разом 
(136 КП) 

Коефіцієнт фінансової 
незалежності більше 
60% 

13 9 8 25 20 18 68% 

Поповнення власного 
капіталу з місцевого 
бюджету  

9 4 4 24 14 6 55% 

Наявність 
неоплаченого капіталу  

7 0 5 21 11 5 36% 

Прибуткові КП  9 13 3 22 20 20 47% 
Кредиторська 
заборгованість в 
балансі менше 20% 

13 12 8 24 17 16 66% 

Рівень коефіцієнта 
зносу більше 60% 

2 8 2 10 14 14 37% 

Наявність чистого 
прибутку при 
операційному збитку 

5 7 1 14 4 1 20% 

Джерело: складено самостійно.

Таблиця 1.  Тенденції в діагностиці фінансового стану КП України
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вих податків і зборів, а саме: порушення дотримання
принципу ефективності використання бюджетних
коштів. Основна фінансова загроза для комунального
підприємства — нестача грошових коштів для здійснен$
ня свого призначення — задовольняти потреби грома$
ди. Неефективно функціонуюче (якщо ця неефек$
тивність не пов'язана з тарифною політикою) КП по$
криває збитки з місцевого бюджету, що наносить шко$
ду інтересам мешканців громади, оскільки по суті вони
двічі сплачують за послуги КП: перший раз — безпосе$
редньо у складі тарифу, другий раз — опосередковано
своїми внесками до місцевого бюджету. Таким чином,
подолання фінансових загроз КП може суперечити
фінансовим інтересам громади, які полягають в ефек$
тивному використанні бюджетних коштів. Якщо ж за$
грозою фінансовій безпеці КП є стримуюча тарифна
політика, і дофінансування з бюджету є об'єктивною не$
обхідністю, то забезпечення фінансової безпеки тако$
го підприємства має бути тісно пов'язане з перманент$
ним фінансовим моніторингом і періодичним аудитом
ефективності витрачання коштів з метою дотримання
балансу фінансових інтересів КП і громади.

У роботі [14] на підставі діагностики великого ма$
сиву КП було запропоновано показники для проведен$
ня фінансового моніторингу КП України, який пропо$
нується впровадити з метою дотримання принципу

ефективності задекларованого в Бюджетному Кодексі
[15]. Отже, грунтуючись на працях [2; 6—9; 11—14] за$
пропонуємо індикатори фінансових загроз для кому$
нальних підприємств, які можуть сигналізувати про по$
рушення їх фінансової безпеки (табл. 2).

Запропонована система показників може бути ви$
користана для подальшої розробки економіко$матема$
тичної моделі і створення інтегрального показника рівня
фінансової безпеки комунальних підприємств, також
може бути використана і для самостійного багатокри$
теріального коефіцієнтного аналізу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Таким чином, результати проведеного досліджен$
ня дають підстави розуміти фінансову безпеку кому$
нальних підприємств як такий стан його фінансової си$
стеми, який забезпечує стале функціонування цього
підприємства і здатність реалізації його фінансових зав$
дань, забезпечує здатність адекватно реагувати на
зовнішні загрози і дотримання балансу фінансових інте$
ресів підприємства, місцевої влади і населення.

Оцінка рівня фінансової безпеки комунального
підприємства може бути проведена коефіцієнтним ме$
тодом фінансової  діагностики з урахуванням специфі$
ки цієї організаційно$правової форми господарювання.

Таблиця 2. Перелік індикаторів�загроз фінансовій безпеці комунальних підприємств

Джерело: складено самостійно.

Показник Обгрунтування Методика 
розрахунку 

Порогові значення 
(тенденції) 

1. Частка 
основних 
засобів у 
активах 

Цей показник показує, яку частку фінансових коштів було 
направлено на наявну кількість основних засобів. Якщо основних 
засобів надто багато, то необхідно врахувати їх якість і 
можливість оновлення або списання. Завдяки цьому показнику 
можна оцінити, яку роль відіграють основні засоби і дослідити їх 
у порівнянні в залежності від періодів та у розрізі різних 
комунальних підприємств 

Основні 
засоби/Активи *100 % 

Більше 80%, 
зростаюча динаміка

3. Частка 
неоплаченого 
капіталу у 
власному 
капіталі 

Формування статутного капіталу у випадку, коли активи були 
попередньо внесені з метою його формування за рішенням органу 
місцевого самоврядування, що обліковуються як інший 
додатковий капітал, після внесення змін у статутні документи 
відображається як  «Статутний капітал». Неоплачений капітал по 
КП відображає недоотримання задекларованих у міському 
бюджеті коштів або основних засобів 

Неоплачений 
капітал/Власний 
капітал *100% 

Зростаюча 
динаміка або стале 
значення протягом 
тривалого періоду 

4. Частка 
нерозподіленого 
прибутку у 
власному 
капіталі 

Цей та попередній показники показують, за рахунок чого 
сформований власний капітал. Обидва показують, яким чином 
місцева влада відповідного комунального підприємства збільшує 
власний капітал, щоб «врятувати» його, відображається механізм 
поповнення місцевою радою капіталу 

Нерозподілений 
прибуток/Власний 
капітал *100% 

Спадаюча динаміка 
прибутку, або 
зростаюча динаміка 
непокритого збитку

5. Операційна 
рентабельність 
продажу  

Характеризує прибутковість (збитковість) основної (операційної)  
діяльності підприємства. 
Для багатьох КП (нерентабельним) напрямом діяльності є саме 
його основний вид діяльності,  визначений Статутом 
підприємства  

Операційний 
прибуток / (Чистий 
дохід + інші 
операційні доходи) 
*100% 

Спадаюча 
динаміка, 
(особливо в 
порівнянні з 
чистою 
рентабельністю 
продажу)  

6. Чиста 
рентабельність 
продажу 

Характеризує загальну результативність  діяльності підприємства. 
Часто комунальні підприємства є прибутковими лише за рахунок 
фінансування з місцевого бюджету  

Чистий прибуток / 
(Чистий дохід + інші 
операційні доходи) 
*100% 

Спадаюча динаміка

7. Частка статті  
«Інші доходи»  
в загальних 
доходах 

По цій статті найчастіше обліковують додаткове наповнення 
коштами місцевого бюджету для комунальних підприємств для 
зменшення негативного кінцевого результату в вигляді збитку 

Інші доходи / 
загальні доходи 
*100% 

Зростаюча 
динаміка 

9. Рентабельність 
продукції 
(послуг) 

Скільки на кожну витрачену у господарстві грошову одиницю 
отримано  прибутку 

Прибуток до 
оподаткування / 
Собівартість *100% 

Спадаюча динаміка

12. Коефіцієнт 
зносу  
  

Показує ступінь зношеності основних засобів. Збільшення цього 
коефіцієнта характеризує погіршення стану матеріально-технічної 
бази підприємства, що є нагальною проблемою багатьох 
комунальних підприємств. А зношені основні засоби є однією з 
причин збитковості 

Знос / Первісна 
вартість основних 
засобів * 100% 

Більше 60%, 
зростаюча динаміка

13. Оборотність 
активів 

Кількість обертів  активів у доході за рік (Чистий дохід + інші 
операційні доходи) / 
Загальні активи 

Значення менше 
0,8, спадаюча 
динаміка 
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Так, урахування цієї специфіки може бути втілене в за$
пропонованій коефіцієнтній оцінці загроз, які можуть
бути використані як частина комплексного аналізу, а
також самостійно як база показників для розробки
інтегрального показника, що є завданням для подаль$
ших розвідок. Оцінка фінансового стану великого ма$
сиву комунальних підприємств України надала змогу
виявити певні особливості, властиві більшості КП. За$
значені особливості стали підставою для розробки сис$
теми показників для оцінки рівня фінансових загроз
комунальних підприємств.
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GENESIS, CAUSES AND CONSEQUENCES OF WORLD FINANCIAL CRISES

У статті розглянуто й узагальнено сутність та основні теоретичні концепції світових економічних криз,

еволюцію трактування поняття "криза", висвітлено основні ознаки й особливості світових фінансових

криз. Проаналізовано причини виникнення та механізм розвитку світової економічної кризи. Визначено

основні функції світових економічних криз та проаналізовано диференціацію світових фінансових криз.

Охарактеризовано причинноJнаслідкові зв'язки світових економічних та світових фінансових криз.

Відмічено наймасштабніші світові фінансовоJбанківські кризи та проведено детальний аналіз кожної

світової фінансової кризи. Узагальнено еволюцію світових фінансових криз та розглянуто основні їхні

наслідки для світової економіки. Здійснено періодизацію економічних та фінансових криз з урахуванJ

ням їхніх причинноJнаслідкових зв'язків. Наведено часові межі світових фінансових криз.

The article considers and generalizes the essence and main theoretical determinants of world economic crises,

shows the evolution of interpretation of the concept of "crisis". The works of wellJknown worldJclass economists

and politicians on the generalized and systematized essence of the concepts of economic and financial crises are

analyzed, as well as the analysis of the interpretation of the category is given "crisis". The consequences of world

economic crumbs for the world economy are determined. Combining the achievements of scientists — economists

and politicians, formulated the main features and essential characteristics of global economic crises in financial

markets.

The economic content of national features of crisis situations in the conditions of globalization is investigated.

The main functions of economic crises are determined and the differentiation of world financial crises is analyzed

by distribution and grouping according to essential characteristics of different possible crisis states of socioJ

economic system, which is carried out to generalize tools of their analysis, forecasting and identification of

perspective antiJcrisis measures. socioJeconomic system and differentiation of problems in the financial market,

etc.

The causal links of global economic and financial crises in the financial markets of the world are described.

The biggest financial and banking crises were noted and a detailed analysis of each global financial crisis

(development mechanism and functioning processes) that took place in the context of globalization was

conducted. The history of development and preconditions of world economic crises are characterized and the

mechanisms of their development and their functioning on the world financial market are analyzed. The evolution

of global financial crises is summarized and their main consequences for the world economy are considered. The
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Криза є своєрідною переломною подією, для якої

характерна зміна параметрів системи, що провокується
як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. Оскільки
немає двох абсолютно ідентичних криз, кожна з них має
індивідуальний, неповторний характер, власний набір
причин та факторів, тому не існує єдиного, загально$
визнаного трактування поняття кризи. Зміни, що пов'я$
зані з цим поняттям, зазвичай мають негативний харак$
тер, несуть загрозу існування суб'єкту ринку і є склад$
но контрольованими, але разом із тим,  можуть висту$
пати і ознакою переходу до нового етапу розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження даної проблематики

і окреслення напрямків захисту національної економі$
ки від ризиків належить як західним економістам, а саме
П. Кругман, Дж.  Сорос, так і вітчизняним: О. Білорус
[1], О. Мозговий [2, с. 31—36], В. Новицький [3].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На сьогодні недостатньо вивчений генезис, причи$
ни та наслідки світових фінансових криз та не в повній
мірі розкриті найбільш актуальні питання цієї пробле$
матики.

periodization of economic and financial crises is carried out taking into account their causal relations. The time

limits of financial crises are given. The stages of the impact of global economic crises on the economies of different

countries are determined and the countries affected by one or another global financial crisis are shown.

Ключові слова: світова криза, дефолт, фінансова криза, Велика депресія, банкрутство.
Key words: global crisis, default, financial crisis, Great Depression, bankruptcy.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз світових фінансово$

банківських криз, питання сутності та причини виник$
нення яких викликає інтерес у великої кількості нау$
ковців.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Хоча загальновизнаної дефініції "криза" у науковій
літературі до цього часу немає, проте в енциклопедич$
них словниках визначення цього поняття в основному
співпадає. Зокрема тлумачні словники української мови
визначають кризу як різку зміну звичайного стану ре$
чей; злам, загострення становища [4].

Аналогічну інтерпретацію дає і Вебстерський міжна$
родний словник англійської мови. Відповідно до нього
криза — це "переломний момент в кращу або гіршу сторо$
ну, хворобливий період, вирішальний момент" [5, с. 229].

З латинської мови "криза" — krisis — означає рішен$
ня, поворотний пункт, результат [6].

Сьогодні терміном "криза" наука користується в
різних її інтерпретаціях. Загалом своєрідну еволюцію
трактування цього поняття можна представити наступ$
ним чином (табл. 1).

Зупинимось більш детально на найбільш поширених
(відомих) теоріях класифікації криз. У соціально$еко$

Таблиця 1. Еволюція трактування поняття "криза"

Джерело: узагальнено автором на основі джерел.

 Науковці Сутність поняття 
1 А.Богданов  

(1989 р.) 
Криза – це така зміна організаційної форми комплексу, яка тягне за 
собою тенденцію відкинути застарілі способи виробництва, застарілі 
способи організації на користь способів і форм більш сучасних [7] 

2 С. Ожегов,  
Н.Ю. Шведова 
(1992 р.) 

Криза – це скрутне, важке положення, розлад економічного життя, 
що обумовлене протиріччям в розвитку суспільства [8] 

3 Л. Абалкін  
(1999 р.) 

Криза – період загострення, різкий перелом та глибокий розлад під 
час розвитку будь-якої сфери людської діяльності [9] 

4 В. Котляров  
(1999 р.) 

Криза – це переломний момент, визначений переворот, найрішучіша 
пора перехідного стану [10] 

5 В. Воронкова  
(2004 р.) 

Криза – це така фаза розвитку, якій притаманна різка зміна та 
порушення рівноваги устрою життя системи [11] 

6 А.Д. Чернявский 
(2006 р.) 

Криза — це переломний етап функціонування будь-якої системи, 
коли вона піддається впливу ззовні або зсередини, що потребує від 
неї якісно нового реагування. Основна особливість кризи полягає в 
тому, що вона загрожує руйнацією системи (частково або повністю) 
[12, с. 4] 

7 Т. Юрьєва 
(2009 р.) 

Криза – це такий стан, внаслідок якого виникають непередбачувані 
ситуації та наслідки, що спричинені використанням вже 
неадекватними засобами досягнення цілей [13] 

8 О. Демчук,  
Т. Єфремова  
(2009 р.) 

Криза – це така критична ситуація, якій притаманні як негативні 
наслідки, які пов'язані з руйнуванням, так і позитивні наслідки, які 
пов’язані з розвитком та відновленням [14] 

9 А. Ткаченк, 
О. Єлець 
(2010 р.) 

Криза – це переломна, непередбачувана подія, наслідком якої є як 
позитивні (підвищення ефективності діяльності, залучаючи в роботу 
трансформаційні сили), так і негативні результати (розбалансування 
системи підприємства) у господарській діяльності [15] 

10 О. Маковоз, 
А. Глазкова 
(2012 р.) 

Криза – це такий стан системи, за якого відбувається динамічна 
безповоротна трансформація її елементів, втрата звичних зв’язків та 
порушення збалансованості системи [16, с. 271-273] 
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номічній системі за структурою відносин та за диферен$
ціацією проблематики її розвитку можна виділити ок$
ремі групи економічних, соціальних, організаційних,
технологічних, психологічних криз.

Задля забезпечення безболісного протікання кри$
зи, її гостроти, скорочення часу необхідним є типоло$
гія та розуміння характеру кризи. Кризи класифікують
шляхом розподілення і групування за сутнісно харак$
терними ідентифікаційними ознаками різних можливих
кризових станів соціально$економічної системи, що
здійснюється з метою узагальнення інструментарію їх
аналізу, прогнозування та визначення перспективних
антикризових заходів [6].

Василенко В.О. стверджує про необхідність у де$
тальній класифікації криз задля диверсифікації засобів
і способів управління ними. Він класифікує кризи за та$
кими відповідними ознаками:

— за масштабами прояву: загальні кризи — охоп$
люють соціально$економічну систему, та локальні —
охоплюють тільки частину її;

— за проблематикою: макро — і мікрокризи. Мак$
рокризам властиві великі обсяги й масштаби проблема$
тики, мікрокризи — охоплюють лише окрему пробле$
му, чи невелику їх групу (проте така криза здатна вик$
ликати ланцюгову реакцію, поширитися на всю систему
та призвести до макрокризи);

— за причиною виникнення: природні, суспільні та
екологічні кризи;

— за структурою відносин у соціально$економічній
системі й диференціації проблематики її розвитку ви$
діляють окремі групи економічних, соціальних, органі$
заційних, психологічних, технологічних та інших криз.

У складі економічних криз Василенко В.О. пропо$
нує виділяти фінансові — кризи, що характеризують
протиріччя в стані фінансової системи чи фінансових
можливостях фірми. В більшості випадків соціальні кри$
зи є продовженням і доповненням криз економічних
(хоча можуть виникати і самі по собі), які виникають при
загостренні протиріч чи зіткненні інтересів певних со$
ціальних груп чи утворень. Організаційну кризу ототож$
нюють з паралічем організаційної діяльності, основним
проявом якої є непомірна бюрократизація. Під час со$
ціальних та економічних перетворень виникають психо$
логічні кризи, що виявляються у вигляді стресу, який
набуває масового характеру; це почуття непевності,
паніки, страху за майбутнє, незадоволеності роботою,
правовою захищеністю та соціальним станом. Техноло$
гічна криза виникає як криза нових старих технологіч$
них ідей в умовах явно вираженої потреби в нових тех$
нологіях [17, с. 14—15].

На думку дослідників О.Н. Демчук і Т.А. Єфремова,
криза виконує в динаміці руху систем наступні найваж$
ливіші функції:

— різке ослаблення й усунення застарілих елементів
пануючої системи, яка вже вичерпала свій потенціал;

— розчищення дороги для затвердження спочатку
слабких елементів нової системи, майбутнього циклу;

— випробування на міцність і передача в спадщину
тих елементів системи, які акумулюються й переходять
у майбутнє [14].

Аналізуючи праці зарубіжних і вітчизняних нау$
ковців варто відмітити наймасштабніші  фінансово$
банківські кризи.

Криза 1820—1825 рр. — перша міжнародна фінан$
сова криза, передумовою її виникнення якої став роз$
виток в обробці дорогоцінних металів в країнах Ла$
тинської Америки. Європейські інвестори вкладали у
розробку срібних і золотих рудників у Латинській Аме$
риці з метою подальшого постачання металів в Англію
(зокрема на фондову біржу в Лондоні). Масові спеку$
ляції такого роду із золотом і сріблом на фондовому
ринку призвели до виснаження резервів Банку Англії,
спровокувавши паніку в банківській системі. У 1825 році
Банк Англії збільшив облікову ставку, цим самим спро$

вокувавши спад виробництва та масові банкрутства.
Британські банки, вразливі як до облігацій, так і до акцій
гірничовидобувних компаній, зазнали нищівного удару.
До грудня 1825 почалися масові зняття депозитів [18,
с. 55—68].

Це призвело до того, що у 1826 році обмежено мо$
нополію Банку Англії  на друк банкнот та випуск век$
селів на пред'явника на територію радіусом 65 миль від
Лондону і водночас дозволено створення інших банків
поза цим регіоном, які могли теж випускати свої банк$
ноти (акт Country Bankers'ActoF 1826). Саме цей акт доз$
волив Банкові Англії створювати свої філії в усіх райо$
нах Англії, як наслідок майже відсутніми були конку$
ренти у Центробанку. У 1833 році були дозволені по$
слуги по прийому депозитів. Надалі "country" банки
одержали право обмінювати їх на банкноти Банку
Англії. Усі ці зміни посилили роль та позиції Банку
Англії, який почав функціонувати як повноцінний уні$
версальний банк, а "country" банки зберігали свої ре$
зерви в ньому [19].

Криза поширилася і на країни Латинської Амери$
ки, оскільки золотошукачі втратили найважливіший
ринок збуту. Більше 30$ти років знадобилося країнам
Латинської Америки на відновлення своєї економіки.

Криза 1836—1838 рр. — фондова криза в Англії. В
1836 році — неврожай кукурудзи і водночас відтік ка$
піталу з Англії до Америки, де відбувався бавовняний
бум. Саме це спровокувало зменшення золотовалютних
резервів банку Англії, який був змушений підняти облі$
кову ставку (як і у 1925 р.), що аналогічно спровокувало
банківську паніку і фондову кризу в Англії, яка поши$
рилася на цей раз на Америку та Францію.

Криза 1846—1847 рр. — фондова криза в Європі.
Неврожайні 1846 —1847 рр., інвестиційний бум на акції
залізничних компаній (на той час найпопулярніший ак$
тив на фондовому ринку Європи) та поширення спеку$
лятивних операцій з ними (що призвело до їх банк$
рутств) спровокували фондову кризу в Європі, що пе$
рекинулася на банківську систему Англії, Голландії,
Німеччини. Вважається, що саме криза цих років є при$
чиною та передумовою виникнення першої світової еко$
номічної кризи 1857 року.

Криза 1857—1860 рр. — перша світова економічна
криза. Кризі передувало швидке економічне зростання
1852—1857 рр., під час якого активно будувалися заліз$
ниці, збільшувалося виробництво у добувній промисло$
вості, металургії. Причину її виникнення пов'язують
також із банкрутством залізничних компаній та обва$
лом фондового ринку в США, що потягнуло за собою
кризу в банківській системі. Криза мала глобальний ха$
рактер, оскільки перекинулася на Англію, Європу, а та$
кож прокотилася навіть по країнах Латинської Амери$
ки. Спекулятивний бум супроводжувався небувалим
накопиченням грошової маси, збільшенням обсягу кре$
дитування.

Криза 1861—1865 рр. — валютна криза США, що
була спровокована Громадянською війною між Пів$
ніччю та Півднем США. Ще у 1860 р. розпочався кон$
флікт, що полягав у недовірі до республіканської адмі$
ністрації новообраного президента А. Лінкольна.
Держказначейство звернулося за фінансовою допомо$
гою до американських банків, однак, отримавши від них
кредит, влада США не змогла своєчасно його повер$
нути, як результат — криза ліквідності банківської си$
стеми.

Криза 1890 р. — пов'язують із банкрутством найста$
рішого англійського банку Baring. Щоб провести його
санацію Російський Центральний банк та банк Франції
видали Великобританії значний кредит, допомігши цим
самим і країні подолати валютну кризу.

Криза 1907 р. — була спричинена Банком Англії,
який у 1906 році збільшив облікову ставку з 3,5 % до 6%
з метою поповнення золотовалютних резервів країни,
спровокувавши цим самим значний відплив капіталу з
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Нью$Йоркської фондової біржі, що спричинило обвал
цін на акції та банкрутство банків у США та Англії. Кри$
за уразила в загальному 9 країн [20, с. 108].

Криза 1914—918 рр. викликана початком Першої
світової війни, внаслідок якої спостерігався розпродаж
паперів іноземних емітентів урядами країн — учасниць
війни (США, Великобританія, Німеччина) для фінансу$
вання військових дій.

Криза 1920—1922 рр. зумовлена наслідком світової
фінансової кризи 1914 р. і пов'язана з банківськими та
валютними кризами в таких країнах, як Данія, Італія,
Фінляндія, Голландія, Норвегія, США та Великобрита$
нія [20, с. 108].

Криза 1929—1933 рр. — Велика депресія — найдов$
ша, найбільша, найглибша світова криза ХХ ст. 24 жов$
тня 1929 р. (Чорний четвер) обрушилися всі фондові
індекси на американських біржах. На Нью$Йоркській
фондовій біржі вартість цінних паперів впала на 60—
70%, був скасований золотовалютний стандарт для ос$
новних світових валют. Курси акцій промислових ком$
паній впали в США на 87%, у Великобританії на 48%, в
Німеччині на 64%, у Франції на 60%. Промислове вироб$
ництво в США скоротилося на 46%, у Великобританії
на 24%, в Німеччині на 41%, у Франції на 32% [21, с. 13].
Затяжність цієї кризи пов'язують з неефективним уп$
равлінням президента США Г. Гувера. Лише в 1933 р.,
президент Ф. Рузвельт скасувавши золотий стандарт,
зумів стабілізувати економіку США.

Криза 1987 р. — "другий Чорний понеділок"  — кри$
за, що спровокована обвалом на 22,6% американського
фондового індексу Dow Jones Industrial. Услід за обва$
лом американського ринку зазнали обвалу ринки Гон$
конгу, Канади, Австралії. Проте досвід цієї кризи по$
сприяв запровадженню на фондових ринках світу "пра$
вил переривання торгів" (реалізується при падінні індек$
су більше аніж на 350 пунктів).

Криза 1994—1995 рр. — "Мексиканська криза". Пе$
редумовою кризи стали політичні негаразди в країні, що
спровокували відтік іноземних інвестицій.

Загалом виділяють дві причини: політичні (незадо$
волення бідних верств населення та намагання змінити
політичну владу революційними методами) та фінансові
(недосконалість та недостатній розвиток банківської
системи, завищений курс національної валюти та висо$
кий рівень державної заборгованості) [22, с. 169—171].

Криза 1997—1998 рр. — "Азійська криза", виникнен$
ня якої пов'язують з відходом іноземних інвесторів з
країн Південно$Східної Азії, перегрівом фондового,
валютного ринків та ринку нерухомості. Окрім цього,
нераціональне та безсистемне використання фінансових
ресурсів і перенасичення внутрішніх ринків. За підра$
хунками економістів, азійська криза знизила світовий
ВВП на 2 трлн дол. США.

Криза 1998 р. — "Російська криза", виникнення якої
пов'язують із величезним державним боргом Росії,
низькими світовими цінами на сировину і пірамідою
державних короткострокових облігацій, за якими уряд
РФ вчасно не зміг розрахуватися. Курс рубля по відно$
шенню до долара впав з 6 руб. за долар до 21 руб. за
долар. Збанкрутував майже кожен п'ятий російський
банк [23, с. 38]. З метою уникнення дефолту уряд Росії
провів комплекс заходів, спрямованих на нормаліза$
цію фінансової та бюджетної політики: призупинення
емісії державних казначейських зобов'язань, впровад$
ження 90$денного мораторію за сплатою іноземних
кредитів, призупинено видачі вкладів, "ручне керуван$
ня" курсом рубля.

Криза 1999—2002 рр. — "Аргентинська криза", ви$
никнення якої пов'язують із зменшенням реального
ВВП, прив'язки національної валюти до долара США,
наявність пільгових умов для іноземних інвесторів
(звільнення їх від оподаткування до 25 р.), заборона на
видачу готівки з банків. Аргентина оголосила найбіль$
ший в історії дефолт 132 млрд дол. США.

Криза 2007—2009 рр. — найглибша, наймасштабні$
ша криза з часів Великої депресії.  Кризі передував швид$
кий ріст кредитування. Згідно з даними МВФ, світовий
ВВП з 1990 р. по 2002 р. збільшився майже на 42%, а з
2002 р. по 2007 р. — ще приблизно на 34%. Разом з цим
світові обсяги фінансових активів інвестиційних інсти$
тутів в 2007 р. перевищили світовий ВВП у десять разів
[24].

Перші прояви іпотечної кризи (subprime$кредиту$
вання) спостерігалися ще в 2006 року. Суттєво знизив$
ши процентну ставку і утримуючи її на неадекватному
рівні ФРС США спричинила зростання попиту та цін на
нерухомість. Як наслідок, банки почали знижувати ви$
моги до своїх кредитоодержувачів і вже в 2006 році на$
прямок   subprime$кредитування сягнув обсягу 600 млрд
дол., що складало 20% від всього національного іпотеч$
ного ринку [25]. Це призвело до банкрутства найбіль$
шого іпотечного банку LehmanBrothers та обвалу фон$
дових ринків США.

Криза 2012—2013 рр. — фінансова криза в Рес$
публіці Кіпр, наслідком якої став параліч банківської
системи та переддефолтний стан країни. Сума вкладів у
банках країни становила приблизно 835 % ВВП [26].

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Підсумовуючи вищевикладене, можемо зробити такі

висновки: в економічній, фінансових літературах не має
єдиного загальновизначеного уявлення про сутність
криз, їх причини виникнення та наслідки для економіки
країн, особливістю криз є їхня глобальність та неперед$
бачуваність, неефективне функціонування міжнародних
фінансових інститутів, наявність фінансових спекуляцій
тощо. Стабільне правове забезпечення діяльності фінан$
сової системи країни є необхідністю, що викликана ча$
сом і змінами в архітектурі світового фінансового рин$
ку.
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DEVELOPMENT

У статті описано та розкрито дослідження впливу на регіональний людський потенціал різних еконоJ

мічних та демографічних факторів на різних рівнях масштабу розгляду взаємозв'язків. Прикладами таJ

ких рівнів будуть взаємозв'язки людського потенціалу та факторів детермінант Чернівецької області,

умовного Карпатського регіону, до якого входять ІваноJФранківська, Чернівецька, Закарпатська та

Львівська області, та Україна загалом. Розкрито розуміння особливостей впливу на потенціал вищезгаJ

даних факторів залежно від масштабу розгляду цих взаємозв'язків, а також використовуваного інструJ

ментарію.

Аспект людського потенціалу є доволі важливою складовою функціонування економіки на будьJякоJ

му рівні, а тому в сучасній економічній науці є тим виправданим фактором, який викликає чи не найбільJ

шу цікавість та неоднозначність у його трактуванні та шляхах розвитку. Практично усі сучасні економічні

школи, в особливості — нова інституційна теорія, досліджують можливості його зростання та виокремJ

люють його як цінний економічний ресурс, важливість якого з кожним роком виводить його все вище і

вище. Проте варто відмітити, що, враховуючи економічні та формальні і неформальні інституційні особJ

ливості держав світу, цей фактор виправдовує свою нестабільність у поведінці. Тому для демонстрації

подібного ефекту об'єктом дослідження став людський потенціал в Україні на різних рівнях дослідженJ

ня його поведінки під дією економікоJінституційних факторів.

Для кількісної репрезентації зв'язків у дослідженні було застосовано економікоJматематичний інструJ

ментарій, зокрема побудову множинної регресії та аналіз основних показників кореляційноJрегресійноJ

го аналізу. Крім того, кожен показник та коефіцієнт було співставлено із реальною ситуацією в Україні та

її регіонах, інтерпретовано відповідно до наявних умов. У ході побудови регресії було виокремлено основні

кількісні особливості взаємозв'язку людського потенціалу із вибраними економічними та демографічниJ

ми факторамиJдетермінантами й виокремлено основні особливості і проблеми дослідження цієї катеJ

горії за допомогою кореляційноJрегресійного аналізу.

The article describes and discloses the study of the impact on regional human potential of different economic

and demographic factors at different levels of the scale of the relationship. Examples of such levels are the

interrelationships of human potential and determinants of the Chernivtsi region, the conventional Carpathian

region, which includes IvanoJFrankivsk, Chernivtsi, Zakarpattia and Lviv regions, and Ukraine in general. An

understanding of the potential impact on the potential of the above factors depending on the scope of

consideration of these relationships, as well as the tools used.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/2020146

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

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасна економічна наука на сьогодні розглядає

чимало детермінант, які є достатньо абстрактними та
поліморфічними, а тому є складні для вивчення та ви$
значення їх поведінки та впливу на економічні процеси
у регіоні чи національній економіці. До таких складних
категорій чимало сучасних науковців часто відносять
поняття потенціалу, в особливості — людського. Перед$
усім ця складність пов'язана з тим, що категорія засто$
совується на різних рівнях економіки, а тому є безліч
факторів$детермінант, які могли би впливати на людсь$
кий потенціал на кожному з рівнів. Особливо дослід$
ження цієї категорії набуває актуальності у контексті
мезо$ та макроекономіки, адже грамотне забезпечення
розвитку людського потенціалу на цих рівнях може бути
рушієм структурних змін у економічній системі, зокре$
ма збільшення кількості суб'єктів малого та середнього
бізнесу, покращення рівня платоспроможності попиту
і, відповідно, його інтенсифікація, збільшення впливу
формальних та неформальних інституцій на економіку,
здійснення технологічного прориву, покращення демог$
рафічної ситуації, тощо. Тому актуальність досліджен$
ня у цьому контексті кількісного дослідження взаємоз$
в'язку та поведінки цієї категорії під впливом різних
детермінант є важливим напрямком майбутніх економ$
ічних досліджень у цій площині.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Потенціал як фактор зараз достатньо часто дослід$
жується як і вітчизняними так і закордонними науко$
вцями, особливо у регіональному аспекті. Серед закор$
донних економістів важливість людського потенціалу в
масштабах мезоекономіки у своїх дослідженнях виок$
ремлюють такі науковці: Роберт Стімсон, Роджер Стоф
та Браян Робертс. Вітчизняні науковці також роблять
спроби працювати у цьому напрямі. У своїх публікаціях
щодо інноваційного розвитку питання людського потен$
ціалу піднімали Василь Мікловда та Володимир Кубіній.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу на людський

потенціал економічних та демографічних показників на
рівні області, регіону та країни.

The aspect of human potential is a very important component of the functioning of the economy at any level,

and therefore in modern economics is the justifiable factor that causes perhaps the greatest interest and ambiguity

in its interpretation and development. Virtually all modern schools of economics, especially the new institutional

theory, explore the possibilities of its growth and identify it as a valuable economic resource, the importance of

which each year brings it higher and higher. However, it should be noted that, given the economic and formal

and informal institutional characteristics of the world, this factor justifies its instability in behavior. Therefore,

to demonstrate such an effect, the object of study was the human potential in Ukraine at different levels of research

of its behavior under the influence of economic and institutional factors.

For the quantitative representation of relationships in the study, economic and mathematical tools were

used, including the construction of multiple regression and analysis of the main indicators of correlationJ

regression analysis. In addition, each indicator and coefficient was compared with the real situation in Ukraine

and its regions, interpreted in accordance with the existing conditions. During the construction of the regression,

the main quantitative features of the relationship of human potential with selected economic and demographic

determinants were identified and the main features and problems of the study of this category were identified

using correlationJregression analysis.

Ключові слова: моделювання показників, людський розвиток, кореляційно�регресійний аналіз, фактори
впливу.

Key words: modeling of indicators, human development, correlation�regression analysis, influencing factors.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття потенціалу в економіці є достатньо обшир$

ним, адже ця категорія має достатньо велику варіа$
тивність як і щодо масштабу, так і щодо об'єкту та сере$
довища, по відношенню до якого вона застосовується.
За рахунок цього вона є достатньо складною щодо ви$
вчення її особливостей у різних проявах. Одним із най$
вагоміших понять потенціалу є людський потенціал,
адже має всій прояв як і на мікро$, мезо$, макро$ чи ме$
гарівні, а також завжди буде актуальним, адже є теоре$
тично та практично невід'ємною складовою будь$якої
господарської діяльності. У дослідженні, яке було про$
ведено та описано у цій статті акцентується увага на
макро$ та мезоекономічній стороні цього поняття, а та$
кож на визначенні кількісних взаємозв'язків поняття
людського потенціалу як одного з видів потенціалу, з
іншими економічними категоріями за допомогою еко$
номіко$математичного інструментарію. Вивчення
кількісних взаємозв'язків дає набагато кращу та аргу$
ментовану позицію щодо впливу детермінант, а тому є
базою цієї статті.

Варто відмітити, що розкриття ефекту масштабу у
цьому дослідженні проявляється у моделюванні впли$
ву на показник людського потенціалу економічних,
демографічних та, у певній мірі, економіко$екологіч$
них факторів у розрізі Чернівецької області, Карпатсь$
кого регіону (у нього входить Івано$Франківська, За$
карпатська, Чернівецька та Львівська області) та на
рівні України. Що ж до економіко$математичного
інструментарію, то для вивчення кількісних взаємо$
зв'язків було побудовано множинні регресії взаємоз$
в'язків людського потенціалу та таких факторів, як се$
редній річний дохід у розрахунку на одну особу, чи$
сельність населення у регіоні, реальний обсяг реалізо$
ваної продукції та реальні витрати на охорону навко$
лишнього середовища. Більшість факторів є економіч$
ними, тому що варто розуміти, що у країнах з середнім
темпом розвитку більшого впливу справляють все ж
таки економічні детермінанти людського добробуту та
прогресу. Інформацію щодо значень відповідних по$
казників можна знайти на Web$сторінці Державної
служби статистики України.

Як було вказано вище, у статті буде висвітлено по$
рівняльне дослідження впливу детермінант на людський
потенціал на різних рівнях. У таблиці 1 відображено дані
вибірок залежних та пояснювальних змінних.
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Для визначення відповідних зв'язків було здійснено
побудову множинних регресій впливу вищевказаних
детермінант на людський потенціал. За основний показ$
ник, який би характеризував стан цієї категорії було
обрано індекс регіонального людського розвитку.

Множинна регресія у своїй побудові є дещо склад$
нішою, проте базується на методі найменших квадратів
(МНК). Суть його полягає у мінімізації квадратів відхи$
лень фактичних та теоретичних даних. Математично це
можна зобразити так:

 (1).
У цьому випадку він застосовується зразу із враху$

ванням кількох факторів  …   Варто відмітити, що
вагомою відмінністю обчислень вектору параметрів рег$
ресії є те, що усі розрахунки здійснюються з матриця$
ми параметрів. І хоча математична аргументація такого
застосування є достатньо простою, проте окремі роз$
рахунки є дещо громісткими, а тому автор цієї статті не
хоче подавати їх тут з метою збереження місця на вик$
лад основного матеріалу. Згідно з вищезазначеним ме$
тодом матриця оцінок параметрів регресії знаходиться
так:

  (2),
де:

 ;
 

Важливим аспектом є те, що задля забезпечення адек$
ватності результатів, моделювання розділилось на по$
будову двох множинних регресій — першої між Y, Х

1 
і

Х
2
 та другої Y, Х

3
 і Х

4
. Варто відмітити, що такий алго$

ритм повторюється як і для даних Чернівецької області,
так і для Карпатського регіону та України загалом.

У таблиці 2 наведено результати
знаходження матриці оцінок пара$
метрів регресії для двох регресій та
для трьох економічних рівнів, дані
яких було використано у дослід$
женні.

З таблиці 2 можна побачити та
відмітити деякі особливості ко$
ефіцієнтів, а також дати першу інтер$
претацію. Параметр а відповідає за
зміщення регресії вгору чи вниз
вздовж осі ОY. Негативне значення
параметра а може свідчити про дос$
татньо велику вразливість залежної
змінної у короткостроковій перспек$
тиві від змін пояснювальних змінних,
а також виражає вплив неврахованих
параметрів. Що ж до параметрів , то
у випадку побудови лінійної регресії,
значення цих коефіцієнтів співпада$
ють з відповідними значеннями ко$
ефіцієнтів граничної продуктивності.
Це дає змогу визначити еластичність
залежної змінної від зміни відповід$
ної пояснювальної. Математично цю
залежність можна виразити так:

(3),

де Е — коефіцієнт еластичності;

 — коефіцієнт граничної про$

дуктивності;
— середнє значення i$ї пояс$

нювальної змінної;
 — середнє значення залежної

змінної.
Тому можна обчислити та спрогнозувати вплив по$

яснювальних змінних. У таблиці 3 відображено інфор$
мацію щодо впливу відповідних детермінант на залеж$
ну змінну.

Ці показники відображають відсоткову зміну залеж$
ної змінної від приросту пояснювальної змінної на 1%.
У багатьох значеннях можна замітити чималу кількість
парадоксів. Зокрема на рівні Карпатського регіону та
України можна замітити те, що при скороченні кількості
населення, індекс людського розвитку зростає. Причи$
ною такого парадоксу є чимало соціальних, політичних
та економічних факторів. Зокрема при розрахунку ре$
гіонального індексу людського розвитку за 2010—
2013 рр., у оціночні порівняння та середньозважені оцін$
ки брали Донецьку та Луганську області, а також АР
Крим. За рахунок цього індекс ставав нижчим. Після
окупації територій, та відповідного зменшення кількості

Таблиця 1. Значення залежних та пояснювальних змінних для різних рівнів
дослідження протягом 2010—2017 рр.

Роки 

Середній 
індекс 

регіонального 
людського 
розвитку 

(Y) 

Середній 
реальний  
річний 
дохід 
(грн) 
( ) 

Середня 
чисельність 
населення 

протягом року 
(тис. ос.) 

( ) 

Реальний 
обсяг 

реалізованої 
продукції 
(млн. грн) 

( ) 

Поточні реальні 
витрати на 
охорону 

навколишнього 
середовища 

(тис. грн) 
( ) 

Дані по Чернівецькій області 
2010 3,851 19 551,79 904,300 9460,5 38 972 
2011 3,8889 22 821,22 904,751 12059,7 44 963 
2012 4,0393 28 041,08 906,199 13317,1 51 802 
2013 4,1549 29 693,53 907,854 12491,9 55 755 
2014 4,1598 24 899,12 906,200 11509,5 48 132 
2015 4,1321 25 610,61 906,800 12627,6 48 024 
2016 4,3624 41 060,5 905,000 18403,91 62 423 
2017 4,2294 59 319,26 903,633 23802,2 76 464 

Дані по Карпатському регіону 
2010 3,7703 20 671,17 6 077,8 145 837,9 357 416,9 
2011 3,8075 24 471,8 6 104,273 179 610,6 467 907,1 
2012 3,9647 29 517,28 6 080,6 193 550,2 506 832,4 
2013 3,946 31 423,13 6 084,9 197 201,2 488 795,2 
2014 4,0175 26 891,11 6 087,8 221 297,2 529 494,8 
2015 4,0332 28 312,11 6 087,7 270 722 672 140,6 
2016 4,3127 45 240,66 6 083,2 305 786 765 783,2 
2017 4,1347 64 508,8 6 076,4 383 763,6 929 340,4 

Дані по Україні 
2010 3,6323 24 712,19 45 870,7 3 085 452 9 501 893 
2011 3,6757 30 277,25 45 706,1 3 815 716 11 509 980  
2012 3,7907 36 455,91 45 593,3 4 211 593 13 952 559 
2013 3,7747 39 090,55 45 490 4 030 065 14 267 722 
2014 3,8206 33 339,47 43 001 3 339 199 11 181 526 
2015 3,8212 35 232,38 42 845 3 600 186 11 804 281 
2016 3,8801 55 380,78 42 673 5 549 409 16 991 303 
2017 3,8251 74 991,2 42 485 6 779 187 18 000 372 

Таблиця 2. Параметри регресій

По 
Чернівецькій 

області 

По 
Карпатськом
у регіону 

По Україні Показники

a   a   a   

Перша 
регресія 
(Y ,   
і   

-5
5,

29
3 

0,
00

00
11

9 

0,
06

52
 

5,
36

6 

0,
00

00
08

6 

-0
,0

00
27

8 

5,
33

74
1 

0,
00

00
00

93
7 

-0
,0

00
03

62
 

Друга 
регресія 
(Y ,   
і  ) 

3,
35

91
 

-0
,0

00
02

6 

0,
00

00
21

 

3,
52

03
 

-0
,0

00
00

23
3 

0,
00

00
01

75
 

3,
44

92
5 

-0
,0

00
00

00
66

 

0,
00

00
00

04
57
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населення, індекс регіонального людського розвитку
зріс, так як не враховувались дані вищезазначених об$
ластей. Крім того, варто відмітити, що за 2010—2017 рр.
Україна мала значну кількість як і позитивних так і не$
гативних трансформаційних процесів, а тому вони відби$
вались через інші фактори впливу. Ще одним парадок$
сом є те, що зменшення реального обсягу реалізованої
продукції збільшує людський розвиток. Такий резуль$
тат є демонстрацією того, наскільки економічні проце$
си та ріст людського потенціалу в Україні мають різні
вектори розвитку. З одного боку, людський потенціал,
який поступово зростає, а з другого економіка, яка
особливо в період з 2013 по 2016 рр. мала значні еко$
номічні деформації. Такі розбіжності і результат лише
є сигналом для того, щоби як і державою, так і приват$
ним сектором було зроблено акцент на підтримці еко$
номіки та створенні додаткових робочих місць, адже на
сьогодні є значні резерви невикористаного людського
потенціалу на мезо— та макрорівнях. Особливо варто
відмітити дію фактору поточних витрат на охорону на$
вколишнього середовища. У всіх трьох вибірках він вно$
сить позитивний ефект. Причому найбільший ефект він
мультиплікує у Чернівецькій області (0,2712%) та по
Карпатському регіоні (0,2576%). Така особливість спри$
чинена, по$перше, географічним розташуванням регіо$
ну; по$друге, при врахуванні показників по Україні, зна$
чення міняється, адже не всі регіони в Україні мають такі
хороші показники витрат на охорону навколишнього
середовища, а також результативність цих витрат та$
кож може бути неоднорідною. Варто відмітити, що, на
перший погляд, еластичність є достатньо малою. Про$
те, якщо вдивлятись у показни$
ки динаміки росту значень по
всіх детермінантах, то можна
побачити темпи приросту 10,20,
а то і більше відсотків. Врахо$
вуючи те, що показник еластич$
ності демонструє відсоткову
зміну залежної змінної від при$
росту детермінанти на 1%, то
можна достатньо швидко усві$
домити, який ефект справля$
ють зміни пояснювальних
змінних.

Важливим процесом у по$
будові моделей стояло питання
визначення кореляційного
зв'язку та детермінації. Одною
із перших дій при таких розра$
хунках є знаходження звичай$
ного та скорегованого мно$
жинного коефіцієнта детермі$
нації. Різниця між ними у тому,
що скорегований коефіцієнт
детермінації показує реальну
детермінацію, без впливу на неї
кількості факторів, адже при
збільшенні кількості факторів,
детермінація регресії зростає.

У математичному вигляді звичайний та скорегова$
ний множинний коефіцієнт детермінації відповідно
будуть розраховуватись за таким алгоритмом.

  (4),

(5).

Надалі можна достатньо легко визначити тісно$
ту лінійного зв'язку за допомогою множинного ко$
ефіцієнта кореляції. Простота обчислення полягає
у такому:

(6).
Після розрахунку множинної кореляції одразу ж

варто розрахувати парні та частинні коефіцієнти коре$
ляції. Різниця між ними полягає у тому, що парні коеф$
іцієнти не виключають вплив на значення інших пояс$
нювальних змінних у той час як частинні усувають та$
кий вплив. Парні коефіцієнти кореляції можуть розра$
ховуватись як і автоматично в Microsoft Excel за допо$
могою функції "Кореляція", формуючи матрицю ко$
ефіцієнтів кореляції, так і вручну за допомогою коре$
ляційної функції:

  (7).

Що ж до частинних коефіцієнтів кореляції, то роз$
раховуються вони за допомогою оберненої кореляцій$
ної матриці:

   (8),

де  — елементи оберненої кореляційної мат$
риці ( ).

Для більшої лаконічності усі розрахунки коефі$
цієнтів консолідовані у таблиці 4.

З цієї таблиці можна зробити значну кількість ви$
сновків та проаналізувати основні проблеми моделюван$
ня потенціалу на мезо— та макрорівні. По$перше, знач$
ної проблеми у дослідженні цієї категорії вносить оче$
видна зі значень частинних коефіцієнтів кореляції муль$

Таблиця 3. Еластичність залежної змінної відносно
відповідних пояснювальних

Показники  
По 

Чернівецькій 
області 

По Карпатському 
регіону По Україні 

Оцінка 
впливу 

параметра 

      

Перша 
регресія  

(Y,  і   

0,091 14,388 0,0732 -0,41525 0,01 -0,42313 

Друга 
регресія  

(Y,  і  ) 

-0,9 0,2712 -0,13805 0,2576 -0,0715 0,162 

Таблиця 4. Основні показники кореляції та детермінації побудованих моделей

Назва 
показника По Чернівецькій області По Карпатському регіону По Україні 

Регресія 
Перша 
регресія  

(Y,  і  

Друга 
регресія 

(Y,  і  )

Перша 
регресія  

(Y ,  і  

Друга 
регресія  

(Y,  і  ) 

Перша 
регресія 

(Y,  і  

Друга 
регресія  

(Y,  і  ) 

Множинний 
коефіцієнт 
детермінації  

0,6923 0,6986 0,5157 0,6947 0,663 0,5767 

Скорегований 
множинний 
коефіцієнт 
детермінації 

0,5692 0,578 0,33 0,5725 0,5281 0,4074 

Множинний 
коефіцієнт 
кореляції 

0,832039 0,8358 0,7181 0,8335 0,8142 0,7594 

Парні коефіцієнти кореляції 

 0,675 0,7171 0,718 0,8188 0,6249 0,5509 

 0,1508 0,8 -0,327 0,8289 -0,802 0,6894 

 -0,4278 0,9695 -0,44 0,9965 -0,645 0,9472 
Частинні коефіцієнти кореляції 

 0,8277 -0,4015 0,6765 -0,1558 0,2352 -0,4396 

 0,6593 0,6161 -0,0177 0,2715 -0,6686 0,6263 

 -0,7262 0,9467 -0,312 0,9896 -0,309 0,9385 
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тиколінеарність, особливо у другій регресії усіх рівнів.
Цей факт достатньо просто пояснюється — збільшен$
ня обсягів виробництва та реалізації продукції у
більшості випадків (особливо у країнах із достатньо
помірним технологічним прогресом) супроводжується
додатковим забрудненням регіону, а тому цей зв'язок є
прямим. Що ж до першої моделі (Y, Х

1
 і Х

2
 то тут та$

кож спостерігається явище мультиколінеарності, про$
те не з прямим, а зі зворотним зв'язком. І хоча це може
також на певний погляд здаватись парадоксально, про$
те обернена залежність між чисельністю населення та
ростом доходів є не чим іншим як демонстрацією яви$
ща, коли грошова маса у країні збільшується, проте тем$
пи росту інфляції також завдають значного впливу, а
за рахунок швидкої реакції населення на кризові яви$
ща, населення починає трудові міграційні процеси і на
наступний період можна спостерігати ситуацію, коли
доходи збільшуються за рахунок збільшення грошової
маси, а чисельність населення скорочується унаслідок
швидкої трудової міграції. Що ж до значень решти час$
тинних коефіцієнтів кореляції, то варто відмітити до$
статньо середній рівень кореляції. Практично подібні
значення спостерігаються всюди, окрім другого рівня
спостережень, де через значну мультиколінеарність
множинна кореляція та детермінація зазнали значного
впливу.

Наостанок побудови моделей стояла оцінка їх адек$
ватності. Перевірка адекватності побудованої моделі
здійснюється за допомогою порівняння фактичного та
табличного значення F$критерію Фішера. Суть по$
рівняння полягає у тому, що якщо фактичне значення
більше за табличне, то регресію можна прийняти гіпо$
тезу H

1
 про значущість регресії, якщо ж навпаки, то у

такому випадку приймається гіпотеза H
0
 про незна$

чущість регресії. Фактичне значення критерію обчис$
люється так:

(9).

За подібним способом знаходяться і оцінки значу$
щості параметрів регресії  . Проте критичне
значення знаходиться за іншим алгоритмом і по$
рівнюється з табличним значенням t$критерію Стьюден$
та. За принципом наведеним вище здійснюється прий$
няття гіпотез про значущість чи незначущість парамет$
ра регресії. Фактичне значення t$критерією розрахо$
вується за формулою:

 , (10),

де   — стандарні помилки відповідних пара$
метрів регресії;

У таблиці 5 консолідовано дані про прийняття
гіпотез щодо значущості регресії та параметрів

.
Отже, здійснивши побудову моделей, які визнача$

ють вплив на категорію людського потенціалу на мезо$
та макроекономічному рівні, можна прийти до багатьох
важливих висновків у розумінні впливу на потенціал та
виокремити основні проблеми та факти. Передусім за$
стосування кількісних методів, щодо визначення взаємо$

зв'язку людського потенціалу з
мезо$ та макроекономічними
факторами показало, що для
застосування подібного інстру$
ментарію потрібно більш вива$
жено підходити до підбору
кількох факторів для множин$
ної регресії, адже за рахунок
достатньо складних взаємозв'$
язків між факторами, можна
спостерігати явище мультикол$
інеарності, яке достатньо ваго$
мо може вплинути на результа$

ти дослідження, якщо не застосовувати додатковий еко$
номіко$математичний інструментарій для виявлення та
усунення негативних наслідків цього явища.

По$друге, людський потенціал має здатність пово$
дити себе достатньо по$різному у залежності від масш$
табу розгляду. Різні взаємозалежності між, з одного
боку однаковими показниками свідчать про важливість
розмежування категорії потенціалу на мезо— та мак$
ролюдський потенціал.

ВИСНОВКИ
Варто відмітити, що на кожному рівні, людський по$

тенціал достатньо часто має різні фактори$детермінан$
ти, а тому подальші дослідження у цьому напрямі із дос$
лідженням різних факторів впливу на категорію, а та$
кож застосування різного економіко$математичного
інструментарію є актуальними у майбутньому.

Таким чином, пропонований авторами підхід до ви$
вчення факторів розвитку людського потенціалу слугу$
ватиме розробленню відповідних моделей програмно$
цільового моніторингу середовища життєдіяльності
людини на різних рівнях. Подальших досліджень потре$
бує обгрунтування методичних підходів, інструментів та
уточнення релевантних індикаторів оцінки середовища
людського потенціалу.
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Таблиця 5. Результати прийняття гіпотез
для відповідних регресій

Назва 
показника По Чернівецькій області По Карпатському регіону По Україні 

Регресія 
Перша 
регресія  

(Y,  і   

Друга 
регресія  

(Y,  і  ) 

Перша 
регресія  

(Y, і   

Друга 
регресія  

(Y,  і  ) 

Перша 
регресія  

(Y,  і  

Друга 
регресія  

(Y,  і  )
F-критерій        
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION
OF THE ENTERPRISE HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT STRATEGY

Статтю присвячено проблемі реалізації стратегії розвитку персоналу на підприємстві. У статті розJ

роблено організаційноJметодичне забезпечення реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства.

Визначено, що організаційноJметодичне забезпечення реалізації стратегії розвитку персоналу повинно

бути не тільки узгодженим з корпоративною стратегією, а й враховувати ті потреби, можливості та обмеJ

ження, які має підприємство на певному етапі свого функціонування. Запропоновано модель реалізації

стратегії розвитку персоналу підприємства. У статті розроблено план дій щодо реалізації cтратегії проJ

фесійного розвитку працівників. Запропоновано використання компетентнісного підходу в оцінюванні

робітників. Визначено необхідність розподілу програм професійного навчання персоналу відповідно до

вікової категорії, використовуючи теорію поколінь. Сформовано систему професійного розвитку та моJ

тивації на основі спіральної моделі К. Грейвза.

The article is devoted to the problem of implementing the human resources development strategy at the

enterprise. The article says that the success of an organization in the market largely depends on the effectiveness

of human resource management. Using their intellectual abilities, knowledge, skills, company employees solve

organizational, technical, social, financial and other problems. Thus, the intellectual abilities of individual workers

form the results of the enterprise as a whole. In such conditions, issues of the competent use and development of

human resources become extremely important. This can be achieved by implementing a strategic approach to

the organization's human resources management. The formation and implementation of a human resources

development strategy that meets the needs of the enterprise, rapidly changing environmental conditions and at

the same time is coordinated with corporate and other functional strategies, is an essential component of the

management system of modern organizations. The article has developed organizational and methodological

support for the implementation of the human resources development strategy of the enterprise. It was determined

that the organizational and methodological support for the implementation of the human resources development

strategy should not only correspond to the corporate strategy, but also be based on the needs, opportunities and

limitations that the company has at a certain stage of its functioning. A model for the implementation of the

enterprise personnel development strategy is proposed. A plan for the implementation of a professional

development strategy for employees has been developed. The introduction of feedback from employees about

vocational training is recommended. For this, it is necessary to carry out a stepwise form of assessing the

effectiveness of training for managers and specialists. It is proposed to use the competencyJbased approach
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when evaluating employees in order to monitor the status of the implementation of the professional development

program and staff development strategy. The necessity of distributing staff training programs in accordance

with the age group using the theory of generations is determined. A system of professional development and

motivation based on the spiral model of S. Graves has been formed.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах швидкого розвитку ринкових

відносин, прискорення НТП, ускладнення виробницт$
ва відбуваються зміни у вимогах до кваліфікації праців$
ників, змісті та характері праці, зростає її інтелектуа$
лізація. Це обумовлює постійне зростання значення
людського фактору як ключового аспекту забезпечен$
ня конкурентоспроможності організації на ринку. Та$
ким чином, персонал виступає стратегічно важливим
ресурсом підприємства, а ефективне управління його
розвитком надає можливість організації швидко адап$

Ключові слова: розвиток персоналу, управління розвитком персоналу, стратегія розвитку персоналу, мо�
дель реалізації стратегії розвитку персоналу, теорія поколінь, компетентнісний підхід.

Key words: human resources development, human resources development management, human resources
development strategy, model for implementing human resources development strategies, generation theory, competency�
based approach.

туватися до викликів зовнішнього середовища, уникати
загроз і втрат і стабільно нарощувати свою ефек$
тивність. Як наслідок, постають питання системного
розвитку потенціалу працівників та ефективного управ$
ління ним як одним із стратегічних напрямів функціо$
нування підприємства. Формування і реалізація стратегії
розвитку людських ресурсів, яка б відповідала потре$
бам підприємства, швидкозмінним умовам зовнішнього
середовища і водночас була узгоджена із загальнокор$
поративною та іншими функціональними стратегіями,
є критично важливою складовою системи управління су$

часними організаціями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання теорії і практики стратег$
ічного управління персоналом, сут$
ності стратегії розвитку людських ре$
сурсів та її ролі для ефективного фун$
кціонування підприємств висвітлено у
працях багатьох закордонних та віт$
чизняних вчених. Зокрема їх досліджу$
вали М. Армстронг, Т. Гараван, М. Пі$
терсен, Т. Хенвік, Р. Свансон, Р. Харрі$
сон, Л. Надлер, В. Савченко, А. Кіба$
нов, С. Бортнік, А. Полонський, Л. Ба$
лабанова, Л. Довгань, І. Волкова, В. Де$
риховська та інші. Попри грунтовне
опрацювання різноманітних аспектів
стратегічного управління розвитком
персоналу (сутності, завдань, прин$
ципів тощо), без достатньої уваги за$
лишаються питання розробки конкрет$
них практичних інструментів реалізації
стратегії розвитку персоналу на
підприємстві. Як показує практика, у
більшості випадків стратегічні кадрові
рішення щодо розвитку персоналу ке$
рівники підприємств приймають інтуї$
тивно, попри стратегію управління пер$
соналом та корпоративну стратегію у
цілому, а також не беручи до уваги по$
треби працівників та їхні інтереси, що
значно знижує ефективність таких
рішень. Отже, розробка ефективного
інструментарію для реалізації стратегії
розвитку персоналу підприємства є
досить важливим та актуальним зав$
данням.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка організа$

ційно$методичного забезпечення реа$
лізації стратегії розвитку персоналу
підприємства у контексті підвищення
його конкурентоспроможності в умо$
вах постійного розвитку науки та
швидкого оновлення знань.
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Атестації, планування трудової кар’єри

HR-cтратегія підприємства 
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завдань розвитку персоналу 

Стратегія розвитку персоналу підприємства 
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Формування інформаційного забезпечення розвитку персоналу, в 
основі якого лежить оцінка рівня розвитку працівників 

Розробка та реалізація програм постійного професійного розвитку 
для кожної категорії персоналу  

Оцінка рівня розвитку персоналу підприємства та формування висновків 
щодо ефективності реалізації запланованих заходів 

Перевірка ступеня узгодженості результатів СР із 
корпоративною стратегією 

Використання результатів СР у реалізації корпоративної стратегії 

Адаптації персоналу, формування кадрового резерву 

Професійного навчання та підвищення кваліфікації

Стимулювання розвитку персоналу  

Формування цілей розвитку 
персоналу 

Корпоративна стратегія підприємства 

Рис. 1. Модель реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства

Джерело: побудовано авторами на основі [1—4].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для ефективного впровадження стратегії розвитку
персоналу необхідно використовувати комплексний
підхід, який відображений у запропонованій моделі (рис.
1), що в межах загальної стратегії дозволить керівниц$
тву організувати безперервний процес професійного
розвитку працівників. Водночас менеджери вищих ла$
нок управління за рахунок аналізу інформаційного за$
безпечення розвитку персоналу мають можливість са$
мостійно визначати пріоритетні цілі та напрями розвит$
ку персоналу, обирати необхідні форми і методи навчан$
ня та мотивації, координувати працівників на досягнен$
ня стратегічних цілей підприємства.

Оскільки процес реалізації будь$якої стратегії, у
тому числі і стратегії розвитку персоналу, займає до$
сить тривалий час, існує вірогідність, що на одному із
заключних етапів її реалізації виникнуть нові або бу$
дуть скориговані старі стратегічні цілі, обрані нові пріо$
ритетні напрями розвитку підприємства, зміниться його
фінансовий стан або ситуація на ринку, що стане при$
чиною невідповідності цілей стратегії розвитку персо$
налу HR$стратегії та корпоративної стратегії загалом.

Задля уникнення такої негативної ситуації доціль$
но проводити перевірку ступеня узгодженості резуль$
татів стратегії розвитку персоналу із загальною стра$
тегією та у разі невідповідності коригувати цілі та за$
дачі розвитку персоналу відповідно до HR$стратегії та
загальної стратегії підприємства.

Стратегія розвитку персоналу визначає основні цілі,
пріоритетні завдання та першочергові дії, на реалізацію
яких має бути спрямована робота кадрової служби, кад$
рова політика та політика розвитку підприємства у ціло$
му. Основними цілями реалізації стратегії розвитку пер$
соналу, на нашу думку, є:

— формування нового покоління працівників, які во$
лодіють сучасними методами та форматами роботи, по$

єднуючи стратегічний підхід з високим професіоналіз$
мом;

— удосконалення системи управління професійним
розвитком, адаптації, оцінювання та підвищення квалі$
фікації кадрів, створення середовища безперервного на$
вчання для кожного працівника;

— розвиток внутрішніх комунікацій щодо профе$
сійного розвитку;

— розвиток систем оцінювання для кожної категорії
працівників;

— збільшення рівня залученості персоналу у про$
фесійний розвиток.

Реалізацію стратегії розвитку персоналу необхідно
здійснювати за напрямами, що передбачають вирішен$
ня відповідних пріоритетних завдань:

1. Розробка та реалізація програми професійного
розвитку робітників.

2. Впровадження зворотного зв'язку від працівників
щодо ефективності професійного навчання.

3. Створення системи оцінювання виробничого пер$
соналу.

4. Використання методів професійного навчання та
розвитку відповідно до вікової категорії працівників.

5. Збільшення мотивації та віддачі від професійного
розвитку спеціалістів та керівників.

Для організаційно$методичного забезпечення реа$
лізації обраної стратегії професійного розвитку персо$
налу розглянемо шляхи реалізації кожного з пріоритет$
них завдань.

1. Першим завданням обраної стратегії розвитку є
залучення у професійний розвиток робітників та вдос$
коналення існуючої програми розвитку. Запропонова$
ний план дій щодо реалізації cтратегії розвитку праців$
ників (з умовними датами) представлено у таблиці 1.

2. Для збільшення ефективності професійного роз$
витку працівників необхідно реалізувати друге пріори$
тетне завдання, яке полягає у впровадженні зворотно$

№ Найменування заходу Строк 
виконання 

Відповідальний 
виконавець Очікувані результати 

1. Розробка програми заходів 
професійного розвитку (ППР) 
робітників, спеціалістів і 
керівників 

Вересень 
2020 р. 

Відділ управління 
персоналом (УП) 

Затверджений наказом 
керівника відділу УП та 
гендиректора відповідний 
порядок 

2. Запровадження щорічного 
планування навчальних заходів 
за ППР для всіх категорій та 
проведення занять згідно із 
затвердженою план-схемою 

Щорічно до 
01 січня; за 
окремим 
графіком 

Визначені 
керівники 
структурних 
підрозділів, відділ 
УП 

Затверджені щорічно до  
01 січня відповідного 
навчального року 
керівником план-схеми 
заходів відповідно до 
програм 

3. Запровадження системи обліку 
результатів професійного 
розвитку працівників 

Постійно, 
починаючи  
з жовтня  
2020 р. 

Визначені 
керівники 
структурних 
підрозділів, відділ 
УП 

Запровадження систему 
обліку результатів 
професійного розвитку 
персоналу 

4. Підготовка обгрунтувань до 
бюджетного запиту компанії 
щодо обсягу необхідних витрат

Щорічно 
липень-
серпень 
упродовж 
2020-2022 рр. 

Фінансовий відділ, 
керівник відділу 
УП 

Підготовлені 
обгрунтування до 
бюджетних запитів щодо 
обсягів бюджетних 
призначень на наступний 
бюджетний період 

5. Висвітлення результатів 
професійного зростання 
працівників на офіційному 
сайті, корпоративному порталі 
та ЗМІ 

Постійно 
упродовж 
2020-2022 рр. 

Відділ УП Щомісячне висвітлення 
результатів професійного 
зростання працівників та їх 
раціоналізаторських ідей 
на офіційному веб-сайті 

6. Проведення оцінювання стану 
СР та моніторинг реалізації 
ППР з відповідним внесення 
змін до ППР та СР 

Щорічно/ 
щоквартально 
упродовж 
2020-2022 рр. 

Відділ УП Щорічне проведення 
оцінювання та внесення 
змін до СР. 
Щоквартальний 
моніторинг виконання 
ППР 

Таблиця 1. План дій щодо реалізації стратегії розвитку персоналу

Джерело: розроблено авторами.
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го зв'язку від працівників щодо професійного навчан$
ня. Для цього необхідно проводити ступеневу форму
оцінювання ефективності навчання керівників та спе$
ціалістів. Суть її полягає у тому, що після закінчення тре$
нінгу або семінару працівник заповнює бланк$оцінку
його ефективності, а через 3 місяці проводиться повтор$
ний аналіз: що з отриманих знань і вмінь він регулярно
використовує у роботі, наскільки корисним було навчан$
ня для підвищення ефективності його роботи. Експер$
ти кадрової служби повинні щоквартально проводити
моніторинг заповнених бланків та у разі необхідності
— коригувати програми професійного розвитку з ме$
тою збільшення ефективності професійного навчання.
Така ступенева форма оцінювання буде сприяти залу$
ченню працівників у процес їхнього професійного роз$
витку, а також — зростанню особистої мотивації.

3. Наступне пріоритетне завдання полягає у ство$
ренні системи оцінювання робітників. Практика у сфері
управління персоналом показує, що істотно зріс попит
на розробку моделей компетенцій для виробничого пер$
соналу. Найбільш гостро питання розвитку компетенцій
робітників стоїть перед підприємствами, що впроваджу$
ють системи і технології управління якістю. За цих умов
роль звичайного робітника, який піклується про підви$
щення ефективності виробництва, більш важлива, ніж
у традиційній системі виробництва [5, с. 225]. Тому оцін$
ка та розвиток компетенцій робітників є актуальним
стратегічним напрямком управління розвитком персо$
налу. Для проведення процедури оцінювання пропонує$
мо визначити вагові коефіцієнти обраних компетенцій
за методом SMART. Передбачається, що відповідальним
особам у виробничих секторах необхідно щокварталь$
но оцінювати рівень розвитку визначених компетенцій
у кожного робітника. За результатами оцінювання
відділом управління персоналом повинен проводитися
моніторинг стану реалізації ППР для робітників та стра$
тегії розвитку персоналу.

4. Задля реалізації наступного пріоритетного зав$
дання стратегії розвитку персоналу (коригування ме$
тодів професійного навчання відповідно до вікової гру$
пи для різних категорій працівників), рекомендується
використовувати комбінацію інноваційних і традиційних
підходів до професійного розвитку для працівників
різного віку, грунтуючись на теорії поколінь, запропо$
нованої Н. Хоувом і В. Штраусом (табл. 2). Суть теорії
полягає, що кожному поколінню властиві свої особли$
вості та основні цінності, і відповідно навчальні програ$
ми будуть більш ефективними, якщо при їх підготовці
враховувати ці фактори [6, с. 114]. Зокрема необхідно

адаптувати форму і тематику навчального процесу і про$
понувати співробітникам перспективи вибору профе$
сійного навчання та розвитку відповідно до покоління,
до якого вони належать (бебі$бумери, покоління Х, по$
коління Y, покоління Z).

Так, бебі$бумери відчувають себе професіоналами
та підтримають ініціативу впровадження інституту на$
ставництва, в якому вони виступатимуть внутрішніми
консультантами та експертами. Представники поко$
ління Х готові безперервно навчатися, адже впевнені,
що, володіючи значною кількістю технік, зможуть кон$
тролювати будь$які критичні ситуації. Для навчання
покоління Y можна використовувати такі методи, як
майстер$класи, тренінги, мозковий штурм, баскет$ме$
тод (метод імітації ситуацій "керівної діяльності", за
якого співробітник долучається до ролі керівника) та
метод відкриттів [7]. Люди покоління Z швидше навча$
ються, краще взаємодіють із технологіями і засвоюють
нові навички. Доцільним буде використання іннова$
ційних методів навчання, наприклад гейміфікації,
Secondment, Job Swadowing, а також використання
інфографіки, адже для них у роботі важливий креатив$
ний та творчий підхід.

5. Задля реалізації останнього пріоритетного зав$
дання (збільшення віддачі та мотивації до професійно$
го розвитку спеціалістів і керівників) пропонується ви$
користовувати спіральну модель Клеро Грейвза. Її суть
полягає у тому, що існує 8 рівнів розвитку компаній та
працівників, які представлені у вигляді спіралі з 8 ко$
льорів, починаючи від бежевого, закінчуючи бірюзовим.
Вчений виявляв у співробітників базові потреби, а у ком$
паній — особливості корпоративної культури [8, с. 142].
Для даного аналізу необхідно, щоб працівники щоміся$
ця проходили тест, розроблений спеціалістами зі
спіральної динаміки.

Для співробітників кожного рівня необхідно зас$
тосовувати найбільш доцільний формат навчання. Ви$
користовуючи спіральну модель Грейвза, у таблиці 3
запропоновано методи розвитку та мотивації праців$
ників залежно від їхнього рівня розвитку. У таблиці
представлені тільки шість рівнів з восьми, оскільки пе$
редбачається, що працівники, які знаходяться на пер$
шому рівні, не працюють у компанії, а представники
бірюзового рівня — це не рядові співробітники.

Таким чином, використання даних рекомендацій
забезпечить підвищення рівня мотивації та віддачі від
професійного розвитку спеціалістів та керівників, а та$
кож дасть змогу реалізувати останнє пріоритетне зав$
дання стратегії розвитку персоналу підприємства.

Категорії 
персоналу Методи професійного розвитку та навчання 

Керівники 
21-30 років Воркшопи Secondment 
31-40 Майстер-класи Мозковий штурм Hard&Soft skills 

41-51 років Семінари 
51 та більше Лекції 

Корпоративні тренінги, 
Конференції E-

le
ar

ni
ng

 

Спеціалісти  
21-30 років Воркшопи Secondment  Гейміфікація Job Shadowing 
31-40 років Метод відкриттів Баскет-метод 
41-50 

Майстер-класи, 
тренінги Ротація Лекції 

51 та більше 

 
Hard 
skills, MHP 
Leaders HUB, 
наставництво 
 

Корпоративні тренінги, 
Конференції 

Надання 
можливості 
бути 
корпоративним 
наставником E-

le
ar

ni
ng

 

Робітники  

21-30 років Майстер-
класи  Job Shadowing 

31-45 років Тренінги Ротація 
46 та більше Семінари Лекції 

Курси підвищення кваліфікації, 
інструктаж, наставницво 

Таблиця 2. Методи навчання персоналу підприємства залежно від вікової категорії

Джерело: розроблено авторами на основі [6].
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ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Отже, на основі проведеного дослідження можна

зробити такий висновок. У сучасних умовах господарю$
вання в умовах високої конкуренції підвищується ва$
гомість розробки та реалізації стратегії розвитку персо$
налу підприємства. Організаційно$методичне забезпе$
чення реалізації стратегії професійного розвитку персо$
налу повинно бути не тільки узгодженим та відповідати
корпоративній стратегії, а й відштовхуватися від тих по$
треб, можливостей та обмежень, що має підприємство
на певному етапі свого функціонування. Для успішної
реалізації стратегії необхідно застосовувати комплекс$
ний підхід, представлений у формі моделі реалізації стра$
тегії розвитку персоналу підприємства, а також розро$
бити та впровадити план її реалізації, який передбачає
застосування сукупності інструментів, таких, як забез$
печення зворотного зв'язку від працівників щодо профес$
ійного навчання на основі ступеневої форми оцінювання
ефективності навчання керівників та спеціалістів, впро$
вадження компетентнісного підходу в систему оцінюван$
ня робітників, розподіл програм професійного навчання
відповідно до вікової категорії працівників, використо$
вуючи теорію поколінь, а також спіральну модель К.
Грейвза з метою збільшення мотивації до професійного
розвитку співробітників. Комбінація цих методів та
інструментів дасть змогу збільшити ефективність від за$
ходів професійного розвитку персоналу на підприємстві,
рівень залученості працівників, а отже — збільшити кон$
курентоспроможність компанії загалом.
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Таблиця 3. Методи розвитку та мотивації персоналу залежно
від рівня розвитку працівників підприємства

Джерело: розроблено авторами на основі [8].

Методи мотивації Етап розвитку 
працівника 

Методи професійного 
навчання та розвитку Нематеріальна Матеріальна 

Фіолетовий Електронний курс або тренінг, 
де дають покрокову інструкцію 
до дії 

Показати, що група здатна 
захищати і робить це 

Окладна система оплати 
праці і система пільг 

Червоний Змагання, конкурси, 
ворк-шопи, кейс-стаді 

Створювати 
висококонкурентні ситуації, в 
яких співробітники можуть 
проявити свою силу 

Договірна оплата 
праці 

Синій Наставництво, у ході якого 
наставник буде часто 
контролювати свого протеже,  
допомагаючи порадою і 
підказками 

Підкреслювати слова 
«повинен», «зобов'язаний» і 
«зобов'язання», які є частиною 
системи «за все треба платити 
свою ціну» 

Виплати і премії 
пов'язати з 
відданістю 
компанії 

Помаранчевий Тренінги, індивідуальний 
коучинг як спосіб підвищення 
кваліфікації та визнання статусу

Ділитися із співробітниками 
славою і знаходити 
перспективи для особистого 
визнання Н

ад
ав
ат
и 
ба
ли

, я
кі

 в
ра
хо
ву
ю
ть
ся

 
в 
щ
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яч
ні
й 
оц
ін
ці

 за
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ро
чи
та
ні

 
кн
иг
и/
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бо

 п
ро
йд
ен
і 

Пов'язати 
виплати з 
особистою 
продуктивністю 

Зелений Командні тренінги, навіть якщо 
на них дають невелику кількість 
нових знань, хокатони 

Визначити значення змагання 
як спосіб «зробити це разом у 
команді» 

Виплати повинні бути 
однаковими у всій групі 

Жовтий Дізнатися, яка мета 
співробітника, і в залежності від 
відповіді організувати навчання 

Забезпечити умови для 
самомотивації 

Ставити інтереси роботи 
вище прибутку 
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Статтю присвячено розгляду складових організаційноJекономічного механізму регулювання ринку

продукції племінного свинарства. Сутнісна характеристика організаційноJекономічного механізму реJ

гулювання ринку продукції племінного свинарства розглядається нами як органічне поєднання державJ

ного економічного регулювання виробництва племінної продукції та інноваційних технологій з механізJ

мами ринкового саморегулювання, що передбачає встановлення дієвих інтеграційних та кооперативних

зв'язків між його функціональними та структурними елементами, розробку результативних методів й

інструментів регулювання та підтримки його суб'єктів, у тому числі цінового і фінансовоJкредитного

механізмів, системи страхування та податків, бюджетної підтримки й інноваційноJінвестиційного забезJ

печення.

До основних елементів організаційноJекономічного механізму регулювання ринку продукції племінJ

ного свинарства відносять законодавчу базу, інфраструктурне забезпечення, а також ціновий, фінансоJ

воJкредитний, інвестиційний, імпортоJекспортний механізми, податкову та страхову систему та ін.

Основним завданням організаційноJекономічного механізму розглядається забезпечення стійкого й

ефективного функціонування усіх учасників ланцюга поставок продукції племінного свинарства. ВітчизJ

няний та світовий досвід переконує в тому, що для ефективнішої реалізації функцій організаційноJекоJ

номічного механізму необхідно визначити стратегічні та тактичні цілі розвитку племінного свинарства у

країні, розробити конкретні способи їх досягнення, які повинні базуватися на використанні принципів

ринкової економіки.

The article considers the components of the organizational and economic mechanism of breeding pig products

market regulation. The essential characteristics of the organizational and economic mechanism of breeding pig

products market regulation is viewed as an organic combination of state economic regulation of breeding and

innovative technologies and market selfJregulation mechanisms. They provide for effective integration and

cooperative relations between its functional and structural elements, working out efficient instruments of

regulation and support of entities including price, financial and credit mechanisms, insurance and tax system,

budget support, innovation and investment support.

The principal elements of the organizational and economic mechanism breeding pig products market

regulation include the legal framework, infrastructure provision, as well as price, financial and credit, investment,

import and export mechanisms, tax and insurance system, etc. They affect labor resources production, logistics,

cooperation and integration and aim to address the issues of improving the technology of animals selection and

breeding, their farming and breeding products output. That is why the supply and demand balance on the market

and the industry efficiency increase are important result indicators of the of organizational and economic

regulation of the breeding products market effectiveness levers.

The main task of the organizational and economic mechanism is to ensure the sustainable and efficient

operation of all participants in the breeding pig products supply chain. Domestic and world experience shows

that efficient implementation of the organizational and economic mechanism requires defining strategic and

tactical goals of pig breeding in the country, developing specific ways to achieve them and it should be based on

the principles of market economy.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність розробки дієвого механізму регулю$

вання ринку продукції племінного свинарства пов'яза$
на із досягненням цільових параметрів розвитку сви$
нарства в Україні: збільшити поголів'я свиней від 6,7 до
11,7 млн гол. у 2020 р. і до 22 млн гол. у 2030 р., переваж$
но за рахунок сільгосппідприємств — від 3,8 до 15 млн
гол.; збільшити виробництво свинини у живій масі від
1,20 до 1,46 млн т у 2020 р. та до 2,75 млн т у 2030 р.,
зокрема в сільськогосподарських підприємствах — від
0,6 до 1,85 млн т; забезпечити виробництво комбікормів
для свинарства на рівні 6,5 млн т у 2020 р. та 12 млн т у
2030 р., у тому числі для відгодівлі — 7,2 і для репро$
дукції — 4,8 млн т [1].

Очевидно, що через функціонування інститутів рин$
ку продукції племінного свинарства забезпечується роз$
робка, апробація, раціональне впровадження та ефек$
тивний розподіл інноваційної продукції та технологій в
галузі у вигляді єдиного комплексу інноваційних про$
цесів або виробничих відносин. Тобто ринок продукції
племінного свинарства забезпечує ефективну реаліза$
цію процесів щодо одержання продуктів і технологій,
які мають задані якісні характеристики, що задоволь$
няють вимоги та потреби потенційних споживачів, а та$
кож інтереси держави й інших стейкхолдерів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Значний теоретичний вклад у вирішення проблеми

розвитку ринку продукції свинарства внесли такі віт$
чизняні науковці: В.І. Бойко, О.М. Шпичак, О.А. Шуст,
П.М. Макаренко, Г.В. Ільїна, В.Ф. Іванюта, Б.В. Данилів,
С.М. Приліпко, Є. Святківська та інші. В роботах даних
фахівців було детально вивчено ситуацію, що склалася
в галузі свинарства, а також намічено шляхи виведення
її з кризи. Однак проблеми, які і в подальшому виника$
ють на ринку продукції свинарства, особливо племін$
ного ставлять перед науковцями та провідними фахів$
цями все нові й нові виклики, реагувати на які вони по$
винні своєчасно.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних, мето$

дологічних положень основних складових організацій$
но$економічного механізму ринку продукції племінно$
го свинарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Організаційно$економічний механізм взаємовідносин

суб'єктів ринку продукції племінного свинарства доціль$
но розглядати як комплекс таких складових: елементи
чисто ринкового характеру, які будуються на об'єктив$
них законах ринкової економіки та є сукупністю кате$
горій, що визначають саморегулювання ринкових відно$
син (попит, пропозиція, ціна, конкуренція); елементи дер$
жавного регулювання економіки, які мають як економі$
чний, так і адміністративний характер, без чого у нинішніх
умовах господарювання за складних і багатогранних еко$
номічних відносин господарюючих суб'єктів ринку вже
неможливо уявити цивілізовані ринкові відносини. Відо$
мо, що процес формування ефективної ринкової еконо$
міки можливий на основі забезпечення відносно рівних
прав, а також відповідальності за результати діяльності
як фізичних, так і юридичних осіб різних організаційно$

In order to ensure the effectiveness of the organizational and economic mechanism of breeding pig products

market regulation, it is necessary to take into account both global trends in the development of the studied

industry and the internal and external environment of the market participants.

Ключові слова: організаційно�економічний механізм, ринок, племінне свинарство, державне регулювання,
ринкове регулювання.

Key words: organizational and economic mechanism, market, breeding pig production, state regulation, market
regulation.

правових форм. До них відносять забезпечення рівних
умов конкурентної боротьби, що грунтується на дії ан$
тимонопольного законодавства, створення ефективної
фінансово$кредитної системи, орієнтованої на розвиток
реального сектору економіки в цілому. Держава може
також впливати на такі традиційні ринкові механізми, як
попит і пропозиція. Проведення політики, яка забезпе$
чує підвищення добробуту населення, підвищення попи$
ту на продовольчі та непродовольчі товари та послуги,
відповідно сприятиме нарощенню товарної пропозиції,
тобто розвитку матеріального виробництва. Непрямими
заходами стимулювання розвитку сільського господар$
ства розглядаються удосконалення оподаткування та за$
безпечення умов, які стимулюють діяльність сільськогос$
подарських товаровиробників. До цієї категорії заходів
відносять і протекціоністську політику держави, а також
заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності держави в напрямі забезпечення продоволь$
чої безпеки країни.

Вважаємо, що розгляду складових організаційно$
економічного механізму регулювання ринку продукції
племінного свинарства має передувати висвітлення
підходів до розуміння цієї категорії, оскільки в науковій
літературі існує безліч дефініцій цього поняття. Так,
перше тлумачення цієї категорії належить А.А. Куль$
ману, який розглядав організаційно$економічний ме$
ханізм як певну сукупність або послідовність економіч$
них явищ [2]. Узагальнення дефініцій вітчизняних нау$
ковців категорії організаційно$економічного механізму
регулювання свідчить, що це: "… сукупність практичних
заходів, засобів, важелів, стимулів, за допомогою яких
органи державної влади впливають на суспільство, ви$
робництво, будь$яку соціальну систему з метою досяг$
нення поставлених цілей" [3]; "… сукупність організа$
ційно$економічних методів та інструментів, за допомо$
гою яких виконуються взаємопов'язані функції для за$
безпечення безперервної, ефективної дії відповідної
системи (держави) на підвищення функціонування еко$
номіки" [4]; "… система макроекономічних регуляторів,
що складаються з таких основних елементів, як: ринкові
регулятори; важелі державного впливу на економіку;
корпоративне управління; інститут соціального парт$
нерства [5]; "…система засобів, важелів, методів і сти$
мулів, за допомогою яких держава регулює економічні
процеси, забезпечує реалізацію соціально$економічних
функцій" [6]; "… складна взаємозалежна сукупність еле$
ментів — організаційно, економічно, а також техноло$
гічно пов'язаних між собою підсистем … сукупність
форм, методів регулювання" [7]; "… система взаємо$
обумовлених форм і методів впливу на сільськогоспо$
дарських товаровиробників з метою стимулювання ви$
робничої, фінансової, інвестиційної діяльності та наси$
чення ринку якісною та безпечною сільськогосподарсь$
кою продукцією та продовольством [8].

Сутнісна характеристика організаційно$економіч$
ного механізму регулювання ринку продукції племін$
ного свинарства розглядається нами як органічне по$
єднання державного економічного регулювання вироб$
ництва племінної продукції та інноваційних технологій
з механізмами ринкового саморегулювання, що перед$
бачає встановлення дієвих інтеграційних та кооператив$
них зв'язків між його функціональними та структурни$
ми елементами, розробку результативних методів й



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

157www.economy.in.ua

інструментів регулювання та підтримки його суб'єктів,
у тому числі цінового і фінансово$кредитного меха$
нізмів, системи страхування та податків, бюджетної
підтримки й інноваційно$інвестиційного забезпечення.

Ринкові принципи господарювання формують нову
систему економічних відносин, стають основою налагод$
ження та регулювання міжгалузевих зв'язків галузі пле$
мінного свинарства й інших галузей, які є постачальника$
ми матеріально$технічних ресурсів, посередниками, спо$
живачами й іншими суб'єктами ринку. Дія економічного
механізму в досліджуваній галузі має певну специфіку, яка
пов'язана із біологічними та природними факторами, не$
обхідністю прямої підтримки суб'єктів господарювання,
особливостями середовища їх функціонування, сільської
території, розвиток якої доцільно забезпечувати на прин$
ципах сталості. Отже, організаційно$економічний ме$
ханізм варто розглядати як систему органічно пов'язаних
організаційних та економічних важелів, що забезпечують
необхідні умови для ефективного функціонування вироб$
ництва племінної продукції свинарства. Очевидно, що
організаційні й економічні важелі мають сприяти не лише
єдності, але і синхронності, пропорційності, ритмічності
режиму функціонування усіх ланок єдиного складного
організаційно$економічного механізму на всіх етапах лан$
цюга поставок продукції племінного свинарства.

З метою забезпечення розвитку племінного свинар$
ства та нарощення обсягів виробництва продукції галузі,
з метою зниження залежності від іноземних постачаль$
ників та економічної її доступності для сільськогоспо$
дарських товаровиробників, необхідно створювати
організаційно$виробничі системи, що забезпечуватимуть
максимальне використання генетичного потенціалу порід
тварин, яких розводять, а також впровадження сучасних
ресурсоощадних технологій виробництва. Водночас важ$
ливого значення набуває формування стійкої племінної
бази свинарства, що є основним фактором його ефектив$
ного розвитку, який визначає потенційні можливості ви$
робництва свинини. Ці можливості слід практично реа$
лізовувати на основі впровадження інноваційних техно$
логій годівлі й утримання сільськогосподарських тварин.
Відповідно важливими напрямами державної аграрної
політики розглядаються розвиток племінного свинарства
та формування конкурентоспроможності галузі для за$
доволення потреб сільськогосподарських товаровироб$
ників у високоякісній племінній продукції та забезпечен$
ня комплектування товарних підприємств високопродук$
тивним молодняком.

До основних елементів організаційно$економічного
механізму регулювання ринку продукції племінного свинар$
ства відносять законодавчу базу, інфраструктурне забез$
печення, а також ціновий, фінансово$кредитний, інвести$
ційний, імпорто$експортний механізми, податкову та стра$
хову систему та ін. Вони одночасно впливають на вироб$
ничі та трудові ресурси, матеріально$технічне забезпечен$
ня, кооперацію та інтеграцію для вирішення питань удос$
коналення технології селекції та розведення племінних тва$
рин, їх утримання і виробництва племінної продукції. Саме
тому важливими результуючими показниками дієвості ва$
желів організаційно$економічного регулювання ринку пле$
мінної продукції є збалансованість попиту і пропозиції на
ринку й підвищення ефективності галузі.

Необхідно зазначити, що поділ між організаційно$
адміністративними та економічними методами держав$
ного регулювання до деякої міри умовний, адже щоб
привести в дію будь$який економічний важіль необхід$
не попереднє адміністративне рішення відповідних дер$
жавних органів. Адміністративне регулювання змушує
господарюючі суб'єкти виконувати ті чи інші дії та вод$
ночас опосередковано впливає на економічний механізм.
У такому випадку можна стверджувати, що адміністра$
тивні методи регулювання мають риси, властиві еконо$
мічним, непрямим методам управління.

Серед важелів організаційно$економічного механі$
зму регулювання ринку продукції племінного свинар$

ства важливе місце відводиться державному адмініст$
ративному регулюванню, оскільки з метою збереження
та розвитку генетичних ресурсів державою прийнято
низку нормативно$правових документів. Насамперед
одним із напрямів адміністративного регулювання є
формування правовідносин щодо об'єктів інтелектуаль$
ної власності, які визначено окремими статтями Кон$
ституції України, Цивільного, Кримінального, Митно$
го кодексів України, Кодексу України про адміністра$
тивні правопорушення та окремими процесуальними
кодексами, нормами спеціальних законів щодо інтелек$
туальної власності й низкою міжнародних договорів у
цій сфері [9]. Зазначимо, що наведені нормативно$пра$
вові акти є доказом того, що охорона прав на породу тва$
рин як об'єкта інтелектуальної власності забезпечуєть$
ся комплексом документів із різних галузей права.

Так, стаття 54 Конституції України гарантує грома$
дянам свободу літературної, художньої, наукової та тех$
нічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх
авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, які
виникають щодо різних видів інтелектуальної власності
[10]. Окрім того, наша країна ратифікувала майже всі
європейські конвенції з регулювання правовідносини в
області інтелектуальної власності, проте чинне вітчизня$
не законодавство у частині права інтелектуальної влас$
ності, як наголошують науковців, неузгоджене й недо$
сконале [11]. На сьогодні цивільно$правові відносини у
селекційній роботі регламентуються Цивільним кодексом
України, який законодавчо передбачає права авторів,
об'єкти інтелектуальних прав, умови охороноздатності,
патенти й авторські свідоцтва про державне стимулюван$
ня створення та використання селекційних досягнень.

Розглянемо норми спеціального законодавства в
області охорони селекційних розробок і досягнень, зок$
рема Закону України "Про наукову та науково$техніч$
ну експертизу" від 10.02.1995 р. [12], який регламентує
проведення експертної оцінки права на об'єкти інтелек$
туальної власності, їх вартісної оцінки, а також науко$
во$технічну документацію на винаходи, у той час як За$
кон України "Про ветеринарну медицину" від 25.06.1992 р.
регламентує вимоги та процедури відбору зразків пле$
мінної продукції [13]. Спеціальним нормативно$право$
вим документом регулювання відносин у племінній
справі є Закон України "Про племінну справу у тварин$
ництві" від 15.12.1993 р., однак не визначає відносини
щодо селекційних досягнень [14]. Цей Закон передба$
чає порядок ведення племінної справи у тваринництві,
оформлення та видачу сертифікатів племінних (генетич$
них) ресурсів, проведення офіційної оцінки за типом
тварин, результатів генетичної експертизи походжен$
ня та аномалій тварин, а також ведення документів з
племінного обліку.

Важливим нормативним актом, що регулює ринок
племінного свинарства, є Положення про Державний
реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві, зок$
рема він регламентує надання статусу суб'єктам племі$
нної справи, а саме: племінний завод, племінний репро$
дуктор, генофондне господарство, селекційний центр,
підприємство (об'єднання) з племінної справи, конт$
рольно$випробувальна станція, підприємство (лабора$
торія) генетичного контролю, підприємство (лаборато$
рія) з трансплантації ембріонів, підприємство (лабора$
торія) з оцінки якості тваринницької продукції. Суб'єк$
ти племінної справи, яким присвоєно відповідний ста$
тус, реєструються в Державному реєстрі суб'єктів пле$
мінної справи у тваринництві (Держплемреєстр).

Державна реєстрація суб'єктів племінної справи у
тваринництві провадиться з метою формування інфор$
маційних автоматизованих баз даних про племінні (гене$
тичні) ресурси та суб'єктів племінної справи у тварин$
ництві, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів
або є суб'єктами підприємницької діяльності, які беруть
участь у виробництві, збереженні, використанні, ство$
ренні, визначенні племінної цінності племінних (генетич$
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них) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресур$
сами та надають послуги, пов'язані з племінною справою
у тваринництві, для: визначення заходів щодо удоскона$
лення системи селекції у тваринництві; ведення селек$
ційно$племінної роботи за породами тварин; оцінки діяль$
ності суб'єктів племінної справи у тваринництві, пов'яза$
ної з виконанням певних функцій у племінному тварин$
ництві; організації системи маркетингу у тваринництві;
підвищення достовірності сертифікації племінних (гене$
тичних) ресурсів; забезпечення контролю за дотриманням
законодавства про племінну справу у тваринництві.

У регулюванні обігу продукції племінного свинар$
ства на ринку важливі норми Митного кодексу Украї$
ни, які регламентують переміщення товарів через мит$
ний кордон [15], а також відповідальність за порушен$
ня прав інтелектуальної власності та прав на породу
тварин. Отже, розвиток галузі племінного свинарство
регламентується законодавчими нормами, однак після
2010 р. не реалізується загальнодержавна програма се$
лекції у тваринництві, що, безперечно, посилило прояв
деструктивних явищ у галузі.

Сутність організаційно$економічного механізму
регулювання досліджуваного ринку визначається його
цільовою орієнтацією, взаємодією та функціями кож$
ної із його складових. Специфіка функціонування
організаційно$економічного механізму ринку племінно$
го свинарства виявляється в тому, що його дієвість знач$
ною мірою визначається державною підтримкою галузі.
При цьому до основних функцій держави на національ$
ному рівні віднесено такі: забезпечення макроеконо$
мічної та структурної рівноваги у тій частині, у якій рин$
ковий механізм не спроможний бути дієвим; встановлен$
ня режиму безперешкодного переміщення племінної
продукції, послуг і ресурсів; досягнення єдності продук$
тових сегментів; підтримка та регулювання організова$
них ринків (аукціонів, ринків живої худоби); розробка
стратегії розвитку, формування сприятливого інвести$
ційного та підприємницького клімату; створення необ$
хідних умов біобезпеки та соціальних умов розвитку
сільських територій; проведення єдиної технологічної
політики в галузі, підтримка селекційно$племінної спра$
ви в країні; формування та реалізація державної цільо$
вої програми селекції у тваринництві, яка визначає тех$
нічний та технологічний прогрес у галузі, у чому рин$
ковий механізм є неефективним; формування та фінан$
сування програми фундаментальних досліджень у галузі
племінного свинарства; формування кадрової політики;
інформаційне забезпечення; підтримка бізнесу та коор$
динація діяльності з метою забезпечення його конку$
рентоспроможності в умовах глобалізації; здійснення
загальнодержавних контрольних функцій у галузі: кон$
троль у племінній справі та ветеринарний контроль. Без
сумніву організаційно$економічний механізм функціо$
нування ринку племінної продукції свинарства повинен
передбачати інноваційно$інвестиційний розвиток галузі,
що забезпечить прояв мультиплікативного ефекту ви$
робництва у взаємопов'язаних галузях.

Одним із важливих питань удосконалення організа$
ційно$економічного механізму в племінному свинарстві
розглядається співвідношення ринкових механізмів і за$
ходів державного економічного регулювання, що ви$
значається багатьма чинниками, з$поміж яких доцільно
виділити такі, як можливості держави мінімізувати нега$
тивні прояви та уникнути їх від порушення збалансова$
ності попиту і пропозиції, стратегічні орієнтири держа$
ви в розвитку галузі та ін. Водночас організаційно$еко$
номічний механізм реалізується через складну систему
функцій, основними з яких є: створення відносно рівних
економічних умов для реалізації соціально$економічно$
го потенціалу кожної форми власності та господарюван$
ня; забезпечення відповідності саморегулювання систе$
ми племінного свинарства вимогам економічних законів;
створення в умовах ринкових відносин сприятливого
внутрішнього та зовнішнього економічного середовища.

Основним завданням організаційно$економічного меха$
нізму розглядається забезпечення стійкого й ефектив$
ного функціонування усіх учасників ланцюга поставок
продукції племінного тваринництва. Вітчизняний та
світовий досвід переконує в тому, що для ефективнішої
реалізації функцій організаційно$економічного механіз$
му необхідно визначити стратегічні та тактичні цілі роз$
витку племінного свинарства у країні, розробити конк$
ретні способи їх досягнення, які повинні базуватися на
використанні принципів ринкової економіки.

У результаті трансформаційних процесів переходу
до ринку сформувалася нова система економічних
відносин між різними галузями. Прикладом таких взає$
мовідносин є підгалузь племінного свинарства, коопе$
рація та інтеграція підприємств, спеціалізованих на ви$
робництві продукції племінного свинарства, які взаємо$
діють також із сільськогосподарськими підприємства$
ми, постачальниками матеріально$технічних ресурсів та
розробниками інноваційних нововведень. Ці економічні
відносини повинні будуватися на забезпеченні умов
підвищення економічної заінтересованості у взаємодії
товаровиробників племінної продукції та учасників
всього ланцюга поставок, зниженні витрат в усіх лан$
ках, підвищення конкурентоспроможності продукції та
ефективності виробництва у цілому. Щодо системи еко$
номічних відносин, то вони складаються на кількох
рівнях: макрорівні шляхом формування відповідної рин$
ковим відносинам законодавчої бази, системи держав$
ного регулювання на основі економічних важелів впли$
ву; мезорівні, де важелі та методи регулювання еконо$
мічних відносин мають враховувати і регіональні мож$
ливості; макрорівні, тобто побудова економічних відно$
син між учасниками ринку племінної продукції та його
окремих продуктових сегментів.

Еквівалентність міжгалузевого обміну можливо за$
безпечити за рахунок удосконалення системи ціно$
утворення, розвитку процесів кооперації та інтеграції,
у тому числі при виробництві племінної продукції та сви$
нини. Водночас концепція ціноутворення на продукцію
галузі має будуватися з урахуванням таких принципів:
підвищення економічного обгрунтування цін, що ба$
зується на раціональному використанні усіх видів ви$
робничих ресурсів, зниження витрат виробництва та
підвищення конкурентоспроможності продукції; по$
єднання вільного ціноутворення із комплексом заходів
державного регулювання досліджуваного ринку та його
окремих сегментів.

Як переконує досвід удосконалення міжгалузевих
зв'язків, сформованих у провідних країнах світу, інстру$
ментом подолання нееквівалентного обміну між
підприємствами різних сфер аграрної економіки й
відновлення їх економічних відносин на основі паритет$
ності та взаємної вигоди є розвиток кооперативних та
інтеграційних зв'язків між суб'єктами господарювання
різних галузей і підгалузей. Так, наявність інституту
приватної власності, приватного підприємництва, різно$
манітність організаційно$правових форм господарюван$
ня призвели до втрати економічних зв'язків унаслідок
відмінностей в інтересах та можливостях їх реалізації
між підприємствами аграрної економіки. Тому об'єктив$
ною необхідністю збереження та розвитку міжгалузе$
вих економічних зв'язків є формування інтегрованих
об'єднань нового типу, побудованих на ринкових прин$
ципах господарювання.

Різновиди економічної кооперації та інтеграції, що
склалися у вітчизняній практиці при виробництві про$
дукції свинарства, можна поділити на дві групи: гори$
зонтальна кооперація, у якій беруть участь сільськогос$
подарські підприємства всіх організаційно$правових
форм господарювання; вертикальна інтеграція, коли до
складу об'єднання входять селекційно$племінні струк$
тури, сільськогосподарські підприємства з виробницт$
ва зернових культур, спеціалізовані господарства кор$
поративного сектору аграрної економіки з дорощуван$
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ня та відгодівлі свиней, суб'єкти підприємницької діяль$
ності, які виробляють концентровані корми, м'ясопере$
робні та підприємства фірмової торгівлі тощо.

Вертикально інтегровані структури мають певні
відмінності між собою за характером організаційно$
економічних зв'язків між учасниками об'єднання, а та$
кож за ступенем їх економічної самостійності.

Ринок продукції племінного свинарства характери$
зується високим рівнем інноваційності та розглядаєть$
ся у комплексі з технологіями, тому доцільно розгля$
нути глобальні тенденції їх розвитку. Для сучасних
агротехнологій у тваринництві характерними є нові ме$
тоди коригування геному, роботизація, штучний інте$
лект і багато іншого, що в найближче десятиліття може
кардинально змінити галузь.

ВИСНОВКИ
З урахуванням складності функціонування глобаль$

них продовольчих ланцюгів виробництва та поставок
будь$який збіг у поставках племінних ресурсів може
зумовити системний продовольчий шок глобального
характеру. Відчутні зміни на стадії доведення продукції
до кінцевих споживачів посилили вплив глобальних
учасників ринку племінної продукції. Розвиток нових
технологій зумовлює виникнення різних груп учасників
ланцюга поставок, серед яких компанії по захисту
об'єктів інтелектуальної власності й безпосередньо ком$
панії з виробництва племінної продукції та технологіч$
ного обладнання, кормів, роздрібні дистриб'ютори й
цифрові стартапи. На сьогодні зарубіжні оператори
розробляють стратегії у пошуку нових можливостей та
використовують різні джерела доходу, щоб збільшити
частку на ринку на основі великого злиття та поглинан$
ня, що веде до високого рівня концентрації на ринку.
Ринкові гравці повинні робити вибір між позиціюван$
ням себе як універсальних постачальників, або лідерів
мережі, або партнерів лідерів галузі. Варто зазначити,
що антимонопольні відомства США і Європи в основ$
ному підтримують тенденцію економічної концентрації,
спираючись на теоретичне положення про те, що така
концентрація збільшує обсяг інновацій. Однак не бе$
руться до уваги її наслідки для функціонування глобаль$
ного продовольчого ланцюга, співвідношення сил між
учасниками ринку, що потребує удосконалення регла$
ментації інтелектуальних прав розробників технологій.
Очевидно, що для забезпечення дієвості організаційно$
економічного механізму регулювання ринку продукції
племінного свинарства необхідно враховувати як гло$
бальні тенденції в розвитку досліджуваної галузі, так і
внутрішнє та зовнішнє середовище функціонування
суб'єктів ринку.
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TOURISM POTENTIAL AS A WAY TO INCREASE THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF BUSINESSES IN THE TOURISM SECTOR EXEMPLIFIED
BY A TOURISM CLUSTER BOIKIVSKY KOLORYT

У статті розглянуто можливості використання туристичного потенціалу для розвитку екологічного

та сільського видів туризму на території Українських Карпат на прикладі діяльності туристичного класJ

теру "Бойківський колорит". У роботі акцентується увага на прямій залежності інвестиційної приваблиJ

вості туризму в регіоні від наявності та використання різноманітного туристичного потенціалу, який

дозволяє розвивати різні види подорожей та відпочинку, зокрема й ті, що проголошені трендовими у

найближчі декілька років — екологічний і сільський зелений туризм.

Звертається особлива увага на необхідності грамотної та взаємовигідної співпраці туристичних клаJ

стерів та інших суб'єктів з організації туризму з органами державної виконавчої влади, а також профеJ

сійними туристичними об'єднаннями щодо залучення інвестицій та надання інституційноJконсультаJ

ційної допомоги малому туристичному бізнесу з питань участі у фінансових та інвестиційних програмах

і грантах.

The article considers the possibilities of using the tourist potential for the development of ecological and

rural types of tourism in the Ukrainian Carpathian's Mountains exemplified of the activity of the tourism cluster

Boikivsky Koloryt. This article focuses on directly related investment attractiveness of tourism in the region on

the availability and use of various tourism potential. The last one allows the cluster members to develop different

types of travel and recreation, including those that have been declared trendy in the next few years — ecological

and rural green tourism.

The activity of the Boykivsky Koloryt. tourist cluster is considered as an example of effective use of tourist

potential. It is located in an attractive region for tourists and potential investors — the Carpathians. This region

is rich in various types of tourist resources suitable for the development of ecological and rural green tourism.

Considering the activities of the tourism cluster, the article states that the most promising types of tourism are

ecological, cultural, gastronomic, active, recreational and rural green tourism.

Through mutually beneficial cooperation with the state executive, potential investors, international

organizations and other stakeholders, members of the tourism cluster Boykivsky Koloryt can increase their own

investment attractiveness and apply for various grants and funding programs. The main problem is the lack of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЗВ'ЯЗОК
З ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Розвиток національної економіки у довгостроковій
перспективі залежить від раціональної інвестиційної
політики держави, один з ключових факторів якої
відіграє сприятливий інвестиційний клімат та позитив$
ний інвестиційний імідж країни на міжнародній арені.
Незалежно від галузі економіки ці показники є одними
з вирішальних у процесі ухвалення рішень інвесторами
про можливі капіталовкладення. В сучасних реаліях
Україна, на жаль, не може похвалитися ані надто спри$
ятливим інвестиційним кліматом, ані постійно підтри$
муваним позитивним іміджем, зокрема з причин затяж$
них воєнних дій на Сході України, нестабільної еконо$
мічно$політичної ситуації та неграмотної, а відтак і не$
ефективної інвестиційної політики вітчизняного уряду.
На це все ще накладаються глибокі фінансові пробле$
ми, спричинені пандемією коронавірусу COVID$19. Така
ситуація призводить до зниження довіри потенційних
інвесторів, особливо іноземних, які не бачать впевнених
кроків органів влади задля забезпечення безпеки веден$
ня бізнесу на території України.

Проте в галузевому розрізі різні сфери економіки
характеризуються різним рівнем інвестиційного кліма$
ту, а відповідно й різною інвестиційною привабливістю.
Галузь туризму, яка хоч і постраждала чи не найбільше
внаслідок пандемії, має водночас високу здатність до
регенерації та, за прогнозами експертів Всесвітньої ту$
ристичної організації, відновиться в наступні декілька
місяців, хоча і з деякими корективами: для прикладу,
мандрівники будуть шукати екологічно чисті та більш
безлюдні території, дотримуючись соціальної дистанції.
Україна має для цього необхідний туристичний потен$
ціал, різноманітний за своїм походженням та можли$
востями для використання. Тому за умов його ефектив$
ного використання індустрія подорожей та відпочинку
може стати одним з ключових кроків на шляху до подо$
лання кризових явищ, забезпечивши стабільні надход$
ження до державного та місцевих бюджетів, надавши
робочі місця та перерозподіливши інвестиції на власну
користь.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблематики оцінки інвестиційної

привабливості галузі туризму, а також питаннями заці$
кавленості інвесторів щодо капіталовкладень у різні
об'єкти туристичної індустрії займається чимало про$
відних іноземних та вітчизняних науковців, зокрема:
А. Александрова, І. Андрушків, О. Батура, О. Бейдик,
Л. Гонтаржевська, М. Долішній, Я. Єлейко, Г. Ковалев$
сьий, В. Коюда, О. Кузьмін, М. Мальська, Л. Попов,
В. Саймон, Н. Татаренко, В. Худо, У. Шарп, І. Школа та
інші.

support for the cluster from the state and, especially, local authorities. This is most evident in the lack of access

to systematic information on possible participation in investment programs, public funding projects, grants,

and so on.

Particular attention is paid to the necessity for competent and mutually beneficial cooperation of tourism

clusters and other subjects in the organization of tourism with the state executive authorities, as well as

professional tourism associations to attract investment and provide institutional advice to small tourism business

on participation in financial and investment programs and grants. One of the possible options for assistance in

this direction is the creation of special Internet resources with all the information on currently available grants

and other investment programs.

Ключові слова: туристичний кластер, інвестиційна привабливість, туризм, туристичний потенціал, інве�
стиції, інвестор, туристична діяльність, суб'єкт з організації туризму.

Key�words: tourism cluster, investment attractiveness, tourism, tourism potential, investments, investor, tourism
activity, tourism business.

Однак питання раціонального використання турис$
тичного потенціалу з метою підвищення інвестиційної
привабливості регіону та галузі туризмузагалом на цьо$
му етапі ще не досліджені комплексно. Таким чином го$
стро постає потреба у теоретичному вивченні та прак$
тичному обгрунтуванні ідей щодо ефективного розпо$
ділу зусиль органів влади, підприємців (у дтакому ви$
падку мова піде про туристичні кластери) та професій$
них туристичних об'єднань щодо взаємовигідного вико$
ристання туристичного потенціалу з метою залучення
інвестицій на засадах обопільної вигоди як для капіта$
ловкладників, так і для безпосередніх учасників й орган$
ізаторів туристичного бізнесу.

МЕТА СТАТТІ
Зважаючи на сформовані вище проблеми, головною

метою статті є аналіз туристичного потенціалу як дже$
рела підвищення інвестиційної привабливості під$
приємств і окремих територій на прикладі діяльності ту$
ристичного кластеру "Бойківський колорит".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку галузі туризму в Ук$

раїні можна з певністю стверджувати, що найповніше
туристичний потенціал сьогодні використовують такі
регіони, як Львівщина, Одещина та Закарпаття, але не
вони єдині можуть похвалитися багатими й різноманіт$
ними туристичними ресурсами. До таких областей, які
у швидкому часі можуть вивести власну туристичну
індустрію на якісно новий рівень належать Івано$Фран$
ківщина, Херсонщина, Буковина та ряд інших. Пропо$
нуємо більш детально зупинитися на Івано$Франківській
області, а конкретніше на діяльності туристичного кла$
стеру "Бойківський колорит", учасники якого роблять
перші впевнені кроки у напрямі розвитку туризму,
збільшуючи тим самим інвестиційну привабливість влас$
ного регіону.

Цей туристичний кластер створений у 2019 р. за
участі 29$ти приватних підприємців та представників
місцевого самоврядування на території Вигодської
об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Долинського
району Івано$Франківської області.

Основна мета створення кластеру — це розвиток та
популяризація сільського та екологічного туризму на
цій території, реалізація спільних маркетингових за$
ходів (найперше щодо просування інформації про дос$
тупні тут види відпочинку), а також задля можливості
брати участь у різноманітних інвестиційних програмах
та претендувати на міжнародні спеціалізовані гранти,
які є недоступними для індивідуального підприємця [1].

Головним ініціатором об'єднання в туристичний кла$
стер, а також його основною рушійною силою стала
місцевий підприємець Оксана Клебан, яка є власницею
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зеленої садиби в с. Старий Мізунь, керівником підроз$
ділу ГО "Спілка сприяння розвитку сільського зелено$
го туризму в Україні" в Івано$Франківській обл. та го$
ловою Громадської ради з питань добровільної катего$
ризації туристичних садиб. З її слів територію дії клас$
теру можна описати як багату на туристичний потенці$
ал, придатний для розвитку різних видів відпочинку й
подорожей (рис. 1).

Отже, з рисунка 1 бачимо, що цей регіон на При$
карпатті багатий на різні види туристичного потенціа$
лу, тобто може успішно розвивати туризм як прибут$
кову та інвестиційно$привабливу галузь економіки. Се$
ред учасників кластеру найбільш активними в цьому про$
цесі є такі:

1) приватна садиба "Дарваїв Кут" (власниця — Ок$
сана Клебан) — розміщення у сімейних котеджах, сау$
на, дитячий майданчик та екскурсії в гори;

2) сільська садиба "Бойківські Світанки" — розмі$
щення у приватному будинку, організація походів на
природу, збір ягід та грибів з провідником;

3) міні$господарство "Чаї Карпат" — приватне гос$
подарство зі збору лікарських рослин Карпатського
регіону та виготовлення лікувальних і просто смачних
чаїв;

4) овеча ферма "Дубовий Кут" — дегустації овечих
сирів та іншої кисломолочної продукції, можливість
розміщення в теплу пору року в екологічних дерев'я$
них будиночках, організація дитячих екскурсій;

5) бджолине господарство "Карпатські бджоли" —
проведення дегустацій медової продукції, оздоровчий
сон на вуликах, дитячий майданчик;

6) екоферма "Вікінги Карпат" — катання на конях,
живе "спілкування" з свійськими тваринами, проведен$
ня дегустацій продукції з козячого молока;

7) приватне господарство "Кузня" — можливість
побачити та взяти участь у всьому ковальському про$
цесі.

Крім цього, одним з партнерів кластеру є Центр
спадщини Вигодської вузькоколійки, розміщений в ко$
лишньому маєтку барона Леопольда Поппера фон Под$
грагі, який розвивав тут лісове господарство у ХІХ ст.
Ця садиба ілюструє ефективну співпрацю місцевої
ініціативи з Європейським Союзом, оскільки саме зав$
дяки участі у Програмі прикордонного співробітницт$
ва "ЄІСП Угорщина — Словаччина — Румунія — Украї$
на 2007—2013", вона й була відреставрована і перетво$

рена в інтерактивний музей. Мета цієї програми поля$
гала в інтенсифікації та спільній координації дій щодо
поглиблення екологічного, соціального та економічно$
го співробітництва між Закарпатською, Івано$Франкі$
вською та Чернівецькою областями України та відпові$
дними прилеглими територіями Угорщини, Румунії та
Словаччини [2].

Відтак на сьогодні цей музей є одним з основних
магнітів, який притягує сюди численних туристів,
особливо сімей з дітьми. Всі музейні експонати інте$
рактивні та відображають різноманітні природні про$
цеси, які відбувалися на цій території з часів появи
Землі. Також за кошти Євросоюзу було знято спе$
ціальний фільм про всі ці процеси тривалістю 30 хви$
лин, під час якого розповідається і про особливості
лісосплаву та організацію тутешнього лісового гос$
подарства. Ще одна популярна розвага — це катання
на "Карпатському трамвайчику", тобто на згадуваній
вузькоколійній залізниці. Але при цьому всьому на
території музею немає можливостей для розміщення,
тому співпраця між ним та "Бойківським колоритом"
є обопільно вигідною.

Крім цього, учасники кластеру отримують від Цен$
тру спадщини Вигодської вузькоколійки також і нема$
теріальну вигоду — консультації щодо участі у міжна$
родних фінансових та інвестиційних програмах, допо$
мога у підготовці необхідної документації тощо, адже
Центр цьогоріч у січні виграв черговий грант від Євро$
пейського Союзу у розмірі 700 тисяч євро, який буде
спрямований на розширення діяльності. Зокрема пла$
нують спорудити майданчики для птахоспоглядання,
збудувати павільйон у вигляді кореневої системи де$
рева та організувати проведення лісових шкіл для дітей
[2].

Заради отримання досвіду міжнародної співпраці
представники кластеру взяли участь у березні 2020 р. у
робочому засіданні Наглядової ради проєкту міжнарод$
ної технічної допомоги "52 стилі життя в Карпатах:
відродження традиційних культур праці" в м. Телькіба$
ня (Угорщина) [3].

Цей проєкт має на меті відкрити для туристів, най$
перше іноземних, побут та звичаї мешканців Карпат,
представивши їх як повноцінний автентичний туристич$
ний продукт. На фоні проголошення екотуризму трен$
дом 2020 року, такі звичні для місцевих мешканців спра$
ви, як заготівля дров, скошування трави, доїння кіз чи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- співпраця з Центром спадщини Вигодської 
вузькоколійної залізниці; 
- екскурсії до Скель Довбуша та Гошівського 
монастиря

- сон на бджолиних вуликах; 
- доступі до мінеральної води з іонами срібла; 
- кліматотерапія  

- організація походів різної складності; 
- верхова їзда; 
- сплави на байдарках 

Пропозиції для реалізації  

- прокладання екостежок; 
- створення пунктів спостереження за фауною; 
- проведення дитячих екологічних таборів  

- участь туристів у сільському побуті; 
- типові сільські заняття (сироваріння, доїння) 

- тематичні гастро-фестивалі; 
- дегустації (сир, мед, наливки, трав’яні чаї) 

Вид туризму  

Екологічний  

Сільський зелений 

Екологічний  

Гастрономічний  

Культурно-
пізнавальний 

Активний  

Рис. 1. Пріоритетні напрями розвитку туризму на території кластеру

Джерело: розроблено автором.
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випасання овець, можуть стати модним відпочинком для
туристів з Європи, Азії чи Америки, чиє повсякденне
життя проходить в межах надмірної міської урбанізації.
Головна ідея проєкту — створення кожною з держав$
учасниць (Україна, Угорщина, Румунія та Словаччина)
коротких турів для вікенду в колі друзів чи сімейного
відпочинку, яких всього має бути 52.

Важливо, що участь у проектів передбачає також
і безкоштовне спеціальне навчання щодо маркетин$
гових заходів, просування власного турпродукту,
ефективного використання туристичного потенціалу
та підвищення інвестиційної привабливості власного
регіону. В кінцевому результаті це також допоможе
створити можливості для праці в своїй країні та при$
зупинити відтік заробітчан за кордон. Загалом на ре$
алізацію цього проєкту українська сторона отрима$

ла зі сторони Європейського Союзу близько 260 ти$
сяч євро, частина з яких буде освоєна "Бойківським
колоритом" [4].

Отже, в підсумку поточна діяльність туристичного
кластеру "Бойківський колорит" спрямована на 6 конк$
ретних напрямів, під реалізацію яких учасники класте$
ру готують відповідну документацію для участі в інвес$
тиційних програмах та вітчизняних і закордонних гран$
тах (рис. 2).

Очевидно, що частину окреслених на рисунку 2 про$
позицій учасники кластеру здатні реалізувати само$
стійно: наприклад, створення інформаційних матеріалів,
організація ділового туризму, участь у виставках та фе$
стивалях. Проте інші напрями варто розглядати як по$
вноцінні проєкти, які потребують зовнішньої фінансо$
вої допомоги та державної інституційної підтримки, як

Рис. 2. Першочергові заходи з розвитку туризму на території кластеру "Бойківський колорит"

Джерело: розроблено автором.

Першочергові 
напрями для 

реалізації шляхом 
залучення інвестицій  

Ремонт дорожньо-
транспортної 
інфраструктури  

Будівництво 
інфраструктури для 

дозвілля та відпочинку  

Переоснащення 
частини місцевої 

лікарні під 
рекреаційний комплекс  

Створення та 
просування якісних 
інформаційних 
матеріалів  

Участь у тематичних 
круглих столах, 
виставках тощо  

Розвиток ділового та 
корпоративного 

туризму  

Рис. 3. Взаємодія суб'єктів з організації туризму та органів державної виконавчої влади
з питань залучення інвестицій

Джерело: розроблено автором.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- обласні державні 
адміністрації; 
- міські та районні ради; 
- об’єднані територіальні 
громади 
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«Громадський простір» 
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переобладнання частини тутешньої лікарні під санаторій
або реконструкція дорожнього покриття.

За словами учасників кластеру, першочерговим
завданням для своєї діяльності вони бачать якомога
активніше й повніше інформування широкого кола по$
тенційних туристів про власний кластер та види відпо$
чинку, які тут пропонуються. З цією метою минулого
року було вирішено проводити тематичні гастро$
номічні фестивалі, оскільки, як показує сучасна прак$
тика туристичного бізнесу, гастротуризм сьогодні є
одним з найпопулярніших, а місцева бойківська кух$
ня багата на різноманітні страви, саме приготування
яких може стати для гостей, особливо іноземних,
цікавою атракцією.

Впродовж 2019 року було організовано три тема$
тичні фестивалі, які повинні були стати щорічними:

1) "Бульбяні пироги Бойківські"
2) "Бойківський борщ";
3) "Дари Карпатського лісу".
Крім цього, Оксана Клебан разом з деякими іншими

учасниками кластеру, які займаються організацією хар$
чування туристів відвідали подібний фестиваль на Пол$
тавщині — "Борщик у глиняному горщику" з метою об$
міну досвідом, а також заради додаткової реклами влас$
ного туристичного продукту.

Однак, поточна пандемія коронавірусу COVID$19
принесла зміни в цей аспект організації туризму, а ка$
рантинні обмеження заборонили проведення масових
заходів, до яких й належать ці гастрономічні фести$
валі. Тому їх відновлення є можливе, але не першочер$
гове завдання для "Бойківського колориту" на тепер.
На нашу думку, в таких реаліях учасникам кластеру
найкраще спрямувати свої зусилля на рекламу та про$
сування власного туристичного продукту через мере$
жу Інтернет з обов'язковим роз'ясненням для потенц$
ійних туристів про всі переваги індивідуального відпо$
чинку на цій території в умовах, що склалися внаслі$
док пандемії.

Підсумовуючи діяльність кластеру "Бойківський ко$
лорит" та його намагання брати активну участь у міжна$
родних інвестиційних програмах, можна однозначно
стверджувати таке: наявний туристичний потенціал
здатний підвищити інвестиційну привабливість регіону
за умов раціонального й ефективного менеджменту. Ос$
новною перешкодою на цьому шляху є нестача підтрим$
ки місцевої ініціативи зі сторони місцевої виконавчої
влади, при цьому мова іде найперше про консультацій$
ну та інституційну підтримку, а вже після того й про
фінансову. Наприклад, учасники кластеру стверджують,
що на сьогодні їм вкрай потрібна допомога у роз'ясненні
як правильно підготувати документацію для залучення
інвестицій, де шукати програми фінансування чи іно$
земні гранти, як обрати між ними більш ефективний
тощо.

З цією метою пропонуємо об'єднати зусилля трьох
зацікавлених у розвитку галузі туризму сторін —
органів державної виконавчої влади з питань туризму,
професійних туристичних об'єднань та безпосередніх
суб'єктів з організації туристичного бізнесу (в т. ч. й ту$
ристичних кластерів) (рис. 3).

З рисунка 3 бачимо, що запропонована взаємодія
дозволить швидко та якісно надавати суб'єктам з орга$
нізації туризму необхідну підтримку, найперше кон$
сультаційного характеру, щодо можливостей залучен$
ня інвестицій для раціонального використання наявно$
го туристичного потенціалу.

Також на рисунку 3 показані ресурси з пошуку
грантів та програм фінансування, що існують на сьогодні
в Україні, однак ці ресурси відображають подібні про$
грами для усіх галузей економіки. Тому, на нашу дум$
ку, одним з ключових кроків забезпечення підтримки ту$
ристичному бізнесу має стати створення спеціалізова$
ного Інтернет$ресурсу виключно для потреб індустрії
туризму. Така робота не вимагає значних коштів та

може бути здійснена як державними органами влади, так
і професійними туристичними об'єднаннями.

ВИСНОВКИ
Одним із доступних способів підвищення інвести$

ційної привабливості галузі туризму в регіоні є наявний
туристичний потенціал. За умови його ефективного ви$
користання місцеві підприємці можуть перерозподіли$
ти інвестиції на власну користь, отримувати вищі при$
бутки та забезпечити місцевих мешканців працею.

В умовах виходу галузі туризму з кризи після по$
точної пандемії коронавірусу COVID$19 різномані$
тний туристичний потенціал здатний реанімувати
індустрію подорожей, пропонуючи безпечні на сьо$
годні види туризму та відпочинку, які будуть обо$
в'язково користуватися попитом у людей після за$
тяжного карантину.

Діяльність туристичного кластеру "Бойківський ко$
лорит" підтверджує ці слова та показує, що його учас$
ники раціонально використовують туристичний потен$
ціал регіону, пропонуючи послуги з екологічного та
сільського туризму, які визнані трендовими на сьогодні.
Водночас кластер прагне більш активно залучати інвес$
тиції, особливо іноземні, проте для цього учасникам
часто не вистачає необхідних управлінських знань і вони
змушені шукати підтримки в органів влади чи партнерів
по бізнесу.

З метою допомоги цим ініціаторам розвитку туриз$
му, а також й іншим підприємцям в галузі туризму по
всій Україні пропонуємо скоординувати дії органів вла$
ди, професійних туристичних об'єднань та суб'єктів з
організації туризму на умовах взаємної підтримки, до$
помоги (особливо консультаційної й інституційної) та
як матеріальної, так і нематеріальної вигоди.
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THE INFLUENCE OF THE UNSTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT ON THE CORPORATE
FINANCIAL ARCHITECTURE

У статті висвітлюються питання впливу нестабільного економічного середовища на фінансову архіJ

тектуру корпорації. Узагальнено наукові підходи щодо розуміння сутності понять "зовнішнє середовиJ

ще" та  "економічна нестабільність". З'ясовано вплив нестабільного економічного середовища  на фінанJ

сові інтереси корпорації. Зазначено, що будьJякий прояв нестабільного економічного середовища негаJ

тивно відображається на реалізації такого фінансового інтересу корпорації як зростання рівня дохідJ

ності власного капіталу, порушення якого практично унеможливлює реалізацію інших пріоритетних інтеJ

ресів, зокрема основного фінансового інтересу — максимізації ринкової вартості корпорації. СистематиJ

зовано фактори, які впливають на фінансову архітектуру корпорації в умовах нестабільного економічJ

ного середовища в розрізі основних її компонентів. Розглянуто можливості подолання негативного впливу

нестабільного економічного середовища на фінансову архітектуру корпорації.

The article covers the impact of an unstable economic environment on the financial architecture of the

corporation. Scientific approaches to understanding the essence of the concepts "environment" and "economic

instability" are generalized. It is proposed to understand economic instability as a state of imbalance in the

economic system of the country, which is characterized by fluctuations in key macroeconomic indicators and

the inability to respond quickly to changes in endogenous and exogenous conditions of its functioning due to

disruption of existing relationships.

The main manifestations of the unstable economic environment, in particular in Ukraine, include GDP growth,

inflation, unemployment, exchange rate fluctuations (Ukrainian hryvnia to the US dollar due to the high level of

dollarization of the domestic economy and its significant peg to the dollar), as well as nonJcyclical fluctuations

in the economy. It also outlines the causes of uncertainty, which are divided into two main groups, namely:

uncertain economic processes that are difficult or sometimes impossible to predict and incomplete information.

The conclusion is made about the dependence between the main characteristics of the unstable economic

environment — dynamics, uncertainty and complexity.

The impact of an unstable economic environment on the financial interests of the corporation has been

clarified. It is noted that any manifestation of unstable economic environment has a negative impact on the

realization of such financial interest of the corporation as increasing the level of return on equity, violation of

which makes it virtually impossible to realize other priority interests, including the main financial interest —

maximizing market value.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будь$яка система не функціонує ізольовано, а по$

стійно взаємодіє із зовнішнім середовищем, а тому клю$
човими для неї стають не тільки її складові та взаємо$
зв'язки між ними, а й зв'язки між елементами системи й
зовнішнім середовищем. Ще на початку минулого сто$
ліття науковці присвячували свої дослідження питан$
ню нестабільного економічного середовища, а нині, коли
темпи змін середовища постійно зростають, ця пробле$
матика є надзвичайно актуальною. Визначення ступеня
впливу нестабільності економічного середовища доціль$
но проводити для вибору корпорацією типу поведінки
або системи управління відповідно до майбутніх змін,
оскільки для досягнення успіху корпорації варто до$
тримуватися принципу відповідності системи управлін$
ня ступеню нестабільності економічного середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні аспекти впливу нестабільного економічного

середовища на фінансову архітектуру та діяльність кор$
порації розглядають у своїх наукових працях вітчизняні
та зарубіжні вчені. Зокрема М. Ковбатюк та Н. Беник
[1] вивчають вплив факторів зовнішнього і внутрішньо$
го середовища на процес функціонування й адаптації
підприємств; Л. Могиліна [2] досліджує теоретичні
основи економічної нестабільності в контексті її впли$
ву на фінансову безпеку підприємств; С. Комаринець [3],
А. Хаммер і Дж. Чампі [4] аналізують вплив  нестабіль$
ності зовнішнього економічного середовища на функ$
ціонування корпорації; М. Кужелєв та В. Меженська [5]
акцентують увагу на стратегічних аспектах впливу ди$
намічних умов зовнішнього середовища на проведення
оцінки фінансового стану корпорації і т. д. Однак пи$
тання впливу нестабільного економічного середовища
на фінансову архітектуру корпорації є недостатньо ви$
світленим у вітчизняній науковій літературі й потребує
грунтовних досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу нестабільного

економічного середовища на фінансову архітектуру
корпорації й розробка рекомендацій щодо усунення
його негативних наслідків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нестабільність — це стан системи, що характери$

зується коливанням унаслідок порушення існуючих у
ній взаємозв'язків. Як зазначає В. Гейєць, "нестабіль$
ність є іманентною властивістю економічного розвит$
ку" [6, с. 2].

Економічне середовище — це сукупність економіч$
них умов у країні, в якій функціонує корпорація. Воно
включає в себе такі фактори, як загальний рівень еко$
номічного розвитку, рівень заробітної плати і доходів
населення, транспортне сполучення, курс валюти, рівень
інфляції й ставки банківського відсотку, ставки оподат$
кування тощо.

У вітчизняній науковій літературі поняття "еконо$
мічна нестабільність" чи "нестабільність економічного

The factors that affect the financial architecture of the corporation in an unstable economic environment in

terms of its main components (capital structure, ownership structure, corporate governance, organizational and

legal form of management) are systematized. Possibilities of overcoming the negative impact of the unstable

external economic environment on the financial architecture of the corporation are considered.

Ключові слова: нестабільне економічне середовище, фінансова архітектура, корпорація, управління, при�
бутковість.

Key words: unstable economic environment, financial architecture, corporation, management, profitability.

середовища" переважно ототожнюється з поняттям
"макроекономічна нестабільність", під якою розуміють
втрату мобільності, динамічності та гнучкості економі$
чної системи, нездатність своєчасно й повною мірою
пристосуватись до змін внутрішніх умов її функціону$
вання та навколишнього середовища [7].

Поняття "нестабільна економіка" В. Сумароков
трактує як "відсутність гарантування повної зайнятості,
стабільного рівня цін, наявність інфляції" [8, с. 224]. На
нашу думку, подібне визначення є не зовсім повним,
адже зводиться лише до зазначення форм прояву еко$
номічної нестабільності. Тому вважаємо, що суттєвим
проявом нестабільності економіки є також коливання
курсу національної валюти, що може негативно відоб$
ражатися на ефективності діяльності суб'єктів госпо$
дарювання, зокрема корпорації.

О. Грабчук під нестабільністю економіки розуміє
"відсутність гарантування повної зайнятості, стабільно$
го рівня цін, наявність інфляції; також це та економіка,
яка знаходиться в стані нерівноваги внаслідок
внутрішніх і зовнішніх факторів й супроводжується
інфляційними процесами, занадто дорогими кредитами
тощо" [9, с. 81].

Досліджуючи нестабільність економічного середо$
вища передусім маємо на увазі нестабільність зовніш$
нього економічного середовища, що чинить вплив на
фінансову архітектуру корпорації.

Зовнішнє середовище корпорації — це сукупність
господарських суб'єктів, економічних, суспільних і при$
родних умов, національних і міждержавних умов і чин$
ників, що діють у глобальному оточенні [10].

Зовнішнє середовище є одним із основних понять
загальної теорії систем. До зовнішнього середовища
відносяться всі чинники, які впливають на економічну
систему, й разом з її природою визначають можливий
її майбутній стан. Вже наприкінці 60$их років ХХ ст.
Е. Елбінг зазначав: "Зовнішнє оточення організації все
більше стає джерелом проблем для сучасних керівників.
По суті справи, керівники найважливіших для суспіль$
ства організацій — ділових, освітніх, державних тощо
— під впливом недавніх подій у світі були змушені зосе$
редити увагу на швидко мінливому середовищі і його
впливах на внутрішню будову організації" [11].

А. Хаммер і Дж. Чампі у книзі "Реінжиніринг кор$
порації" зазначають, що "до 1975 р. зовнішнє середови$
ще організацій було стабільним, цикли життя товарів і
терміни їх розробки — тривалим, виробництво — масо$
вим. Вже приблизно з кінця 1970$их років у зв'язку із
науково$технічним прогресом середовище стає підвище$
но нестабільним, непередбачуваним, цикли життя то$
варів і терміни їх розробки різко скорочуються, продук$
ція ускладнюється і виробляється меншими партіями,
конкурентна боротьба стає більш жорсткою" [4]. Разом
з розвитком новітніх технологій, основними фактора$
ми зростання нестабільності зовнішнього середовища є
індивідуалізація і динамізм людської поведінки, глоба$
лізація попиту та пропозиції.

До основних проявів нестабільного економічного
середовища, зокрема в Україні, варто віднести темп при$
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росту ВВП, темпи інфляції, рівень безробіття, коливан$
ня валютного курсу (української гривні до долара США,
зважаючи на високий рівень доларизації вітчизняної
економіки та її значної прив'язаності до курсу долара),
а також нециклічні коливання в економіці. Особливістю
є те, що кожна із форм прояву економічної нестабіль$
ності може бути як формою нециклічного коливання,
так і однією з характеристик таких фаз економічного
циклу, як спад чи депресія.

На основі вищевикладеного можна систематизува$
ти існуючі наукові підходи щодо розуміння сутності по$
няття "економічна нестабільність" (рис. 1).

Таким чином, під економічною нестабільністю слід
розуміти стан розбалансованості економічної системи
країни, яка характеризується коливаннями основних
макроекономічних показників й неспроможністю швид$
ко реагувати на зміни ендогенних і екзогенних умов її
функціонування через порушення існуючих взаємо$
зв'язків.  Основними її формами прояву є економічні
цикли, високий рівень безробіття, темп інфляції, а та$
кож валютна нестабільність у державі, зумовлена різки$
ми коливаннями валютного курсу.

Зважаючи на те, що у зовнішньому середовищі існує
багато змінних факторів, які перебувають у складній
взаємодії, то можна констатувати, що воно є складним,
і ця його характеристика зростає зі збільшенням
кількості існуючих змінних факторів у ньому. Тому
складність уважається однією із базових характеристик
нестабільного зовнішнього економічного середовища
разом із динамічністю та невизначеністю.

Причини виникнення невизначеності поділяються на
дві основні групи [12]:

 — невизначені економічні процеси, які важко або
інколи неможливо спрогнозувати (науково$технологі$
чний прогрес, природні явища, зміни клімату, розвиток
уподобань споживачів);

— неповнота інформації, що спричинена передусім
високою вартістю інформації, обмеженістю потужнос$
тей для її обробки й неточностями, або ж викликана
навмисним приховуванням частини інформації з окре$
мих питань, що призводить до збоїв у системах, втрат
суспільної праці, матеріальних ресурсів, нераціональ$
ного розвитку продуктивних сил.

Існує залежність між основними характеристиками
нестабільного економічного середовища — динамікою,
невизначеністю й складністю. Нестабільне економічне
середовище перетворюється з часом, тому є динамічним,
внаслідок своїх перетворень, які повністю неможливо
передбачити, воно є невизначеним, а через комплексну

взаємодію між власними елементами — складним. Тому
можна сказати, що нестабільне середовище є тривимір$
ним простором, вимірами якого є динаміка, невизна$
ченість і складність. Відповідно ступінь нестабільності
зовнішнього економічного середовища оцінюють за до$
помогою ступеня динаміки (темпи зміни подій порівня$
но з реакцією корпорації), ступеня невизначеності
(звичність подій порівняно з подіями, які відбулися в ми$
нулому, передбачуваність майбутнього на підставі ми$
нулого досвіду і навиків) й ступеня складності (кількість
сучасних подій, які впливають на корпорацію порівня$
но з минулими) [13, с. 100].

Оцінку ступеня нестабільності економічного сере$
довища проводять для вибору корпорацією типу пове$
дінки або системи управління відповідно до майбутніх
змін. Так, коли сила впливу зовнішніх факторів незнач$
на або прямує до нуля, то корпорації варто частково
змінити існуючу систему цінностей, структуру, проце$
си, але коли їх сила значна — зміни потрібні радикальні,
адже корпорація ризикує потрапити у кризовий стан,
який загрожує її економічній безпеці [3, с. 42].

Далі дослідимо, як саме нестабільне економічне се$
редовище може впливати на фінансову архітектуру кор$
порації. Варто відзначити, що в деяких випадках неста$
більне економічне середовище може бути навіть вигід$
ним для корпорації, наприклад, погашення кредиторсь$
кої заборгованості знеціненими коштами чи встановлен$
ня вигідного валютного курсу в певний момент часу.
Однак суть нестабільності полягає саме в постійному
ризику змін у будь$який момент часу. Основним нега$
тивним аспектом нестабільного економічного середо$
вища є слабка прогнозованість майбутньої ситуації, а
таким чином й неможливість здійснити довгострокове
планування діяльності корпорації. Економічна не$
стабільність  негативно впливає на рівень фінансової
безпеки корпорації шляхом унеможливлення реалізації
пріоритетних фінансових інтересів, до яких належать:
зростання рівня фінансової рентабельності; достатність
фінансових ресурсів, що формуються, на всіх етапах
майбутнього розвитку підприємства; фінансова
стабільність підприємства в процесі його розвитку; ви$
сокий рівень інвестиційної активності й ефективність
інвестицій; ефективна нейтралізація фінансових ризиків
тощо [14]. Вплив нестабільного економічного середо$
вища на фінансові інтереси корпорації представлено в
таблиці 1.

Будь$який прояв нестабільного економічного се$
редовища негативно відображається на реалізації пер$
шого фінансового інтересу корпорації, тобто одному з

Рис. 1. Підходи щодо розуміння сутності поняття "економічна нестабільність"

Джерело: складено автором на основі [2; 5].
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ключових компонентів фінансової архітектури,
а саме, на зростанні рівня дохідності власного
капіталу, порушення якого практично унемож$
ливлює реалізацію інших пріоритетних інте$
ресів, зокрема основного фінансового інтере$
су — максимізації ринкової вартості корпо$
рації. Тому можна зробити висновок про існу$
вання негативного впливу нестабільного еконо$
мічного середовища на формування фінансової
архітектури корпорації.

На фінансову архітектуру корпорації впли$
вають фактори реалізації фінансового або кре$
дитного циклу на макрорівні, основними з яких
є: висока волатильність цін на кредитні ресур$
си із загальною тенденцією до їх подорожчан$
ня, зменшення пропозиції кредитів з боку
банків, звуження обсягів ринку цінних паперів,
зниження ліквідності й платоспроможності
контрагентів корпорації у період економічно$
го спаду. Відповідною є реакція корпорації на
циклічні зрушення в економіці, яка передусім є
відповіддю на зміни, аніж цілеспрямованою і
запланованою протидією, яка уможливлює зни$
жувати шокові впливи ззовні на фінансову
діяльність та пристосуватися до проходження
ділового циклу з якомога меншими витратами.
Потенціал такого пристосування несе в собі
фінансова архітектура корпорації як сукупність
взаємопов'язаних компонентів.

На фінансову архітектуру корпорації, ра$
зом із факторами циклічного розвитку ринку
банківського кредитування, впливають також
фактори циклічних коливань ринку цінних па$
перів. Вплив таких факторів безпосередньо
відображається на формуванні структури влас$
ності, структури капіталу через процеси пере$
розподілу корпоративних прав. Характерною пробле$
мою сформованої нині моделі вітчизняного ринку
цінних паперів є його слабкий розвиток та невід$
повідність інтересам потенційних учасників, що призво$
дить до втрати джерел додаткового капіталу [19, с. 40].

Все вищезазначене обумовлює необхідність сис$
тематизації факторів, які впливають на фінансову
архітектуру корпорації в умовах нестабільного еко$
номічного середовища. Слід відмітити, що фактори,
які впливають на фінансову архітектуру корпорації

Таблиця 1. Вплив нестабільного економічного середовища
на фінансові інтереси корпорації

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 15—18].

Фінансові 
інтереси 
корпорації 

Вплив нестабільного економічного середовища 

Зростання рівня 
дохідності 
власного капіталу 
(рівня фінансової 
рентабельності) 

- У періоди економічного спаду та депресії (а також у 
випадку високого рівня безробіття в державі) сукупний 
споживчий попит зменшується й таким чином зростають 
обсяги нереалізованої продукції; 
- при високих темпах інфляції дохід отримується 
знеціненими коштами, а тому реальний обсяг прибутку 
зменшується;  
- різка зміна валютного курсу може зумовити як зменшення 
обсягу прибутку, так і отримання збитків компаніями-
імпортерами (при підвищенні) чи експортерами (при 
зниженні) 

Достатність 
фінансових 
ресурсів, що 
формуються, на 
всіх етапах 
майбутнього 
розвитку 
корпорації 

- Виникнення недостатності фінансових ресурсів через 
скорочення обсягів реалізації, підвищення кредитної ставки 
тощо;  
- при високих темпах інфляції відбувається стрімке 
зростання цін, що порушує платоспроможність економічних 
суб’єктів, що мають фіксований обсяг доходу 

Високий рівень 
інвестиційної 
активності й 
ефективність 
інвестицій 

- При високих темпах інфляції інвестиції, зокрема 
довгострокові, приносять реальний дохід менший за його 
номінальний обсяг і відповідно є неефективними;  
нестабільність валютного курсу негативно впливає на обсяги 
- пропозиції іноземних інвестицій та інвестицій в іноземні 
об’єкти, а також на обсяги грошових надходжень від уже 
здійснених інвестицій 

Ефективна 
нейтралізація 
фінансових ризиків

- Унеможливлюється, по-перше, урахування всіх можливих 
фінансових ризиків, по-друге, визначення ймовірності 
реалізації кожного з них, а отже, і розробка ефективної 
стратегії з нейтралізації фінансових ризиків 

Таблиця 2. Фактори, які впливають на фінансову архітектуру корпорації

Джерело: складено автором на основі [20—25].

Ендогенні фактори Екзогенні фактори 
Структура  капіталу 

 Стадія життєвого циклу корпорації. 
 Рівень рентабельності діяльності. 
 Рівень коефіцієнтів операційного та 

фінансового левериджів. 
 Кредитоспроможність корпорації. 
 Фінансовий менталітет власників та 

менеджерів 

 Норми амортизаційних відрахувань. 
 Рівень оподаткування прибутку. 
 Форми та методи регулювання 

фінансової діяльності. 
 Державне регулювання процедур санації 

та банкрутства. 
 Кон’юнктура фінансового ринку 

Структура  власності 
 Організаційно-правова форма. 
 Стадія життєвого циклу корпорації. 
 Потреба у зовнішньому фінансуванні. 
 Можливість кооперації міноритарних 

власників 

 Рівень економічного розвитку. 
 Розвиненість інфраструктури 

фінансового ринку. 
 Рівень захищеності прав міноритарних 

власників. 
 Рівень державного втручання в 

економіку 
Корпоративне управління 

 Організаційна структура корпорації. 
 Внутрішні  стандарти корпоративної 

поведінки. 
 Рівень громадянської свідомості та 

корпоративної культури управлінців та 
власників 

 Національній стандарти корпоративного 
управління. 

 Законодавче забезпечення захисту прав 
власності. 

 Ефективність механізмів 
правозастосування та виконання контрактів 

Організаційно-правова форма господарювання 
 Рівень відповідальності власників та їхня 

кількість. 
 Можливості участі в управлінні справами 

корпорації та контролю. 
 Обсяги капіталу, необхідного для 

фінансування діяльності 

 Умови передачі прав власності та 
правонаступництво. 

 Законодавчі вимоги щодо відповідності 
виду діяльності певним формам організації 
бізнесу. 

 Система оподаткування 
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доцільно, на нашу думку, класифікувати на  ендо$
генні (внутрішні) та екзогенні (зовнішні) в розрізі
компонентів фінансової архітектури корпорації
(табл. 2).

Усі вищезазначені фактори, які впливають на
ефективність діяльності корпорації, висувають на пе$
редній план необхідність в адаптації їхньої фінансо$
вої архітектури до циклічних коливань з метою по$
легшення подолання шоків ліквідності та зменшен$
ня вартості фінансових ресурсів у періоди рецесії та
набуття можливостей фінансувати інвестиційні
проєкти, залучаючи для цього додатковий капітал у
необхідному обсязі та за адекватною ціною. На$
самперед, така адаптація, на думку О. Лактіонової
та А. Наконечної, має стосуватися своєчасного ко$
ригування пропорції, в якій використовуються різні
джерела фінансування із врахуванням цільового
значення в різні фази циклу. Також вона має бути
націлена на розширення можливостей фінансуван$
ня за рахунок залучення нових інвесторів. І врешті
передбачати зниження впливу інформаційної аси$
метрії та агентських конфліктів на вартість фінан$
сових ресурсів [19].

Погоджуємося з думкою Н. Касьянової та К. Філь,
які вважають, що нестабільне економічне середовище
можна подолати за допомогою [12]:

— підвищення швидкості управління розвитком та$
ким чином, щоб реакція корпорації на зміни зовнішньо$
го середовища відповідала темпам його змін;

— орієнтації на різні рівні досягнення цілей у мож$
ливих ситуаціях на основі встановлення пріоритету
цілей;

— орієнтації на пріоритетне досягнення цілей цент$
ральної ситуації;

— розширення сфери використання технологічної
системи або системи продукції шляхом синтезу відпо$
відних властивостей.

З метою усунення негативних наслідків нестабіль$
ного економічного середовища на фінансову архітек$
туру корпорації доцільно приділяти увагу екзогенним
факторам при плануванні напрямів роботи, розроб$
ленні стратегії корпорації, налагодженні відносин з
іншими суб'єктами господарювання та державою, а та$
кож об'єднувати позитивні та негативні прояви цих
факторів, перетворювати загрози та ознаки кризових
ситуацій у сприятливі можливості розвитку в майбут$
ньому. Що стосується ендогенних факторів, то має
бути сформовано комплексний підхід до вирішення
можливих проблем фінансової діяльності корпорації,
розроблено методику оцінки ефективності викорис$
тання та управління оборотними коштами. Крім того,
з метою мінімізації негативних наслідків впливу неста$
більного економічного середовища, варто підвищити
рівень інформаційного забезпечення в корпорації,
удосконалити систему корпоративного управління та
контролю.

ВИСНОВКИ
Нестабільне економічне середовище може характе$

ризуватися кризовими процесами та довготривалими
періодами відновлення. Екзогенні фактори економічних
коливань разом із внутрішніми мотивами корпорації
чинять неабиякий вплив на її фінансову архітектуру. Із
настанням спаду може спостерігатися накопичення бор$
гу в структурі капіталу корпорації, зниження частки
власних джерел, складність у залученні інвестиційного
капіталу тощо. Взаємозв'язок реального та фінансово$
го секторів економіки, а також вплив нестабільного еко$
номічного середовища на ці сектори вказує на не$
обхідність дослідження впливу грошово$кредитного
регулювання на розвиток корпорації в умовах неста$
більного економічного середовища з метою пристосу$
вання фінансової архітектури корпорації до змін мак$
роекономічної кон'юнктури для зниження негативного

впливу та використання можливостей залучення додат$
кового капіталу для забезпечення її ефективної діяль$
ності.

Література:
1. Ковбатюк М.В.,  Беник Н.Г. Вплив факторів зов$

нішнього і внутрішнього середовища на процес функці$
онування та адаптації підприємств. Водний транспорт.
2016. Вип. 2. С. 101—108.

2. Могиліна Л.А. Науково$теоретичні основи еконо$
мічної нестабільності в контексті її впливу на фінансо$
ву безпеку підприємств. Проблеми і перспективи роз$
витку банківської системи України. 2014. Вип. 39.
С. 127—134.

3. Комаринець С.О. Аналізування нестабільності
зовнішнього економічного середовища. Інвестиції:
практика та досвід. 2011. № 8. С. 40—44.

4. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпора$
ции: Манифест революции в бизнесе / Пер. с англ.  СПб.:
Издательство С.$Петербургского университета, 1997.
332 с.

5. Кужелев М.А., Меженская В.В. Стратегические
аспекты влияния динамичных условий внешней среды
на проведение оценки финансового состояния корпо$
рации. Бізнес Інформ. 2012. № 2. С. 180—183.

6. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростан$
ня. К.: Ін$т екон. прогнозув., 2000. 344 с.

7. Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О.,
Чухно А.А. Основи економічної теорії: політекономіч$
ний аспект: підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. осв.
2$ге вид., перероб. і доп.  К.: Вища школа, 1999. 743 с.

8. Сумароков В.Н. Государственные финансы в сис$
теме макроэкономического регулирования. М.: Финан$
сы и статистика, 1996. 224 с.

9. Грабчук О.М. Джерела нестабільності розвитку
національної економіки України. Альянс наук: вчений
— вченому: матеріали VIІ Міжнар. наук.$практ. конф.,
15—16 березня 2012 р. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012.
С. 80—83.

10. Кужелєв М.О., Меженська В.В. Діагностика
фінансового стану корпорації в умовах динамічного
зовнішнього середовища. Схід. 2012. № 1. С. 62—67.

11. Elbing A.O. On the Applicability of Environmental
Models / McGuire J. W. (ed.). Contemporary Management:
Englewood Cliffs;  N.J.: Prentice$Hall, 1974. P. 283.

12. Касьянова Н.В., Філь К.В. Підходи до подо$
лання невизначеності стратегічної інформації. Ак$
туальні проблеми розвитку економіки. 2007.  №10
(76).  С. 103—109.

13. Ансофф И. Стратегическое управление / пер. с
англ. под ред. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. 214 с.

14. Бланк И.А. Управление финансовой безопасно$
стью предприятия. К.: Ника$Центр: Эльга, 2004. 784 с.

15. Нечипоренко А.В. Вплив поведінкових факторів
на управління фінансовою діяльністю корпорації: тео$
ретичні аспекти. Збірник наукових праць Університету
державної фіскальної служби України. 2018. № 2.
С. 154—168.

16. Кужелєв М.О. Корпоративний контроль: мето$
дологія дослідження, фінансовий аспект та моделі фор$
мування. Финансы, учет, банки: сборник научных тру$
дов. 2012. Вып. 1 (18). С. 24—34.

17. Пінчук А.В., Нечипоренко А.В. Формування інве$
стиційної стратегії підприємства. Механізми економіч$
ного зростання і конкурентоспроможності національ$
ного господарства: зб. матер. Всеукр. наук.$практ.
конф., м. Київ, 8 грудня 2018 р. Громадська організація
"Київський економічний науковий центр". К., 2018. Ч. 1.
С. 103—105.

18. Zherlitsyn D.M., Kuzheliev M.O., Nechyporenko
A.V. Bioresources Price Trend and GDP Growth Adjust$
ment. International Journal of Advanced Biotechnology and
Research (IJABR). Volume 10. Special Issue$1. 2019.
pp. 379—383.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/2020170

19. Лактіонова О.А., Наконечна А.С. Фінансова ар$
хітектура суб'єктів господарювання: формування й
адаптація в умовах циклічності розвитку економіки:
монографія. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2019.
180 с.

20. Baranovskyi O.I., Kuzheliev M.O., Zherlitsyn D.M.,
Sokyrko O.S., Nechyporenko A.V. Econometric models of
monetary policy effectiveness in Ukraine. Financial and
Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2019.
№ 3 (30). Р. 226—235.

21. Мельник В.М., Бичкова Н.В. Фінансова архітек$
тура національних корпорацій та її вплив на ефек$
тивність фінансової діяльності: монографія. Тернопіль:
Астон, 2012. 244 с.

22. Kuzheliev M.O., Zherlitsyn D.M., Zhytar M.O.
Formalization оf Dynamic Relations Between Enterprise
Financial Indicators. Independent Auditor. 2016. № 16 (II).
P. 18—26.

23. Кужелев М.А. Механизм управления финансо$
вой устойчивостью в системе обеспечения финансовой
безопасности корпорации. Нове в економічній кіберне$
тиці: Моделі і механізми управління безпекою економі$
чних систем. 2011. № 4. С. 45—56.

24. Житар М.О. Формування механізму управління
кредитоспроможністю підприємства в умовах іннова$
ційного розвитку економіки України. Науковий вісник
Національного університету державної податкової
служби України (економіка, право). 2015. Вип. 2 (69).
С. 57—62.

25. Halushchak І., Melnyk V., Myhovych T., Zhytar M.
Methodical aspects of evaluation of financial architecture
of economy. WSEAS Transactions on Business and
Economics. Vol. 17. 2020. Р. 260—268.

References:
1. Kovbatyuk, M.V. and Benyk, N.G. (2016), "Influence

of external and internal factors on the process of functioning
and adaptation of enterprises", Vodnyy transport, vol. 2,
pp. 101—108.

2. Mogilina, L.A. (2014), "Scientific and theoretical
foundations of economic instability in the context of its
impact on the financial security of enterprises", Problemy i
perspektyvy rozvytku bankivs'koyi systemy Ukrayiny, vol.
39, pp. 127—134.

3. Komarinets, S.O. (2011), "Analysis of the instability
of the external economic environment",  Investytsiyi: prak$
tyka ta dosvid, vol. 8, pp. 40—44.

4. Hammer, M. and Champy, J. (1997), Reynzhenyrynh
korporatsyy: Manyfest revolyutsyy v byznese [Reen$
gineering of the corporation: Manifesto of revolution in
business], Yzdatel'stvo S.$Peterburhskoho unyversyteta, St.
Petersburg, Russia.

5. Kuzheliev, M.A and Mezhenskaya, V.V. (2012),
"Strategic aspects of the influence of dynamic environmental
conditions on the assessment of the financial condition of
the corporation", Biznes Inform, vol. 2, pp. 180—183.

6. Heyets', V. M. (2000),  Nestabil'nist' ta ekonomichne
zrostannya [Instability and economic growth],  Instytut
ekonomiky ta prohnozuvannya, Kyiv, Ukraine.

7. Klimko, G.N. Nesterenko,V.P. Kanishchenko, L.O.
and Chukhno, A.A. (1999), Osnovy ekonomichnoyi teoriyi:
politekonomichnyy aspekt [Fundamentals of economic
theory: political$economic aspect], 2nd ed., Vyshcha shkola,
Kyiv, Ukraine.

8. Sumarokov, V.N. (1996), Hosudarstvennye fynansy v
systeme makro?konomycheskoho rehulyrovanyya [Public
finance in the system of macroeconomic regulation],
Fynansy y statystyka, Moscow, Russia.

9. Grabchuk, O.M. (2012), "Sources of instability in the
national economy of Ukraine",  Materialy VII Mizhna$
rodnoyi naukovo$praktychnoyi konferentsiyi [Materials
VII International Scientific$practical Conference], Alliance
of Sciences: Scientist $ Scientist, Dnipropetrovsk, Ukraine,
pp. 80—83.

10. Kuzhelіev, M.O. and Mezhenska, V.V. (2012),
"Diagnosis of the financial condition of the corporation in a
dynamic environment", Skhid, vol. 1, рр. 62—67.

11. Elbing, A. O. (1974), On the Applicability of Envi$
ronmental Models, Prentice$Hall, N.J., USA.

12. Kasyanova, N.V. and Phil, K.V. (2007), "Approaches
to overcoming the uncertainty of strategic information",
Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky, vol. 10, no. 76,
рp. 103—109.

13. Ansoff, I. (1989), Stratehycheskoe upravlenye  [Stra$
tegic Management], Ekonomika, Moscow, Russia.

14. Blank, I.A. (2004), Upravlenye fynansovoy
bezopasnost'yu predpryyatyya [Management of financial
security of the enterprise], Nyka$Tsentr: Еl'ha, Kyiv,
Ukraine.

15. Nechуporenko, A.V. (2018), "Influence of beha$
vioral factors on the management of financial activities of
the corporation: theoretical aspects", Zbirnyk naukovykh
prats' Universytetu derzhavnoyi fiskal'noyi sluzhby
Ukrayiny, vol. 2, рр.154—168.

16. Kuzheliev, M.O. (2012), "Corporate control:
research methodology, financial aspect and models of
formation", Fynansy, uchet, banky: sbornyk nauchnykh
trudov. vol.1, no. 18, рp. 24—34.

17. Pinchuk, A.V. and Nechyporenko, A.V. (2018),
"Formation of investment strategy of the enterprise", Zbir$
nyk materialiv Vseukrayins'koyi naukovo$praktychnoyi
konferentsiyi. Mekhanizmy ekonomichnoho zrostannya i
konkurentospromozhnosti natsional'noho hospodarstva
[Proceedings of the All$Ukrainian scientific$practical
conference. Mechanisms of economic growth and com$
petitiveness of the national economy], Kyiv Economic
Research Center, Kyiv, Ukraine, рр. 103—105.

18. Zherlitsyn, D.M. Kuzheliev, M.O. and Nechy$
porenko, A.V. (2019), "Bioresources Price Trend and GDP
Growth Adjustment", International Journal of Advanced
Biotechnology and Research (IJABR), vol.10, Special Issue$
1, pp. 379—383.

19. Laktionova, O.A. and Nakonechna, A.S. (2019),
Finansova arkhitektura sub'yektiv hospodaryuvannya:
formuvannya y adaptatsiya v umovakh tsyklichnosti rozvytku
ekonomiky [Financial architecture of business entities:
formation and adaptation in terms of cyclical economic
development],Vasyl Stus DonNU, Vinnytsia, Ukraine.

20. Baranovskyi, O.I., Kuzheliev, M.O., Zherlitsyn,
D.M., Sokyrko, O.S. and Nechyporenko, A.V. (2019),
"Econometric models of monetary policy effectiveness in
Ukraine", Financial and Credit Activity Problems of Theory
and Practice, vol. 3, no. 30, рр. 226—235.

21. Melnyk, V.M. and Bychkova, N.V. (2012), Finansova
arkhitektura natsional'nykh korporatsiy ta yiyi vplyv na
efektyvnist' finansovoyi diyal'nosti [Financial architecture
of national corporations and its impact on the effectiveness
of financial activities], Aston, Ternopil, Ukraine.

22. Kuzheliev, M.O. Zherlitsyn, D.M. and Zhytar, M.O.
(2016), "Formalization of Dynamic Relations Between
Enterprise Financial Indicators", Independent Auditor, vol.
16 (II), рр. 18—26.

23. Kuzheliev, M.А. (2011), "The mechanism of financial
stability management in the system of financial security of
the corporation", Nove v ekonomichniy kibernetytsi: Mo$
deli i mekhanizmy upravlinnya bezpekoyu ekonomichnykh
system. vol. 4, рр. 45—56.

24. Zhytar, M.O. (2015), "Formation of the mechanism
of management of creditworthiness of the enterprise in the
conditions of innovative development of economy of
Ukraine", Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu
derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny (ekonomika,
pravo), vol. 2, no. 69, рp. 57—62.

25. Halushchak, I. Melnyk, V. Myhovych, T. and Zhytar,
M. (2020), "Methodical aspects of evaluation of financial
architecture of economy", WSEAS Transactions on Business
and Economics, vol. 17, рр. 260—268.
Стаття надійшла до редакції 07.07.2020 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

171www.economy.in.ua

УДК 338.1

Н. І. Джурук,
магістр економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана"
ORCID ID: 0000J0002J4588J5936

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ

КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

DOI: 10.32702/2306�6806.2020.7.171

N. Dzhuruk,

Master of Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN CONFECTIONERY ENTERPRISES IN THE WESTERN
EUROPEAN MARKET

Статтю присвячено дослідженню конкурентоспроможності українських кондитерських підприємств на
ринку Західної Європи. Актуальність такого дослідження обгрунтована передусім тим,  що на сьогодні дедалі
більше підприємств задумуються про розширення своєї діяльності за межі однієї держави. Знаходячи нові ринки
збуту, підприємства збільшують свої доходи, які надалі зможуть спрямувати на розвиток бізнесу. Це допомоJ
же їм підвищити власну конкурентоспроможність та стати вагомішими гравцями і на вітчизняному, і на світоJ
вому ринках. Втім, не завжди на підприємства, які виходять на ринки інших держав, чекає успіх: деякі з них
зазнають збитків та змушені припиняти зарубіжну діяльність. Трапляться такі невдачі здебільшого через те,
що підприємства не змогли об'єктивно оцінити рівень своєї конкурентоспроможності, не провели комплексJ
ний аналіз становища нового ринку та обрали невірну стратегію розвитку. А тому у сучасній економічній науці
виникла потреба у здійсненні дослідження, завдяки якому вдалося б мінімізувати загрозу таких несприятлиJ
вих ситуацій.

У статті було здійснено аналіз привабливості ринку кондитерських виробів у Західній Європі та на основі
цього визначено доцільність розширення українськими виробниками своєї діяльності у межах цього регіону.
На прикладі підприємства "Roshen" як одного з лідерів української кондитерській галузі проаналізовано, які
сильні та слабкі сторони мають вітчизняні товаровиробники.  У статті було застосовано матричний підхід GEJ
McKinsey, який дозволив здійснити комплексну оцінку конкурентоспроможності українських кондитерсьJ
ких підприємств шляхом зіставлення їх сильних сторін та можливостей, які є на ринку Західної Європи. ЗавJ
дяки цьому було рекомендовано оптимальні стратегії розвитку як для великих підприємств, так і для тих, яким
іще не вдалося досягнути рівня "титанів" вітчизняної кондитерської галузі.

Результати цього дослідження можуть бути використані як підгрунтя подальшого наукового аналізу конJ
курентоспроможності українських підприємств, при розробці стратегій розвитку виробниками кондитерсьJ
ких товарів та при виборі ними нових ринків збуту.

The paper touches upon the issues of the study of the Ukrainian confectionery companies' competitiveness in the
Western European market. The relevance of this research is caused primarily by the fact that today more and more
companies are thinking about expanding their business outside their country. Having found new markets, companies
increase their incomes, and they will be able to direct these funds on business development. As a result, they will
increase their own competitiveness and become more important players in both domestic and global markets. However,
companies that enter the markets of other countries are not always successful: some of them suffer losses and have to
cease foreign business. These failures happen mainly because companies do not assess their competitiveness level
objectively, do not conduct a comprehensive analysis of the new market, and chose the wrong development strategy.
Therefore, in the modern Ukrainian economy, there is a need for research that would minimize the threat of such
situations that have a negative impact both on the state of one enterprise and the whole Ukrainian economy.

The article analyses the attractiveness of the confectionery market in Western Europe and on this basis determines
the feasibility of expanding Ukrainian producers' activities within this region. In the case of Roshen as one of the
leaders of the Ukrainian confectionery industry, the strengths and weaknesses of domestic producers are analyzed.
The article applied the matrix approach of GEJMcKinsey, which allowed to make a comprehensive assessment of the
competitiveness of Ukrainian confectionery companies by comparing their strengths and opportunities in the Western
European market. Due to this, optimal development strategies were recommended both for large enterprises and for
those who have not yet managed to reach the level of "titans" of the domestic confectionery industry.
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Підприємство 2016 2017 2018 2019 2020
«Roshen» 22 24 25 27 27 
«АВК» - 67 64 - 65 
«Millennium» - - - - 74 
«Коnti» 38 43 43 44 80 

Таблиця 1. Позиції українських кондитерських
підприємств у рейтингу Global Top 100 Candy Companies

Джерело: розроблено автором на основі [4].

The results of this study can be used as a basis for further scientific analysis of the competitiveness of Ukrainian
enterprises, in developing strategies for the development of confectionery manufacturers and in their choice of new
markets.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Переважна більшість ринків наразі характеризують$

ся наявністю досить жорсткої конкурентної боротьби
між їх учасниками, а тому поняття конкурентоспро$
можності підприємств є чи не найважливішим чинником
у оцінці їх діяльності. Багатьом підприємствам складно
витримувати натиск конкуренції навіть на вітчизняно$
му ринку, якщо ж мова йде про вихід на закордонні рин$
ки, це стає ще складнішим. Водночас у сучасну епоху
глобалізації розширення меж своєї діяльності є акту$
альним як ніколи, а тому переважна більшість під$
приємств різних галузей так чи інакше розглядають пер$
спективи експорту своєї продукції та відкриття пред$
ставництв у інших державах.

Кондитерська галузь — теж не виняток: вихід на іно$
земні ринки дозволить українським виробникам отри$
мувати більші прибутки та посилювати свої конкурентні
позиції як у світі загалом, так і в Україні зокрема. Од$
ним із найбільш привабливих регіонів для розширення
ринків збуту є Західна Європа, що спричинено її тери$
торіальною близькістю та високим рівнем доходів по$
тенційних споживачів. А тому цілком логічно постає
питання: наскільки конкурентоспроможними є ук$
раїнські кондитерські підприємства на західноєвро$
пейському ринку та які є шляхи покращення їх позицій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні є досить багато публікацій присвячених

дослідженню конкурентоспроможності підприємств.
Зокрема цю тематику досліджували такі українські
вчені: Н.В. Андреюк, О.М. Гончарова, Т.В. Гринько,
Т.М. Литвиненко, О.П. Микитюк, Л.О. Пашнюк, О.В. Пі$
менова,  Г.М. Филюк та інші. Попри це тема конкурен$
тоспроможності вітчизняних підприємств на закордон$
них ринках залишається значною мірою недослідженою,
а тому аналіз конкурентоспроможності українських
кондитерських підприємств на західноєвропейському
ринку є актуальним для сучасної економічної науки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення аналізу конкурентоспро$

можності українських кондитерських підприємств на
ринку Західної Європи та визначення оптимальних стра$
тегій їх розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В економічній науці є різні підходи до розуміння сут$
ності конкурентоспроможності підприємства. Зокрема
Б. Карлоф тісно пов'язує її із поняттями конкурентної
позиції та конкурентних переваг та визначає як
здатність підприємства підтримувати стійку конкурен$
тну позицію, укріплювати її та забезпечувати рівень

Ключові слова: кондитерська галузь, конкурентоспроможність, західноєвропейський кондитерський ри�
нок, зарубіжні ринки, експортна діяльність.

Key words: confectionery industry, competitiveness, Western European confectionery market, foreign markets,
export.

доходів, вищий від середньогалузевого [1, c. 58—61].
Г. М. Филюк визначає конкурентоспроможність під$
приємства як його здатність утримувати своє положен$
ня на ринку та динамічно розвиватися в умовах жорст$
кої конкурентної боротьби [2, c. 5]. Згідно з Т.В. Гринь$
ко, конкурентоспроможність — це синтез якості й мож$
ливості успішної реалізації продукції на конкурентно$
му вітчизняному або міжнародному ринку у певний мо$
мент часу внаслідок досягнення конкурентних переваг
[3, c. 51].

Виходячи з вищевикладеного, конкурентоспро$
можність підприємств слід розуміти перш за все як їх
уміння утримувати свої позиції, виходячи із реалій зов$
нішнього середовища та знаходити можливості для роз$
витку і розширення своєї діяльності за таких умов.

На конкурентоспроможність підприємств вплива$
ють два типи чинників:

— ендогенні (ті, що обумовлені діями всередині ком$
панії);

— екзогенні (зовнішні чинники, які компанія конт$
ролювати не може) [2, c. 5].

На перший погляд може здатися, що компаніям слід
сконцентруватися лише на ендогенних чинниках та спо$
діватися на те, що кон'юнктура ринку буде сприятли$
вою. Втім, такий підхід є надто одностороннім та навіть
небезпечним, адже робить підприємства вразливими.
Для того щоб стати по$справжньому успішними, по$
трібно перебувати в активній взаємодії із зовнішнім се$
редовищем: першими помічати нові можливості та ди$
версифікувати ризики для того, щоб зазнати якомога
менших втрат у разі кризи. Часом різні підприємства
однієї галузі кардинально по$різному реагують на одні
й ті ж події. Деякі із них можуть збанкрутувати, а іншим
вдається еволюціонувати й розпочати нові проєкти.
Така різниця пояснюється передусім їх реакціями на
зміну зовнішнього середовища, адаптабельністю та
відкритістю новому.

Тому для коректного аналізу конкурентоспромож$
ності українських кондитерських підприємств на захід$
ноєвропейському ринку необхідно, по$перше, зверну$
ти увагу на реальний стан речей на ринку — наскільки
він є сприятливим для виходу на нього нових компаній
та, по$друге, проаналізувати рівень розвитку безпосе$
редньо самих підприємств, їх готовність до розширен$
ня і вдосконалення.

Передусім варто звернути увагу на те, наскільки
українські кондитерські фабрики відомі у світі та чи мо$
жуть вони стояти в одному ряду з іншими відомими ком$
паніями та чинити їм дієву конкуренцію. Одним із виз$
наних на світовому рівні рейтингів кондитерських ком$
паній є рейтинг видання Candy Industry Magazine, кот$
рий базується на оцінці таких факторів як чистий обсяг
продажів компанії, кількість працівників та кількість за$
водів — Global Top 100 Candy Companies. У 2020 р. до
нього потрапили 4 українські кондитерські компанії:
"Roshen", "АВК", "Millennium" та "Коnti". Це досить хо$
роший результат: кращі показники наразі мають кон$
дитерські галузі лише двох західноєвропейських країн
— Німеччини (13 підприємств) та Швейцарії (6 під$
приємств) [4].

Водночас часом буває так, що компанії потрапля$
ють до рейтингів лише одного року внаслідок сприят$
ливого збігу обставин, і більше в ньому не з'являються.
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Тому слід проаналізувати динаміку
зміни рейтингових позицій вищезгада$
них підприємств за останні п'ять років,
подану у таблиці 1.

Відмітимо, що сталої позиції у межах
22—27 позначок дотримується компанія
"Roshen". Щодо компанії "Коnti", то її ре$
зультати теж були хорошими: у 2016—
2019 рр. вона посідала 38—44 позиції, од$
нак у 2020 р. різко опустилася до 80$ої.
Компанія "АВК" періодично зникала з
рейтингу, а "Millennium" з'явилася у ньо$
му лише цього року. Факт того, що ос$
таннім часом у світових рейтингах були
присутні від 2 до 4 українських конди$
терських підприємств дає підстави вважа$
ти, що вітчизняна кондитерська галузь є
достатньо конкурентоспроможною та її
продукція користуватиметься попитом на
ринку Західної Європи. А тому проведен$
ня дослідження конкурентоспроможності українських
кондитерських підприємств є обгрунтованим.

Існують різні методики оцінки конкурентоспромож$
ності підприємств. Зокрема це матричні методи, та саме:
матриця "зростання — частка ринку" Бостонської кон$
салтингової групи, матриця GE$McKinsey, матриця
Shell/DPM, метод PIMS тощо, індексні (зокрема, інтег$
ральні методи, метод конкурентних переваг, теорія
ефективної конкуренції) та графічні.

Для аналізу конкурентоспроможності українських
кондитерських підприємств на західноєвропейському
ринку доцільно використати матрицю GE$McKinsey. Її
перевагою є те, що у процесі дослідження беруться до
уваги як екзогенні чинники (показники привабливості
ринку), так і ендогенні (оцінюються сильні сторони
підприємства). Крім того, на основі цього визначають$
ся оптимальні стратегії розвитку, дев'ять варіацій яких
проілюстровано на рисунку 1.

У процесі аналізу розглядаються фактори, які впли$
вають на привабливість ринку та на конкурентоспро$
можність бізнесу. Оцінюючи привабливість ринку, за$
звичай звертають увагу на поточний стан ринку та тен$
денції його розвитку, споживацькі очікування та легкість
входження на ринок. У рамках цього аналізу до уваги
братимуться наступні фактори привабливості ринку:

— загальний розмір ринку;
— темпи зростання ринку;
— історична норма прибутку;
— інтенсивність конкуренції;
— вимоги до знань працівників;
— перешкоди для входу.
У аналізі конкурентоспроможності компанії, акцент

зазвичай робиться на її поточних ресурсах, динаміці
розвитку, сильних та слабких сторонах у сфері вироб$
ництва та маркетингу тощо. Тому оцінку конкуренто$
спроможності "Roshen" буде здійснено на підставі та$
ких показників:

— частка ринку;
— швидкість зростання;
— якість продукції;
— репутація бренду;
— ціноутворення;
— розподільна мережа;
— ефективність реклами;
— виробнича потужність.
Кожному з вищевказаних факторів буде надано

оцінку від 1 до 10 балів, яку потім буде скореговано у
залежності від її питомої ваги, визначеної у таблицях
2 та 4. На підставі цього розраховуються кінцеві резуль$
тати, які свідчить про привабливість кондитерського
ринку Західної Європи та конкурентоспроможність
"Roshen" відповідно.

Почати слід із аналізу привабливості ринку конди$
терських виробів у Західній Європі. Він є досить вели$

ким та становить 35% світового ринку. У 2018 р. його
обсяг склав близько 71 млрд доларів США [6]. Якщо
говорити про потенційних споживачів, то оскільки кон$
дитерські вироби належать до харчових продуктів, ку$
пують їх майже всі. Водночас європейські споживачі на$
дають перевагу якісним кондитерським виробам та го$
тові платити за такі вироби, спонукаючи компанії ви$
робляти та постачати товари преміум$класу.

На ринку кондитерських виробів виділяють чотири
основних види товарів:

1) шоколадні кондитерські вироби;
2) цукрові кондитерські вироби (карамель та глазур);
3) морозиво;
4) випічка та торти довгого зберігання [6].
Співвідношення між їх ринковими частками є не$

рівномірним, зокрема найбільше доходів припадає на ви$
пічку та торти довгого зберігання (51—53 % у різні роки),
на другому місці шоколадні вироби (22—23%), дохід від
продажів цукрових кондитерських виробів та морозива
є приблизно однаковим (12—13 % за кожною категорією
[7]. Наочно це проілюстровано на рисунку 2. "Roshen"
спеціалізується здебільшого на шоколадних кондитерсь$
ких виробах, хоча в асортименті є також цукрові конди$
терські вироби та товари довгого зберігання.

Стосовно темпів зростання західноєвропейського
ринку кондитерських виробів, то вони не є високими: за
різними оцінками показник CAGR становить близько
3,1—3,5 % [6].

Попри те, що глобалізація, яка останнім часом вла$
стива практично усім галузям економіки, сприяє роз$
ширенню кондитерського ринку, конкуренція постійно
зростає, адже кількість виробників збільшується не
лише завдяки вітчизняним європейським підприємствам,
а і через зростання обсягів імпорту [8]. А тому підтри$
мувати конкурентоспроможність на цьому ринку стає
складніше.

Рис. 2. Співвідношення між різними видами
кондитерських товарів

Джерело: розроблено автором на основі [7].
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Доходи та витрати різних кондитерських компаній
можуть значно різнитися між собою в залежності від
того, наскільки грамотна політика провадиться менед$
жментом. Водночас доцільно очікувати показники опе$
раційної рентабельності до 15%. Наприклад, у компанії
Nestle цей показник у 2019 р. становив — 14,8% [9], у
Hershey Co — 15,3% [10]. Загалом такі результати є
цілком прийнятними — і не високими, і не низькими у
порівняні з іншими галузями.

Для того аби ефективно розвивати кондитерське
підприємство на іноземному ринку потрібні зусилля
різноманітних фахівців. По$перше, це люди, які безпо$
середньо залучені у процеси виробництва — кондите$
ри, технологи тощо. По$друге, необхідні також еконо$
місти, логісти, маркетологи, які займатимуться пошу$
ком нових ринків збуту, розрахунком рентабельності
виготовлення продукції, визначатимуть оптимальні ціни
на ринках  різних країн тощо. Багато із цих професій
вимагають вищої освіти та високого рівня компетент$
ності. Необхідна кваліфікація не є унікальною, адже
кондитерська галузь існує уже давно, а тому є достатня
кількість людей, які володіють необхідними навичками.
Потрібно також враховувати і те, що вироблення кон$
дитерської продукції потребує дорогого обладнання і
з виходом на нові ринки може з'явитися необхідність
розширення асортименту під потреби нових споживачів,
що призведе до витрат на виробничі потужності.

Ще одним не менш важливим фактором при оцінці
можливості виходу на іноземний ринок є наявність пе$
решкод для такого входження. У цьому випадку мову
йде про ввізні мита.  У 2016 р. набрала чинності еконо$
мічна частина Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
згідно з якою передбачалося поступове зменшення
ввізних мит, і станом на сьогодні на переважну більшість
митної продукції ставка мита — 0% [9]. Це, безумовно,
значно полегшує торгівлю, і експорт кондитерських ви$
робів за останні роки дійсно зріс. Необхідно розуміти,
що зменшення ввізних мит було взаємним, і імпорт
кондитерських виробів в Україну з ЄС також зростає,
але зі значно більшими темпами.  До прикладу, якщо у
2017 р. імпорт какао та продуктів із нього перевищував
експорт у 1,44 раза, то у 2019 р. — уже в 3,1 раза [12;
13]. Динаміку зміни показників імпорту та експорту про$
ілюстрована на рисунку 3.

Таким чином, підписання такої угоди призвело з од$
ного боку до відкриття західноєвропейського ринку для

українських кондитерських товаро$
виробників, а з іншого — до зростан$
ня конкуренції на вітчизняному то$
варному ринку.

На підставі проведеного дослід$
ження було оцінено різні фактори
впливу на привабливість західноєв$
ропейського кондитерського ринку,
результати чого наведено у таблиці
2.

Таким чином, привабливість зах$
ідноєвропейського ринку є серед$
ньою, що досить добре, оскільки
ринків із високим рівнем привабли$
вості на сьогодні дуже мало, як пра$
вило, вони стосуються новітніх тех$
нологій, які швидко набули попиту
серед користувачів, але ще не встиг$
ли привабити велику кількість вироб$
ників. Крім того, часто висока при$
вабливість ринку — відносно корот$
кострокове явище. Кондитерський
ринок належить до традиційних, його
історія злічується сотнями років, од$
нак при цьому він не втрачає своєї ак$
туальності. Тому безумовно украї$
нським кондитерським підприєм$
ствам доцільно на нього виходити.

Втім, не менш важливим є те, наскільки конкурен$
тоспроможними є українські компанії у Західній Європі.
Однозначно тут відповісти складно, оскільки серед кон$
дитерських підприємств в Україні є і такі гіганти як
"Roshen", "АВК", "Millennium" та "Коnti", так і дрібні
виробники, тому цілком природно, що їх можливості
виходу на іноземні ринки є зовсім різними.

З огляду на те, що  найперспективнішим та найуспі$
шніших кондитерським підприємством України наразі
є компанія "Roshen", доцільно розглянути наскільки
конкурентоспроможною є саме її продукція на захід$
ноєвропейському ринку, і на підставі цього робити ви$
сновки про можливості галузі загалом.

Наразі у власності компанії "Roshen", окрім украї$
нських виробничих потужностей, є кондитерська фаб$
рика "Bonbonetti" в Угорщині (спеціалізується на вироб$
ництві шоколаду) та Клайпедська кондитерська фабри$
ка у Литві (спеціалізація — карамельні цукерки). Також
відбувається розширення роздрібної мережі: магазини
"Roshen" є у більшості країн Європи [14]. І хоча продук$
ція "Roshen" є новою для європейських споживачів,
можливість продажу товарів під брендами уже відомих
угорської та литовської фабрик надає ряд бонусів.

Крім того, "Roshen" активно нарощує темпи розвит$
ку за межами України. Річні темпи зростання обсягів
експорту компанії досягають 30% [15].

На українському ринку "Roshen" має репутацію однієї
з найбільш якісних кондитерських фабрик. Водночас, якщо
мова йде про ринок Західної Європи, вимоги до якості
будуть значно вищими. Крім того, дуже часто споживачі
сприймають якість продукту суб'єктивно, керуючись сте$
реотипами, а не реальними показниками та компонента$
ми, які входять до складу продукту. До прикладу, слова
"швейцарський шоколад" на підсвідомому рівні асоціюють$
ся з якістю, навіть якщо насправді це не зовсім так. Тому
за цим критерієм "Roshen" складно вийти в лідери ринку.

Репутація бренду також досі не є стійкою. Солодощі
та кондитерські вироби — це те, що асоціюється у лю$
дей зі святом та радістю, їх часто купують дітям. А тому
у рекламі шоколаду європейські виробники, які вже дов$
го працюють на ринку, часто використовують тематику
традиційних свят та сімейних цінностей. Крім того, ку$
пуючи солодощі своїм дітям, батьки схильні обирати
перевірені часом бренди — ті, які самі їли в дитинстві. У
"Roshen" немає такої конкурентної переваги, тому ре$
путацію потрібно напрацьовувати.

Рис. 3. Динаміки зміни показників експорту та імпорту
між Україною та ЄС у 2017—2019 рр.

Джерело: розроблено автором на основі [12; 13].
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Рекламна політика компанії на західноєвропейсько$
му ринку також не є надто активною: компанія майже
не має відеороликів, орієнтованих на місцевих спожи$
вачів, не використовує активне просування у соціаль$
них мережах.

Проте вищевказані недоліки "Roshen" компенсує ниж$
чими цінами. У таблиці 3 наведено порівняння цін на ана$
логи продукції "Roshen" у Німеччині (інформацію взято з
німецьких онлайн магазинів станом на липень 2020 р.).

Якщо дивитися на різницю між цінами у відсотко$
вому співвідношенні, то в деяких випадках вона сягати$
ме 200 %, попри це, у грошовому виразі це до 1 €, а у
багатьох випадках рахунок іде на євроценти. Така різни$
ця в ціні навряд чи буде вирішальною для європейсько$
го споживача. Тому висновок із цього: робити ставку
виключно на ціну точно не варто, адже врешті$решт зав$
жди може знайтися виробник, який запропонує більш
вигідний варіант.

На підставі цього можемо дати наступні оцінки силь$
ним сторонам підприємства "Roshen"  на західноєвро$
пейському ринку, вказані у таблиці 4.

Таким чином, рівень конкурентоспроможності
підприємства "Roshen", як і привабливість кондитерсько$
го ринку Західної Європи, є середнім. На основі цього
можна рекомендувати стратегію вибірковості або управ$
ління доходами. У такій ситуації рекомендується концен$
трувати інвестиції у сегментах, де дохідність є високою,
а ризики відносно низькими. Також багато уваги слід
приділяти захисту уже напрацьованих здобутків.

Однак потрібно розуміти, що "Roshen" — це гігант
української кондитерської промисловості. Але окрім
нього є також багато інших, дрібніших підприємств,
деякі з яких теж хочуть розширити ринки збуту за ра$
хунок західноєвропейського регіону. У їх випадку кон$
курентоспроможність буде низькою, тому їм доречно
використовувати стратегію обмеженої експансії або
"збору урожаю". Тобто шукати способи експорту з
низькою долею ризику, а також сконцентруватися на
раціоналізації процесів виробництва та мінімізації вит$
рат. Слід звертати увагу на ті, продукти, які наразі зна$
ходяться на вершині популярності та зіставити їх із ре$
альними можливостями виробництва.

До прикладу на сьогодні у кондитерські галузі па$
нують такі тренди:

1. Чорний шоколад: це пов'язане з тим, що, на
відміну від багатьох інших солодощів, його вживання
може принести користь для здоров'я, наприклад, змен$
шити рівень стресу та покращити кровообіг.

2. Продукти преміум$класу: преміум шоколад із
більшим відсотком какао останнім часом має більший
попит, ніж інші сегменти цукеркової промисловості.

3. Шоколад з екзотичними ароматизаторами або
добавками: наприклад, цитрусові, спеції або навіть сіль.

4. Маленькі порції: споживачі починають все свідо$
міше ставитися до свого здоров'я та прагнуть таким чи$
ном контролювати рівень спожитих ними калорій [18].

5. Соціальна відповідальність виробників: останнім
часом споживачі все частіше стають лояльними до
брендів, а не до окремих продуктів, і прагнуть бачити у
компаніях не лише бажання заробити, а і спрямувати
частину отриманих коштів на соціальні потреби та до$
помогу тим, хто цього потребує. Багато кондитерських
компаній публікують щорічні звіти соціальної відпові$
дальності, у яких висвітлюють свої благочинні здобут$
ки.

Таким чином, українські кондитерські товаровироб$
ники мають усі можливості, щоб стати гідними конку$
рентами на західноєвропейському ринку. При цьому для
того, щоб досягти успіху необхідно чітко спланувати
свої дії та раціонально ставитися до витрат та інвестицій.
Слід також враховувати і те, що продукція, яка корис$
тується попитом на українському ринку не завжди буде
популярною в країнах Західної Європи і навпаки, тому
слід підлаштовуватися під вимоги нового ринку.

ВИСНОВКИ
На підставі проведеного дослідження можна

стверджувати, що західноєвропейський ринок є од$
ним із найбільших кондитерських ринків у світі, він
має середній рівень привабливості, а тому українсь$
ким кондитерським підприємствам однозначно варто
розглядати його як можливість розширення кордонів
своєї діяльності. Водночас варто враховувати, що то$
вари, які мають попит в Україні не завжди матимуть
його в Західній Європі й навпаки, а тому треба бути
готовими підлаштовуватися під потреби місцевих спо$
живачів.

Загалом українські кондитерські підприємства є
конкурентоспроможними на ринку Західної Європи.
Однак можливості великих компаній, а саме: "Roshen",
"АВК", "Millennium", "Коnti", значно різняться від тих,
що мають менші підприємства, а тому їм слід вико$
ристовувати різні стратегії розвитку. Великим
підприємства доцільно застосовувати стратегію ви$
бірковості або управління доходами (концентрувати
інвестиції у сегментах, де дохідність є високою, а ри$
зики відносно низькими та приділяти увагу захисту
уже напрацьованих здобутків). Для менших
підприємств оптимальною буде стратегія обмеженої
експансії або "збору урожаю", котра передбачає кон$
центрацію на раціоналізації процесів виробництва та
мінімізації витрат, а також пошук низькоризикових
способів експорту.

Фактори привабливості 
ринку 

Питома 
вага 

Оцінка 
(1-10 балів) 

Скорегована 
оцінка 

Загальний розмір ринку 20% 9 1,8 
Темпи зростання ринку 20% 3 0,6 
Історична норма прибутку 15% 6 0,9 
Конкурентна інтенсивність 20% 3 0,6 
Вимоги до знань 15% 5 0,75 
Перешкоди для входу 10% 4 0,4 
Результат  5,1  (середній рівень привабливості 

ринку) 

Таблиця 2. Оцінка факторів привабливості кондитерського
ринку Західної Європи

Джерело: розроблено автором.

Товар Ціна 
Roshen Schokolade Extra dark (70% какао, вага – 90 г) 1,32 € 
E. Wedel Schokolade Zartbitter (64% какао, вага – 100 г) 1,39 € 
Goplana Bitterschokolade (60% какао, вага – 90 г) 1,39 € 
Lindt Excellence (70% какао, вага – 100 г) 2,25 € 
Ritter Sport Alpenmilch (30% какао, вага – 100 г) 1,79 € 
Trumpf Schogetten Bitter (50% какао, вага – 100 г) 1,69 € 
Gut & Günstig Zartbitter (50% какао, вага – 100 г) 0,99 € 

Таблиця 3. Порівняння цін на аналоги продукції "Roshen"
у Німеччині

Джерело: розроблено автором на основі [15; 16].

Сильні сторони 
«Roshen» 

Питома 
вага 

Оцінка 
(1-10 балів) 

Скорегована 
оцінка 

Частка ринку 20% 2 0,4 
Частка зростання 15% 7 1,05 
Якість продукції 10% 5 0,5 
Репутація бренду 10% 2 0,2 
Ціноутворення 15% 9 1,35 
Розподільна мережа 5% 4 0,2 
Ефективність 
реклами 

5% 2 0,1 

Виробнича 
потужність 

10% 6 0,6 

Результат  4,4 (середній рівень 
конкурентоспроможності)  

Таблиця 4. Оцінка конкурентоспроможності "Roshen"
на західноєвропейському ринку

Джерело: розроблено автором.
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