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INTRODUCTION TO THE THEORY OF SEPARATISM AND THE PROBLEM OF DEFINITION
ITS ECONOMIC BASIS: DISUNITY OF OPINION  AS AN INDICATOR
OF TENSIONS BETWEEN BASIC INTERESTS

В статті робиться висновок про відсутність єдності поглядів на природу сепаратизму. Зазначено, що у теоріях
сепаратизму, як правило, визначаються умови, які або породжують бажання субнаціональних груп покинути країJ
ну, або полегшують здійснення такого рішення; тому припускається, що рішення приймаються з точки зору витрат і
вигод, коли групи та їхні лідери зважують витрати і вигоди внаслідок виходу з держави з витратами і вигодами за
умови продовження перебування в її кордонах. Ці гіпотези підпадають під чотири широкі категорії: економічні деJ
термінанти сепаратизму (наявність у регіоні природних ресурсів; абсолютний рівень доходу); культурні детермінанJ
ти сепаратизму (рівень освіти (чоловіків); навички субнаціональних груп); політичні детермінанти сепаратизму (полJ
ітичні трансформації; дилеми безпеки; розпад держави і схильність до політичного насильства несепаратистського
характеру); альтернативні детермінанти сепаратизму (вік країни; наявність неприлеглих одна до одної частини, розJ
діленої іншими країнами або водними басейнами; населення, величина і ландшафт країни).

У статті розкрито  детермінанти сепаратизму на базі проведеного аналізу існуючих його теорій з виокремленням
економічних передумов його зародження та розгортання з метою формування у подальших дослідженнях інституцJ
ійних інструментів та економічних механізмів запобігання останньому. Визначено мотиваційні інтенції відокремJ
лення та сепаратизму залежно від розміру економіки (велика відкрита економіка та мала відкрита економіка), екоJ
номічних інтересів суб'єктів господарювання (виробники та споживачі) та соціальних запитів з врахуванням потенJ
ційного впливу на економічне зростання.  Наголошується, що сепаратизм "secessionism", маючи передусім внутрішні
передумови, зазнає також впливу з боку акторів геополітичної гри, для реалізації чиїх доктрин забезпечення націоJ
нальних інтересів і домінування у світі сепаратистські процеси сприяють досягненню мети, оскільки політично й
економічно ослаблені державні утворення не мають достатнього ресурсу для прийняття повністю суверенних рішень,
а також зменшують ймовірність утворення політичних союзів, здатних створювати конкуренцію лідерам.

Розглянуто моделі, в яких найістотнішою ідеєю формування ідентичності територій визнано ту, що базується
передусім навколо економічних інтересів, а тому й прагнення сепаратистських рухів також зумовлені й визначаютьJ
ся економічними інтересами. Економічний корисливий інтерес (включно з  перспективними або обіцяними здобутJ
ками у майбутньому) є єдиним найістотнішим і найлегітимнішим підгрунтям для просування незалежності на будьJ
якій території. Сепаратистські політичні спільноти створюються, коли частина населення вбачає відокремлення екоJ
номічно вигідним. Отже, легітимність руху за незалежність у цілому будується на низці економічних чинників, якJот:
частка регіону в національному доходові, абсолютний рівень його розвитку, його торгівля з рештою країни, його
чисті потоки капіталу з іншими регіонами і його фіскальна автономія.

Відсутність єдності у висновках щодо наслідків сепаратизму, проілюстована нами у дослідженні на прикладі
чималого обсягу наукової літератури, а також нехтування, на наш погляд, важливими аспектами геополітичних устJ
ремлінь потужних країн свідчить про наявність різноспрямованих базових інтересів учасників міжнародних відноJ
син, які і постають фундаментальним базисом процесів автономізації аж до відокремлення.  Серед детермінант підтримJ
ки сепаратизму виокремлено: наявність регіональних політичних партій; певну ступінь децентралізації; уявлення
про слабкість держави, до складу якої входять сепаратистські регіони. Можливі судження та висновки щодо еконоJ
мічного підгрунтя відокремлення чи сепаратизму можуть породжуватися внутрішнім конфліктом, слабким керівJ
ництвом або формуватися по мірі загострення регіональних асиметрій та економічної кризи.

The conclusion is made about disunity of opinion (lack of agreement) about the nature of secessionism. It is argued that
theories of secession usually outline the conditions provoking the desire of subJnational groups to leave the host country or
simplifying the realization of this decision; it is, therefore, assumed that the decisions are taken in view of the costs and benefits,
when the groups and their leaders weight the costs and benefits due to the separation from the host country against the costs
and benefits resulting from their continued stay within its borders. These hypotheses fall under the four broad categories:
economic determinants of secessionism (availability of natural resources; absolute level of income); cultural determinants of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Єдиної теорії сепаратизму не існує, хоча завдяки

йому на політичній карті світу з'явилося чимало держав,
зокрема, США.  Щодо причин сепаратизму є широкий
спектр суперечливих гіпотез, які пов'язуються з еконо$
мічними, культурними і політичними чинниками. Емпі$
ричні оцінки  гіпотез до сьогодні будувалися без сис$
темного порівняльного аналізу їх і страждали на різні
методологічні недоліки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У багатьох дослідженнях, які скоріше є нормативни$
ми, ніж позитивними, обговорюються теоретичні і правові
засади прав груп на відокремлення (у тому числі Л.К. Буч$
хейта [3], К. Янг [21],  Д. Горовіца  [11].) Наприклад,  у дос$
лідженні  П. Кольє і А. Хофлера [4] вивчаються детермі$
нанти "війн за самовизначення" (англ. "identity wars") і "ет$
нічного насильства" — у праці Дж.Д. Фірона і Д.Д. Латіна
[5], що притаманні конфліктам сепаратистського і несе$
паратистського типу. А в дослідженнях С. Сайденмана і
В. Айреса, де сепаратизм подається як даність, невдало
застосовується "індекс сепаратизму", тобто, достатньо
розмитий показник, який містить "латентний сепаратизм"
і є ендогенним до кількох пояснювальних змінних [16].
Н. Горло вживає міждисциплінарний підхід до глибокого
аналізу проблеми іредентизму, використовуючи методо$
логічний інструментарій як політичної регіоналістики (для
розуміння регіону як складного соціально$політичного та
історико$географічного утворення і вивчення регіональ$
них політичних конфліктів, пов'язаних зі зміною політич$
ного статусу регіону), так і  політичної конфліктології (яка
аналізує сутність і закономірності розвитку політичних
конфліктів, формує уявлення про шляхи їх врегулюван$
ня) [22, c. 58]. В. Панченко [14; 26; 27]  та О. Булатова [14]
наголошують на важливості економічних механізмів на$
ціонального самовизначення крізь призму запропонова$
ного концепту економічного патріотизму, що постав на
базі концепту економічного націоналізму.

secessionism (education level (of males); skills of subJnational groups); political determinants of secessionism ( political
transformations; security dilemmas; collapse of the state and the tendency to political violence of nonJsecessionist nature);
alternative determinants of secessionism (age of the country; existence of nonJadjacent parts separated by other countries or
water basins; the country's population, size and landscape).

The article contains a comprehensive critical analysis of the existing theoretical approaches to identification of the economic
motivation as a factor behind secession and secessionism, with emphasis on outlining the economic determinants of
secessionism. The motivationJbased intentions of secession and secessionism are defined depending on the economy size (a
large open economy and a small open economy), economic interests of business entities (producers and consumers) and social
demands with accounting to the potential impact on economic growth. It is stressed that secessionism, which background is
essentially internal, is also subject to influences from geopolitical actors whose doctrinal goal of securing national interests
and global domination finds support in secessionist processes, because politically and economically weak state formations,
lacking the sufficient resource for taking totally sovereign decisions, are unlikely to be able to create political alliances capable
to compete with leaders.

Models are explored built on the argument that because economic interests are the foundational idea in forming territorial
identities, intentions of secession movements are also reliant on and driven by economic interests. The economic mercenary
interest (including promised gains in future) is the most solid and legitimate ground for promoting independence in any
territory. Secessionist political communities will be formed when secession becomes economically beneficial in the eyes of a
part of the population. So, the legitimacy of an independence movement builds on a number of economic factors like the
region's share in the national income, the absolute level of the region's development, the region's trade with the rest of the
country, its net capital flows with other regions and its fiscal autonomy.

Lack of agreement in the conclusions about consequences of secessionism, illustrated by us in the study based on a large
scope of the research literature, and overlooking, as we believe, of important aspects of geopolitical intentions of powerful
countries are an indication of multidirectional core interests of the international relations' parties, which lay the firm basis for
autonomy seeking, until the eventual secession. The determinants of secessionism support are summed up as follows: the
existence of regional political parties; a certain degree of decentralization; ideas about the weakness of the state in which
secessionist regions are incorporated. Opinions and conclusions about the economic background of secession or secessionism
may be possibly born by an internal conflict or weak administration, or may be formed as regional asymmetries and economic
crises aggravate.

Ключові слова: сецесія, сепаратизм, економічні детермінанти, економічна безпека, економічні ефекти.
Key words: secession, separatism, economic determinant, economic security, economic effect.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розкритті  детермінант се$

паратизму на базі проведеного аналізу існуючих
його теорій з виокремленням економічних переду$
мов його зародження та розгортання з метою фор$
мування у подальших дослідженнях інституційних
інструментів та економічних механізмів запобіган$
ня останньому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Більшість теорій сепаратизму грунтується на по$
ведінці груп або, в окремих випадках, їхніх лідерів. У
теоріях, як правило, визначаються умови, які або по$
роджують бажання субнаціональних груп покинути
країну, або полегшують здійснення такого рішення;
тому припускається, що рішення приймаються з точки
зору витрат і вигод (про що чітко зазначено, наприк$
лад, у М. Хечтера [10]; Дж. Соренс [18] ), коли групи та
їхні лідери зважують витрати і вигоди внаслідок виходу
з держави з витратами і вигодами за умови продовжен$
ня перебування в її кордонах. Ці гіпотези підпадають
під чотири широкі категорії: економічні, культурні, полі$
тичні та інші мотивуючі чинники. Іредентизм як політич$
ний процес, за визначенням Н. Горло, є  об'єктивною
підставою для появи і розвитку, тому що в історичному
контексті виникнення розділених народів зумовлене
розширенням ареалів розселення етнічних груп і зміною
державних кордонів внаслідок територіальних завою$
вань, появи чи розпаду держав, що породило взаємні
територіальні претензії між державами. Крім об'єктив$
них чинників, іредентизм підживлюється суб'єктивни$
ми причинами, адже проблема розділеності активно
артикулюється політиками, які у політичній діяльності
переслідують раціональні цілі і тому декларують не$
обхідність відновлення історичної справедливості і по$
вернення до складу держави етнічних родичів [22, с. 25].

Економічні детермінанти сепаратизму. Багато тео$
рій мають істотну економічну складову, яка є харак$
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терною частиною нещодавньої літератури з грома$
дянських конфліктів. Зазвичай вважається, що сепа$
ратистські регіони відрізняються від решти країни з
точки зору охорони здоров'я, фізичного і людського
капіталу, природно$ресурсного потенціалу. Дискрим$
інаційна економічна політика центральних органів дер$
жави щодо її регіонів також впливає на витрати і виго$
ди, пов'язані з лояльністю до держави або бажанням
відділитися. Крім того, на сепаратистські настрої груп,
що проживають у країні, може впливати загальний
рівень доходу в країні і темп її економічного зростан$
ня.

Деякі автори стверджують, що бідніші регіони більш
схильні до сепаратизму (М. Хечтера [10]), інші ж схиля$
ються до думки, що сепаратистські настрої формують$
ся у багатших регіонах, ніж на решті території (Г.Е. Хейл
[9]). Бідніші регіони, за аргументацією Д. Горовіца  [11]
можуть сильніше відчувати образу і звинувачувати дер$
жаву за те, що вони не розвиваються або можуть побо$
юватися конкуренції з сусідами; але їх також легше
заспокоїти економічною політикою [2, p. 44]. Для менш
матеріально забезпечених меншин, як відзначають
Дж.Д. Фірон і Д.Д. Латен [5], повстанська діяльність є
привабливішою. Багатші регіони, за переконанням
П. Кольє і А. Хофлера [4], можуть бути  упевненішими
у власній життєздатності у майбутньому як незалежні
країни або краще усвідомлювати групову ідентичність,
але вони також можуть бути більш задоволеними своїм
теперішнім станом. Є приклади як багатих, так і бідних
груп, схильних до сепаратизму: Бангладеш і Південний
Судан перебувають серед відносно бідніших сепара$
тистів, а Катанга, провінція Конго, — відносно багат$
ших [21]. Незалежно від характеру нерівності причина$
ми виникнення сепаратизму часто вважається "уявлен$
ня про економічну несправедливість", що змушує регіон,
на переконання М. Букмана [2, p. 39], переоцінювати
"відносні витрати і вигоди, пов'язані з належністю до
національного союзу".

Наявні кількісні дані, які б доводили такі тверджен$
ня, є неоднозначними. Розглянувши регіони колишньо$
го СРСР, Г.Е. Хейл [9] побачив, що найбільш схильними
до відокремлення були найбагатші регіони (якщо ви$
мірювати за показником роздрібного товарообороту).
Дж. Соренс [18] з'ясував, що регіони з високим дохо$
дом у країнах Заходу більш схильні до розгортання се$
паратистської діяльності, оскільки вони платять більші
податки. Але С. Сайденман і В. Айрес, використовуючи
глобальні дані щодо меншин (у межах проєкту "Mino$
rities$at$Risk"), не виявили яскраво вираженого впливу
економічних відмінностей або дискримінації на сепара$
тизм. А Дж.Д. Фірон і Д.Д. Латін [5] з'ясували, що мен$
шини у багатих регіонах менше схильні до сепаратизму,
а абсолютна депривація має більше значення, ніж
відносна депривація.

М. Росс [15, p. 11—12] визначає декілька випадків,
коли нафта та інші мінеральні ресурси пов'язуються з
сепаратистськими конфліктами. Він стверджує, що "не$
рухомі"(такі, які не можна розграбувати) природні ре$
сурси підвищують імовірність сепаратизму, оскільки
вони потребують іноземних інвестицій, для отримання
яких потрібно мати визнану суверенну державу. Маю$
чи "рухомі" ресурси, як$от розсипні діаманти, люди кра$
ще повернуться до місцевого польового командира і не
перейматимуться повною незалежністю [5]. Ф. Ле Білон
[13] дослідив роль діамантів у втриманні позицій угру$
повання UNITA, надавши підтвердження цій теорії.
Дж.Д. Фірон і Д.Д. Латін [5, p. 29] також вважають, що
ресурси, які можна привласнити, сприяють насильству,
"піднімаючи ставки" повстання, але не змогли знайти
дані для перевірки цієї гіпотези.

Д. Трейсманн [20, p. 222] висуває схожий аргумент,
який підкреслює "переговорні позиції" регіонів. Якщо
регіон залежить від центру з точки зору доходів, він
має гірші переговорні позиції, щоб вимагати автономії.

Але якщо він має власні ресурси, то, імовірно, домага$
тиметься автономії наполегливіше. М. Букман [2, p. 46]
також стверджує, що низька "торговельна залежність"
між регіоном і центром поліпшує шанси регіону на
життєздатність і посилює переговорні позиції регіо$
ну.

Нині на глобальному рівні немає системних свідчень
на користь цих тверджень, хоча  П. Кольє і А. Хофлер
[4]  з'ясували, що експорт сировинних товарів перебу$
ває у квадратичній залежності від імовірності "війн за
самовизначення", а громадянські війни з більшою ймо$
вірністю будуть сепаратистськими у країнах — великих
експортерах нафти. Але їхні дані не переконують, чи
перебувають природні ресурси у сепаратистських ре$
гіонах, що перетворює їхній висновок на дещо сумнів$
ний.

Сепаратистські спроби мають місце за усіх рівнів
доходу. Але деякі автори стверджують, що низький
дохід на душу населення на рівні країни і повільні темпи
зростання є значними "чинниками ризику" сепаратиз$
му, оскільки вони посилюють невдоволення різних груп
населення і знижують альтернативну ціну війни (П. Кольє
і А. Хофлер [4]). М. Хечтер [10] навпаки, припускає, що
модернізація викликає етнічний протест і підйом суб$
націоналізму.

Наявні дані скоріше підтверджують першу тезу
(М. Букман [2, p. 62], П. Кольє і А. Хофлер [4]; Дж.Д. Фірон і
Д.Д. Латін [5, p. 14]). Але С. Сайденман і В. Айрес [16]
вважають, що зростання не має значення, а Н. Самбаніс
[17], розглянувши реальні випадки "етнічного поділу",
з'ясував, що економічний розвиток має позитивний
(хоча й незначний) зв'язок із поділом, що, на його дум$
ку, пояснюється кращими перспективами для економі$
ки держави$наступника.

Культурні детермінанти сепаратизму. У дослідженні
П. Кольє і А. Хофлера [4] стверджується, що молоді
чоловіки більш схильні до участі у сутичках, якщо вони
менш освічені, оскільки відсутність освіти зменшує аль$
тернативну ціну насильства Крім того, ті ж автори обе$
режно кажуть про негативний зв'язок між освітою і
здатністю лідерів$націоналістів мобілізувати населення,
"підкуповуючи"" їх риторикою сепаратистського руху.
Цей аргумент сумісний (але відмінний від) з тверджен$
ням Д. Горовіца  [11], що групи з низьким рівнем нави$
чок не здатні до конкуренції і тому більш схильні до
пошуку протекціоністської переваги шляхом відокрем$
лення. Але доступні дані на користь цих тверджень
відсутні. П. Кольє і А. Хофлер [4] з'ясували негативний
зв'язок між середньою освітою чоловіків і "війнами за
самовизначення". Г.Е. Хейл [9] не знайшов надійних да$
них на пострадянському просторі, які б вказували, що
групові навички мають значення.

Політичні детермінанти сепаратизм. Третій вид чин$
ників стосується природи і динаміки політичної систе$
ми. На відміну від економічних і культурних теорій тут
аргументи насамперед пов'язані з політичними харак$
теристиками країни загалом, а не лише сепаратистсь$
кого регіону. В літературі йдеться насамперед про про$
цеси, спричинені демократизацією, дискримінацією,
недієздатністю держави і змінами міжнародного сере$
довища. Політика сусідніх країн та їхня готовність
підтримувати повстання також змінює витрати і виго$
ди, пов'язані з сепаратизмом. Зрештою, історичний
досвід існування як окремої держави у минулому або
статус окремої адміністративної одиниці (штат, про$
вінція тощо) у нинішній час може легко сформувати
відмінну ідентичність і сприяти самовизначенню. Такий
підхід до виокремлення важливості чинника ідентич$
ності близький і для української дослідниці Н. Горло,
яка зауважує таке: "…для національних меншин, які
схильні підтримувати ініційовану політичними лідера$
ми іредентистську стратегію, характерне домінування
етнічної ідентичності над громадянською, національ$
ною" [22, c. 49].
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Величезне значення для майбутніх сепаратистів мо$
жуть мати глибина і темпи політичних змін, а не харак$
тер режиму. Внаслідок політичних трансформацій дер$
жави часто стають уразливими і формується середови$
ще, сприятливе для сепаратистських рухів. С. Сайден$
ман і В. Айрес [16], наприклад, зазначає, що періоди
демократизації та економічних трансформацій зумов$
люють посилення етнічного самовизначення і дилем
безпеки, що зрештою стає "двигуном" сепаратизму.
К.Янг [21] також вважає, що гласність і демократизація
при М. Горбачові "винесла питання самовизначення на
передній край" у СРСР. Але Т.Р. Гурр і А. Пітч [6] вва$
жають, що перехідні режими, які одночасно мають риси
демократії й авторитаризму, здатні краще, ніж чисті
демократії, "стримувати насильницький етнополітичний
конфлікт".

Групи прагнутимуть до сепаратизму, якщо їм заг$
рожує повне знищення або вони побоюються "фізич$
ного і культурного винищення" (К. Янг [21]; В.О. Барт$
кус [1]). З цієї тези випливає, що різноманітності як
такої не достатньо, і групи не вважатимуть її для себе
прийнятним варіантом, якщо вони опиняються у небез$
пеці. Декларація США про незалежність є яскравим
прикладом дилеми безпеки, адже "нестерпна тиранія
держави" названа в ній причиною і передумовою сепа$
ратизму. В дослідженнях Т. Р. Гурра у межах проєкту
"Minorities at Risk" [7] постійно звертається увага на те,
що дискримінація і репресії спричиняють сепаратизм.
Але прискіпливіша і системніша праця з цими ж даними
С. Сайденмана і В. Айреса переконує, що політична дис$
кримінація не є надійними показником для прогнозуван$
ня сепаратизму [16].

Коли централізована держава послаблена або роз$
падається, значно знижується її здатність чинити спро$
тив й уникати сепаратистських процесів. Крім того, роз$
пад централізованої держави, як це сталося у різних
формах у СРСР, Югославії або Сомалі, підвищує
ймовірність того, що периферійні регіони або такі, що
входять до її складу, шукатимуть власного шляху. Ло$
гіка тут подвійна. Вважаючи забезпечувану державою
безпеку вигодою для членів держави, В.О. Барткус [1]
очікує, що ерозія вигоди буде сприятливою для сепара$
тизму. Водночас В.О. Барткус  і Дж.Д. Фірон і Д.Д. Латін
[5], допускають, що ослаблення держави знизить ціну
сепаратизму, а це підвищить ймовірність виникнення
сепаратистських рухів у державах, що не відбулися.
Звісно, сепаратизм — це гра з двома учасниками: по$
встанцями й урядом.

Реакція уряду на перші сепаратистські натяки знач$
ною мірою визначатиметься його спроможністю дати
відсіч і впливатиме на шанси сторін на успіх у подаль$
шому конфліктові. Отже, конкретний вплив недієздат$
ності держави на сепаратистські вимоги потребує до$
слідження.

Ступінь готовності системи або регіону до політич$
ного насильства у цілому може також сигналізувати
про підвищену схильність до сепаратизму. Конфлікти
несепаратистського характеру можуть мати сепара$
тистські ефекти або обидва типи конфлікту можуть
походити від однакових чинників. Д. Горовіц  [11], на$
приклад, пише, що "повстанці — це звичайні предтечі
сепаратистських рухів". Відокремлення Сомаліленду
на тлі постійних кланових війн на решті території Со$
малі є прикладом паралельності фракційної і сепара$
тистської політики. С. Сайденман і В. Айрес вважають,
що з імовірністю сепаратизму пов'язуються інші види
заворушень, але не змогли оцінити причинно$наслідко$
вий зв'язок.

Альтернативні детермінанти сепаратизму. Декіль$
ка останніх аргументів стосуються сприятливих об$
ставин для сепаратизму. Це конкретні характеристи$
ки країн: вік існування, розмір і географічні особли$
вості.  О. Кондратенко  [23], проводячи ретроспектив$
ний аналіз теорій класичної та сучасної геополітики,

зосереджує свій дослідницький ракурс на концепції
просторового зростання держави, заснованій на ідеях
соціал$дарвінізму, в авторстві Ф. Ратцеля, яку той
виклав у своїй відомій праці "Держава як організм"
(1916).  Як наголошує  О. Кондратенко, простір для
Ф. Ратцеля  є своєрідною даністю, довкола якого
обертаються інтереси народів, а відтак найважливі$
шими властивостями держави виступають її розміри,
географічне положення, кордони, а також форма те$
риторії з її рослинністю водними ресурсами тощо.
Таким чином, географічний фактор визначає не тільки
державу як таку, але й її політичну організацію. До
того ж розвиток держави у Ф. Ратцеля залежить знач$
ною мірою від територіального чинника, кордонів і
просторових відносин з іншими державами. Будь$яка
держава, на його думку, територіально співпадає зі
своїм організованим суспільством і у такий спосіб
виражає його інтереси. Отже, держава виникла
унаслідок збігу її інтересів з інтересами суспіль$
ства, оскільки останнє потребувало у ній захисту.
Повноцінною державою Ф. Ратцель вважав лише
ту, яка найбільш органічно поєднує географічні,
демографічні та етнокультурні параметри нації [23,
с. 4—6].

Відтак погляди Ф. Ратцеля на важливість економіч$
них, політичних, історичних, географічних, культурних
та інших чинників у визначенні потенціалу держави до
геополітичного лідерства чи здатності протистояти у
геополітичному суперництві, проаналізовані О. Конд$
ратенком, можуть бути використані для обгрунтування
синтезованого підходу щодо важливості останніх в роз$
гортанні сепаратистських інтенцій. Іншими словами,
запобігання ігноруванню важливості якого$небудь із
вище перелічених чинників, може слугувати ідеологіч$
ною основою унеможливлення розгортання сепарати$
стських або іредентистських настроїв.

Вік країни. Можна цілком припустити, що чим мо$
лодша країна, тим менш імовірно, що вона вже впора$
лася з труднощами державотворення і національного
об'єднання, а тому є уразливішою з точки зору розпа$
ду. Дж.Д. Фірон і Д.Д. Латін [5], наприклад, з'ясували
позитивний зв'язок між перебуванням у статусі "нової
держави", тобто держави на перших двох роках існу$
вання, і настанням громадянських війн.

Країнам, територія яких розділена іншими країнами
або водними басейнами (наприклад, Пакистан до відок$
ремлення Бангладеш, Комори), може здатися, що їхня
віддалена частина (або частини) стають уразливішими
щодо відцентрових сил. Але Дж.Д. Фірон і Д.Д. Латін [5],
вважають, що ця змінна має значення для пояснення за$
ворушень тільки тоді, коли дані містять війни проти ко$
лоніалізму, де відокремленість територій скоріше є оз$
накою колоніального характеру зв'язків, ніж будь$якої
тактичної переваги для повстанців. Дж. Соренс [18] з'я$
сував, що фізична відстань регіону від політичного цент$
ру йде на користь вимогам сепаратистів.

Чим більша країна та чисельність населення, тим
вище потенціал її розпаду. За інших рівних обставин,
чим вища чисельність населення, тим вища ймовірність
його (населення) різноманітності. Н. Самбаніс [17], на$
приклад, пише про позитивний зв'язок між величиною
населення, помноженою на етнічне різноманіття, і роз$
падом держави. Адже чим більша загальна чисельність
населення країни, тим імовірнішим є те, що кожна етніч$
на група матиме чисельність, мінімально необхідну
для колективних дій. Крім того, з аргументації П. Кольє
і А. Хофлера [4],  Н. Самбаніса [17] випливає, що чим
більше населення країни, тим більше в ньому буде мо$
лодих чоловіків. В.О. Барткус [1] висуває супутній ар$
гумент про величину країни. На її думку, віддалені
спільноти отримують вигоди масштабу від належності
до держави в міру того, як остання розширює для них
соціальні, економічні й освітні можливості. Тому вва$
жає вона, більші країни забезпечують більше вигод від
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належності до них, а тому дають менше підстав для ви$
никнення сепаратистських рухів. Це більше стосується
величини країни, ніж величини чисельності населення, і
між цими аспектами має бути зв'язок. Якщо обидві гіпо$
тези правильні, вони можуть частково скасовувати одна
одну. Нарешті, Дж.Д. Фірон і Д.Д. Латін [5] допускають,
що нерівна поверхня, особливо "пагорби або гори по пе$
риметру держави", є сприятливою для будь$яких видів
заворушень, поліпшуючи військові перспективи для по$
встанців.

ВИСНОВКИ
У процесі дослідження нами було встановлено,

що у теоріях сепаратизму, як правило, визначають$
ся умови, які або породжують бажання субнаціо$
нальних груп покинути країну, або полегшують
здійснення такого рішення; тому припускається, що
рішення приймаються з точки зору витрат і вигод,
коли групи та їхні лідери зважують витрати і вигоди
внаслідок виходу з держави з витратами і вигодами
за умови продовження перебування в її кордонах. Ці
гіпотези підпадають під чотири широкі категорії:
економічні детермінанти сепаратизму (наявність у
регіоні природних ресурсів; абсолютний рівень до$
ходу);  культурні детермінанти сепаратизму (рівень
освіти (чоловіків); навички субнаціональних груп);
політичні детермінанти сепаратизму (політичні
трансформації; дилеми безпеки; розпад держави і
схильність до політичного насильства несепаратис$
тського характеру); альтернативні детермінанти се$
паратизму (вік країни; наявність неприлеглих одна
до одної частини, розділеної іншими країнами або
водними басейнами; населення, величина і ландшафт
країни). А тепер звернемося до, на наш погляд, над$
звичайно важливого мотиву, щодо якого у зазна$
ченій вище літературі не простежується наукового
інтересу. Як уже зазначалося, охарактеризовані чин$
ники й моделі сепаратизму мають передусім  яскра$
во виражене внутрішнє походження, коли у країнах
і суспільствах визрівають процеси, що спричиняють
відцентрові тенденції.

Як свідчить історія міжнародних відносин, світ і
кожна країна у ньому постійно перебувають у перма$
нентній конкуренції за право реалізувати, з одного
боку,  власні національні інтереси, диктуючи своє ба$
чення порядку денного, а з іншого — захищати влас$
ний суверенітет, що передбачає конструювання на на$
ціональному рівні противаг спробам зовнішнього дик$
тату. У цьому зв'язку ми не оминемо тему геополіти$
ки, в якій країни, що у процесі історичного розвитку
нині постали економічними лідерами, намагаються чи$
нити політичний вплив на світ з метою реалізації влас$
них інтересів.

Відомий американський політик Г. Кісінджер у
книзі "Дипломатія" [12, р. 424], зокрема, звертається
до досвіду Британії, яка метою власної зовнішньої
політики, починаючи з 18$го ст., ставила недопущен$
ня створення коаліції європейських держав, бачачи в
ній загрозу власним інтересам. А на початку 20$го ст.
член Таємної ради Х. Маккіндер у статті "Географіч$
на вісь історії" [24] сформулював засади доктрини
геополітики, яка й нині не піддається сумніву.  Згідно
з нею Британія і США є таласократами (державами
моря), які прагнуть контролювати телурократів (дер$
жави суші у Євразії), зокрема, серцевинну територію
(за Х. Маккіндером — Хартленд).  Ці ідеї розвинув
директор Інституту міжнародних проблем Єльсько$
го університету Н. Спайкмен у праці "Географія миру"
[19; 28]. З його точки зору, простіше контролювати
Римленд — територію, що оточує Хартленд. Не вда$
ючись у деталі геополітики за Н. Спайкменом, зазна$
чимо, що його бачення продовжувало реалізацію
планів з протидії створенню на євразійському конти$
ненті політичних союзів.

Отже, розглядаючи сепаратизм, ми не маємо підстав
зосереджуватися лише на внутрішніх причинах його
прояву. Адже актори геополітичної гри, згідно з їхньою
доктриною, не можуть не впливати на процеси відок$
ремлення, тому що сепаратизм — один із засобів досяг$
нення стратегічної мети, яка полягає у захисті власних,
передусім економічних, інтересів шляхом домінування,
чого набагато простіше досягти, маючи справу з по$
літично й економічно слабкими розрізненими держав$
ними утвореннями, в яких відсутній достатній ресурс для
прийняття повністю суверенних рішень.
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У статті систематизовано підходи до розуміння генези та змісту цифрової економіки як новітнього явища
суспільного прогресу. Розкрито чинники, напрями і наслідки трансформації світової економіки, пов'язані з явиJ
щем цифровізації суспільного виробництва. Наведено різні підходи до розуміння змісту цифрової економіки та
вказано на її особливості, що дозволяють вважати цю економіку новим етапом розвитку людства. Визначено
вплив цифровізації на діяльність держави, бізнесу, окремого індивідууму. Окреслено загальні перспективи стаJ
новлення цифрової економіки в Україні. Зроблено висновок про те, що успішний розвиток цифрової економіки
вимагає розробки державної стратегії випереджаючої цифровізації економіки, яка б, з одного боку, враховувала
значну структурну і технологічну відсталість України від розвинених країн і виступала одним із важелів швидJ
кого подолання цієї відсталості, а з іншого боку, дозволила б суттєво трансформувати підходи держави до проJ
цесів управління економікою.

The process of the economy digitalization leads to the inevitable transformation of the socioJeconomic paradigm of
social development. The emergence of the digital economy is associated with the transition to a new, higher stage of
production of goods and services based on the use of information technology. The article systematizes the approaches to
understanding the genesis and content of the digital economy as the latest phenomenon of social progress. The research
is based on theoretical methods of scientific knowledge, in particular, on the use of synthesis and deduction methods, as
well as methods of empirical knowledge, which made it possible to reveal the features of the digital economy and find
tools that contribute to its development. The factors, directions, and consequences of the world economy transformation
related to the phenomenon of digitalization of social production are revealed. Different approaches to understanding the
content of the digital economy are presented and its features are indicated, which allow us to consider this economy as a
new stage of human development. The influence of digitalization on the activity of the state, business, the individual is
determined. The general prospects of the formation of the digital economy in Ukraine are outlined. The laws inherent
only in the digital economy have been identified and characterized, in particular, R. Metcalfe's law of network effect and
J. Hilder's law of reverse pricing. It is concluded that the successful development of the digital economy requires the
development of a state strategy of advanced digitalization of the economy, which would, on the one hand, take into
account the significant structural and technological backwardness of Ukraine from developed countries and act as one
of the levers would significantly transform the state's approaches to economic management processes.

When conducting the scientific research, the main sources of initial data were materials of consulting agencies,
foreign statistical bureaus, fundamental and applied works of reputable scientists in areas of the digital economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток цифрових технологій на тлі глобалізації

економіки призвів до якісних змін, які зумовили посту$
повий перехід від індустріальної до цифрової економі$
ки, що знаходить своє відображення у цифровізації
бізнес$процесів, впровадженні цифрових технологій у
діяльність промислових підприємств, організацій сфе$
ри послуг, державних органів і фінансових установ.

Об'єктивною основою цифрової економіки і су$
спільства є накопичені людством знання та інформа$
ція, критична маса яких ознаменувала перехід

суспільного виробництва і суспільних відносин на
якісно новий рівень. Розширення і розвиток цифро$
вих технологій стали каталізатором соціально$еконо$
мічних процесів, забезпечивши прискорення зростан$
ня економіки і добробуту населення. Освоєння сучас$
них цифрових технологій надало економічним су$
б'єктам переваги у підвищенні ефективності госпо$
дарських процесів, створило синергетичний ефект
зростання від цифрової мережевої взаємодії учас$
ників ринку, використання ними цифрових платіжних
систем і цифрових грошей.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам цифрової трансформації економіки
останнім часом було присвячено чимало наукових праць.
Серед зарубіжних варто назвати роботи Х. Альбаха [1],
Х. Мефферта [1], Т. Месенбурга [2], С. Маркович [3],
Т. Нібела [4], Н. Негропонте [5], А. Пінкварта [1], Р. Рей$
хвальда [1], Д. Тепскота [6], П. Уілмотта [3], К. Шваба
[7]. В Україні досліджуваній проблематиці приділяли
увагу С. Альпаков [8], В. Ляшенко та О. Вишневський
[9], В. Вишневський та С. Князєв [10], О. Джусов [8],
І. Карчева [11], С. Коляденко [12], Н. Краус [13], П. Пу$
центейло [14] та інші. Водночас багатогранність і дис$
кусійність питань цифровізації зумовлює необхідність
подальших досліджень та виявлення закономірностей і
суперечностей розвитку цифрової економіки в світі за$
галом та в Україні зокрема.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — систематизувати підходи до розумі$

ння генези та змісту цифрової економіки як новітнього
явища суспільного прогресу, визначити ключові влас$
тивості, що характеризують її як черговий етап розвит$
ку глобальної економіки, виявити у зв'язку з цим про$
блеми і перспективи розвитку цифрової економіки в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концепція цифрової економіки сформувалася на
основі теорії постіндустріального і інформаційного су$
спільства, ставши їх логічним продовженням. Перші
дискусії стосовно зазначеної концепції виникли в кінці
XX ст. з появою електронної торгівлі. Так, у 1994 році
канадський економіст Дон Тапскотт у своїй книзі
"Digital Economy" ("Цифрова економіка") [6] одним з
перших запропонував цей термін. До найважливіших
наслідків цифровізації глобальної економіки дослідник,
виходячи з теорії фірми Р. Коуза [15], відносив різке
зниження трансакційних витрат, виникнення нових
бізнес$моделей і, як наслідок, виключення посередників
внаслідок прямої взаємодії між споживачем і постачаль$
ником. Тапскотт передбачив безліч приватних проявів
майбутньої цифровізації, серед яких наприклад, транс$
формація бізнесу з традиційних фірм у медіа, небаче$
ний сплеск порушень авторських, суміжних праві втра$
та інвестицій для бізнесу в цьому секторі економіки
тощо.

У 1995 році американець Ніколас Негропонте у ро$
боті "Being Digital" ("Цифрове існування") сформулю$
вав концепцію електронної економіки, яка полягала в
переході від обробки атомів — складових матерії фізич$
них речовин, — до обробки бітів — складових матерії
програмних кодів. До переваг цифровізації у порівнянні
з традиційним ринком Негропонте відносив:

— відсутність фізичної ваги продукції, яку можна
замінити інформаційним обсягом;

— істотно нижчі витрати на виробництво електрон$
них товарів і менша площа, займана електронними но$
сіями;

— віртуальний характер господарських зв'язків, що
веде до зниження потреби в сировині;

— появу цифрових валют, що сьогодні наочно
підтверджується зростаючим ринком криптовалюти;

— миттєве транскордонне переміщення товарів і
послуг через мережу Інтернет [4, с. 75].

На сьогодні склалось чимало взаємодоповнюючих
підходів до розуміння терміну "цифрова економіка"
(табл. 1), водночас їх можна умовно розділити на дві гру$
пи за ключовими ознаками і сферою прояву.

З точки зору "класичного" трактування цифрова
економіка розглядається як особливий вид економічної
діяльності, в основі якого лежать нові методи обробки,
зберігання та передачі даних. Сюди можна віднести

електронні товари і послуги, а також весь спектр он$
лайн$бізнесу. Слід зазначити, що в міру виникнення і
розвитку нових технологій зміст цифрової економіки
буде доповнюватися, а отже, і підходи до визначення
терміна будуть змінюватися.

Другий аспект — трактування у значно ширшому
розумінні, коли під терміном "цифрова економіка" ро$
зуміють певну нову форму соціально$економічних
відносин, які пов'язані з виробництвом, розподілом,
обміном і споживанням інформаційних технологій, що
утворилася внаслідок поширення Четвертої промисло$
вої революції. За висновками Клауса Шваба істотною
відмінністю Четвертої промислової революції від Тре$
тьої є синергетичний ефект, що виник в результаті злит$
тя комп'ютерних, інформаційних, нано— та інших тех$
нологій. На його думку одним з наслідків Четвертої ре$
волюції стане зникнення кордонів між фізичним, інфор$
маційним і біологічним світами [7].

Серед базових складових цифрової економіки, як
правило, виділяють:

— інфраструктуру, що включає технічні засоби, цен$
три зберігання, обробки і перетворення інформації, цен$
три передачі інформації, програмне забезпечення, за$
соби телекомунікацій тощо;

— електронні послуги органів законодавчої та ви$
конавчої державної влади;

— бізнес$процеси господарюючих суб'єктів за до$
помогою комп'ютерних мереж в умовах віртуальних
взаємодій між суб'єктами ринку;

— електронна комерція, яка на сьогодні є одним з
найбільших сегментів цифрової економіки [2].

Виходячи із зазначених вище сучасних трактувань
сутності та базових складових цифрової економіки, до$
цільним, на наш погляд, є визначення ключових харак$
теристик, останньої, серед яких:

— основним видом продукту стають інформаційні
послуги;

— відбувається перехід від виробництва товарів до
виробництва послуг;

— на основі інтеграції інформаційної та мережевої
складових створюються інформаційно$мережеві струк$
тури, формується мережева інфраструктура, мережеві
технології та мережевий бізнес;

— головна роль належить знанням, які стають
основою технологічних інновацій;

— змінюються напрями інвестування, основна час$
тка інвестицій припадає на такі нематеріальні активи як
наука, НДДКР, програмне забезпечення, Інтернет, охо$
рону здоров'я, освіту та підвищення кваліфікації кадрів;

— у діяльності суб'єктів господарювання зростає
роль творчої праці;

— на основі використання інформаційних ресурсів
з'являються нові технології управління тощо.

Ці особливості вирізняють цифрову економіку від
попередніх стадій розвитку економіки і суспільства, а
цифровий сектор від інших секторів і галузей сучасної
економіки. Таким чином, зазначене дозволяє висунути
гіпотезу проте, що цифрова економіка являє собою нову
стадію розвитку продуктивних сил і економіки, яка ха$
рактеризується новими властивостями, тенденціями і
закономірностями, притаманними сучасному історично$
му відрізку часу. На відміну від індустріальної стадії
розвитку суспільства, яка пов'язана з речовими, мате$
ріальними чинниками виробництва, головними факто$
рами виробництва та розвитку економіки стають інфор$
маційні й інтелектуальні ресурси, а також нематеріаль$
ний продукт — інформація, знання та їх носії. Рушій$
ною силою розвитку даної стадії є наука та впроваджен$
ня її досягнень в практику господарювання.

Цифрові технологій виконують важливу роль в діяль$
ності державних органів влади, а їх освоєння є основою
формування конкурентних переваг для підприємств і
бізнесових організацій. Так, використання можливос$
тей ІКТ при наданні державних послуг забезпечує:
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— економію бюджетних
витрат;

— полегшення надання
державних послуг, зокрема
отримання довідок, дозволів
тощо;

— зниження проявів бю$
рократії та корупції;

— оперативний облік по$
треб та інтересів громадян,
підприємств і бізнесових
організацій при прийнятті
управлінських рішень;

— вільний доступ до не$
обхідної державної інфор$
мації, скорочення часу гро$
мадян на взаємодію з пред$
ставниками державної вла$
ди;

— зменшення адмініст$
ративного навантаження на
бізнес і громадян;

— постійне розширення
видів електронних держав$
них послуг, що надаються
населенню;

— підвищення рівня до$
віри населення додержавним
органам влади тощо.

В умовах цифрової еко$
номіки змінюється функціо$
нування промислових під$
приємств, зокрема:

— збільшуються витрати
підприємств на наукові дос$
лідження і розробки, пов'я$
зані з цифровими технологіями та інноваційними про$
цесами;

— інформаційні дані використовуються для опти$
мізації організаційних і управлінських рішень;

— більш широко застосовуються програмні продук$
ти для вдосконалення виробничих процесів під час ви$
готовлення складних продуктів;

— цифрові технології активно використовуються
для налагодження соціальних і виробничих взаємодій
між персоналом підприємства, а також економічних
відносин і зв'язків між підприємством та його контра$
гентами.

Як зазначалося вище, цифрова економіка має свої
особливості (характеристики), що впливають на форму$
вання основних тенденцій розвитку глобальної еконо$
міки. За підсумками 2018 р. обсяги загальносвітових
витрат на продукти та послуги у сфері інформаційних
технологій склали 3,7 трлн дол. США та продемонстру$
вали зростання на 6,2% у порівнянні з попереднім ро$
ком, перевищивши темпи зростання світового ВВП. Ра$
зом із загальним зростанням ринку цифрових послуг
збільшується і частка ІТ$аутсорсингу — обсяг виручки
цього сегменту у зазначений рік склав 64,3 млрд дол.
США. Україна у цьому сегменті ринку не "пасе задніх",
оскільки її ІТ$бізнес в своїй більшості представлений
аутсорсинговими компаніями, а динаміка їх зростання
значно випереджає середні темпи зростання цього
бізнесу у світі [27].

У світі і в Україні стрімко зростає сегмент роздріб$
них продажів на ринку електронної комерції. Обсяг
світового ринку у 2017 р. склав 2,3 трлн дол. США, або
10,2% від загального показника роздрібних продажів.
Експерти прогнозують, що за підсумками 2021 р. част$
ка "e$commerce" сягне 17,5%, що становитиме більше
4,8 трлн дол. США. В Україні обсяг ринку "e$commerce"
у 2017 р. становив 50 млрд грн, або 3,2% від загального
обсягу роздрібних продажів. Водночас темп приросту
електронної комерції в країні є другим за швидкістю в

Європі (біля 31%), що свідчить про значний потенціал
ринку. Його основними суб'єктами є логістичні ком$
панії, інтернет$магазини, маркетплейси, класифайди,
прайс$агрегатори тощо [28].

Цифрова економіка робить діяльність суб'єктів гос$
подарювання більш ефективною, знижуючи їх транс$
акційні витрати на:

— укладення угод — внаслідок використання сис$
тем електронного документообігу, розвитку електрон$
ної комерції, можливостей укладення віртуальних кон$
трактів;

— пошук інформації — внаслідок широкого досту$
пу до різноманітної інформації, можливостей її миттє$
вої передачі, розвитку електронних пошукових систем;

— ведення переговорів — внаслідок розвитку ме$
режі Інтернет, нових способів комунікації (електронна
пошта, месенджери тощо).

Використання результатів інформаційної революції
супроводжується не тільки зниженням собівартості
продуктів і послуг, що виробляються, а й економією часу
і фінансових коштів на різноманітні трансакції. Ця тен$
денція обумовлена скороченням часу на просторові пе$
реміщення, на надання різноманітних послуг у сфері
державного і корпоративного управління, оптової та
роздрібної торгівлі, фінансової і банківської системи
тощо.

ІТ$сектор поміж традиційних видів діяльності ви$
різняється прискореними процесами і масштабами кон$
центрації капіталу, про що свідчить рейтинг капіталі$
зації найбільших світових ІТ$компаній (табл. 2), що
свідчить про динамічно зростаючий глобальний попит
на їх продукцію. Так, капіталізація найбільших компаній
світу у 2019 р. зросла в середньому в 1,5—2,0 рази, при$
чому 8 компаній з першої десятки світових гігантів пред$
ставляють ІТ$сектор.

Варто зазначити, що у цифровій економіці діють
специфічні, притаманні лише їй закони. Мова йде, пе$
редусім, про закон мережевого ефекту(закон Р. Мет$

Таблиця 1. Визначення цифрової економіки

Джерело: узагальнено автором.

№ 
п/п Установа/автор Визначення 

1 Організація економічного 
співробітництва та розвитку 
(OECD) [16] 

Результат трансформаційних ефектів нових технологій загального 
призначення в області інформації та комунікацій 

2 Світовий банк [17] Нова парадигма прискореного економічного розвитку, заснована 
на обміні даними в режимі реального часу 

3 British Computer Society (BCS), 
The Chartered Institute for IT [18] 

Економіка, заснована на цифрових технологіях, ведення бізнесу 
на ринках, що спираються на мережу Інтернет 

4 Economist Intelligence Unit 
(EIU), IBM Institute for Business 
Value [19] 

Економіка, здатна надати високоякісну ІКТ-інфраструктуру і 
мобілізувати можливості ІКТ для забезпечення потреб 
споживачів, бізнесових організацій та держави 

5 Департамент комунікації та 
цифрової економіки Австралії 
[20] 

Глобальна мережа економічних і соціальних видів діяльності, які 
підтримуються завдяки таким платформам, як Інтернет, а також 
мобільними і сенсорними мережами 

6 Уряд Великої Британії [21] Виробництво цифрового обладнання, видавнича діяльність, 
медійне виробництво та програмування 

7 Кабінет Міністрів України [22] Діяльність, в якій основними засоби (факторами) виробництва є 
цифрові (електронні, віртуальні) дані як числові, так і текстові 

8 С. Веретюк, Л. Кіт [23; 24] Трансформація всіх сфер економіки завдяки перенесенню 
інформаційних ресурсів та знань на комп’ютерну платформу з 
ціллю їх подальшого використання 

9 С. Коляденко [12] Економіка, що базується на виробництві електронних товарів і 
сервісів високотехнологічними бізнес-структурами і дистрибуція 
цієї продукції за допомогою електронної комерції 

10 Т. Лозова, Г. Олійник, 
О. Олійник [25] 

Надання послуг, виробництво, продаж і постачання продуктів як 
через комп'ютерні мережі, так і на основі договорів всього 
технологічного циклу, системи обліку, звітності та фінансів 

11 П. Пуцентейло [14] Результат трансформаційних ефектів нових технологій загального 
призначення в сфері інформації та комунікації, що впливають на 
всі сектори економіки і соціальної діяльності 

12 Н. Краус [13] Економіка, що базується на цифрових комп’ютерних технологіях 
та сьогодні все частіше переплітається з традиційною 
економікою, роблячи чітке розмежування складнішим 
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калфа) і закон зворотного ціноутворення (закон
Дж. Гільдера). Так, на первинних стадіях розвитку циф$
рової економіки удосконалення техніки і технології,
підвищення якості продукції, що випускається, незмінно
супроводжувалися її здороженням і відносним зменшен$
ням величини одержуваного прибутку. Дж. Гільдер при$
пустив, а практика господарської діяльності підтверди$
ла його припущення, що в міру нарощування потужнос$
тей комп'ютерів, розширення і вдосконалення мереже$
вих структур відбувається абсолютне й відносне знижен$
ня цін на інформаційно$комунікаційні технології, а на
одиницю використаної інформації наближається до нуля.

Відповідно до мережевого ефекту цінність мереж
для користувачів залежить від їх числа, і в міру експо$
ненціального збільшення учасників мережевої взаємодії
починає діяти синергетичний ефект, що виражається в
поліпшенні якості обслуговування абонентів, збільшен$
ня можливостей доступу до різноманітної інформації,
розширенні просторових меж, внаслідок чого геогра$
фічна віддаленість агентів втрачає своє значення.

ВИСНОВКИ
Процес цифровізації економіки призводить до неми$

нучої трансформації соціально$економічної парадигми
суспільного розвитку. Поява цифрової економіки пов'я$
зана з переходом на нову, вищу стадію виробництва то$
варів і послуг на основі застосування інформаційних тех$
нологій. Цифрова трансформація змінює конкурентні
позиції компаній, розмиває географічні кордони їх діяль$
ності, вдосконалює і оптимізує бізнес$моделі.

Для успішного розвитку цифрової економіки і ско$
рочення розриву з країнами$лідерами Україні потрібна
стратегія випереджаючої цифровізації економіки, яка б,
з одного боку, ураховувала її значну структурну і тех$
нологічну відсталість від розвинених країн і виступала
одним із важелів швидкого подолання цієї відсталості, а
з іншого боку, дозволила б суттєво трансформувати
підходи держави до процесів управління економікою і
системи прийняття стратегічних і оперативних рішень для
адекватного реагування на поточні і майбутні виклики і
загрози, що постають перед нашою країною. У цьому
зв'язку важливими є питання формування кадрових, інте$
лектуальних і технологічних ресурсів для розробки і ре$
алізації цієї стратегії, а також гнучкої нормативної бази
впровадження цифрових технологій в усі сфери еконо$
міки, державного управління і суспільного життя.

Література:
1. Management of Permanent Change / Editors: Horst

Albach, Heribert Meffert, Andreas Pinkwart, Ralf
Reichwald. Springer Gabler, Wiesbaden, 2015. 240 p.

2. Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy.
U.S. Bureau of the Census. URL: http://www.census.gov/
content/dam/Census/library/working$papers/2001/econ$
/digitalecon.pdf (дата звернення: 15.05.2018).

3. Markovitch S., Willmott P. Accelerating the digi$
tization of business processes / McKinsey, 2014. URL: http:/
/www.mckinsey.com/business$functions/digital$mckin$
sey/our$insights/accelerating$the$digitizationof$business$
processes (дата звернення: 15.05.2018)

4. Negroponte N. Being Digital. NY: Knopf. 1995. 256 p.
5. Niebel, T. 2014. "ICT and Economic Growth: Com$

paring Developing, Emerging and Developed Countries."
ZEW Discussion Paper 14$117, ZEW Centre for European
Economic Research, Mannheim, Germany.

6. Tapscott D. The Digital Economy Anniversary
Edition: Rethinking promise and peril in the age of
networked intelligence, McGraw$Hill; 2014. 448 p.

7. Шваб К. Четвертая промышленная революция.
Монография. Пер. с англ. М.: Изд$во "Э"; 2017. 208 с.

8. Джусов О.А., Апальков С.С. Цифрова економіка:
структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу.
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ecn/article$/view/
3058/2746

9. Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки
України як можливість проривного розвитку: моногра$
фія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України,
Ін$т економіки пром$сті. — К., 2018. — 252 с.

10. Цифровізація економіки України: трансформа$
ційний потенціал: монографія / За ред. В.П. Вишневсь$
кого та С.І. Князєва; НАН України, Ін$т економіки
пром$ті. Київ, Академперіодика, 2020. 188 c.

11. Карчева Г.Т. Цифрова економіка та її вплив
на розвиток національної та міжнародної економіки /
Г.Т. Карчева, Д.В. Огородня, В.А. Опенька // Фінансо$
вий простір. — 2017. — № 3 (27). — С. 13—21.

12. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумо$
ви та етапи становлення в Україні і у світі / С.В. Коля$
денко // Економіка. Фінанси. Менеджмент. — 2016. —
№ 6. — С. 105—112.

13. Краус Н.М. Цифрова економіка: тренди та перс$
пективи авангардного характеру розвитку [Електрон$
ний ресурс] / Н.М. Краус, О.П. Голобородько, К.М.
Краус // Ефективна економіка. — 2018. — № 1. — Ре$
жим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/
1— 2018/8.pdf

14. Пуцентейло П.Р., Гуменюк О.О. Цифрова еко$
номіка як новітній вектор реконструкції традиційної
економіки. Інноваційна економіка. 2018. № 5—6 (75).
С. 131—143.

15. Coase R. The Nature of the Firm, Econometrica.
1937;4(16): 386—405.

16. The Concept of a 'Digital Economy' [Electronic
resource]. — Access mode: http://odec.org.uk/theconcept$
of$a$digital$economy/— Title from the screen

17.  Цифровая повестка Евразийского экономичес$
кого союза до 2025 года: перспективы и рекомендации.
М.: Группа Всемирного банка; ЕЭК. 2018.

18. BCS Policy Hub. URL: http://policy.bcs.org/
position_statements/digital$economy

19. Economist Intelligence Unit (EIU). (2011). Digital
economy rankings 2010 beyond e$readiness. EIU and IBM.
URL: https://www 935.ibm.com/ services/us/gbs/bus/pdf/
eiu_digital$economy$rankings 2010_final_web.pdf

20. Department of Broadband, Communications and the
Digital Economy, Australia's Digital Economy: Future
Directions (2009).

21. UK Digital Strategy. URL: https://www.gov.uk/
government/$publications/uk$digital$strategy/uk$digital$
strategy

22. Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67$р
"Про схвалення Концепції розвитку цифрової еконо$
міки та суспільства України на 2018—2020 роки та зат$
вердження плану заходів щодо її реалізації". URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67$2018$%D1%80

23. Веретюк C.М., Пілінський В. В. Визначення пріо$
ритетних напрямків розвитку цифрової економіки в

№ 
п/п Компанія Основна сфера діяльності Капіталізація, 

млрд дол. 
1 Apple Виробництво електроніки та 

інформаційних технологій 577,4 

2 Google Інтернет-сервіси, додатки, 
відеохостинг Youtube 547,9 

3 Microsoft Виробництво програмного 
забезпечення 443,0 

4 Amazon Торгівля в Інтернеті 360,0 
5 Wells Fargo Банки 299,0 
6 Samsung ПК, мобільні пристрої, побутова 

техніка та електроніка 254,0 

7 China Mobile Телекомунікації 250,0 
8 Verizon Телекомунікації 229,0 
9 AT & T Телекомунікації 226,0 
10 Walmart Рітейл 216,9 

Таблиця 2. Капіталізація світових компаній, 2019 рік

Джерело: [29].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/202014

Україні // Фінансовий простір № 3 (27) // Наукові за$
писки Українського НДІ зв'язку.— 2016. — № 2. —
С. 51—58.

24. Кіт Л.З. Еволюція мережевої економіки / Л.З.
Кіт // Вісник Хмельницького національного універ$
ситету. — Економічні науки. — 2014. — № 3. — Т. 2. —
С. 187—194.

25. Лозова Т.І., Олійник Г.Ю., Олійник О.А. Ци$
фровізація проведення технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна: земельних ділянок, розташованих на
них будівель, споруд та передавальних пристроїв. Еко$
номіка та держава. 2019. № 1. С. 4—9. DOI: 10.32702/
2306$6806.2019.1.4/

26. Алетдинова А.С., Бабкин А.В. и др. Цифровая
трансформация экономики и промышленности: пробле$
мы и перспективы: монография / Под ред. д$ра экон.
наук, проф. А.В. Бабкина. — СПб: Изд$во Политехн.
Ун$та, 2017. — 807 c.

27. Шелест О., Кутовий Я., Самоходський І. Розви$
ток української ІТ$індустрії: аналітичний звіт, 2018.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://
ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_$
UKR.pdf

28. Об'єм ринку e$commerce в Україні перетнув
50 млрд грн. Електронний чек сприятиме розвитку рин$
ку і захисту прав споживачів [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: https://brdo.com.ua/top/ob$yem$rynku$
e$commerce$v$ukrayini$peretnuv$50$mlrd$grn$elektron$
nyj$chek$spryyatyme$rozvytku$rynku$zahystu$prav$
spozhyvachiv/

29. Brand Finance: [сайт]. URL: http://brandfinan$
ce.com (датазвернення: 15.03.2019).

References:
1. Albach, H. Meffert, H. Pinkwart, A. and Reichwald,

R. (2015), Management of Permanent Change, Springer
Gabler, Wiesbaden, Germany.

2. Mesenbourg, T. L. (2001), "Measuring the Digital
Economy. U.S. Bureau of the Census", [Online], available
at: http://www.census.gov/content/dam/Census/library/
working$papers/2001/econ/digitalecon.pdf (Accessed
15 May 2020).

3. . Markovitch, S. and Willmott, P. (2014), "Accele$
rating the digitization of business processes", [Online],
available at: http://www.mckinsey.com/business$functions/
digital$mckinsey/ourinsights/accelerating$the$digitization$
of$business$processes (Accessed 15 May 2020).

4. Niebel, T. (2014), ICT and Economic Growth: Com$
paring Developing, Emerging and Developed Countries,
ZEW Discussion Paper 14—117, ZEW Centre for European
Economic Research, Mannheim, Germany.

5. Negroponte, N. (1995), Being Digital, Knopf, NY, 256 p.
6. Tapscott, D. (2014), The Digital Economy

Anniversary Edition: Rethinking promise and peril. In the
age of networked intelligence, McGraw$Hill, 448 p.

7. Schwab, K. (2017), The Fourth Industrial Revolution:
monograph, Publishing House "E", Moscow, 208 p.

8. Dzhusov, O. A. and Apalkov, S. S. (2016), "Digital
economy: structural changes in the international capital
market", [Online], available at: http://journals.iir.kiev.ua/
index.php/ec_n/$article/view/3058/2746. (Accessed
15 May 2020).

9. Lyashenko, V. I. and Vyshnevs'kyy, V. P. (2018),
Tsifrovaya transformatsiya ekonomiki i promyshlennosti:
problemy i perspektivy [Digital transformation of economy
and industry: issues and prospects], NAN Ukrayiny, In$t
ekonomiky prom$sti, Kyiv, Ukraine.

10. Vyshnevs'kyy, V. P. and Kniaziev, S. I. (2020),
Tsyfrovizatsiia ekonomiky Ukrainy: transformatsijnyj
potentsial: monohrafiia [Digital economy of Ukraine:
transformational potential: monograph], NAN Ukrainy, In$
t ekonomiky prom$ti. Kyiv, Akademperiodyka

11. Кarcheva, G. T. Ogorodnya, D. V. and Open'ka, V.
A (2017), "The digital economy and its impact on the

development of national and international economics",
Finansovyy prostir, vol. 3, pp. 13—21.

12. Kolyadenko, S. V. (2016), "Digital economy: precon$
ditions and stages of formation in Ukraine and in the world",
Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 6, pp. 105—112.

13. Kraus, N. M. Holoborod'ko, O. P. and Kraus, K. M.
(2018), "Digital economy: trends and prospects for the
avant$garde nature of development", Efektyvna ekonomika,
vol. 1, [Online], available at: http://www.economy.nay$
ka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (Accessed 05 May 2020).

14. Putsenteilo, P. R. and Humeniuk, O. O. (2018),
"Digital economy as the newest vector of reconstruction of
traditional economy", Innovatsiina ekonomika, vol. 5—6
(75), рр. 131—143.

15. Coase, R. (1937), "The Nature of the Firm", Econo$
metrica, vol. 4 (16), рр. 386—405.

16. Odec.org.uk (2018), "The Concept of a Digital
Economy", available at: http://odec.org.uk/theconcept$of$
a$digital$economy  (Accessed 15 May 2020).

17. The World Bank Group (2018), Cifrovaja povestka
Evrazijjskogo ehkonomicheskogo sojuza do 2025 goda:
perspektivy i rekomendacii [Digital Agenda of the Eurasian
Economic Union until 2025: Prospects and Recommen$
dations], Gruppa Vsemirnogo banka, EEhK, Moscow, Russia.

18. Policy.bcs.org (2018), "BCS Policy Hub", available
at: http://policy.bcs.org/position_statements/digital$
economy (Accessed 15 May 2020).

19. Economist Intelligence Unit (2011), "Digital
economy rankings 2010 beyond e$readiness", EIU and IBM,
available at: https://www 935.ibm.com/services/us/gbs/
bus/pdf/eiu_digital$economy$rankings 2010_final_web.pdf
(Accessed 15 May 2020).

20. Department of Broadband Communications and the
Digital Economy (2009), "Australia's Digital Economy:
Future Directions", Department of Broadband Commu$
nications and the Digital Economy, Canberra, Australia.

21. UK Digital Strategy (2017), available at: https://
www.gov.uk/government/$publications/uk$digital$
strategy/uk$digital$strategy (Accessed 15 May 2020).

22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "Concept
of development of digital economy and society of Ukraine
for 2018—2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/67$2018$%D1%80 (Accessed 4 May 2020).

23. Veretiuk, C.M. and Pilins'kyj, V.V. (2016), "Defining
priority areas for the development of the digital economy
in Ukraine", Naukovi zapysky Ukrains'koho naukovo$
doslidnoho instytutu zv'iazku, vol. 2, pp. 51—58.

24. Kit, L. Z. (2014), "The evolution of the network
economy", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho univer$
sytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3, рр. 187—194.

25. Lozova, T. Oliinyk, H. and Oliinyk, O. (2019),
"Digitalization of the technical inventory of real estate
objects: land plots and buildings, structures and transmitters
located on them", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 4—9.

26. Aletdinova A. S., and Babkin A. V. (2017), Tsifrovaya
transformatsiya ekonomiki i promyshlennosti: problemy i
perspektivy [Digital transformation of economy and
industry: issues and prospects], Izd$vo Politekhn. Un$ta,
St.Pitersburg, Russia.

27. Shelest, O. Kutovyj, Ya. and Samokhods'kyj, I.
(2018), "Development of the Ukrainian IT$industry:
analytical report", [Online], available at: https://ko.com.$
ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf
(Accessed 15 May 2020).

28. Brdo.com.ua (2018), "The volume of the e$
commerce market in Ukraine has exceeded UAH 50 billion.
The electronic check will promote market development and
consumer protection", available at: https://brdo.com.ua/
top/ob$yem$rynku$e$commerce$v$ukrayini$peretnuv$50$
mlrd$grn$elektronnyj$chek$spryyatyme$rozvytku$rynku$
zahystu$prav$spozhyvachiv/ (Accessed 15 May 2020).

29. Brandfinance.com (2020), "Brand Finance", available
at: http://brandfinance.com (Accessed 15 May 2020).
Стаття надійшла до редакції 20.07.2020 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

15www.economy.in.ua

УДК 330.11: 336.763

О. В. Ярошевська,
д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя
ORCID ID: 0000H0003H3569H8763

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

В КАТЕГОРІЯХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

DOI: 10.32702/2306�6806.2020.8.15

O. Yaroshevska,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor

of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

PROBLEMS OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT IN THE CATEGORIES OF MODERN
ECONOMIC THEORIES

Предметом дослідження є теоретикоJметодологічні основи розвитку фінансового ринку і кругообігу

капіталу. Об'єктом дослідження є категоріальний апарат сучасних економічних теорій, що формалізуJ

ють механізм функціонування фінансового ринку. Для написання статті використано загальнонаукові

методи дослідження аналізу і синтезу, індукції і дедукції, індекси. У статті узагальнено основні теоретиJ

коJметодологічні підходи до дослідження ринків капіталу такими теоріями: неокласицизму, ціноутвоJ

рення і оподаткування капітальних активів, поводження цін на фінансовому ринку, динамічної волаJ

тильності, ефективного фондового ринку, біхевіоризму, арбітражного ціноутворення, випадкового блуJ

кання цін на акції, вартісного інвестування, раціональних очікувань, фрактальності фінансових ринків,

реактивною теорією (надреакцій, недореакцій, контрреакцій), асиметричності інформації, фінансової

нестабільності, технічного і фундаментального аналізу, фінансіалізації. Показано, що диференціація заJ

значених теорій визначається акцентом на різні елементи, які лежать в основі функціонування фінансоJ

вих ринків, — об'єкти (ціни активів, курси цінних паперів, процентні ставки); суб'єкти (їх поведінка, очіJ

кування, мотивація); інституціональне середовище (ступінь державного регулювання, оподаткування,

умови обміну інформацією та її характеристики, конкуренція).

Доведено, що дестабілізуючими факторами розвитку фінансових ринків є: брак інформації, унікальJ

на спекулятивна природа, складність визначення справедливої вартості цінних паперів, значний вплив

поведінкових факторів на прийняття інвестиційних рішень. Запропоновано доповнити неокласичну екоJ

номічну парадигму, яка робить акцент на аналізі взаємодії попиту та пропозиції, теорією поведінкових

фінансів, яка грунтується на відносних очікуваннях індивідуальної особи щодо таких параметрів, як коJ

рисність, прогнозування позитивних чи негативних фінансових результатів; враховує особистісні мотиJ

ви поведінки емітентів і інвесторів на фінансовому ринку і припускає нераціональність їх поведінки.

Основним напрямом державного регулювання фінансових ринків визначено забезпечення його розвитJ

ку в напряму зменшення інформаційної асиметрії.

The subject of research is the theoretical and methodological foundations of financial market development

and capital circulation. The object of research is the categorical apparatus of modern economic theories that

formalize the mechanism of functioning of the financial market. To write the article, general scientific methods

of analysis and synthesis, induction and deduction, indices were used. The article summarizes the main theoretical

and methodological approaches to the study of capital markets by the following theories: neoclassicism, pricing

and taxation of capital assets, financial market price behavior, dynamic volatility, efficient stock market,

behaviorism, arbitrage pricing, random stock price wandering rational expectations, fractality of financial

markets, reactive theory (overreactions, underreactions, counterreactions), information asymmetry, financial

instability, technical and fundamental analysis, financialization. It is shown that the differentiation of these

theories is determined by the emphasis on the various elements that underlie the functioning of financial markets —

objects (asset prices, securities prices, interest rates); subjects (their behavior, expectations, motivation);

institutional environment (degree of state regulation, taxation, conditions of information exchange and its

characteristics, competition). It is proved that destabilizing factors in the development of financial markets are:

lack of information, unique speculative nature, the difficulty of determining the fair value of securities, the

significant influence of behavioral factors on investment decisions. It is proposed to supplement the neoclassical

economic paradigm, which emphasizes the analysis of the interaction of supply and demand, the theory of

behavioral finance, which is based on the relative expectations of the individual regarding parameters such as
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usefulness, forecasting positive or negative financial results; takes into account the personal motives of the

behavior of issuers and investors in the financial market and assumes the irrationality of their behavior. The

main direction of state regulation of financial markets is to ensure its development in the direction of reducing

information asymmetry.

Ключові слова: фінансовий ринок, економічна теорія, розвиток, попит, пропозиція, ефективність.
Key words: financial market, economic theory, development, demand, supply, efficiency.

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Нові явища, що спостерігаються на світових фінан$

сових ринках, змушують науковців вдаватися до ревізії
основних понять і гіпотез економічної науки. Розвиток
ринків цінних паперів — це безперервний еволюційний
процес, орієнтований на акумуляцію інвестиційних ре$
сурсів для економічного зростання і сталості фінансо$
вих систем [1, с. 7]. Ознакою сучасної економіки і фінан$
сових систем стала нестабільність. Вона більше не сприй$
мається виключним явищем, а становиться їх внутріш$
ньою властивістю. Причини циклічного розвитку еко$
номіки і виникнення фінансових катастроф досі не є
повністю з'ясованими і потребують системного погля$
ду скрізь призму історичного екскурсу.

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

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

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Дослідження проблем кругообігу капіталу та фор$
мування фінансового ринку започатковано і розвивало$
ся відомими вченими$економістами різних історичних
епох, серед яких: Тюрго А., Смит А., Рикардо Д., Блауг М.,
Бастиа Ф., Бем$Баверк Е., Маркс К., Туган$Баранов$
ський М., Кондратьєв М., Маршалл А., Кейнс Дж.,
Хікс Д., Самуельсон П. Кожний підхід не розкриває при$
роду капіталу повністю, що одночасно підтверджує
складний зміст категорії й не простий процес розвитку
самої економічної науки, що найчастіше ставилася на
службу існуючим соціально$економічним системам.

Переосмислення думок класиків політичної еко$
номії в частині окремих питань становлення ринків ка$
піталу віддзеркалюють праці таких сучасних учених: Ба$
дєа Л. [Badea L.], Дайцман С. [Dajcman S.] (структура і
закономірності розвитку європейського ринку капі$
талів); Барташевська Ю., Малишенко К., Пластун О.,
Яворський А. (фрактальний аналіз фінансових ринків,
гіпотеза надреакцій, мутаційна теорія); Бичіна Ю., Гу$
ляєва Л., Кулик А., Хохич Д. (податкове регулювання роз$
витку фінансових ринків); Грейнджер В. [Granger W.],
Колосов А., Мацелюх Н., Піскун О., Радзієвська В. (по$
ходження цін і процентних ставок на фінансовому рин$
ку та їх хеджування). Високо оцінюючи науковий доро$
бок зазначених авторів, слід визнати нагальну потребу
узагальнення їх думок з приводу рушійних сил розвит$
ку сучасного ринку капіталу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення закономірностей еволюції

економічних теорій фінансового ринку та кругообігу
капіталу, їх застосування для пояснення сучасних тен$
денцій розвитку фінансового ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Згідно з класичною теорією вартості кількість капі$

талу та норма прибутку визначається балансом намірів
домогосподарств до заощадження та інвестицій. Голов$
ною метою учасників фінансового ринку є: для ре$

ципієнтів — формування капіталу, для інвесторів —
підвищення добробуту, яке називається доходом, а
якщо воно виражається у відсотках до вартості інвес$
тицій — ставкою доходу [2, c. 67]. Крім значення дохід$
ності, фінансові аналітики мають справу також з неви$
значеністю одержання доходу, а саме з нею пов'язаний
аналіз ризику.

Значний внесок у теорію фінансових ринків зробив
англійський економіст кінця XIX — початку XX ст.
Альфред Маршалл (англ. Alfred Marshall; 1842—1924),
який виходив із того, що формування ринкових цін на
капітал відбувається в результаті взаємодії попиту і про$
позиції. Він пов'язував зміну попиту з категорією гра$
ничної корисності, а пропозиції — з вирішальним впли$
вом витрат виробництва. Визначення та сутність процен$
ту визнається результатом не еквівалентного обміну, а
встановлення ринкової рівноваги. У теорії, розробленій
Джоном Мейнардом Кейнсом (англ. John Maynard
Keynes, 1883—1946), зазначається, що рівень норми
відсотка є винагородою за фактичну втрату ліквідності
інвестованих грошей. Найбільше значення мають такі
аспекти його теорії, як формування макроекономічної
рівноваги, дослідження асимптоматичних функцій по$
питу на фінансовий капітал, ефекти інвестиційних пас$
ток.

Фінансові теорії часто базуються на явних або не$
явних припущеннях, які стосуються імовірнісної струк$
тури випадкових процесів, що лежать в основі динаміки
цінових даних (прибутковість акцій, курси валют, про$
центні ставки тощо). У статті Бадеа Л. (Badea L.) на при$
кладі Франції, її основних бірж і фондових індексів по$
казано виникнення і розвиток моделі ціноутворення
капітальних активів САРМ (англ. Capital Asset Pricing
Model), можливість її застосування, роль коефіцієнта
бета (β) у цій моделі, а також можливості її розвитку і
недоліки. САРМ розрізняється за типами ризиків, яким
суб'єкт піддається на ринку: ризики, специфічні для
фірми (несистематичний ризик), і ризики, що виплива$
ють із загальної еволюції ринку (систематичний ризик).
Будь — який інвестор піддається певному ступеню ри$
зику при інвестуванні в ринок і результат його інвести$
ційної діяльності може виявитися вище або нижче рівня
очікувань [3, с. 176].

Дослідженням Дайцман С. (Dajcman S.) емпірично
перевірено дієвість моделі CAPM для словенського фон$
дового ринку, які показали її слабку дієвість, оскільки
не дотримано: по$перше, акції з нульовою бетою не при$
носять такого ж доходу як безризикові активи, по$дру$
ге, позитивну взаємозалежність ризику і прибутковості
не підтверджено [4, с. 308]. Ринковий ризик робить до$
ходи інвестора по інвестиційному портфелю невизна$
ченим і модель САРМ не враховує характеристик спо$
живання, тоді як добробут є проміжною ланкою між
фінансовими активами і споживанням.

Нобелівський лауреат Джеймс Тобін (англ. James
Tobin, 1918—2002) довів, що оптимальним для ризико$
ваного інвестора портфелем буде ринковий портфель
(з вагами активів, відповідними вагам, що складаються,
на ринку), в якому залишається тільки систематичний
ризик, не усунений диверсифікацією капіталу. Він за$
пропонував для оцінки фінансового капіталу викорис$
товувати певний показник, названий коефіцієнтом То$
біна — це відношення ринкової вартості акцій до балан$
сової вартості акцій компанії. Дж. Тобін запропонував
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ввести міжнародний податок на валютні операції з
інструментами, номінованими в іноземній валюті, метою
якого було зниження волатильності валютних курсів на
міжнародному рівні. В сучасних умовах розуміння по$
датку Дж. Тобіна відрізняється від базової ідеї, оскіль$
ки ним називають податки не лише на валютні операції,
а на будь$які операції з фінансовими інструментами [5,
c. 41], тобто на фінансові транзакції [6, c. 48]. Його плат$
никами є фінансово$кредитні організації, інвестиційні,
брокерські і страхові компанії, пенсійні і хедж$фонди.

У розвиток теорії поводження цін на фінансовому
ринку важливий внесок зробили Уільям Шарп (англ.
William Forsyth Sharpe, 1934). Гаррі Макс Марковіц
(англ. Harry Max Markowitz, 1927), Мертон Говард
Міллер (англ. Merton H. Miller, 1923—2000), які отри$
мали Нобелівську премію за свій науковий доробок.
Ознакою розвиненості економіки є стан її фінансового
ринку, який є визначальним для інших галузей націо$
нального господарства. Пріоритетом неринкових еко$
номік є примат інвестицій у реальні активи, тоді як
більшість грошового капіталу в інших умовах спрямо$
вується в фінансовий сектор, що сприяє зростанню
реальних інвестицій.

Оцінка руху цінних паперів часто демонструвала
позитивні і негативні ексцеси, непостійність дисперсії,
елімінування яких було запропоновано через заміну
нормального розподілу на Вільфредо Парето на честь
його автора (італ: Wilfried Fritz Pareto, 1848 — 1923).
Критеріями оптимізації є: будь$яка зміна, яка не запо$
діює збитків одній стороні й при цьому приносить ко$
ристь іншій, є поліпшенням; рішення, у порівнянні з яким
будь$яке інше погіршує положення хоча б однієї з кон$
фліктних сторін, є позитивним; різноманітність умов, у
рамках яких формуються критерії оптимальності обох
сторін [7, с. 62].

Нові виявлені закономірності привели до розвитку
моделей динамічної волатильності. Було встановлено,
що під час криз історичні кореляції між класами активів
та її характеристики, як правило, кардинально зміню$
ються. Нормальний характер активів зникає, натомість
виникає висока кореляція окремих класів активів, а
альтернативні інвестиції, які були обрані на основі їх
здатності генерувати альфа без бета, раптово приносять
високу бета з низькою альфа [8, с. 43].

Відомим представником вимірювання і прогнозуван$
ня волатильності фінансового ринку є Тим Петер Бол$
лерслев (англ. Tim Peter Bollerslev, 1958) на основі інтег$
рованої моделі GARCH (Integrated Generalized Auto$
regressive Conditional heteroscedasticity), призначеної
для узагальнення аналізу часових рядів та авторегресії
умовної гетероскедастичності. Під останньою у статиці
розуміють послідовність випадкових величин, якщо
вони мають різну дисперсію. Термін означає "різна дис$
персія" і походить від грецького слова "hetero" ("інший")
і "skedasis" ("дисперсії"). Якщо послідовність випадко$
вих величин має постійну дисперсію, то це явище носить
назву "гомоскедастичність" (від грецького homos —
рівний, однаковий, взаємний, загальний).

Критиками гіпотези ефективного фондового ринку
є біхевіористи (англ. behaviorism, behaviourism, від англ.
behavior — "поведінка"), які стверджують, що вона не
враховує специфіку людської поведінки, її раціо$
нальність. Проте, опоненти вважають, що ринки можуть
бути ефективними навіть тоді, коли деякі групи інвес$
торів є ірраціональними і взаємозв'язаними. Їх аргумен$
ти зводяться до такого: фондові ринки мають аномалії,
коли вони стають загальновідомими, інвестори почина$
ють їх послабляти і усувати. Виникає парадокс: по$
стійний пошук неефективних тенденцій робить ринок
ефективнішим. Їх причинами є: відхилення ринкової ціни
акцій від їх внутрішньої вартості (її переоцінка стиму$
лює емісійний процес, тоді як недооцінка — ні), пріори$
тет форми над змістом, викривлення інформації про
інвестиційну привабливість, спотворення результатів

оцінки потрібної інвесторам прибутковості, що вихо$
дять з передумови ефективності ринку.

Стівен Алан Росс (англ. Stephen Alan Ross, 1944 —
2017) запропонував теорію арбітражного ціноутворен$
ня (The Arbitrage Pricing Theory — APT) як альтерна$
тивну версію моделі оцінки капітальних активів, яка ак$
центує увагу на зв'язок між дохідністю і ризиком за
цінними паперами. Він довів, що існує певна кількість
факторів, які мають вартісну оцінку і впливають на став$
ку очікуваного доходу за цінним папером. Якщо дія за$
значених факторів обмежена, то на ринку капіталів
створюються можливості для арбітражних операцій" а
очікувана дохідність цінного папера є функцією безри$
зикової процентної ставки і різноманітних факторів,
кожний з яких визначений ринковою ціною. У моделі
арбітражного ціноутворення міститься набір різнома$
нітних джерел систематичного ризику, що дозволяє вра$
ховувати чинники, які специфічні для певного сегмен$
ту, галузі. Найбільше вагомими з них є: зміни в рівні ВВП
та промислового розвитку, інфляційні очікування,
різниця в дохідності низько$ і високоризикових цінних
паперів.

У теорії випадкового блукання цін на акції також
існують опоненти [9, с. 87]. Оскар Моргенштерн (нім.
Oskar Morgenstern, 1902—1977) та Сер Клайв Вільям
Джон Грейнджер (англ. Sir Clive William John Granger,
1934 — 2009) виявили незначну негативну автокореля$
цію прибутковості окремих акцій усепереч динаміки
ринкових фондових індексів [10, с. 17]. Вони погоджу$
ються, що короткострокові коливання цін підкоряють$
ся випадковому блуканню, проте довгострокові — ні.

Юджин Фама (англ. Eugene F. Fama; 1939) формалі$
зував три постулати теорії ефективного ринку: забез$
печення повноти фондових ринків; конкурентність по$
ведінки споживачів і виробників; досягнення стану
рівноваги. Порушення хоча б однієї з цих умов призво$
дить до неефективного розміщення ресурсів і втрат у
суспільному добробуті. Принцип повноти ринків перед$
бачає можливість забезпечення комунікації між своїми
учасниками та їх інформування щодо укладання взає$
мовигідних угод.

Відомий американський економіст і професійний
інвестор Бенджамін Грехем (англ. Benjamin Graham,
1894 — 1976) є автором теорії вартісного інвестування
(англ. value investing). Заробляючи мільйони на фондо$
вому ринку, він прагнув передати свої знання учням і
випустив цілу плеяду геніальних фінансистів, особливе
місце серед яких займає Воррен Едвард Баффет (англ.
Warren Edward Buffett, 1930) — успішний американсь$
кий інвестор, підприємець, філантроп. У 1949 році вий$
шла книга Бенджаміна Грехема "Розумний інвестор", у
якій викладено зміст раціонального підходу, що може
підняти процес інвестування на професійний рівень за
рахунок виявлення недооцінених акцій, передбачення
поведінки ринку в майбутньому. Його висновки дають
корисні поради для інвесторів в умовах непередбачува$
ності і хаотичності.

Інформаційний аспект у поведінці ринкових су$
б'єктів займає важливе місце також у теорії раціональ$
них очікувань, розробленій у 60—70$тих роках минуло$
го століття Робертом Емерсоном Лукасом (англ. Robert
Emerson Lucas, 1937). Зазначений американський еко$
номіст отримав Нобелівську премію у 1995 р. за розви$
ток і зміну гіпотези раціональних очікувань учасників
фондового ринку. Головний постулат його теорії поля$
гає в тому, що формування сподівань економічних
суб'єктів грунтується на використанні наявної доступ$
ної інформації за принципами оптимальності і раціо$
нальності. На схожих вихідних позиціях грунтується
теорія асиметричної інформації, започаткована амери$
канськими вченими Джорджем Акерлофом (англ.
George Akerlof, 1940), Майклом Спенсом (англ. Michael
Spence; 1943), Джозефом Стігліцем (англ. Joseph Stiglitz,
1943).
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"Хвильову" теорію розроблено Ральфом Нельсоном
Еліоттом (англ. Ralph Nelson Elliott; 1871 — 1948). Згідно
з нею рух цін на фінансових ринках складається з по$
стійно повторюваних циклів. Типовим циклом вважаєть$
ся послідовність п'яти хвиль на стадії зростання ціни з
подальшими трьома хвилями на стадії спаду. З практич$
ної точки зору реалістичнішою є так звана "теорія ход$
іння навмання", або "теорія випадкового кроку (Random
Walk Theory), згідно з якою курси акцій змінюються
безсистемно незалежно від історичних змін, тому їх не
можна передбачити на підставі кон'юнктурних даних
минулих часів, оскільки вони не залежать від поперед$
ньої динаміки. Коливання цін має суто випадковий ха$
рактер, тож отримання арбітражного прибутку шляхом
прогнозування на підставі інформації минулих періодів
неможливе.

Основоположником фрактальної теорії є Б. Ман$
дельброт (фр. Benoоt B. Mandelbrot, 1924 — 2010) [11, с.
11]. Досліджуючи економіку, він виявив, що зовні
довільні коливання ціни можуть слідувати приховано$
му математичному порядку в часі, що не описується
стандартними гаусівськими кривими. Мандельброт про$
стежив симетрію як тривалих, так і короткочасних ко$
ливань ціни, і показав, що за допомогою фрактальної
теорії можна створювати правдоподібні цінові діагра$
ми котирувань акцій або фондових індексів, оцінювати
ризики вкладення в різні акції (фрактал — від лат. fractus —
дроблений, розбитий — множина, що володіє властиві$
стю самоподібності).

Серед багатьох методів фрактального аналізу фі$
нансових ринків найбільший інтерес викликає R/S$ана$
ліз (метод Херста — Harold Edwin Hurst, 1880 — 1978),
що може бути застосований для вивчення часових рядів
в економіці і на ринках капіталу і дозволяє з'ясувати, чи
є ці ряди випадковими блуканнями.

Невід'ємною умовою розвитку фінансових ринків є
використання гіпотетичних підходів до визначення рин$
кової капіталізації, норми дивідендів, ринкових ко$
ефіцієнтів тощо [12, с. 54]. Вагоме значення мають такі
гіпотези: надреакцій (Overreaction Hypothesis) — відпо$
відно до якої інвестори здійснюють швидке прийняття
рішень про придбання цінних паперів у разі стрімкого
зростання їх цін, гіпотеза недореакцій (Underreaction
Hypothesis) — інвестори обережно підходять до
здійснення фінансових інвестицій, ретельно відслідко$
вуючи динаміку цін на фінансові активи. Якщо надреак$
ція не є результатом досягнення нового справедливого
рівня ціни, а лише комплексом психологічних, техніч$
них та інших, не пов'язаних з раціональністю факторів,
то слід очікувати корекцію ціни на ринкові активи до її
справедливого фундаментального рівня. Зазначені гіпо$
тези істотно лежать в основі розвитку фондового рин$
ку, а на їх реалізацію впливає біхевіористична поведін$
ка інвесторів — оптимістична чи песимістична, що ви$
значає оцінку відхилень ціни від фундаментальної вар$
тості активу та підходи до її прогнозування.

Причиною контрреакцій на фондовому ринку мо$
жуть бути такі фактори: фіксація прибутків трейдера$
ми, які прийняли не дуже виважене рішення у процесі
здійснення фінансових інвестицій; технічні аспекти —
аномально значні зміни ціни можуть свідчити про не$
визначеність справедливої ціни базового активу; рин$
кові (раціональні) фактори усвідомлення трендів попе$
реднього періоду.

Теорія фінансового резонансу є альтернативою
теорії фінансів, що пояснює процеси дестабілізації фон$
дових ринків під впливом інформаційних сигналів. Чин$
никами частоти коливань є: значна амплітуда вартості
цінних паперів, їх ринкова динаміка, кризові явища, па$
ніка на фондових ринках тощо. Зазначена теорія дозво$
ляє виділити наступні етапи процесу забезпечення ста$
більності та ефективності функціонування фондових
ринків: визначення індикатору сталого розвитку ринку,
його нормального коливання, оперативний аналіз інфор$

маційних сигналів, застосування превентивних заходів
стабілізації фондового ринку, оскільки факторами дес$
табілізації є: непередбачуваність інформаційних повідом$
лень, їх нерегулярність, різна сила впливу на ринок.

Хайман Філіп Мінскі (англ. Hyman Philip Minsky,
1919—1996), американський економіст, є представником
монетарного посткейнсіанства, автором гіпотези фінан$
сової нестабільності, або фінансової крихкості, в основі
якої лежить впевненість у нераціональній поведінці інве$
сторів. У 50$их роках минулого століття відбулася інтег$
рація теорій фінансових ринків із поділом на теорії еко$
номічного мейнстриму (mainstream economies) і неорто$
доксальні теорії (heterodox economics). Перша група
теорій відповідає переважаючому консенсусу в галузі
економічних досліджень і має такі ознаки: акцент на
розподілі ресурсів у заданому часовому інтервалі; ути$
літаризм; базування на маржинальних величинах; при$
пущення про перспективну раціональність суб'єктів;
методологічний індивідуалізм; гіпотеза загальної рівно$
ваги як цільового стану ринкової системи у цілому та її
складових; використання математичної логіки для опи$
су економічних процесів [13, c. 78]. Друга група теорій,
порівняно з першою, є менше формалізованою. Ключо$
вими є концепції: грошової економіки, активів тривалого
користування, ендогенності грошей, фінансової крих$
кості, які обгрунтовують взаємодію реальних і фінан$
сових ринків з позицій макроекономічного аналізу.

Теорія катастроф, яка базується на використанні фун$
даментального і технічного аналізу [14, с. 9], являє собою
модель ринку, що складається з двох груп учасників: фун$
даменталісти (приймають свої рішення про інвестування
виключно на основі фундаментального аналізу), чартисти
(стежать за графіками поведінки ринку із метою вироб$
лення прогнозів на основі технічного аналізу) Таким чи$
ном, в основі фінансового інвестування на фондових рин$
ках лежить їх прогнозованість та раціональність поведін$
ки інвесторів (повна, обмежена, відсутня).

Джозеф Юджин Стігліц (англ. Joseph Eugene Stiglitz;
1943) — американський економіст і професор Колумб$
ійського університету (Нью$Йорк); лауреат Нобелівсь$
кої премії з економіки 2001 року за дослідження ринків
з асиметричною інформацією вважав, що серед традиц$
ійних функцій кредитних ринків є дві основні: розподіл
капіталу, контроль над капіталом за допомогою банків.

Дослідження процесу фінансіалізації (англ.
financialization) базується на посткейнсіанській інвес$
тиційній теорії, основним напрямом якої є досліджен$
ня шляхів максимізації доходів, мінімізації витрат для
"економічної людини" (споживача, підприємця, найма$
ного працівника). Згідно з кейнсіанською інвестиційною
теорією для розвитку підприємництва повинні викону$
ватися дві умови: очікування прибутків та достатні ре$
сурси для реалізації проектів. Фінансіалізація прийшла
на зміну фордизму (англ. fordism). Абстрагуючись від
фінансової сфери, слід визнати, що виникнення термі$
ну пов'язано із американською технологією виробниц$
тва (конвеєр, стандартизація продукції), в основі якої
стояв Генрі Форд (англ. Henry Ford; 1863—1947). Остан$
ня концепція у фінансовій сфері мала за мету визначен$
ня оптимального рівня доходності та зростання мож$
ливостей для генерації прибутку. Перший підхід орієн$
тований на підвищення доходності операційної діяль$
ності для розширення виробництва (реальний сектор),
а також акціонерів, що відповідає можливості залучен$
ня додаткових інвесторів (фінансовий сектор).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
1. У статті узагальнено основні теоретико$методо$

логічні підходи до дослідження ринків капіталу такими
теоріями: неокласицизму, ціноутворення і оподаткуван$
ня капітальних активів, поводження цін на фінансово$
му ринку, динамічної волатильності, ефективного фон$
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дового ринку, біхевіоризму, арбітражного ціноутворен$
ня, випадкового блукання цін на акції, вартісного інве$
стування, раціональних очікувань, фрактальності фінан$
сових ринків, реактивною теорією (надреакцій, недоре$
акцій, контрреакцій), асиметричності інформації, фінан$
сової нестабільності, технічного і фундаментального
аналізу, фінансіалізації. Розглянуті теорії, попри різно$
маніття їх назв, не є суперечливими. Їх диференціація
визначається акцентом на різні елементи, які лежать в
основі функціонування фінансових ринків, — об'єкти
(ціни активів, курси цінних паперів, процентні ставки);
суб'єкти (їх поведінка, очікування, мотивація); інститу$
ціональне середовище (ступінь державного регулюван$
ня, оподаткування, умови обміну інформацією та її ха$
рактеристики, конкуренція).

2. Дестабілізуючими факторами розвитку фінансо$
вих ринків є: брак інформації, унікальна спекулятивна
природа, складність визначення справедливої вартості
цінних паперів, значний вплив поведінкових факторів на
прийняття інвестиційних рішень. Ймовірність дестабі$
лізації фондового ринку підвищується в момент зрос$
тання кількості інформаційних сигналів, які свідчать про
позитивний чи негативний вплив на ринок, невідпо$
відність частоти їх виникнення тенденціям динаміки
ринку. За цих умов неокласичну економічну парадигму,
яка робить акцент на аналізі взаємодії попиту та про$
позиції, необхідно доповнити теорією поведінкових
фінансів, яка враховує особистісні мотиви поведінки
емітентів і інвесторів на фінансовому ринку і припускає
нераціональність їх поведінки.

3. Неефективні фінансові ринки неспроможні забез$
печити автоматичне врівноваження попиту і пропозиції
за допомогою швидкої зміни цін з причин відсутності
повної чи надійної інформації та різних інституційних
обмежень. Теорія поведінкових фінансів грунтується на
відносних очікуваннях індивідуальної особи щодо та$
ких параметрів, як корисність, прогнозування позитив$
них чи негативних фінансових результатів. Неефек$
тивність фінансових ринків має негативний вплив на
розвиток поведінкової макроекономічної теорії, оскіль$
ки призводить до невідповідності очікуваних і фактич$
них результатів його учасників. Тому основним напря$
мом державного регулювання фінансових ринків має
стати забезпечення його розвитку в напрямі зменшен$
ня інформаційної асиметрії.

Перспективами подальших досліджень є розробка
напрямів державної політики, орієнтованої на зростан$
ня ефективності фінансового ринку.
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DESCRIPTIVE CONCEPT OF MODERNIZATION OF STATE FINANCE MANAGEMENT OF UKRAINE

НауковоJпрактичні рекомендації, наведені в статті, базуються на грунтовному аналізі мегатрендів та

трендів розвитку суспільних інститутів. Враховувались цілі сталого розвитку, визначені на засіданні ГеJ

неральної Асамблеї ООН у 2015 р., які згруповано за ефектами від управління державними фінансами

(соціальний, економічний, організаційний). Тренди розвитку вітчизняних суспільних інститутів сфорJ

мовані за результатами раніше проведених досліджень, які засвідчили незадовільний стан показників

бюджетної, боргової, інвестиційноJінноваційної стійкості та фінансової стійкості суб'єктів господарюJ

вання державного сектора економіки, що обумовлює необхідність проведення заходів із модернізації

управління державними фінансами. Це й було прийнято за стратегічну мету концепції. У дослідженні

містяться пропозиції з удосконалення правових, політичних, соціальних і економічних інститутів, які

враховують наявні формальні і неформальні інституції. Для цього було проаналізовано нормативноJпраJ

вові акти, що регулюють відносини, які належать до сфери управління державними фінансами та визнаJ

чені принципи, що мають бути закладені в основу процесів модернізації. В частині правових інститутів,

що належать до сфери управління державними фінансами, розроблено шляхи якісного оновлення фінанJ

сового контролю, правотворчої та правореалізаційної діяльності. Запропоновано удосконалити інстиJ

тут державної служби та державного управління, а також освіти, охорони здоров'я й науки, які налеJ

жать до політичних і соціальних інститутів відповідно. З метою забезпечення соціальноJорієнтованого

розподілу та підвищення індексу конкурентоспроможності країни обгрунтовано напрямки сприяння розJ

витку таких економічних інститутів: суб'єкти господарювання, домогосподарства, держава як суб'єкт

господарювання. Уявляється, що за результатами практичної реалізації наданих рекомендацій будуть

досягнуті певні результати, зокрема: створено цілісне науковоJметодичне підгрунтя управління державJ

ними фінансами, впроваджене стратегічне та середньострокове фінансове планування, покращено якість

та доступність суспільних благ і послуг тощо.

The scientific and practical recommendations indicated in the article are based on a thorough analysis of

megatrends and trends in the development of social institutions. The goals of sustainable development, defined

at the meeting of the UN General Assembly in 2015, which are grouped by the effects of state finance management

(social, economic, organizational), were taken into account. The trends of development of domestic public

institutions were formed based on the results of previous studies, which showed the unsatisfactory state of budget,

debt, investment and innovation stability and financial stability of state sector entities, which necessitates to

modernize state finance management. This was taken as a strategic goal that should be defined in the concept.

The study provides suggestions for improving legal, political, social and economic institutions that take into

account existing formal and informal institutions. To this end, the regulations governing relations related to the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному динамічному світі кожна країна, вра$

ховуючи домінантні чинники та власні прогностичні очі$
кування, визначає стратегічні орієнтири економічної
самодостатності та соціальної стабільності й вектори їх
досягнення. Такі постулати знаходять своє відображен$
ня в концепціях, на базі яких розробляються стратегії
та дорожні карти, реалізація яких забезпечить сис$
темність та послідовність реформаційних процесів в усіх
сферах суспільного життя, в тому числі й у сфері управ$
ління державними фінансами. Вбачається, що концеп$
ція модернізації управління державними фінансами має
грунтуватися на поєднанні інституціонального, струк$
турного, функціонального, результативного. інститу$
ціонального, структурного, функціонального та резуль$
тативного підходів. Інституціональний підхід дозволить
розкрити взаємозв'язок суспільних інститутів, а струк$
турний — врахувати складові державних фінансів. За
допомогою функціонального підходу будуть розподі$
лені напрямки управлінської діяльності в сфері держав$
них фінансів за функціями, а задоволенню суспільних
інтересів сприятиме результативний підхід.

Розробка стратегії потребує консолідації конструк$
тивних наукових і експертних думок щодо: мегатрендів
та трендів розвитку суспільних інститутів; стратегічної
мети; принципів, на яких грунтується концепція; на$
прямів досягнення поставленої мети; очікуваних резуль$
татів. Саме ці питання й будуть розглянуті протягом дос$
лідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науково$практичні пропозиції з реформування си$
стеми управління державними фінансами України роз$
робляли як окремі науковці, так і колективи вітчизня$
них наукових установ та міжнародних організацій.
Цікаві наукові доробки в цьому напрямку є у Богдан І.В.,
Єфименко Т.І., Уманського І.І., Гасанова С.С., Кудря$
шова В.П., Балакіна Р.Л., Герда Елєрса та Шлапака О.В.
Рекомендації з удосконалення управління державними
фінансами надавали колективи вчених Державної на$
вчально$наукової установи "Академія фінансового
управління" та Національної академії державного
управління при Президентові України. Крім того, за ре$
зультатами проведеного оцінювання ефективності уп$
равління державними фінансами Світовий банк надавав
рекомендації з удосконалення управління державними
фінансами в Україні. Усе це знаходило відображення в

field of public finance management were analyzed and the principles that should be the basis of modernization

processes were identified. In the part of legal institutions belonging to the sphere of public finance management,

the ways of qualitative updating of financial control, lawJmaking and lawJenforcement activity have been

developed. It is proposed to improve the institution of civil service and public administration, as well as education,

health care and science, which belong to the political and social institutions, respectively. In order to ensure a

socially oriented distribution and increase the competitiveness index of the country, the directions of promoting

the development of such economic institutions as: business entities, households, the state as a business entity

are substantiated. It seems that the results of the practical implementation of the provided recommendations

will achieve certain results. In particular: it is established a holistic scientific and methodological basis for state

finance management, implemented strategic and mediumJterm financial planning, improved the quality and

accessibility of public goods and services etc.

Ключові слова: інститут, інституція, освіта, охорона здоров'я, наука, державна служба, державне
управління, суб'єкти господарювання.

Key words: institute, institutions, education, health care, science, civil service, state administration, business
entities.

численних нормативно$правових актах, як правило в
стратегіях. Незважаючи на наявні науково$практичні
рекомендації в цій сфері, постійні трансформації в су$
спільному житті та наростаючі суспільні запити обумов$
люють необхідність проведення подальших наукових
пошуків напрямків модернізації управління державни$
ми фінансами.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити напрями модернізації ок$

ремих суспільних інститутів, які можуть бути закладені
в дескриптивну концепцію модернізації управління дер$
жавними фінансами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У концепцію, як правило, закладається доктрина
розвитку окремих суспільних інститутів як на глобаль$
ному рівні (мегатренди), так і на національному рівні
(тренди). У нашому випадку наукова теорія розвитку
суспільних інститутів, функціонування яких забезпе$
чується інститутом управління державними фінансами.

Доцільно зазначити, що мегатренди глобального
розвитку суспільних інститутів до 2030 року були ви$
значені на засіданні Генеральної Асамблеї ООН
25.09.2015 р. [1]. Це обумовило постановку цілей стало$
го розвитку, які нами згруповано за ефектами від
управління державними фінансами (табл. 1).

Україна, у складі 193 держав$членів ООН, підтри$
мала зазначені стратегічні мегатренди суспільного роз$
витку. У зв'язку з цим, вони знайшли відображення у
вітчизняних нормативно$правових актах, що й обумо$
вило тренди розвитку окремих напрямів суспільного
життя в нашій країні на період до 2030 р. Водночас якщо
говорити про управління державними фінансами, до$
цільно визначити тенденції, характерні саме для цієї си$
стеми.

До найбільш яскравих дисбалансів в системі держав$
них фінансів України можна віднести: розбалансо$
ваність державного бюджету, позитивні темпи прирос$
ту державного боргу, хронічний дефіцит державних
позабюджетних цільових фондів, зокрема пенсійного
фонду України, збитковість державних підприємств [2].
Негативні показники цих критеріїв бюджетної, борго$
вої, інвестиційно$інноваційної стійкості та фінансової
стійкості суб'єктів господарювання державного секто$
ра економіки обумовлюють необхідність удосконален$
ня механізму управління державними фінансами.
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Про недоліки в системі управління державними
фінансами України відмічають й міжнародні установи
та організації, які проводять оцінювання ефективності
її роботи. Наприклад, Світовий банк виявив неефектив$
не управління державними інвестиціями, відсутність
середньострокових перспектив у бюджетному плану$
ванні, низький рівень прозорості державних фінансів у
частині операцій центрального уряду, що не знайшли
відображення у фінансовій звітності та ін.

У контексті зазначеного актуалізується необхід$
ність встановлення системи заходів, спрямованих на як$
існе оновлення суспільних інститутів, що належать до
сфери управління державними фінансами, через удос$
коналення відповідних формальних і урахування нефор$
мальних інституцій, з метою підвищення ступеня задо$
волення суспільних інтересів. Саме це й повинно бути
метою авторської концепції модернізації управління
державними фінансами.

До формальних інституцій у формі нормативно$пра$
вових актів, які встановлюють порядок модернізації
управління державними фінансами,  відносимо:

— Указ Президента України "Про стратегію стало$
го розвитку "Україна$2020" (12.01.2015 р.,) який перед$
бачив, що: "пріоритетом в управлінні публічними фінан$
сами має стати підвищення прозорості та ефективності
їх розподілу та витрачання" [3]. Водночас у норматив$
ному акті відсутній план заходів, які для цього варто
здійснити та строки їх виконання;

— Розпорядження КМУ "Про схвалення Стратегії
реформування системи управління державними фінан$
сами на 2017—2020 роки" (8.02.2017 р.), що ухвалено з
метою побудови "сучасної та ефективної системи уп$
равління державними фінансами, яка здатна надавати
якісні державні послуги, ефективно акумулюючи ресур$
си та розподіляючи їх відповідно до пріоритетів розвит$
ку держави у середньо$ та довгостроковій перспективі"

[4]. Проведене нами дослідження показало, що план ре$
алізації стратегії повною мірою не виконується (На$
приклад, у II кварталі 2017 р. не було прийнято норма$
тивний акт, який би затвердив "методику оцінювання
фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів
господарювання державного сектора економіки");

— Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції
розвитку системи управління державними фінансами",
якою передбачено підвищення ефективності функціо$
нування системи управління державними фінансами "че$
рез удосконалення нормативно$правового регулюван$
ня комплексу її складових та поглиблення координації
діяльності органів державної влади, що здійснюють дер$
жавну політику у сфері державних фінансів" протягом
2012—2017 рр. [5]. Оскільки не всі передбачені у норма$
тивно$правовому акті заходи станом на кінець 2019 р.
реалізовані у повному обсязі (наприклад, не ухвалено
Закон "Про державне стратегічне планування"), вважає$
мо, що їх варто врахувати, адже актуальність вони не
втратили;

— Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції
з ІТ$централізації в системі управління державними
фінансами", яка визначає основні засади стандартизації
та уніфікації інформаційних технологій в системі управ$
ління державними фінансами на 2019—2021 рр. [6].

Аналогічні нормативно$правові акти ухвалені й у
інших сферах суспільного життя, пов'язаних зі сферою
управління державними фінансами, Наприклад, Розпо$
рядження КМУ "Про схвалення Концепції реформи
фінансування системи охорони здоров'я" [7], Постано$
ва КМУ "Про затвердження Середньострокової стра$
тегії управління державним боргом на 2019—2022 роки"
[8], Розпорядження КМУ "Про схвалення Стратегії
модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на
період до 2020 року" [9], Розпорядження КМУ "Про
схвалення Концепції реалізації державної політики у

Таблиця 1. Групування цілей сталого розвитку за ефектами від управління державними фінансами

Джерело: складено автором за даними [1].

Цілі сталого розвитку Соціальний 
ефект 

Економічний 
ефект 

Організаційний 
(адміністративний) 

ефект 
Ціль 1. Подолання бідності  +   
Ціль 2. Подолання голоду, досягнення 
продовольчої безпеки  

+   

Ціль 3. Забезпечення здорового способу 
життя  

+   

Ціль 4. Забезпечення якісної освіти +   
Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності +   
Ціль 6. Забезпечення ефективного 
використання водних ресурсів   

 +  

Ціль 7. Забезпечення  сучасними 
джерелами енергії    

 +  

Ціль 8. Сприяння повній і продуктивній 
занятості та гідній праці для всіх 

+    

Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, 
сприяння індустріалізації та інноваціям 

 +  

Ціль 10. Скорочення нерівності всередині 
країн та між ними 

+   

Ціль 11. Забезпечення екологічної 
стійкості міст і населених пунктів 

  +  

Ціль 12. Забезпечення раціональних 
моделей споживання і виробництва 

 +   

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів зі 
зміною клімату та його наслідками 

+   

Ціль 14. Збереження та раціональне 
використання морських ресурсів   

 +  

Ціль 15. Збереження і раціональному 
використанню земельних та лісових 
ресурсів  

 +  

Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного 
й відкритого суспільства в інтересах 
сталого розвитку   

+   

Ціль 17. Зміцнення партнерства    + 
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сфері реформування системи державного фінансового
контролю до 2020 року" [10] та ін.

Проведене дослідження показало, що наявні інсти$
туції не встановлюють комплексні та системні науково$
методологічні підходи до модернізації управління дер$
жавними фінансами спрямованого на задоволення су$
спільних інтересів. Для їх формування спершу необхід$
но визначити основоположні принципи, грунтуючись на
яких будуть здійснюватися заходи з модернізації управ$
ління державними фінансами. До таких принципів нами
віднесено:

— комплексність і ефективність — модернізація управ$
ління державними фінансами повинна забезпечити
підвищення рівня ефективності управління процесами
формування, розподілу і використання державним бюд$
жетом, державними позабюджетними фондами грошо$
вих коштів, фондами коштів суб'єктів господарювання
державного сектора економіки, а також фінансово$гос$
подарської діяльності уповноважених суб'єктів;

— якість і доступність — реалізація інституціональ$
них перетворень дозволить підвищити рівень якості та
доступності суспільних благ і послуг;

— своєчасність і обгрунтованість — впровадження
стратегічного і середньострокового планування у сфері
державних фінансів позитивно позначиться на своєчас$
ності ухвалення управлінських рішень, а використання
доцільного, дієвого методичного інструментарію — на
їх обгрунтованості;

— відкритість і комунікація — впровадження цент$
ралізованих ІТ ресурсів підвищить рівень відкритості
системи управління державними фінансами та сприяти$
ме покращенню комунікацій між суб'єктами управлін$
ня державними фінансами і населенням;

— стійкість і справедливість — модернізаційні пе$
ретворення в системі управління державними фінанса$
ми спрямовані на забезпечення бюджетної, боргової,
інвестиційно$інноваційної стійкостей і фінансової
стійкості суб'єктів господарювання державного секто$
ра економіки, а також справедливості розподільчих про$
цесів;

— професійність і відповідальність — формування
політичної еліти ноократів і соціально відповідальних
управлінців.

Враховуючи існуючі формальні, а також нефор$
мальні (традиції, звичаї тощо) інституції, вважаємо, що
до основних завдань модернізації управління держав$
ними фінансами належать:

1. Удосконалення правових інститутів (правотвор$
чої та правореалізаційної діяльності, судової діяльності
та контролю) і відповідних інституцій (нормативно$пра$
вові акти, контрактні відносини та ін.). Основними упов$
новаженими суб'єктами виступають: ВРУ, Президент,
КМУ.

Оскільки невідповідність національних правових
норм міжнародним негативно позначається на інвес$
тиційній привабливості країни, а отже, й на стані дер$
жавних фінансів, варто продовжити процес імплемен$
тації міжнародних норм, базуючись на принципі осмис$
лення, а не засвоєння. Наприклад, в частині бухгалтерсь$
кого обліку — Директиви 2013/34/ЄС Європейського
Парламенту та Ради "Про щорічну фінансову звітність,
консолідовану фінансову звітність та пов'язаних з ними
звітах певних типів компаній" [11]. З метою впроваджен$
ня середньострокового планування на рівні бюджету,
державних позабюджетних фондів, так і на рівні суб'єк$
тів господарювання державного сектора економіки до$
цільним є імплементація Бюджетної Директиви 2011/85/
EU [12] та ін. Впровадження середньострокового та дов$
гострокового планування у сферу управління держав$
ними фінансами дозволить досягнути фінансової ста$
більності завдяки прогнозуванню тенденцій суспільно$
го розвитку.

У напрямі підвищення якості правотвочої діяльності
в сфері управління державними фінансами пропонуєть$

ся: усунути дублюючі нормативно$правові акти (наприк$
лад, Постанова КМУ "Про затвердження Положення
про Державну казначейську службу України" та Указ
Президента України "Про Положення про Державну
казначейську службу України"); забезпечити однознач$
не тлумачення норм права (зокрема, базових термінів,
порядку проведення державних закупівель та ін.); усу$
нути неоднозначне тлумачення норм права (наприклад,
у галузі оподаткування нерухомості та подарунків,
відносно строків бюджетного процесу); посилити прак$
тику використання бланкетних норм у електронній базі
даних ВРУ "Законодавство України"; змінити порядок
ухвалення підзаконних правових актів, зменшити їх
кількість ї систематизувати; заборонити регулювання
важливих сфер суспільної діяльності за допомогою ло$
кальних нормативних актів (наприклад, сферу держав$
них закупівель).

З метою вдосконалення правореалізаційної діяль$
ності доцільно впровадити засоби персональної мате$
ріальної відповідальності за порушення строків подан$
ня, ухвалення та виконання нормативно$правових актів,
що регулюють економічні відносини, які виникають у
процесі формування, розподілу і використання держав$
ного бюджету та державних позабюджетних фондів.

Крім того, встановлення мораторію на внесення змін
до фінансово$правових норм, що містяться у кодифіко$
ваних актах — протягом трьох років, у інших — протя$
гом бюджетного року, сприятиме стабільності роботи
сектора загальнодержавного управління.

Стратегічною метою трансформацій формальних
інституцій має бути створення правового підгрунтя для
модернізації інших суспільних інститутів.

Подальшого розвитку потребує інститут фінансо$
вого контролю [13]. Передусім варто ухвалити кодифі$
кований нормативно$правовий акт, який визначить
суб'єктів контролю та сферу їх повноважень, урегулює
види та порядок здійснення фінансового контролю в
Україні.

Рахункова палата як орган вищого фінансового кон$
тролю має бути наділена повноваження по здійсненню
стратегічного фінансового контролю та проведенню
оцінювання ефективності управління державними
фінансами України загалом. З цією метою варто ство$
рити чітке методологічне підгрунтя її діяльності.

Для усунення непорозуміння щодо правового ста$
тусу Державної аудиторської служби України доціль$
но змінити назву цього органу відповідно до Закону
України "Про центральні органи виконавчої влади" та
забезпечити усі напрямки його діяльності відповідним
методичним забезпеченням. Крім того, проведенню
фінансового контролю ДАСУ у будь$якій формі пови$
нен передувати аналіз інформації про стан фінансово$
го$господарських операцій підконтрольного суб'єкта,
розміщеної у відповідних державних електронних сис$
темах.

Ще одним напрямом підвищення ефективності
фінансово$господарської діяльності суб'єктів управ$
ління є активізація впровадження внутрішнього аудиту
(внутрішньогосподарського та внутрішньовідомчого
контролю). А посилення персональної відповідальності
уповноважених осіб як суб'єктів контролю, так і підкон$
трольних суб'єктів забезпечить покращення фінансової
дисципліни в країні.

2. Оновлення політичних інститутів (зокрема дер$
жавної служби, державного управління) через:

— внесення змін у відповідні нормативно$правові
акти (ЗУ "Про державну службу", ЗУ "Про центральні
органи виконавчої влади", Постанову КМУ "Про за$
твердження критеріїв визначення переліку посад праців$
ників державних органів, які виконують функції з об$
слуговування" тощо. Це дозволить врегулювати діяль$
ність суб'єктів управління державними фінансами та їх
посадових осіб, зокрема, в частині державних служ$
бовців і працівників патронатних служб;
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— забезпечення кваліфікованими національно свідо$
мими кадрами, що передбачає: оновлення відповідних
освітніх програм; створення кадрового резерву держав$
них службовців; проведення конкурсної процедури
відбору державних службовців за компетентнісним
підходом, враховуючи ціннісну складову особистих яко$
стей претендента; проведення регулярних професійних
і психологічних тренінгів; справедливу оплату праці
(зокрема через грейдування) та застосування дієвих
методів нематеріальної мотивації (зокрема медичне
страхування);

— впровадження інноваційних технологій управ$
ління державними фінансами (наприклад смарт управлін$
ня), які грунтуватимуться на: оновленій методології, що
передбачає використання релевантних методологічних
підходів (системний, процесний, інституціональний, ре$
зультативний, продуктоорієнтований, інформаційний,
сигнальний, синергетичний та ін.);  систематизованому
своєчасному та доцільному методичному інструмента$
рію (обранню методу та інструментів управління має
передувати соціально$економічне обгрунтування);

— застосування діджиталізації в фінансових проце$
сах і активізацію використання комплексних уніфіко$
ваних інформаційних систем в управлінні державними
фінансами, які міститимуть консолідовані, стандарти$
зовані, актуальні відомості про фінансово$господарсь$
ку діяльність кожного уповноваженого суб'єкта,
суспільні блага і послуги, що ним надаються (зокрема
e$Government, Spending тощо). Це дасть змогу підвищи$
ти рівень відкритості системи управління державними
фінансами, покращити комунікації між суб'єктами
управління і населенням, посилити координацію усіх за$
цікавлених осіб.

3. Реформування соціальних інститутів (освіти, охо$
рони здоров'я, науки, культури, спорту та ін.), у тому
числі через механізм управління державними фінанса$
ми, сприятиме підвищенню індексу людського розвит$
ку і глобального інноваційного індексу, трансформації
неформальних інституцій і формуванню політичної елі$
ти ноократів.

Вітчизняні освітні заклади повинні бути інтегровані
у світовий освітній простір, що дозволить підготувати
конкурентоздатного фахівця. Крім того, інститут осві$
ти має бути орієнтований не лише на забезпечення на$
селення якісною освітою, а й на його виховання, що доз$
волить у майбутньому зменшити у суспільстві проявити
негласних тіньових форм взаємодії (клановість, коруп$
ція, зростання влади з капіталом, клієнтелізмом, непо$
тизмом та ін.). А залучення корпорацій до фінансуван$
ня заходів по  підготовці затребуваних ринком кадрів
сприятиме зменшенню безробіття  серед молоді.

З метою створення умов для еволюціонування свідо$
мості посадових осіб суб'єктів управління, переходу від
інстинкту наживи до думки про суспільний добробут
доцільним є проведення реформ інституту культури вза$
галі та політичної культури зокрема, які спрямовувати$
муться на активізацію процесів соціалізації суб'єктів
політики, удосконалення політичних норм та цінностей,
формування соціально$орієнтованої політичної еліти
ноократів [14]. У цьому контексті надзвичайно важли$
во сформувати адекватні методи матеріальної та нема$
теріальної мотивації суб'єктів управління державними
фінансами. Це здійснить позитивний вплив на інститут
державної влади.

Покращити роботу інституту охорони здоров'я та
соціального забезпечення можливо за рахунок впровад$
ження добровільного медичного та соціального страху$
вання. У такий спосіб можливо залучити заощадження
населення в економіку країни, а у майбутньому ці захо$
ди призведуть до оптимізації вихідних фінансових по$
токів державного бюджету та державних позабюджет$
них фондів грошових коштів.

Модернізація інституту науки має здійснюватися
через збільшення капіталовкладень у інноваційні роз$

робки національних науково$дослідних установ, а ви$
користання права власності держави на них сприятиме
збільшенню вхідних фінансових потоків державного
бюджету. Крім того, це позначиться на нарощуванні
фінансового потенціалу країни та підвищенні рівня її
економічної успішності.

4. Удосконалення економічних інститутів (суб'єктів
господарювання, домогосподарств, держави як суб'єкта
господарювання та ін.) з метою забезпечення соціаль$
но$орієнтованого розподілу та підвищення індексу кон$
курентоспроможності країни. Досягнення цього перед$
бачає необхідність підвищення продуктивності праці та
ефективності господарювання за рахунок раціонально$
го використання людського капіталу та природо$ресур$
сного потенціалу. З цією метою можуть бути викорис$
тані такі інструменти управління державними фінанса$
ми як податки, бюджетні інвестиції та державне кре$
дитування. Так, податки — для забезпечення раціональ$
ного використання природних ресурсів і наповнення
бюджету. У цьому контексті доцільно збільшити подат$
кове навантаження у вигляді екологічного податку і
рентних платежів на надрокористувачів і промислові
підприємства. Ще одним ефективним інструментом
управління вхідними фінансовими потоками державно$
го бюджету є дозвільна система для надрокористувачів.
Економічне обгрунтування плати за дозволи і відкриті
аукціони сприятимуть наповненню державного бюдже$
ту та раціональному використанню природних ресурсів
України.

Бюджетні інвестиції спрямовуватимуться на реалі$
зацію інноваційних проектів суб'єктами державного
сектора економіки відповідно до пріоритетних програм
соціально$економічного розвитку. Водночас ці проєкти
мають бути реалістичними і економічно обгрунтовани$
ми, а їх реалізацію моніторитимуть органи державного
фінансового контролю.

Державне кредитування як альтернатива бюджет$
ному асигнуванню в управлінні державними фінансами
сприятиме підвищенню прибутковості діяльності
суб'єктів господарювання державного сектора еконо$
міки України. Наприклад, кредити можуть видаватися
на розвиток інфраструктури, на виробничі потреби, на
житлове будівництво та ін.

З метою забезпечення розвитку державних
підприємств варто переглянути порядок перерозподі$
лу прибутку, адже існуючий не дозволяє реалізовувати
інвестиційні програми. Відсоток прибутку, що перера$
ховується до державного бюджету України, повинен
встановлюватися залежно від таких критеріїв: вид еко$
номічної діяльності суб'єкта господарювання, показни$
ки його фінансово$господарської діяльності за останні
три роки, стратегічні цілі розвитку.

Інструменти управління вхідними і вихідними фінан$
совими потоками державного бюджету та державних
позабюджетних фондів грошових коштів мають знайти
відображення в фіскальній стратегії, яка визначатиме
перспективні пріоритети забезпечення бюджетної, бор$
гової, інвестиційної стійкості.

ВИСНОВКИ
За результатами практичної реалізації авторського

наукового підходу до модернізації управління держав$
ними фінансами очікується:

— створення цілісного науково$методичного
підгрунтя управління державними фінансами;

— впровадження на усіх рівнях державного управ$
ління стратегічного і середньострокового фінансового
планування;

— формування гармонізованого уніфікованого нор$
мативно$правового регулювання управлінської діяль$
ності в сфері державних фінансів;

— підвищення рівня автоматизації управління про$
цесами формування, розподілу та використання дер$
жавного бюджету, державних позабюджетних фондів
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грошових коштів, фондів коштів суб'єктів господарю$
вання державного сектора економіки;

— оптимізація фінансового і матеріально$технічно$
го забезпечення суб'єктів управління державними
фінансами;

— еволюціонування свідомості та посилення со$
ціальної відповідальності посадових осіб суб'єктів уп$
равління державними фінансами;

— узгодженість розвитку інституту державного
управління та інституту фінансів з іншими суспільними
інститутами, а також стратегічних пріоритетів суспіль$
ного розвитку з тактичними заходами;

— підвищення ефективності зовнішнього державно$
го фінансового контролю і повсюдне впровадження
внутрішнього аудиту;

— створення комплексної методики оцінювання
ефективності управління державними фінансами;

—  покращення якості та доступності суспільних
благ і послуг, які будуть уніфікованими та стандарти$
зованими;

— забезпечення бюджетної, боргової, інвестиційно$
інноваційної стійкості та фінансової стабільності
суб'єктів державного сектора економіки.
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SIGNIFICATION OF RISK MANAGEMENT, CRISIS MANAGEMENT AND COMPLIANCE
IN THE FINANCIAL SAFETY MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE

Статтю присвячено дослідженню сигніфікації ризикJменеджменту, антикризового управління та комJ

плаєнсу у забезпеченні фінансової безпеки підприємства. Обгрунтовано, що фінансова безпека є компJ

лексним поняттям, а процес управління фінансовою безпекою підприємства тісно переплітається із таJ

кими поняттями, як "антикризове управління", "фінансовий ризикJменеджмент" і "фінансовий компJ

лаєнс". Розглянуто основні характеристики, котрі визначають зміст цих понять, які пов'язані між собою

і в сукупності впливають на формування процесу управління фінансовою безпекою підприємства. ПобуJ

довано діаграму "краваткуJметелик", за допомогою якої систематизовано та проаналізовано причинноJ

наслідкові зв'язки формування фінансової безпеки підприємства. В результаті проведеного аналізу з'яJ

совано, що фінансова безпека передбачає визначення фінансового стану діяльності підприємства та являє

собою здатність підприємства досягати та підтримувати стійкий фінансовий стан, антикризовий менедJ

жмент розглядає кризові явища, які пов'язані із імовірною зміною цього стану, ризикJменеджмент спряJ

мований на ідентифікацію подій, котрі впливають на формування цього стану, а фінансовий комплаєнс

характеризує законність і допустимі межі фінансової діяльності. Розроблено модель та запропоновано

підхід до формування процесу управління фінансовою безпекою підприємства, який складається із певJ

них етапів, виконання яких у сукупності вирішує завдання управління фінансовим станом з погляду на

визначення ризиків і потенційних або наявних криз у розвитку підприємства, що можуть бути спричиJ

нені як факторами його внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Визначено, що реалізація зазначеJ

ного процесу дозволяє поєднати реактивне і проактивне управління фінансовою безпекою і дозволить

комплексно використовувати антикризове управління, фінансовий ризикJменеджмент і фінансовий комJ

плаєнс для забезпечення стабільної діяльності підприємства під час досягнення ним стратегічної цілі свого

розвитку.

Problem Statement. Any enterprise cares about the efficiency of its activities and stable longJterm

development, especially in an unstable environment. To provide this efficiency, enterprise managers need to

take care of the effective management of the enterprise financial safety. The purpose of our study is to build a
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будь$яке підприємство турбується про ефективність

своєї діяльності і стабільний тривалий розвиток особ$
ливо в умовах нестабільності зовнішнього середовища.
Кожен ефективний менеджер сьогодні чітко усвідом$
лює, що під час прогнозування майбутнього розвитку
підприємства необхідно заздалегідь передбачити всі
можливі ризики і небезпеки, що, передусім, пов'язані з
забезпеченням фінансової безпеки підприємства на рин$
ку. Міжнародна практика управління підприємствами
свідчить, що основними причинами порушення стабіль$
ного стану діяльності та розвитку підприємств можуть
стати жорстка конкуренція, зміни попиту, недобро$
совісність контрагентів, нестача інвестиційних ресурсів,
поява нових більш сучасних технологій, порушення тех$
нологічного режиму, неправильно обрана фінансова
стратегія чи несвоєчасно прийняті стратегічні рішення
тощо. Все це ставить перед керівниками сучасних під$
приємств завдання організувати їх діяльність та управ$
ляти ними у такий спосіб, щоб своєчасно запобігати
впливу негативних чинників (як зовнішніх, так і внут$
рішніх). Важливу роль у процесі виконання вищеза$
значених завдань як практики, так і науковці відводять
управлінню фінансовою безпекою підприємства, що
може ускладнюватися внаслідок прояву різного роду
ринкових загроз, криз та ризиків. Водночас спрямо$

model of financial safety management of the enterprise, which aims to develop the best approaches to preventing

financial threats (crises and risks). The basis for building this model will be the signification and establishment

of the interrelation between the concept of "financial safety" and the concepts of "crisis management", "financial

risk management" and "financial compliance". Methods. Throughout this research, we used methods of

comparison, systematization, induction and deduction, graphical modeling and construction of the diagram

"tieJbutterfly" for the analysis of the reasons and consequences of formation of the enterprise' financial safety.

Research results. The significance of risk management, crisis management and compliance in providing the

financial safety of the enterprise is studied. It is substantiated that financial safety is a complex concept, and the

process of financial safety management of the enterprise is closely intertwined with such concepts as "crisis

management", "financial risk management" and "financial compliance". The main characteristics that determine

the meaning of these concepts are considered. It is established that they are interconnected and together affect

the formation of the process of managing the financial safety of the enterprise. The "tieJbutterfly" diagram is

constructed and with help of it the causal interrelations of formation of the enterprise' financial safety are

systematized and analyzed. It was found that financial safety involves determining the financial state of the

enterprise, as well as the ability of the enterprise to achieve and maintain a stable financial position. In turn,

crisis management considers the crisis phenomena that are associated with the probable change of this state.

Risk management is aimed at identifying events that affect the formation of financial state of the enterprise.

Financial compliance characterizes the legality and permissible limits of financial activities. The model of an

enterprise' financial safety management process is developed. This process consists of stages, the implementation

of which together solves the tasks of managing the enterprise financial state in terms of identifying risks and

potential or existing crises in the development of the enterprise that can be caused by both internal and external

factors. The most important and the first stage of the process of managing the financial safety of the enterprise is

the choice of key indicators of enterprise development, which determine the possibility of a financial crisis

occurrence. Quantitative indicators are presented in the form of indicators that correspond to the features of the

researched enterprise and enable managers to diagnose and analyze the financial safety of the enterprise.

According to the results of the analysis, the level of financial safety of the enterprise and the degree of

approximation of the obtained values to the financial crisis is determined.

Conclusions. It is determined that the implementation of the financial security management process of the

enterprise according to the proposed model allows to combine reactive and proactive financial security

management and will allow comprehensive use of crisis management, financial risk management and financial

compliance to provide stable operation of the enterprise that achieving its strategic goal.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, антикризове управління, фінансовий ризик�менеджмент,
фінансовий комплаєнс, процес управління, сигніфікація, стратегія, корпоративне управління.

Key words: financial safety of the enterprise, crisis management, financial risk management, financial compliance,
management process, signification, strategy, corporate governance.

ваність зазначеного управління на забезпечення стаб$
ільної роботи та прогресивний розвиток підприємства
у довгостроковій і короткостроковій перспективі, та, як
правило, складність досягнення даної цільової установ$
ки, обумовлює необхідність чіткого розуміння не тільки
сутності фінансової безпеки, але й її взаємозв'язку з
антикризовим управлінням на підприємстві, імплемен$
тацією фінансового ризик$менеджменту і фінансового
комплаєнсу в його роботі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Численні проблемні аспекти безпеки та управління

безпекою підприємства (у т.ч. і фінансовою) з урахуван$
ням наслідків криз та ймовірністю втрат внаслідок
різних видів ризиків були предметом досліджень як
вітчизняних [1—4 та ін.], так й іноземних науковців [5; 6
та ін.]. Особливо цінним є розгляд вищезазначених пи$
тань у країнах та / або галузях (чи сферах економічної
діяльності), де нині простежується багато загроз без$
пеці діяльності та розвитку підприємств. Водночас вва$
жаємо, що всі наукові пошуки та практичні напрацю$
вання за цією проблематикою умовно можна поділити
на три групи: 1) такі, де вивчається зміст поняття "без$
пека"; 2) такі, де досліджується економічна безпека
підприємства та проводиться аналіз її фінансової скла$
дової; 3) такі, що прямо чи опосередковано торкаються
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проблемних питань управління безпекою, у т.ч. фінан$
совою. Саме тому, проводячи огляд результатів дослід$
жень та публікацій за тематикою статті та намагаючись
узагальнити те, що було зроблено до нас, зупинимося
на характеристиці наукових результатів кожного з ви$
щеназваних напрямів.

Аналіз наукових джерел, де зустрічається поняття
"безпека", показав, що визначаючи зміст цього поняття
В. Заплатинський [7] трактував його як умови, в яких
перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторів
і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вва$
жаються негативними по відношенню до такої склад$
ної системи у відповідності до наявних, на цьому етапі,
потреб, знань та уявлень.

У законодавчих і нормативних документах безпека
розглядається як відсутність загроз життєво важливим
інтересам людини: її життю, здоров'ю і добробуту [8].
Безпеку розглядають і як відсутність неприпустимого
ризику [9], або як можливість об'єкта забезпечувати
відсутність ризику [10], або як стан, при якому ризик
шкоди чи ушкодження обмежений до прийнятного рівня
[11]. Ризик при цьому пов'язують з можливістю завдан$
ня будь$якої шкоди для життя, здоров'я та майна гро$
мадян, а також для навколишнього природного середо$
вища. Таким чином, низка нормативних документів по$
в'язує безпеку із ризиками, визначаючи їх як взаємодо$
повнюючі поняття.

Деякі науковці [12], вивчаючи економічну безпеку
підприємства, запропонували під нею розуміти стан за$
хищеності його життєво важливих інтересів від нечес$
ної конкуренції, некомпетентних рішень, недосконалих
законів, а також здатність протистояти цим загрозам і
реалізувати мету своєї діяльності. Таким чином, еконо$
мічна безпека підприємства пов'язується із цілями роз$
витку підприємства і визначається в першу чергу зовні$
шніми параметрами небезпеки.

І. Сосновська [13] провела систематизацію визна$
чень "економічна безпека підприємства", що були сфор$
мульовані провідними вченими, та обгрунтувала висно$
вок, що економічна безпека, як правило, розглядається
як: стан ефективного використання ресурсів; стан ви$
робничої системи; наявність конкурентних переваг; стан
економічного розвитку; гармонізація економічних інте$
ресів; стан захищеності діяльності підприємства; стан
захищеності інтересів. У свою чергу Л. Гнилицька пре$
зентувала дещо іншу систематизацію дефініцій та згру$
пувала визначення економічної безпеки підприємства як
[14]: стан, що характеризується високим ступенем за$
хищеності від існуючих небезпек та загроз; стан
найбільш ефективного використання корпоративних
ресурсів для стабільного функціонування підприємства;
захищеність життєво важливих інтересів підприємства
від внутрішніх і зовнішніх загроз, що забезпечується
системою заходів спеціального, фінансово$економічно$
го, організаційного й соціального характеру; стан ви$
робничих відносин і організаційних зв'язків, при яких
забезпечується стабільність функціонування та прогре$
сивний розвиток підприємства; забезпечення умов збе$
реження майна та комерційної таємниці. До складових
економічної безпеки підприємства більшість науковців
відносять такі різновиди безпеки, як: фінансову (ефек$
тивне використання фінансових ресурсів); політичну
(забезпечення стабільності у політичній сфері); право$
ву (дотримання чинного законодавства, правове забез$
печення); інтелектуальну (захист прав і інтересів інте$
лектуальної власності); кадрову (безпека персоналу,
створення найкращих умов для розвитку персоналу,
запобігання шахрайства і корупції); техніко$техноло$
гічну (забезпечення безпечного технологічного режи$
му, використання сучасних технологій); інформаційну
(забезпечення інформаційними ресурсами і технологі$
ями, захист інформації); екологічну (запобігання шко$
ди навколишньому середовищу); силову (забезпечення
фізичної безпеки працівників підприємства).

Отже, фінансова безпека підприємства, як правило,
визначається як складова його економічної безпеки. Її
ціллю є забезпечення фінансової стабільності, в умовах
якої підприємство може протистояти зовнішнім і
внутрішнім загрозам для реалізації своєї стратегії. Так,
наприклад, І. Бланк вважає, що "фінансова безпека
підприємства являє собою кількісно і якісно детерміно$
ваний рівень його фінансового стану, що забезпечує
фінансову захищеність його пріоритетних збалансова$
них фінансових інтересів від ідентифікованих реальних
і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього харак$
теру, параметри якого визначаються на основі його
фінансової філософії і створюють необхідні передумо$
ви фінансової підтримки його стійкого зростання в
поточному і перспективному періоді" [15, с. 24]. Деякі
науковці [16] визначають її як певний механізм, що за$
безпечує стабільність фінансової системи підприємства
шляхом використання захисних фінансових інстру$
ментів, з однієї сторони, або альтернативно забезпечує
його ефективність шляхом раціонального використан$
ня фінансових ресурсів. Захисними фінансовими інстру$
ментами є заходи, якими можна пом'якшити вплив
фінансових ризиків на досягнення цілі підприємства.
Забезпечення стабільності фінансової системи означає
існування такого стану, при якому існує низька мож$
ливість порушення фінансової рівноваги і виникнення
фінансової кризи. У вищенаведених та подібних визна$
ченнях фінансову безпеку підприємства фактично роз$
глядають з трьох точок зору: як елемент економічної
стабільності підприємства; як комплекс заходів, спря$
мованих на запобігання кризовим явищам [17]; як ме$
ханізм, що має захисні інструменти, що можуть пом'як$
шити вплив на діяльність та розвиток підприємства
фінансових ризиків.

Однак часом фінансова безпека підприємства розг$
лядається і як комплексне поняття, що відображає та$
кий стан фінансів, за якого підприємство має властивість
стабільно розвиватись, зберігаючи при цьому свою
фінансову безпеку в умовах додаткового ризику [18].
Комплексність фінансової безпеки виходить із того, що
вона впливає практично на всі сфери діяльності підприє$
мства, а причинами виникнення фінансової небезпеки
також може стати будь$який фактор зовнішнього або
внутрішнього середовища. Фактично, як було зазначе$
но в одному з наших попередніх досліджень [19], нині є
декілька основних наукових підходів до визначення суті
поняття "фінансова безпека підприємства", але, на наш
погляд, це одна з динамічних здатностей підприємства
до створення та підтримки таких фінансових умов, в
яких вплив на підприємство як зовнішніх факторів, так
і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що є
негативними з точки зору фінансового забезпечення
діяльності, розвитку підприємства та дозволяє сформу$
вати його стійкий фінансовий стан, який необхідний для
досягнення поставлених цілей. При цьому керівники та
менеджери підприємств мають дбати про забезпечення
ефективного управління реалізацією цієї здатності на
практиці як у коротко, так і стратегічній перспективі.

У зв'язку з вищезазначеним особливо цінними вва$
жаємо наукові праці, що прямо чи опосередковано тор$
каються аспектів управління безпекою підприємства.
Багато з них висвітлюють аспекти забезпечення безпе$
ки праці та недопущення різного роду аварій [20; 21 та
ін.], що безумовно призводять до фінансових втрат
підприємства. Водночас є й дослідження, що або комп$
лексно розглядають систему управління безпекою на
підприємстві, або прямо пов'язані з управлінням фінан$
совою безпекою. Так, наприклад, Т. Контогяніс, М. Ле$
ваб і Н. Бальфе [5] встановили, що системи управління
безпекою змінюються та стають більш "саморегульова$
ними" та орієнтованими на ефективність. Вони також
обгрунтували декілька принципів управління загальною
безпекою організації (підприємства), враховуючи спе$
цифіку бізнес$процесів. Для реалізації цих принципів
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безпеки ними було запропоновано чотири процеси без$
пеки, сумісні зі стандартами ISO 31000 та CCPS (2008).
У свою чергу, А. Крутова, Л. Лачкова, Т. Ставерська та
ін. [1] розробили концепцію стратегічного управління
фінансовою безпекою підприємств торгівлі із застосу$
ванням матриці прийняття рішень; обгрунтували кри$
терії аналізу стратегічних альтернатив та вибір стратегії

управління безпекою підприємств тощо. О. Біломістний
та К. Лічко [22] провели теоретичний аналіз організа$
ційного забезпечення фінансової безпеки підприємства
через виявлені ризики шляхом застосування стратегій
організаційного забезпечення фінансової безпеки ви$
ходячи з розміру підприємства. С. Мельник [23] розро$
била технологію антисипативного управління фінансо$

Таблиця 1. Результати сигніфікації та порівняльного аналізу основних понять забезпечення фінансової безпеки
в методології корпоративного управління та стратегічного менеджменту підприємства

Джерело: побудовано авторами.

Поняття Основні 
характеристики Фінансова безпека Антикризове 

управління 
Фінансовий ризик-

менеджмент Фінансовий комплаєнс 

Об’єкт 
управління 

Фінансові ресурси 
підприємства, джерела 
фінансування, структура 
інвестиційних потреб 

Всі види ресурсів 
підприємства і 
можливість їх 
залучення для 
подолання кризових 
явищ 

Фінансові ресурси, 
ризикові вкладення 
капіталу, економічні 
відносини між 
суб’єктами в процесі 
реалізації ризику 

Внутрішні і зовнішні 
регуляторні стандарти, 
пов’язані з фінансовою 
діяльністю 
підприємства 

Зміст поняття Здатність підприємства до 
створення та підтримки таких 
фінансових умов, в яких вплив 
на підприємство як зовнішніх 
факторів, так і внутрішніх 
чинників не призводить до 
процесів, що є негативними з 
точки зору фінансового 
забезпечення діяльності, 
розвитку підприємства та 
дозволяє сформувати його 
стійкий фінансовий стан, який 
необхідний для досягнення 
поставлених цілей, та 
забезпечується шляхом 
використання захисних 
фінансових інструментів, 
раціонального використання 
фінансових ресурсів тощо 

Вид управління, при 
якому на 
підприємстві 
«…відбуваються 
керовані процеси 
підготовки до кризи, 
її прогнозування, 
попередження криз, 
забезпечення 
функціонування 
систем в періоди 
криз, пом'якшення 
негативних наслідків 
криз і використання 
факторів криз для 
розвитку» [26, с. 75], 
у т.ч. шляхом 
оптимізації 
матеріальних та 
фінансових витрат 

Координована 
фінансова діяльність 
з розвитку організації 
та керування нею з 
урахуванням ризику 

Законність дій 
підприємства / компанії 
в очах контрагентів, 
відповідність правилам, 
нормам певних 
стандартів і / або умов 
договору 

Підхід до 
управління 

Реактивний, орієнтований на 
перманентний захист (в процесі 
реалізації фінансових стратегій 
може постійно змінюватися в 
режимі реального часу) 

Проактивний у разі 
запобігання кризових 
явищ, та реактивний 
у разі подолання 
кризи 

Проактивний, 
орієнтований на 
запобігання загрозам 
і використання 
можливостей 

Проактивний, 
орієнтований на 
відповідність 
затвердженим нормам і 
стандартам 

Мета управління Забезпечення ефективності як 
фінансової діяльності, так і 
операційної; фінансова 
підтримка стійкого зростання в 
поточному і перспективному 
періоді 

Забезпечення 
стабільності на 
ринку, запобігання 
кризових явищ, та 
подолання кризи у 
разі її настання за 
допомогою 
ефективного 
використання 
інструментів 
менеджменту, 
фінансів та 
інвестицій 

Захист від 
негативного впливу 
та використання 
позитивних 
можливостей від 
прийняття та 
реалізації фінансово 
ризикових рішень; 
утримання ризику на 
допустимому рівні; 
мінімізація втрат та 
максимізація 
вартості 
підприємства / 
компанії 

Контроль в області 
внутрішніх і зовнішніх 
регуляторних 
стандартів; порушень 
при фінансових 
маніпуляціях, 
службових зловживань 
або корупційних дій; 
рейдерських захоплень, 
розкрадань і інших 
протиправних дій 

Організація 
діяльності 

Здійснюється фінансовим 
департаментом (службою, 
відділом) підприємства, 
регламентується і 
контролюється вищим 
керівництвом 

Спеціальна група 
антикризового 
фінансового 
управління, що 
створюється на 
підприємстві і 
контролюється 
вищим керівництвом 

Здійснюється на рівні 
функціональних 
підрозділів (відносно 
своїх функцій) і 
спеціалізованим 
відділом (фахівцем), 
контролюється 
вищим керівництвом 
і внутрішнім аудитом

Здійснюється 
спеціалізованим 
відділом (юридичний, 
комплаєнс-контроль й 
інші), службою 
внутрішнього аудиту, 
контролюється вищим 
керівництвом 

Головний 
результат 
управління 

Підвищення ефективності 
фінансово-господарської 
діяльності; 
виконання фінансових вимог 
кредиторів та партнерів по 
бізнесу 

Запобігання кризових 
явищ, та подолання 
кризи у разі її 
настання 

Зростання вартості 
компанії, зростання 
доходів і прибутків, 
зростання або 
утримування певної 
частки ринку 

Підвищення 
привабливості 
сприйняття діяльності 
підприємства / компанії 
та його / її топ-
менеджменту для 
зовнішніх партнерів і 
суспільства 
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вою безпекою підприємств з урахуванням специфіки
фінансово$господарської діяльності промислових
підприємств. Окремі питання, пов'язані з прийняттям
управлінських рішень з урахуванням фінансової стій$
кості підприємств та реалізацією стратегій ризик$менед$
жменту, що можуть застосовуватися у процесі управ$
ління фінансовою безпекою підприємства, були висвіт$
лені й у деяких наших попередніх дослідженнях [24; 25
та ін.]. Проте вважаємо, що поки дослідження управлі$
ння фінансовою безпекою на рівні підприємств мають
фрагментарний характер та комплексно не розкрива$
ють увесь спектр проблемних питань.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою нашого дослідження є побудова моделі

управління фінансовою безпекою підприємства, що спря$
мована на вироблення найкращих підходів до запобіган$
ня фінансовим загрозам (кризам і ризикам). Базисом для
побудови цієї моделі слугуватиме сигніфікація та вста$
новлення взаємозв'язку між поняттям "фінансова без$
пека" та поняттями "антикризове управління", "фінан$
совий ризик$менеджмент" і "фінансовий комплаєнс".

У ході дослідження були застосовані методи по$
рівняння, систематизації, індукції та дедукції, графіч$
ного моделювання та побудови діаграми "краватка$ме$
телик" для аналізу причин і наслідків формування фінан$
сової безпеки підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансова безпека підприємства пов'язана з його
розвитком, який, як правило, протікає через певні кри$
зи; ризиками, які визначаються як ступінь впливу фак$
торів невизначеності на досягнення мети і фінансовою
філософією, котра передбачає найкраще використання
можливостей розвитку з урахуванням нормативних об$
межень на дії фінансових інструментів у забезпеченні
розвитку.

Поняття "фінансової безпеки підприємства", як
було презентовано вище, дуже тісно пов'язано з цілою
низкою інших понять, що є ключовими у методології
управління фінансовою безпекою підприємства. Особ$
ливо щільно, з нашої точки зору, процес управління
фінансовою безпекою перетинається із фінансовим ри$
зик$менеджментом, антикризовим управлінням, комп$
лаєнсом і все це є невід'ємною частиною корпоративно$
го управління та стратегічного менеджменту. Саме тому
нами був проведений детальний аналіз цих понять з сиг$
ніфікацією їх взаємозв'язку з фінансовою безпекою
підприємства, результати якого зведено до таблиці 1,
де можна побачити їх спільні риси і відмінності. Наго$
лосимо, що всі вищеназвані різновиди управлінської
діяльності спрямовані на забезпечення фінансової без$
пеки підприємства та оперують поняттями і показника$
ми фінансової стійкості, рівноваги, ефективності тощо.

Отже, згідно з даними таблиці 1, фінансова безпека
передбачає визначення фінансового стану діяльності
підприємства через його здатність створювати та підтри$
мувати певні фінансові умови для забезпечення цього
стану; антикризовий менеджмент розглядає кризові
явища, які пов'язані із розвитком цього стану в часі;
ризик$менеджмент спрямований на ідентифікацію
подій, котрі впливають на формування цього стану; а
фінансовий комплаєнс характеризує законність і допу$
стимі межі фінансової діяльності.

Відмінність між антикризовим менеджментом і ри$
зик$менеджментом полягає в тому, що антикризовий
менеджмент спрямований на соціально$економічне
оздоровлення підприємства і створення умов виходу
його із кризового стану, а ризик$менеджмент пов'яза$
ний із попередньою ідентифікацією, оцінкою і розроб$
ленням заходів впливу на ризик до його прийнятного
рівня, з однієї сторони, і використанням можливостей
розвитку від здійснення ризикової діяльності — з іншої.

Антикризове управління розглядає процес розвит$
ку фінансового стану через існування і перебіг криз,
який може носити еволюційний або революційний ха$
рактер. У теорії  розвитку криза розглядається як ви$
черпання можливостей функціонування системи, що
обумовлюється існуючими факторами виробництва.
Фінансова криза виникає внаслідок погіршення стану
фінансової діяльності підприємства через реалізацію
зовнішніх і внутрішніх ризиків, що викликає загрозу
його функціонуванню, погіршує ліквідність, платоспро$
можність, ефективність.

Ризик — це можливість настання ризикової події, а
криза — результат реалізованого ризику. Навіть пре$
вентивний антикризовий менеджмент оперує поняттям
криз, які виникають у соціально$економічних системах,
а ризик$менеджмент оперує поняттями симптом, при$
чина і наслідок для визначення ризикової події, яка
може вплинути на діяльність і порушити фінансову
рівновагу.

Фінансова безпека — це фінансовий стан (або точн$
іше здатність підприємства потрапляти у такий фінан$
совий стан), при якому підприємство може ефективно
працювати і виконувати свої зобов'язання перед діло$
вими партнерами. Вона має забезпечувати фінансову
рівновагу, стійкість, платоспроможність підприємства
в довгостроковому періоді, потребу у фінансових ресур$
сах для стійкого розширеного відтворення, достатню
фінансову незалежність, захищеність фінансових інте$
ресів власників підприємства [27], достатній фінансовий
потенціал для реалізації прийнятих стратегічних рішень.
А ризик$менеджмент використовується для ідентифі$
кації подій, які можуть вплинути на формування тако$
го стану. Водночас за результатами діагностики фінан$
сового стану відбувається процес ідентифікації фінан$
сової кризи. Результатом аналізу фінансової безпеки,
ризик$менеджменту і антикризового управління є об$
грунтування і вибір заходів управління ризиками по$
гіршення рівня фінансової безпеки підприємства. Вико$
ристовуючи метод діаграми "краватка$метелик", на ри$
сунку 1 показано причинно$наслідковий зв'язок фор$
мування фінансової безпеки підприємства.

Підприємство вибудовує алгоритм дій, спрямованих
на підтримку фінансової безпеки і передбачення мож$
ливості реалізації кризової фінансової ситуації. Плану$
вання фінансової безпеки здійснюється на основі роз$
робки декількох альтернативних сценаріїв розвитку
ситуації шляхом оцінювання фінансових ризиків і ви$
бору із них найкращого з точки зору фінансових цільо$
вих установок розвитку підприємства.

Відповідно, фінансова безпека — це здатність
підприємства досягати та підтримувати стійкий фінан$
совий стан, постійно проводячи оцінювання фінансових
ризиків, показника ймовірності настання фінансових
криз і необхідності впровадження заходів антикризо$
вого управління. У свою чергу, фінансовий комплаєнс є
невід'ємною частиною визначення фінансової безпеки,
фінансових ризиків і проведення антикризового управ$
ління, оскільки фактично передбачає перевірку
підприємства на відповідність визначеному (у нашому
випадку — стійкому) фінансовому стану.

Управління фінансовою безпекою доцільно поділяти
на проактивну і реактивну частину. При цьому проактив$
не управління повинно передбачати можливе погіршення
поточного стану, а реактивне — реагування на існуючі
проблеми та розробку стратегії покращення фінансової
безпеки підприємства. Постійне дотримання умов фінан$
сової безпеки дозволить підприємству стабільно функці$
онувати і досягти поставлених цілей діяльності.

Управління фінансовою безпекою передбачає пев$
ну кількість обов'язкових етапів (рис. 2).

Найбільш важливим і першим етапом процесу управ$
ління фінансовою безпекою підприємства є вибір клю$
чових індикаторів розвитку підприємства, що визнача$
ють можливість виникнення фінансової кризи.
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Кількісні показники подаються у вигляді індика$
торів, які відповідають особливостям досліджуваного
підприємства і дозволяють проводити діагностику і
аналіз фінансової безпеки підприємства. Аналіз вияв$
лених відхилень дозволяє оцінити ступінь впливу на
кінцеві результати фінансової діяльності підприємства.
За результатами проведеного аналізу визначається
рівень фінансової безпеки підприємства і ступінь набли$
ження отриманих значень до кризового фінансового
стану. Максимальний ступінь фінансової безпеки дося$
гається, якщо всі показники знаходяться в прийнятних
межах і допустимі значення одного показника досяга$
ються не за рахунок погіршення іншого показника. До$
пустимі межі індикаторів фінансової безпеки підприє$

мства визначаються ризик$апетитом керівництва до ве$
дення господарської діяльності. Для того, щоб зрозум$
іти яким чином вони вплинуть на досягнення поставле$
ної перед підприємством цілі, потрібно провести іден$
тифікацію ризиків у поняттях, які для цього викорис$
товуються в ризик$менеджменті, а саме: симптоми, дже$
рела, причини, наслідки і ризикові події.

Вибір ключових індикаторів розвитку підприємства
має враховувати лише такі, котрі безпосередньо впли$
вають на досягнення поставленої цілі і за допомогою
яких можна ідентифікувати тип і передумови можливої
фінансової кризи. Найкращим рішенням є поєднання
критеріїв оцінки стану фінансової безпеки підприємства
з цілями розвитку підприємства. Для цього під час стра$
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Рис. 1. Діаграма "краваткаEметелик" систематизації причин і наслідків формування
фінансової безпеки підприємства

Джерело: побудовано авторами.
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Рис. 2. Модель процесу управління фінансовою безпекою підприємства

Джерело: побудовано авторами.
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тегічного управління на етапі аналізу існуючого стану і
прогнозу розвитку підприємства необхідно визначити
загрози, які в майбутньому мають найбільшу ймовірність
зашкодити фінансовій безпеці й в цілому економічній
безпеці підприємства, а також їх характер і спрямо$
ваність дії.

Виявлення критеріїв оцінки стану фінансової без$
пеки підприємства залежить від специфіки і сфери його
діяльності. Виявлення найбільш суттєвих параметрів
фінансової безпеки відбувається шляхом їх зіставлен$
ня:

— з розміром можливої шкоди від виникнення су$
міжних з ними обставин;

— з ймовірністю виникнення таких подій;
— з можливостями видів діяльності компанії;
— з результатами конкретних бізнес$процесів.
Стан фінансової безпеки не сталий, він змінюється

у відповідності до змін умов господарювання. Для діаг$
ностики кризових ситуацій підприємства потрібен мо$
ніторинг факторів, що викликають зовнішні і внутрішні
загрози фінансовій безпеці, має відбуватись на постійній
основі.

Обрані для діагностики фінансової безпеки показ$
ники поділяються за значимістю на кілька рівнів. У пер$
ший рівень можуть входити наступні індикатори: ефек$
тивність управління, рентабельність діяльності, плато$
спроможність, фінансова стійкість, ліквідність, ділова
активність, оборотність коштів, ефективність викорис$
тання майна, ринкова стійкість, інвестиційна приваб$
ливість.

Після цього можна сформувати систему пріоритетів
другого рівня, які включають показники, що конкрети$
зують індикатори першого рівня. При формуванні бага$
торівневої системи індикаторів ідентифікації фінансової
безпеки варто врахувати, що вони можуть мати різну
значимість для окремих напрямків забезпечення фінан$
сової безпеки підприємства, для різних аспектів фінан$
сової діяльності, для окремих центрів відповідальності.

Досвід показує, що найбільш успішними в діловому
світі є підприємства / компанії, котрі можуть найшвид$
ше збирати, обробляти, аналізувати інформацію і на
основі цього приймати рішення. Це досягається за ра$
хунок використання сучасних інформаційних техно$
логій. Досвідчені керівники розуміють, що комплексна
автоматизована система, котра охоплює всі взаємопо$
в'язані в бізнесі процеси, в епоху інформаційного су$
спільства є найбільш ефективною з точки зору забезпе$
чення фінансової безпеки підприємства.

Управління фінансовою безпекою підприємств грун$
тується на значному арсеналі індикаторів, які викорис$
товуються у фінансовому аналізі. Їх переважна кількість
була розроблена в зв'язку з прийняттям законів про
банкрутство. Деякі автори вносять доповнення, уточ$
нення і поправки, пов'язані з розробкою нормативів і
баз порівняння їх з фактичними показниками. Однак
слід зазначити, що такі індикатори визначаються на
основі середньостатистичних значень, але при конкрет$
ному використанні повинні відповідати особливостям
діяльності досліджуваного підприємства, враховувати
особливості галузі, ринку, сфери діяльності і мають бути
зручними для діагностики і аналізу фінансової безпеки
підприємства. Для кожного підприємства повинен бути
визначений свій набір індикаторів і їх порогових зна$
чень.

Важливою частиною визначення стану фінансової
безпеки підприємства є аналіз відхилень фактичних зна$
чень показників від прогнозних або нормативних. Для
виявлення загроз фінансовій безпеці на конкретному
підприємстві недостатньо здійснювати моніторинг ди$
наміки обраних для аналізу індикаторів по роках за
звітний або прогнозований період, важливою частиною
такої діагностики є також порівняння обраних індика$
торів з аналогічними на інших підприємствах на цьому
ринку, тобто з конкурентами. Такий моніторинг дозво$

лить встановити реальний рівень загрози для підприєм$
ства і визначити параметри кризової ситуації.

Перелік порогових значень індикаторів визначення
фінансової безпеки повинен бути значно вужче, ніж
перелік всіх показників, які застосовуються для моні$
торингу. Цей перелік повинен бути необхідним і до$
статнім, щоб відображати головні сфери діяльності
підприємства, виявляти найбільш серйозні загрози
фінансовій безпеці.

За допомогою такого аналізу встановлюється вели$
чина відхилень в абсолютному і відносному вимірі, їх
причини, можливі наслідки, а головне, це можливий
вплив таких відхилень на цільові стратегічні показники
фінансової діяльності. У процесі такого аналізу має бути
визначений рівень фінансової безпеки підприємства. На
зазначеному етапі необхідно ранжувати наявні показ$
ники з позиції їх важливості для оцінки фінансової без$
пеки.

Наступним етапом процесу управління фінансовою
безпекою підприємства має стати визначення заходів
запобігання загроз і обгрунтування їх доцільності і
ефективності. Під час цього етапу необхідно провести
оцінку та аналіз потенційних можливостей підприємства
щодо подолання загрози фінансової кризи, яка ймовір$
но може виникнути. Такий аналіз повинен довести ефек$
тивність системи діагностики симптомів кризового
фінансового розвитку підприємства; визначити
внутрішній потенціал підприємства щодо подолання
кризових фінансових явищ; оцінити можливості
підприємства під час і в процесі виходу з кризових фінан$
сових ситуацій.

Результатом управління фінансовою безпекою
підприємства має стати розробка заходів пом'якшення
можливих загроз фінансової кризи або підвищення
рівня фінансової безпеки.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Результати оцінки рівня фінансової безпеки під$

приємства пов'язані із можливими методичними підхо$
дами й інструментами управління фінансовою безпекою
підприємства, а також можливим часом перебігу його
фінансової кризи. Комплекс управлінських заходів
може передбачати запобігання фінансовій кризі або її
пом'якшення, якщо в результаті дії факторів зовніш$
нього фінансового середовища запобігти фінансовій кризі
не представляється можливим. Стратегічний план запо$
бігання загроз фінансовій безпеці підприємства перед$
бачає: розроблення антикризових і антиризикових за$
ходів; пошук обсягів фінансових ресурсів, спрямованих
на реалізацію цих заходів; визначення термінів і відпо$
відальних за їх реалізацію; прогнозування очікуваних
результатів фінансової стабілізації із зазначенням сту$
пеня досягнення поставленої цілі. Цільові установки
вищезазначеного стратегічного плану мають бути спря$
мовані на вирішення завдань усунення неплатоспромож$
ності, з метою попередження банкрутства; відновлен$
ня фінансової стійкості, що дозволить попередити
фінансову кризу; забезпечити фінансову рівновагу на
довгострокову перспективу.

До переліку управлінських заходів щодо забезпечен$
ня необхідного рівня фінансової безпеки можуть бути
включені: страхування фінансових ризиків підприєм$
ства;  продаж неефективних активів підприємства; роз$
роблення заходів щодо стягнення дебіторської забор$
гованості; скорочення обсягу або відмова від найбільш
ризикованих фінансових операцій; економія інвести$
ційних ресурсів за рахунок призупинення реалізації
окремих проектів; економія поточних витрат;  оцінка
ефективності використання виробничих потужностей;
відмова від небезпечних видів діяльності й інші. Важли$
вою частиною процесу управління фінансовою безпе$
кою підприємства виступає оцінка ефективності запла$
нованих заходів, які покликані вплинути на покращен$
ня її стану.
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Вважаємо, що презентована у ході дослідження мо$
дель процесу управління фінансовою безпекою підприє$
мства, в основу якої покладено виявлені взаємозв'язки
між фінансовою безпекою та ризик$менеджментом,
антикризовим управлінням, комплаєнсом, дозволить
менеджерам$практикам удосконалити практику управ$
ління сучасними підприємствами. Загалом запропоно$
ваний процес управління фінансовою безпекою підприє$
мства спрямований на покращення стратегічного роз$
витку підприємства та корпоративного управління ним
в умовах мінливого збурення навколишнього середови$
ща.

Результати проведеного дослідження в подальшо$
му можуть бути використані для подальшого розвитку
системи управління фінансовою безпекою підприємства
з урахуванням розуміння її зв'язків із антикризовим
управлінням, фінансовим ризик$менеджментом і фінан$
совим комплаєнсом.
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ANALYSIS OF FACTORS THAT DETERMINE THE SCENARIO OF UKRAINE'S DEVELOPMENT
IN THE CONTEXT OF FORESIGHT OF ITS ECONOMY

У статті аналізуються фактори, що обумовили сценарій розвитку країни, в контексті форсайту, розJ

робленого у 2015 році на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових

горизонтах. Визначено, що з усіх прогнозованих сценаріїв на середньостроковому часовому горизонті

наразі можна констатувати реалізацію другого, який передбачав консервування кризи та імовірність якого

була найвищою. Визначаються події та явища, що мали місце в період 2015—2019 рр., які обумовили розJ

виток країни за таким сценарієм і продовжують визначати тренд її соціальноJекономічної динаміки. ЗокJ

рема оцінюються наслідки євроінтеграції, боргової, валютної, промислової, бюджетної політики та поJ

в'язані з ними аспекти. Робиться висновок щодо створених передумов для розвитку країни на довгостроJ

ковому часовому горизонті, оцінюються його можливі сценарії, а також перспективи їх коригування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне управління економічними системами

різних рівнів в динамічних невизначених умовах мож$
ливе тільки на основі застосування дієвих механізмів
прогнозування та передбачення, які забезпечують мож$
ливість формування стратегії розвитку та оцінювання
наслідків прийнятих рішень. Провідною технологією
вибору майбутнього розвитку є форсайт (від англ.
Foresight — погляд у майбутнє). Від інших інструментів
форсайт відрізняють чотири основні характеристики:
врахування різних альтернатив розвитку, яке грунтуєть$
ся на невизначеності майбутнього; орієнтація на вжи$
вання конкретних заходів, які дадуть змогу формувати
майбутнє таким, яким його хочуть бачити; міждисцип$
лінарний комплексний характер, що охоплює макси$
мальну кількість факторів, які можуть вплинути на май$
бутні процеси; залученість широкого кола зацікавлених
різнопрофільних груп експертів [1]. Особливого значен$
ня форсайт, на противагу традиційному прогнозуван$
ню, набуває у переламні моменти, коли з певних причин
відбувається злам трендів попереднього розвитку сис$
теми. Саме такий переламний момент переживала наша
країна в період 2013—2014 рр., що загострило потребу
у визначенні стратегії подальшого розвитку соціально$
економічної системи України та активізувало спроби
фахівців щодо передбачення його можливих сценаріїв.
Сьогодні, після п'яти років з часу представлення пер$
ших форсайтів розвитку України, вже можна робити
перші висновки та оцінювати результати реалізації пев$
них сценаріїв.

The factors that determined the scenario of Ukraine's socioJeconomic development in the context of

foresight, which was presented in 2015 for mediumJterm (until 2020) and longJterm (until 2030) time

horizons, are analyzed in this paper. There were four possible scenarios of development of the country in

foresight. In the mediumJterm horizon — "Optimistic", "Crisis conservation", "Sovereign default" and

"Collapse". It is determined that of all the projected scenarios, it is now possible to state the implementation

of the second, which provided for the conservation of the crisis. Its probability was the highest at that

time — 60%. Events and phenomena that took place in the period 2015—2019, which determined the

development of the country in this scenario and continue to determine the trend of its socioJeconomic

dynamics, are identified in the article. In particular, the consequences of European integration, debt,

currency, industrial, budgetary policies, trends in the formation of the gross domestic product, are assessed.

The negative aspects related to these factors are analyzed. Namely the following: A) The ratification of

the association agreement between Ukraine and the EU and the creation of a free trade area has not led to

the growth of trade and business activity yet. B) IMF loans have not been used to ensure structural reform

and modernization of the economy, but mainly for the formation of gold and foreign exchange reserves.

C) Other areas of debt policy have also proved too burdensome, as by rescuing the country from default,

the government has taken on an excessive burden and risks. D) An unbalanced monetary policy led to an

unjustified revaluation of the hryvna, which contributed to a decrease in tax revenues from foreign trade.

E) The only realistic model of industry's development is outsourcing. F) As a result, the country has a

paradoxical economic dynamics, in which GDP is growing against the background of falling foreign trade

and industrial production. G) Due to unfavorable business conditions and the high level of the shadow

economy, the budget of Ukraine has not executed. In conclusion, the preconditions for the development

of the country on the longJterm horizon is formulated. Its possible scenarios — "Foreign subjectivity" and

"Gray area" — are evaluated. Opportunities for changing scenarios of foresight and prospects for improving

the economic situation in Ukraine are identified.

Ключові слова: форсайт, сценарій соціально�економічного розвитку, стратегія розвитку України.
Key words: foresight, scenario of socio�economic development, Ukraine's development strategy.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визнаними зарубіжними авторитетами у сфері фор$
сайту є Д. Ворос, М. Ентоні, Т. Куос, Д. Слотер, Е. Хідег,
А. Хортон та ін. З огляду на зростання ролі форсайт$
методології у формуванні стратегії розвитку України,
подібні сценарії розробляються експертами провідних
урядових та науково$дослідних установ під керівницт$
вом О. Амоші, В. Богдановича, В. Горбуліна, А. Качинсь$
кого, А. Семенченка, С. Тарути та ін. (наприклад, [2; 3]).
Спостерігається посилення інтересу до питань страте$
гування розвитку на різних рівнях державної влади,
зокрема була сформована система урядового прогно$
зування [4]. З часом прийшло усвідомлення значущості
міждисциплінарного співробітництва, що забезпечує
можливість консолідації фахівців різних напрямів при
визначенні пріоритетів майбутнього та відкриває нові
можливості для розвитку країни. Один з найбільш грун$
товних міждисциплінарних форсайтів — "Форсайт та
побудова стратегії соціально$економічного розвитку
України на середньостроковому (до 2020 року) і довго$
строковому (до 2030 року) часових горизонтах" — був
представлений у 2015 р. колективом дослідників під ке$
рівництвом М. Згуровського [5—8]. Над його розроб$
ленням працювали експерти з Міжнародної ради з
науки, Комітету із системного аналізу при Президії
НАН України, Інституту прикладного системного ана$
лізу НАН України і МОН України, Світового центру
даних з геоінформатики та сталого розвитку, Націо$
нального технічного університету України "Київський
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політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (в тому
числі і автори цієї статті). Саме цей форсайт покладено
в основу представленого аналізу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У роботі аналізуються події та явища, що відбулися

в країні період 2015—2019 рр., з часу представлення
окресленого форсайту економіки України, які визначи$
ли сценарій її розвитку та продовжують формувати
тренди соціально$економічної динаміки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У 2015 році форсайтом було визначено чотири ба$
зові сценарії розвитку економіки України на середньо$
строковому (2015—2020 рр.) часовому горизонті [8]:

— сценарій 1 "Оптимістичний" реалізується за умов
найкращого збігу обставин: проведення радикальної та
компетентної реформи влади, найближчого завершен$
ня військового конфлікту на сході тощо. Він передба$
чає, що множина сильних факторів, визначених за ре$
зультатами SWOT$аналізу, суттєво підсилить можли$
вості, активізує драйвери розвиту економіки та суспіль$
ства і мінімізує дію гальмівних факторів. Імовірність
сценарію оцінювалась на рівні 10,0%;

— сценарій 2 "Консервування кризи" реалізується
за умов розвитку країни в "тліючому режимі": хаотич$
них і безсистемних дій влади, імітації життєздатності,
подальшого нагромадження зовнішніх і внутрішніх за$
позичень, продовження військового конфлікту на сході.
Він передбачає, що множина сильних факторів лише
частково знизить можливість втілення множини загроз,
активізує драйвери розвитку економіки частково, втім
дію гальмівних факторів не мінімізує. Імовірність сце$
нарію оцінювалась на рівні 50,0—60,0%.

— сценарій 3 "Суверенний дефолт" реалізується у
разі відсутності реформ у державі, затягування в часі
військового конфлікту на сході, коли попередній стан
технічного дефолту (імовірність якого існувала) прак$
тично заблокує зовнішню політичну і фінансову
підтримку України. Він передбачає, що множина слаб$
ких факторів економіки суттєво послабить множину
можливостей, драйвери не будуть активізовані, а дія
гальмівних факторів не буде мінімізована. Імовірність
сценарію оцінювалась на рівні 40,0—50,0%;

— сценарій 4 "Колапс" реалізується за умов найгір$
шого збігу обставин: продовження неефективної по$
літики держави, посилення військового конфлікту на
сході, некерованості виходу України із суверенного де$
фолту. В такому разі в країні виникає хаотичний рево$
люційний стан з декількома центрами впливу різних сил.
Імовірність найгіршого сценарію оцінювалась на тако$
му ж рівні, як і імовірність найоптимістичнішого сцена$
рію — 10,0%.

Наразі можна констатувати, що станом на початок
2020 року з усіх прогнозованих сценаріїв очікувано ви$
правдався другий, що передбачав консервування кризи,
імовірність якого була найвищою. Суверенного дефол$
ту, імовірність якого існувала на той момент, вдалося
уникнути, проте й умови для реалізації оптимістичного
сценарію, який міг би призвести країну до стабільного
збалансованого розвитку, виконані не були. Спробує$
мо проаналізувати економічні фактори, викликані по$
діями та явищами, що відбулися відтоді, які обумовили
розвиток країни за таким сценарієм і продовжують ви$
значати тренд її соціально$економічної динаміки, зок$
рема:

1. Ратифікація угоди про асоціацію між Україною
та ЄС та створення зони вільної торгівлі не призвели до
зростання торгівельного обороту і ділової активності.

2. Кредити МВФ не виправдали себе щодо забезпе$
чення структурного реформування та модернізації
економіки, оскільки були використані переважно на
формування золотовалютних резервів.

3. Інші напрями боргової політики також виявили$
ся занадто обтяжливими, оскільки врятувавши країну
від дефолту, уряд взяв на себе надмірне навантаження і
ризики щодо боргових виплат.

4. Незбалансована валютна політика спричинила
необгрунтовану ревальвацію гривні у 2019 році, що спри$
яло зменшенню податкових надходжень від зовнішньої
торгівлі.

5. Промисловість продовжує спадати, єдиною реа$
лістичною моделлю її зростання та модернізації є аут$
сорсингове виробництво.

6. У результаті в країні спостерігається парадоксаль$
на економічна динаміка, за якої ВВП зростає на тлі па$
діння обсягів зовнішньої торгівлі та обсягів промисло$
вого виробництва.

7. З огляду на несприятливі умови ведення бізнесу і
високий рівень тіньової економіки бюджет України не
виконується ані доходами, ані, як наслідок, за видатка$
ми.

1. Євроінтеграція. Визначальним у формуванні
євроінтеграційного курсу розвитку країни став 2015 рік.
З 1 січня 2016 р. набула чинності Угода про поглиблену
і всеосяжну зону вільної торгівлі, передбачена Угодою
про асоціацію між Україною та ЄС, яка повною мірою
була ратифікованою пізніше — 1 вересня 2017 р. Одним
з найсуттєвіших наслідків такого курсу стала зміна гео$
графії та структури зовнішньої торгівлі країни. Обсяги
торгівлі з Російською Федерацією, яка до 2013 р. була
головним торговим партнером України, скоротилися,
обсяги торгівлі з країнами ЄС дещо збільшились, але не
настільки суттєво, як очікувалось.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації змен$
шився майже у 4,7 рази (з 15,1 млрд дол. у 2013 р. до
3,2 млрд дол. у 2019 р.), обсяг імпорту товарів — у 3,3 рази
(з 23,2 млрд дол. у 2013 р. до 7,0 млрд дол. у 2019 р.).
Обсяг експорту товарів з країн ЄС збільшився у 1,2 рази
(з 17,1 млрд дол. у 2013 р. до 20,8 млрд дол. у 2019 р.),
обсяг імпорту навіть зменшився у 1,2 рази (з 28,6 млрд
дол. у 2013 р. до 25,00 млрд дол. у 2019 р.). Обсяг експор$
ту послуг до Російської Федерації збільшився у 1,2 рази
(з 5,3 млрд дол. у 2013 р. до 6,2 млрд дол. у 2019 р.),
обсяг імпорту послуг зменшився у понад 4,3 рази (з
1,2 млрд дол. у 2013 р. до 0,3 млрд дол. у 2019 р.). Обсяг
експорту послуг з країн незначно ЄС збільшився (з
4,2 млрд дол. у 2013 р. до 4,3 млрд дол. у 2019 р.), обсяг
імпорту послуг — незначно зменшився (з 3,7 млрд дол.
у 2013 р. до 3,6 млрд дол. у 2019 р.) [9]. Як видно,
збільшення обсягів торгівлі є країнами СНД не компен$
сувало втрат від розриву традиційних зовнішньоторго$
вельних зв'язків з країнами СНД та ближнього зару$
біжжя.

Структура зовнішньої торгівлі залишається незба$
лансованою, з часом така незбалансованість навіть по$
силюється. Наразі Україна вже майже вкоренилася в
понятті сировинного придатку для ЄС. За ці роки у
структурі експорту значно збільшились частки сільсько$
го сільськогосподарської продукції, при цьому зменши$
лась частка промислової продукції. Не створивши умо$
ви для розвитку високотехнологічного виробництва,
країна експортує руди, добрива, зерно, насіння і плоди,
іншу агропродукцію, деревину, картон, іншу продукцію
з низьким ступенем переробки та низькою доданою вар$
тістю. Натомість у структурі імпорту, навпаки, збільши$
лася збільшилась частка високотехнологічної промис$
лової продукції, при цьому зменшилась частка сільсько$
господарської та мінеральної продукції [9].

Загальна динаміка розвитку зовнішньої торгівлі
України протягом останніх семи років характеризуєть$
ся негативним сальдо, яке становило $15,5 млрд дол. у
2013 р., мало поступове скорочення у середині періоду
з "найкращим" значенням $1,8 млрд дол. у 2015 р. та по$
дальше зростання до $12,0 млрд дол. у 2019 р. До 2015 р.
показники експорту та імпорту зменшились вдвічі
відносно значення 2013 року, до 2019 р. їх значення
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збільшилось, проте обидва показники є приблизно на
25% нижчими свого рівня 2013 р. [9].

Євроінтегрована Україна піднялася в рейтингу
"Doing business" на 73 позиції (з урахуванням змін в ме$
тодиці підрахунку) з 2013 р. до 2020 р., зайнявши 64 місце
серед 190 країн світу. В останньому звіті рейтингу Світо$
вого банку "Doing business" Україна зазнала позитивних
змін у 5 з 10 показників, зокрема, в отриманні дозволів
на будівництво, підключенні до електромереж, захисті
міноритарних інвесторів, реєстрації власності, міжна$
родній торгівлі. Загалом негативна тенденція відбулася
щодо отримання кредитів, реєстрації бізнесу, забезпе$
ченні виконання контрактів, оподаткуванні та вирішенні
питань неплатоспроможності. Очікувалось, що ратиф$
ікація угод про зону вільної торгівлі та про асоціацію
між Україною та ЄС призведе до кардинального по$
ліпшенням ділового клімату, проте цього не сталося.
Країна практично не отримала преференцій від збли$
ження з ЄС. Умови для роботи і розвитку для українсь$
ких бізнесменів практично не покращилися. Крім стан$
дартних проблем, що перетікають з року в рік, таких як
невідшкодування ПДВ, корупція, зростаючі податки і
акцизи, з'явилися й інші, серед яких — високі ціни на
енергетичні ресурси, підвищення тарифів, незбалансо$
ваність курсу гривні. Причини цього — обоюдні пробле$
ми, як зовнішні, з боку ЄС, так і внутрішні, з боку Ук$
раїни.

За більшістю інших міжнародних індикаторів Украї$
на також продовжує втрачати позиці. За індексом гло$
бальної конкурентоспроможності у 2019 р. країна по$
сіла 85 місце з 141, тоді як у 2014 р. займала 76 місце. За
Індексом людського розвитку у 2019 р. зайняла 88 місце
зі 189 порівняно з 83 місцем у 2014 р. [10].

2. Співпраця з МВФ. Після Революції Гідності Ук$
раїна знову повернулася до співпраці з МВФ. Основною
метою отримання кредитів було поповнення золотова$
лютних резервів, оскільки станом на 2014 р. вони ско$
ротилися на 63,1%. У 2014 р. Україна отримала від МВФ
4,4 млрд дол., у 2015 р. — 6,7 млрд дол., у 2016 р. і 2017 р. —
по 1,0 млрд, у 2018$му — 1,4 млрд. У червні цього року
було оголошено про початок нової програми кредиту$
вання терміном на 18 місяців та обсягом фінансування у
5,0 млрд дол., із яких вже отримано 2,1 млрд дол. [11].

Хоча загалом частка кредитів МВФ у фінансуванні
українського боргу є досить скромною — всього 6,0%

від загальної суми станом на кінець 2019 р., основним
фактором їх привабливості є низька ціна порівняно з
випуском облігацій внутрішньої державної позики. Се$
редня вартість кредитів МВФ — близько 3,0%, тоді як
номінальна ставка дохідності за доларовими ОВДП у
2019 р. доходила до 7,5%. Переважно кредитні кошти
МВФ спрямовуються на формування золотовалютних
резервів НБУ, а також збалансування бюджету, а саме:
забезпечення критичного імпорту, підтримку валютно$
го курсу, повернення старих боргів, і не спрямовуються
у проекти, пов'язані з економічним розвитком.

Золотовалютні резерви України за ці роки вдалося
наростити, а також знизити темпи інфляції та падіння
гривні. До Революції Гідності ЗВР оцінювалися в
25,0 млрд дол., на сьогодні вони складають приблизно
27,0 млрд дол., які проте на 80% є позиковими. По суті,
кредити МВФ є боргами заради боргів, адже транші не
направляються на підтримку структурних реформ або
життєво важливих для розвитку країни проектів по мо$
дернізації реального сектору економіки, а практично
відразу ж після отримання йдуть на формування золо$
товалютних резервів і використовуються на покриття
дефіциту або погашення попередніх боргів.

3. Інші напрями боргової політики. Інші напрями
боргової політика уряду також є недостатньо ефектив$
ними. Врятувавши країну від дефолту шляхом реструк$
туризації боргу та випуску ВВП$варантів, уряд взяв на
себе значні ризики, пов'язані з борговими виплатами.
Кожного року обсяг державного боргу України зрос$
тає. Темпи зростання боргу особливо прискорилися
після 2014 року (рис. 1). Зміна цього тренду у 2019 році
стала тимчасовим явищем, пов'язаним передусім зі зри$
вом переговорів з МВФ про виділення нового кредиту.

Тренд зменшення співвідношення боргу до ВВП Ук$
раїни не відображає позитивних структурних змін у
економіці держави, а пояснюється кон'юнктурним зро$
станням обсягів ВВП, обумовленим вигідною кон'юнк$
турою на світових ринках, високими рівнями врожаю,
зростанням у 2019 році обмінного курсу гривні (який
також зумовленим кон'юнктурними чинниками) та
активізацією нерезидентів на ринку внутрішніх борго$
вих цінних паперів України.

Основна частка держборгу України припадає на
облігації внутрішньої та зовнішньої державної позики.
Значна частка нерезидентів серед тримачів цих паперів

Рис. 1. Динаміка показників державного та гарантованого державою боргу України
за період 2013—2019 рр.

Джерело: за даними [12—15].
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створює ризики стабільності курсу гривні. Заборго$
ваність України а ОВДП щороку зростає. Обслугову$
вання і погашення ОВДП передбачено аж до 2045 року.
Загальна сума платежів за ОВДП становитиме 1534 млрд
грн.

У кризовому 2015 році Україні вдалося не оголоси$
ти дефолт і, домовившись про так званий haircut, зни$
зити  вартість суверенного і гарантованого державою
боргу на 20% або на 3,6 млрд дол. Така угода мала по$
трійний ефект: державний борг знизився; на період
2019—2025 рр. потреба бюджету у фінансуванні змен$
шилась до 10—12% ВВП; завдяки відстрочуванню бор$
гових виплат вивільнилось 15,3 млрд дол. для системи
державних фінансів [16].

Для компенсації збитків інвесторів, які втратили п'я$
ту частину свого доходу через списання боргу, урядом
були випущені спеціальні цінні папери — інструменти
відновлюваної вартості (англ. Value Recovery Instrument)
або ВВП$варанти, доходність яких прив'язана до дина$
міки ВВП України. Обсяги виплат за варантами залежа$
тимуть від темпів зростання ВВП України та навіть за
найменш оптимістичного варіанту складуть 27,2 млрд
дол., у той час як у 2015 році було списано лише 3,6 млрд
дол. Якщо порівняти умови реструктуризації боргу Ук$
раїни з подібними механізмами, які застосовувалися,
наприклад, у Аргентині або Греції, то стає очевидно, що
ВВП$варанти випускалися українським урядом на дуже
невигідних умовах.

Існує два сценарії дій уряду щодо варантів. Перший
передбачає їх достроковий викуп тоді, коли вони кош$
туватимуть дешево, другий — їх обмін на євробонди.
Обидва сценарії є такими, які складно виконати: для
реалізації першого доведеться позичати кошти, оскіль$
ки в бюджеті вони відсутні; реалізація другого перед$
бачатиме збільшення суми зовнішнього боргу та обо$
в'язкове здійснення виплат незалежно від стану еконо$
міки. Тому ситуація залишається до кінця не визначе$
ною. Іншими ризиками, які привносять варанти в еко$
номіку країни, є те, що вони, на відміну від облігацій, не
враховуються у офіційній статистиці державного бор$
гу і викривляють картину боргового навантаження Ук$
раїни; привносять ризик нарощення прямого боргу у
випадку відсутності вільних коштів для платежів за
ними; можуть вплинути на валютний курс гривні, оскіль$
ки ці папери номіновані у доларах.

4. Валютна політика. Протягом майже всього пері$
оду обігу гривні періоди фактичної прив'язки до дола$
ра змінювалися періодами стрімкої девальвації. Падін$
ня курсу гривні роками здорожувало іноземні техно$
логії, що у комплексі з недостатнім фінансуванням
НДДКР поступово перетворило Україну на експортера
сировини та продукції низького ступеню переробки.
Однак 2019 рік ознаменувався небаченою ревальвацією
— курс гривні зміцнився на 13,5%. Проте це явище не
відображає позитивних структурних зрушень у еко$
номіці держави, а є кон'юнктурним явищем, обумовле$
ним зокрема такими факторами:

— сприятлива кон'юнктура на світових ринках за$
лізної руди та зернових, які складають основу українсь$
кого експорту, сприяла збільшенню валютної виручки;

— зниження світових цін на природній газ сприяло
зменшенню попиту на іноземну валюту з боку НАК
"Нафтогаз";

— значні масштаби реалізації ОВДП, для покупки
яких інвестори продавала долари та купувала гривню,
сприяли її подорожчанню.

Перші два фактори мають тимчасовий характер.
Щодо ОВДП, то при тому, що всі їх види реалізовува$
лися за гривні, повертатися будуть у валюті номіналу,
що чинитиме девальваційний тиск на курс гривні. Про$
яв цього ми маємо можливість спостерігати вже у першій
половині цього року — станом на початок серпня курс
гривні фактично повернувся до значень доревальвацій$
ного періоду.

5. Промисловість. Навіть в постіндустріальний пе$
ріод стійкість економічного розвитку в більшості країн
забезпечується переважно на основі стратегії розвит$
ку промисловості. Для України промисловість завжди
була основою економіки — джерелом формування ВВП,
робочих місць та припливу валюти в країну. Останні
роки ситуація стрімко погіршується: за період з 2015 р.
і дотепер промислове виробництво скоротилося на
23,7% [17]. Крім структурної недосконалості, на останнє
падіння промисловості вплинула сукупність чинників:

— політика НБУ щодо облікової ставки та курсу
гривні. Штучне зміцнення гривні призвело до знижен$
ня цінової конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств. Як наслідок — ціни на товари основних
промислових виробників знизились дуже суттєво: на$
прикінці 2019 р. ціни в середньому були майже на 10%
нижче порівняно з 2018 р., а у добувній промисловості
— майже на 25% нижче.

— світові тренди та глобальні процеси. Падіння про$
мисловості та зниження обсягів глобальної торгівлі че$
рез торгові війни, обмеження, а також наслідки пандемії
коронавірусу, спостерігається у більшості країн. Як на$
слідок, зменшився попит на продукцію вітчизняних ви$
робників. Через значне зниження на світових ринках цін
на нафтопродукти суттєво зменшилися обсяги нафто$
переробки та видобуток газу. Падіння цін на металур$
гійну продукцію призвели до того, що найсуттєвіший
внесок у скорочення промислового виробництва мала
саме металургія;

— стрімка та регулярна втрата позицій машинобу$
дування, одного з ключових секторів вітчизняної про$
мисловості. Закриття ринку Російської Федерації для
української машинобудівної продукції продовжує да$
вати про себе знати, тоді як просування на інші зовнішні
ринки відбувається доволі складно через високу конку$
ренцію і, знову ж таки, несприятливу світову кон'юнк$
туру.

Найбільш загрозливою ознакою падіння промисло$
вого виробництва є системність цього явища. За всіма
ознаками, найближчим часом падіння триватиме.

Відносно позитивною ознакою є активізація проце$
су технологічного переоснащення промисловості. За
даними Державного комітету статистики, у 2019 р. про$
мислові підприємства масово проводили модернізацію
— ними освоєно 39,7% загального обсягу капітальних
інвестицій. Обсяг капітальних інвестицій у 2019 р.
збільшився на 34,7% порівняно з 2018 р. Загалом лише
за період 2015—2018 рр. побудовано та введено в експ$
луатацію 207 нових заводів [18]. Можна сподіватись, що
модернізація зможе забезпечити підгрунтя на зростан$
ня обсягів промислового виробництва. І хоча розвиток
вітчизняної промисловості орієнтується на модель аут$
сорсингового виробництва, це є позитивним зрушенням
на шляху індустріалізації країни. Таким шляхом, на$
приклад, кілька десятиліть поспіль йшов Китай. Освоєн$
ня зарубіжних високих технологій в такий спосіб надає
можливість країні не тільки модернізувати власне ви$
робництво, але й перейняла інноваційні маркери. Украї$
на для цього має всі можливості — вигідне територіаль$
не розміщення, незавантажені виробничі потужності та
якісний людський потенціал.

6. Структура та динаміка ВВП. Економіка країни
почала відновлюватись після кризи в 2016 р., коли було
зафіксовано збільшення ВВП на 2,4%. Відтоді ВВП зро$
стає з середньорічними темпами 3,0% (рис. 2). Але еко$
номічне зростання доцільно оцінювати виходячи не
тільки з кількісних показників. Якість економічного зро$
стання в Україні є дуже низькою, а ціна — високою,
оскільки воно досягається не за рахунок зростання ре$
ального сектора економіки, а за рахунок інфляційних
чинників та випереджаючого зростання імпорту. Пара$
докс українського "економічного дива" полягає у зрос$
танні ВВП на тлі падіння обсягів зовнішньої торгівлі та
обсягів промислового виробництва.
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Порівнявши дані Державного комітету статистики
з даними Національного банку України можна знайти
суттєві розбіжності у визначенні темпів зростання:
згідно з останніми зростання економіки в період 2016—
2019 рр. на 11,9% насправді обертається її падінням. Роз$
біжності виникають через те, що офіційний коефіцієнт
інфляції, який застосовується для визначення рівня ВВП
(дефлятор), не відповідав реальному рівню інфляції, яка
насправді є набагато вищою. Так, офіційно інфляція за
цей період склала 27,9%, тоді як ціни виробників зрос$
ли на 59,2 % [19—21].

У вимірі відносних показників ситуація є ще менш
оптимістичною, оскільки у перерахунку на душу насе$
лення ВВП в Україні залишиться вкрай низьким — тро$
хи більше 3 тис дол. За цим показником населення краї$
ни є найбіднішими не тільки в Європі, але і на всьому
пострадянському просторі. У 2019 р. показник ВВП на
душу населення становить близько 75% відповідного
показника передкризового 2013 р.

Загалом ж динаміка ВВП України за останні 28 років
демонструє тренд падіння: на кінець 2018 р. його показ$
ник становив лише 62,7% від рівня 1991 р. За цей час еко$
номіки Польщі, Білорусі і Туреччини виросли відповід$
но на 265%, 191% і 330%. Україні ж після жодної кризи
не вдавалося відновити навіть докризового рівня ВВП —
жодного разу після падінь вона не могла повернутись
до рівня локальних піків, що їм передували. Тоді як інші
економіки робили це за декілька років. Остання криза —
не виключення. Зростаючи щороку в період 2016—
2019 рр., ВВП в абсолютному вимірі так і не досягло сво$
го передкризового рівня: в 2013 р. ВВП становив більше
183 млрд дол., в 2019 р. — 153 млрд дол., тобто в 1,2 рази
нижче [22; 23]. Пояснити це можна лише внутрішніми
причинами. Запорукою стійкості сучасної економічної
системи є наявність в її структурі високотехнологічних
секторів, розвиненої обробної промисловості, секторів
технологічних послуг. У разі спрощення, коли еконо$
міка грунтується на невеликій кількості секторів, най$
частіше аграрних та сировинних виробництв з низьким
ступенем обробки, країна стрімко втрачає свою еконо$
мічну стійкість, що й відбувається в Україні.

Подолання такої ситуації вимагає проведення ціле$
спрямованої послідовної економічної політики, яка за$
безпечить структурне реформування економіки, модер$
нізацію та розвиток технологічних секторів. Жодна
країна не стала успішною без проведення такої політи$
ки та без уміння знаходити ресурси всередині країни і
перерозподіляти їх на цілі структурного розвитку. Еко$
номіка ж України розвивається за принципом постійно$
го "латання дір". Ситуація з використанням кредитів
МВФ та іншими аспектами боргової проведення політи$
ки є прямим тому підтвердженням.

7. Бюджет. Бюджет 2019 року не був виконаний ані
за видатками, ані за доходами. В цілому бюджетна полі$
тика останніх років була спрямована переважно на до$
тримання балансу між забезпеченням мінімуму необхі$
дних поточних витрат та дотриманням дефіциту бюд$
жету у рамках, рекомендованих МВФ. Інвестиції у еко$
номічний розвиток надзвичайно малі, витрати на со$
ціальне забезпечення, медицину, охорону навколишнь$
ого середовища, духовний та фізичний розвиток су$
спільства  постійно скорочуються. В дохідній частині
бюджету боргове фінансування має вагому частку —
нині вона вже менша, ніж у піковому 2015 році, однак
все ще більша, ніж до початку російсько$українського
військового конфлікту (рис. 3).

Однією з основних причин хронічного недовиконан$
ня дохідної частини українських бюджетів є несприят$
ливі умови ведення бізнесу та, як наслідок, висока част$
ка тіньової економіки. В Україні діють численні схеми
уникнення та мінімізації податкових зобов'язань, що
завдають значної шкоди бюджету. За даними компанії
"Ernst & Young", майже чверть ВВП (846 млрд грн) пере$
буває в тіні [24].

Бюджетні проблеми змушують уряд країни постійно
шукати додаткові джерела позикових засобів, такі як
облігації зовнішньої та внутрішньої державної позики.
Як зазначалось, вони є доволі неоднозначними з точки
економічної безпеки держави.

ВИСНОВКИ
Зазначені фактори в основному обумовили розвиток

України за сценарієм "Консервування кризи", ви$
значальними умовами якого були хаотичні та безсистемні
дії влади, нагромадження зовнішніх і внутрішніх запози$
чень, продовження військового конфлікту на сході тощо.
Такий сценарій не означає та навіть не створює переду$
мов розвитку країни, а лише тимчасово підтримує її жит$
тєздатність дуже дорогою ціною. Наслідки, які окреслені
події та явища мали для економіки країни, сформували
умови для реалізації на довгостроковому (2020—2030 рр.)
часовому горизонті двох наступних можливих сценаріїв,
що також були визначені у форсайті [8]:

— сценарій 6 "Чужа суб'єктність" означає зовнішнє
управління Україною та передбачає, що перетворення
в країні будуть практично відсутні. В такому разі мно$
жина сильних факторів лише частково знизить мож$
ливість втілення множини загроз, драйвери економіки
залишаться не активізованими, гальмівні фактори не
буде мінімізовано. Умовна імовірність сценарію оціню$
валась на рівні 30,0%;

— сценарій 7 "Сіра зона" означає найбільш песимі$
стичне завершення сценарію "Консервування кризи" та
передбачає, що попередній сценарій призведе до подаль$

Рис. 2. Динаміка показників ВВП України у 2013—2019 рр.

Джерело: за даними [22; 23].
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шої деградації економіки країни, її ізоляції та послаб$
ленню  зовнішньої політичної і фінансової підтримки. В
такому разі при відсутності перетворень та реалізації
загроз наростає дія гальмівних факторів, а драйвери
економіки не буде активізовано.

За даними Національного банку, валютні виплати
уряду України в 2020—2022 рр. разом з відсотками пе$
ревищать 24 млрд дол. Потреба лише тільки у валютних
коштах на виплату боргових зобов'язань з урахуванням
обслуговування валютного боргу перевищує 9 млрд дол.
Фінансування загального фонду державного бюджету
у 2020 році планується за рахунок державних запози$
чень [13; 21]. Саме по собі зростання боргового наван$
таження на бюджет створює підгрунтя для девальвації
курсу гривні, що у поєднанні з інфляцією може спричи$
нити низку банкрутств господарюючих суб'єктів, па$
діння платоспроможності населення і економічний спад.
А з урахуванням кризи, що розгортається внаслідок
карантинних заходів, пов'язаних з пандемією Covid$19,
ситуація дуже загострюється. Актуальними для країни
залишаються й інші ризики, в тому числі подальше охо$
лодження світової економіки і погіршення умов торгівлі,
ескалація воєнного конфлікту на сході країни та нові
торгові обмеження з боку Російської Федерації, зни$
ження врожаю зернових і плодоовочевих культур че$
рез несприятливі погодні умови, зменшення обсягів при$
пливу іноземного капіталу, посилення трудової міграції
тощо. З часом забезпечити ефективне реформування
соціально$економічної системи країни стає дедалі важ$
че. Втім, макроекономічні перетворення, викликані пан$
демією, можуть обернутись гарним шансом для розвит$
ку економіки України, сприяючи зокрема активізації
вітчизняного промислового виробництва за аутсорсин$
говою моделлю. Існують і інші макроекономічні перс$
пективи. Першочергове завдання для фахівців полягає
в тому, щоб ідентифікувати, оцінити та врахувати такі
перспективи в оновленому форсайті, скоригувавши
відповідним чином стратегію розвитку країни для того,
щоб уникнути реалізації двох окреслених негативних
сценаріїв.
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У статті наголошено на різних підходах наукової й експертної спільноти в Україні та Євросоюзі до реформуJ
вання ПДВ. Якщо в публікаціях зарубіжних авторів основна увага приділяється таким актуальним аспектам
реформування ПДВ, як забезпечення його відповідності вимогам інклюзивного економічного зростання, можлиJ
вості, умови та межі застосування внутрішнього зворотного (оберненого) механізму нарахування ПДВ, напрями
трансформації податку в умовах цифрової економіки, то в Україні, поряд з обговоренням зазначених питань,
періодично з'являються публікації, в яких піддається сумніву доцільність використання податку у специфічних
умовах вітчизняної економіки та обгрунтовуються пропозицій щодо його скасування й заміни або податком з
обороту або поєднанням цих двох податків. У статті здійснено критичний аналіз останніх публікацій подібного
характеру й розглянуто підходи до удосконалення адміністрування податку в країнах ЄС.

In article the distinctions in approaches of scientific and expert community in Ukraine and the European Union to
reforming of the VAT are specified. It is noted that the publications of foreign authors focus on such relevant aspects of
VAT reforming as ensuring its compliance to requirements of inclusive economic growth, the possibilities, conditions
and limits of application of the domestic reverse charge mechanism, the directions of tax transformation in the digital
economy. In Ukraine, along with the discussion of these issues, periodically appear publications, in which the expediency
of using the tax in specific conditions of domestic economy is questioned, and proposals for its abolition and replacement
are substantiated either with a turnover tax or a combination of these two taxes.

The aim of article is the critical analysis of arguments against the need for further use of VAT in Ukraine and description
of approaches to its reforming in EU countries directed to the solution of the same problems which also are relevant for
Ukraine — tax evasion, fraud, aggressive tax planning. Among such approaches, in addition to the reverse charge
mechanism, which has now evolved from its application in separate operations to introduction the generalised reverse
charge mechanism on a temporary and voluntary basis, also analyzed the mechanism of split payments, realJtime VAT
invoice reporting, electronic data transmission requirements and launch of electronic audit.

According to the results of the comparative analysis of fiscal efficiency of VAT in Ukraine and the EU countries, it is
indicated that the tax can be effective both in resourceJintensive and highly productive, and in more or less open economies.
Ultimately, the effectiveness of the tax is determined by its design (rate level, system of benefits), quality of administration,
effectiveness of the fight against corruption, state of legal culture in the country, etc.

Conclusions are drawn about the absence at this stage of an alternative to VAT in Ukraine, considering its high fiscal
and economic efficiency, and the need to further improve the administration of the tax, taking into account the experience
of the EU countries directed at its adaptation to the challenges and threats of the modern world, which quickly changes.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Впродовж останніх десятиліть ПДВ, завдяки своїм

перевагам, посів міцні позиції в податкових системах ба$
гатьох країн світу, де доцільність його використання не

піддається сумніву. У звіті ОЕСР "Податкова політика
щодо інклюзивного зростання у світі, що змінюється"
("Tax policies for inclusive growth in a changing world")
серед його основних переваг називаються висока ефек$
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тивність, нейтральний вплив на міжнародну торгівлю й
комерцію та здатність адаптуватися до викликів глоба$
лізації [1]. Останнє — завдяки новим міжнародним стан$
дартам — Міжнародним керівним принципам ОЕСР
щодо ПДВ/GST, спрямованим на усунення неефектив$
ності та нерівності, що виникають внаслідок застосуван$
ня норм національних систем ПДВ на міжнародному
рівні без відповідної їх координації. Не дивно, що в про$
цесі реформ ПДВ не зазнав радикальних трансформацій.
Як в Україні, так і в країнах ЄС (за винятком Люксем$
бургу й Румунії) впродовж 2015—2019 рр. не перегля$
далися стандартні ставки податку, натомість основні зу$
силля реформаторів були зосереджені на удосконаленні
його адміністрування з метою зменшення зловживань у
процесі використання — ухилення від сплати, шахрай$
ства, агресивного податкового планування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
У публікаціях зарубіжних авторів основна увага

приділяється таким актуальним аспектам реформуван$
ня ПДВ, як забезпечення його відповідності вимогам
інклюзивного економічного зростання [2], можливості
та умови запровадження зворотного нарахування ПДВ
[3; 4], напрями трансформації податку в умовах цифро$
вої економіки [5]. Не залишилися осторонь від обгово$
рення цих питань і українські вчені [6—9]. Низка статей
присвячена аналізу фіскальної ефективності ПДВ та
оцінкам сум недоотриманих доходів від нього — розри$
ву ПДВ [10—13].

Крім робіт, у яких розглядаються різноманітні аспек$
ти реформування ПДВ, в Україні періодично з'являють$
ся публікації, в яких обгрунтовуються пропозицій щодо
його скасування й заміни або податком з обороту або
поєднанням цих двох податків1.

Останні критичні статті, присвячені ПДВ, спрямо$
вані не стільки на висвітлення недоліків сформованої
моделі податку в Україні, скільки на обгрунтування його
принципової невідповідності (а саме: невідповідності ме$
ханізму формування й передавання за виробничими лан$
цюжками тягаря податку) моделі української економі$
ки, яка є надміру відкритою, збитковою та неефектив$
ною, з великим тіньовим сектором, зі схильною до ко$
рупції системою державного управління загалом та
адміністрування податків, зокрема [16; 17].

МЕТА СТАТТІ
Зважаючи на серйозність аргументів автора публі$

кацій, метою цієї статті є їх критичний аналіз та висвіт$
лення підходів до реформування ПДВ у країнах ЄС, які
дозволяють виявити альтернативні шляхи вирішення
проблем, пов'язаних із зловживаннями у процесі його
справляння, що можуть бути корисними для українсь$
ких реформаторів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Проаналізуємо наведені аргументи та запропонує$
мо свої відповіді на них.

Аргумент 1. У неефективній, витратній економіці
сума надходжень ПДВ до бюджету є меншою, ніж в еко$
номіці, де частка доданої вартості у випуску є більшою,
а проміжне споживання меншим. Відтак податок не
відповідає структурі нашої економіки, рівню її продук$
тивності.

Той факт, що економіка України є ресурсоємною й
характеризується більшою часткою проміжного спожи$
вання (у 2018 р. — 59,7%), ніж доданої вартості у випус$
ку, є аргументом не "проти", а "за" справляння податку,
об'єктом якого є додана вартість, а не весь випуск, як,
наприклад, податку з обороту, який нерідко розгля$

дається як альтернатива ПДВ. Кумулятивний ефект та$
кого податку є тим більшим, чим більш витратною є еко$
номіка.

Безумовно, ПДВ в економіці з високою часткою до$
даної вартості забезпечив би більші (в абсолютному зна$
ченні) надходження до державного бюджету. Проте
навіть за чинної структури економіки його фіскальна
ефективність впродовж 2010—2018 рр. виросла з 8,00 до
10,52% ВВП і є найвищою в податковій системі України
(табл. 1) і однією з найвищих у Європі. Зокрема, в 2017 р.
частка податку у ВВП була більшою, ніж в усіх країнах
ЄС, як розвинутих, так і постсоціалістичних, за винят$
ком Хорватії, в якій податок справляється за ставкою
25% (табл. 2). Однією з причин зазначеного є вужча сфе$
ра застосування в Україні знижених ставок податку, ніж
у країнах ЄС.

Неефективна структура української економіки вза$
галі не може бути аргументом проти запровадження
того чи іншого податку. Використовуючи цю логіку
можна визнати шкідливим для України не лише ПДВ, а
й, наприклад, ПДФО. Адже, за даними Державної служ$
би статистики України, частка оплати праці найманих
працівників у структурі ВВП України упродовж 2014—
2016 рр. у середньому становила 35,7%, тоді як за оцін$
ками експертів, середній показник частки оплати праці
у ВВП у країнах Єврозони перевищував 50% [20]. Отже,
й ПДФО в Україні не може бути таким само ефектив$
ним, як у згаданій групі країн, та й узагалі у розвинутих
країнах, що й підтверджує статистика.

Аргумент 2. ПДВ не може бути ефективним у
відкритій економіці, де сума експорту та імпорту при$
близно дорівнює обсягу ВВП.

Безпосередньо надходження податку до бюджету
зменшує лише експорт, який обкладається ПДВ за нуль$
овою ставкою, внаслідок чого експортери отримують
відшкодування з бюджету податку, сплаченого при
купівлі товарів, використаних у процесі виробництва.
Щодо впливу імпорту на надходження ПДВ, то він зале$
жить від його структури. Податок, сплачений при імпорті
споживчих товарів, збільшує суму надходжень до бюд$
жету. Податок, сплачений в ціні імпортованих товарів
виробничого споживання, формує податковий кредит,
який зменшує суму нетто надходжень податку до бюд$
жету, або, в разі споживання товарів на підприємствах$
експортерах, формує суму бюджетного відшкодування.
У цілому частка імпорту у ВВП впливає на структуру
ПДВ, зокрема, частку податку із вироблених у країні і
ввезених в неї товарів. Так, висока частка імпорту у ВВП
в Україні, що становить понад 50%, зумовлює вищу част$
ку ПДВ із ввезених в Україну товарів у ВВП, порівняно із
його часткою із вироблених в Україні товарів (див. табл.
1). Наприклад, у 2018 р. за частки імпорту у ВВП 53,9%
частка ПДВ із ввезених товарів була на рівні 8,3% ВВП,
тоді як із вироблених в Україні — 5,9%.

У цьому зв'язку хочемо звернути увагу на пошире$
ну помилку, коли у процесі порівняння надходжень ПДВ
із ввезених і вироблених в Україні товарів останні наво$
дяться з урахуванням бюджетного відшкодування, внас$
лідок чого робиться висновок, що "за останні десять
років надходження від сплати ПДВ на імпорт (проміжне
та/або кінцеве споживання) в середньому в 3—4 рази
більші, ніж від ПДВ на товари вітчизняного виробницт$
ва" [16]. Між тим порівнювати можна лише надходжен$
ня без урахування відшкодування, оскільки останнє
може формуватися як за рахунок внутрішнього, так і
за рахунок "імпортного" ПДВ, якщо ввезені товари ви$
користовуються у виробництві товарів на експорт. Ко$
ріння цієї поширеної помилки лежить в особливостях
відображення надходжень ПДВ у звітах Державної Каз$
начейської служби України, де на суму відшкодування

_________________________________
1 Такі пропозиції активно обговорювалися в 2013 р. й знайшли відображення в проєкті Закону України "Про внесення змін до

Податкового кодексу України щодо удосконалення оподаткування податком на додану вартість" [14]. Вони продовжували дискуту�
ватися й у 2015—2016 рр. Див., наприклад, [15].
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зменшується саме внутрішній ПДВ. Проте зазначені
особливості відображають не сутність процесів, а роль в
адмініструванні податку різних відомств — Державної
митної і Державної податкової служб України.

Висновок про неефективність ПДВ у відкритій еко$
номіці спростовує й інформація щодо країн ЄС, особ$
ливо постсоціалістичних, більшість яких є відкритіши$
ми, ніж Україна (наприклад, частка імпорту та експор$
ту у ВВП у Болгарії в 2018 р. становила відповідно 63,3 та
65,9%; в Естонії — 70,7 та 74,3%; в Угорщині — 80,6 та
84,9% [21]), що не заважає їм акумулювати значні над$
ходження податку до бюджету.

Аргумент 3. Модель податку сама по собі є причи$
ною складних технологій його адміністрування, по$
стійне удосконалення яких, у т.ч. запровадження СЕА
ПДВ, не привели до викорінення фіктивного податко$
вого кредиту, шахрайських схем відшкодування подат$
ку, ухилень від його сплати.

З цим аргументом не можна не погодитися. Більше
того, такі схеми використовуються не лише в Україні, а
й у країнах ЄС. Проте навряд чи можна назвати хоча б
один податок, від сплати якого не робилися б успішні
спроби ухилитися. Ці спроби є закономірним наслідком
природи податків, за допомогою яких прямо чи опосе$
редковано держава вилучає на свою користь частину
доходів платників. В одних країнах вони є більш части$
ми (де податкова і взагалі правова культура є низькою,
а взаємозв'язок між вилученими до бюджету податка$
ми і профінансованими за їх рахунок суспільними бла$
гами є не очевидним) й успішними (де відсутній ефек$
тивний податковий контроль та невідворотність пока$
рання за податкові правопорушення), в інших до них
вдаються рідше. Безумовно, ПДВ, механізм якого вклю$
чає процедуру відшкодування, створює більшу зацікав$
леність у його отриманні безпідставно, тобто містить у
собі більше ризиків зловживань. Мабуть, це і є його най$
більшим недоліком, необхідність подолання (або при$
наймні зменшення) якого спонукає до постійного пошу$
ку шляхів удосконалення адміністративних процедур,
зменшення впливу на них суб'єктивного фактора. Про$
те лише удосконалення адміністрування ПДВ не вирі$

шить усіх проблем, пов'язаних із зловживан$
нями у процесі справляння податку. У країні,
де корупція пронизує всі сфери суспільного
життя, де відсутня невідворотність покаран$
ня, не варто дивуватися, що навіть СЕА ПДВ
не убезпечує від ручного втручання в неї з ме$
тою зловживань. Зменшити їх масштаби мож$
на лише в державі, де панує право, де вимоги
закону є одними для всіх, де корупція хоча й
не викорінена, але обмежена. І хоча ми звик$
ли вирішувати різноманітні проблеми (залу$
чення інвестицій, боротьба з нелегальною зай$

нятістю та тіньовою економікою, зменшення масштабів
ухилення від сплати податків), змінюючи податки, на$
справді їх подолання вимагає застосування комплексу
інструментів, а до податків ми апелюємо передусім тому,
що їх зменшення чи скасування відповідає інтересам усіх
платників, а тому є найпростішим шляхом вирішення
складних проблем, хоча й здебільшого безперспектив$
ним (таким, що не забезпечує вирішення проблеми або
в принципі, або не будучи доповнений іншими інстру$
ментами).

Аргумент 4. СЕА ПДВ є складною, обтяженою низ$
кою технічних недоліків, а головне — закритою й не$
підконтрольною, створюючи сприятливі умови для ко$
рупції. "Саме тіньові потоки ПДВ живлять політичну
корупцію в нашій країні, подальші спроби її подолати,
не перекривши цілющого джерела фінансів, ні до чого
путнього, як бачимо, не призводять" [17].

Загалом погоджуючись із критичною оцінкою СЕА
ПДВ не можемо не зазначити, що більшість недоліків
цієї системи (її непрозорість, істотні адміністративні
витрати на підтримку системи, потреба в значних адмі$
ністративних ресурсах та інвестиціях для забезпечення
роботи платників податків із системою, ручне управлі$
ння і несанкціоноване проникнення в систему тощо)
були висвітлені ще у системному звіті "Проблеми адмі$
ністрування податків для бізнесу в Україні", підготов$
леному в жовтні 2015 р. Це не завадило авторам звіту
охарактеризувати електронне адміністрування ПДВ
кроком у правильному напрямі, "оскільки потенційно
воно може зробити звітування простішим та прозорі$
шим, в тому числі для платників податків" [22]. Такий
підхід нам представляється конструктивнішим, оскіль$
ки дозволяє не відмовлятися від системи, яка вже впро$
ваджена й на яку витрачені ресурси, а шукати шляхи її
удосконалення — забезпечення прозорості, усунення
можливостей ручного втручання в роботу системи, за$
безпечення ефективного функціонування системи мо$
ніторингу відповідності податкових накладних/розра$
хунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків
(СМКОР), яка б унеможливлювала безпідставне блокуван$
ня податкових накладних / розрахунків коригування.

Щодо неможливості подолати корупцію в Україні,
не перекривши "тіньові потоки ПДВ", то, на нашу дум$
ку, такі потоки є наслідком, а не причиною корупції, тож
навіть скасувавши ПДВ, подолати її не вдасться.

Загалом, незважаючи на недоліки ПДВ, яких не поз$
бавлений жоден податок, мусимо констатувати, що, по$
перше, його не можна назвати найшкідливішим, оскіль$
ки він менше викривлює економічну поведінку плат$
ників, ніж такі податки, як на прибуток підприємств і
ПДФО, і вважається більш сприятливим для економіч$
ного зростання. Зазначений податок разом із акцизним
податком посідає друге місце в рейтингу за ступенем
економічної ефективності після періодичних податків
на нерухоме майно [23]. Високий рівень їх нейтральності
пояснюється тим, що впливаючи на пропозицію робо$
чої сили та споживчий попит домогосподарств зазна$
чені податки не впливають на міжнародну конкуренто$
спроможність, а також на заощадження та інвестиції,
що має особливе значення при виборі податкових
інструментів, сприятливих для економічного зростан$
ня.

 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ПДФО (без військового збору) 4,73 4,58 4,57 5,34 5,72 5,93 6,37 
Податок на прибуток 3,74 2,53 1,96 2,52 2,46 2,98 2,95 
ПДВ, в т.ч.: 8,00 8,76 8,97 9,87 10,52 10,52 9,53 
із вироблених в Україні товарів 4,97 5,12 5,44 5,85 6,04 5,92 6,06 
відшкодування ПДВ 3,77 3,16 3,44 3,96 4,02 3,70 3,82 
із ввезених в Україну товарів 6,80 6,76 6,97 7,61 8,40 8,30 7,29 
Акцизний податок 2,62 2,84 3,56 4,27 4,07 3,73 3,45 

Таблиця 1. Частка основних податків у ВВП в Україні, %

Джерело: розраховано за даними [18].

Країна Ставка, 
% 

Частка 
у ВВП, 

% 
Країна Ставка, 

% 
Частка у 
ВВП, % 

Бельгія 21 6,8 Люксембург 17 6,3 
Болгарія 20 9,0 Угорщина 27 9,5 
Чехія 21 7,7 Мальта 18 7,2 
Данія 25 9,5 Нідерланди 21 6,8 
Німеччина 19 6,9 Австрія 20 7,7 
Естонія 20 9,1 Польща 23 7,8 
Ірландія 23 4,5 Португалія 23 8,6 
Греція 24 8,1 Румунія 19 6,2 
Іспанія 21 6,5 Словенія 22 8,1 
Франція 20 7,1 Словаччина 20 7,0 
Хорватія 25 13,2 Фінляндія 24 9,1 
Італія 22 6,3 Швеція 25 9,3 
Кіпр 19 9,5 Великобританія 20 6,8 
Латвія 21 8,0 ЄС-15 21,67 7,35 
Литва 21 7,8 ЄС-11 21,73 8,49 

Таблиця 2. ПДВ у країнах ЄС в 2017 р.

Джерело: складено та розраховано за даними [19].
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По$друге, він має високу фіскальну ефективність,
забезпечуючи найвищі надходження до бюджетів
більшості європейських країн, в окремих із них посту$
паючись лише ПДФО.

По$третє, він є гармонізованим у межах ЄС, що
мінімізує його вплив на вільний рух товарів та послуг у
Співтоваристві. Зважаючи на всі ці причини в ЄС не об$
говорюється можливість скасування цього податку,
лише досліджуються шляхи удосконалення його справ$
ляння, спрямовані на боротьбу із шахрайськими схема$
ми, яка стала одним із пріоритетів останніх реформ
ПДВ. Країни все частіше впроваджують заходи для по$
силення рівня дотримання податкового законодавства
та зменшення вразливості ПДВ$режимів до шахрайства.
Ці заходи включають альтернативні механізми стягнен$
ня податку, такі як внутрішній зворотний (обернений)
механізм нарахування ПДВ (domestic reverse charge
mechanism) та механізм роздільної оплати (split
payments), а також звітність по рахунках$фактурах з
ПДВ у режимі реального часу (real$time VAT invoice
reporting) та вимоги електронної передачі даних
(electronic data transmission requirements) [24].

Наявні оцінки масштабів шахрайства з ПДВ свідчать
про те, що вжиття подальших заходів із підвищення
рівня дотримання податкового законодавства зали$
шається ключовою проблемою для країн ЄС. Згідно з
даними Європейської Комісії, так званий податковий
розрив (tax gap) — відхилення фактичних надходжень
податку від потенційних або недоотримані надходжен$
ня з ПДВ — у середньому по країнах ЄС склав 170 млрд
євро в 2017 р.; його величина, залишається високою,
незважаючи на певне покращення зазначеного показ$
ника впродовж останніх років. Найменші розриви спо$
стерігалися на Кіпрі (0,6%), в Люксембурзі (0,7%) та
Швеції (1,5%), в той час як найбільші були зареєстро$
вані в Румунії (35,5%), Греції (33,6%) та Литві (25,3%).
Загалом, половина країн$членів ЄС$28 зафіксувала роз$
рив вище 10,1% [10, c. 16—17].

Найбільші складнощі виникають при здійсненні
транскордонної торгівлі. Постачальники зникають без
сплати ПДВ, розробляється програмне забезпечення, що
дозволяє приховувати обсяги торгівлі, інтенсифікація
торгівлі послугами ускладнює застосування принципу
"країни призначення", що веде до подвійного оподатку$
вання або повного ухилення від сплати податку. Розумі$
ння глибини проблеми стало поштовхом до пошуку аль$
тернативних інструментів адміністрування податку.

У країнах ЄС ключовим пріоритетом залишається
визначення шляхів вирішення проблеми шахрайства із
зникаючими торговцями через застосування внутріш$
нього механізму зворотного нарахування ПДВ. Поши$
рення такого механізму в країнах ЄС є помітною тен$
денцією останніх років.

Основна ідея механізму зворотного нарахування
полягає в тому, що постачальник певного продукту (пе$
релік визначається законодавством), який зареєстрова$
ний платником ПДВ, виставляє покупцеві рахунок без
ПДВ, але звітує про таку операцію до податкового орга$
ну. Покупець у свою чергу в спеціальній декларації
відображає ПДВ до сплати замість постачальника, а та$
кож надає відповідну інформацію про наявний подат$
ковий кредит. Основною перевагою цього механізму є
те, що реального руху грошей (ПДВ) на етапі здійснен$
ня операції постачання товару чи надання послуги не
відбувається, оскільки покупець оплачує рахунок поста$
чальника без ПДВ. Це позитивно впливає на фінансо$
вий стан покупця (платника), оскільки він безпосеред$
ньо не сплачує податок у ціні товару в момент прове$
дення операції та зберігає значну частину коштів під
своїм контролем, що позитивно впливає на його фінан$
совий стан та спрощує ведення бізнесу. Реальний рух
грошей (у частині ПДВ) відбувається виключно за на$
слідками аналізу консолідованої інформації про подат$
кові зобов'язання та право на податковий кредит за

відповідний період. Ця модель дозволяє уникати бага$
тьох негативних факторів: зменшення обігових коштів
у бізнесу, ризиків людського фактору при адміністру$
ванні та відшкодуванні, зокрема, руйнує схеми зловжи$
вань, пов'язані з використанням механізму податково$
го кредиту. Водночас вона не позбавлена й недоліків.
Одна з проблем, пов'язаних із цим механізмом, полягає
в тому, що він порушує часткову сплату ПДВ по вироб$
ничому ланцюгу, і це фактично наближає ПДВ до по$
датку з продажу, якщо застосовувати його занадто
широко, при концентрації ризиків, пов'язаних із надход$
женнями, в точці остаточного продажу.

Зважаючи на зазначене з 2006 р. механізм зворот$
ного нарахування ПДВ держави$члени могли застосо$
вувати лише щодо окремих господарських операцій,
найбільш уразливих до шахрайських схем, визначених
частиною І ст. 199 Директиви Ради 2006/112/ЄС про
спільну систему податку на додану вартість: постачан$
ня будівельних робіт, операції з нерухомістю, постачан$
ня вживаних матеріалів, брухту, промислових і непро$
мислових відходів тощо. Сферу його використання було
розширено в 2010 р., й, особливо в 2013 р., та розпов$
сюджено на постачання мобільних телефонів, пристроїв
з мікросхемами, планшетів та ноутбуків, ігрових при$
ставок, газу та електроенергії, телекомунікаційних по$
слуг, зернових та технічних культур, сировини та на$
півфабрикатів з металів тощо. Втім, йшлося не лише про
суттєве доповнення переліку операцій з постачання то$
варів та послуг, але й надання права окремим країнам
на застосування відступів з загальних правил, можли$
вих завдяки норм ст. 395 Директиви (Derogations for
Introduction of Reverse$Charge Mechanism) [25, с. 4—5].
Наступним кроком стало ухвалення так званого механ$
ізму швидкого реагування (quick anti$fraud mechanism)
у 2013 р., який дозволяв державам оперативно отриму$
вати дозвіл Єврокомісії на застосування негайних за$
хисних заходів проти схем карусельного шахрайства.
Саме на цьому тлі почала набирати силу пропозиція про
новий загальний механізм зворотного нарахування зо$
бов'язань із ПДВ (який би поширювався на всі внутрішні
операції). Офіційне подання законодавчої пропозиції
щодо цього датовано 2016 р. [25] за активної підтримки
її низкою країн ЄС. Втім, його законодавче закріплен$
ня відбулося лише наприкінці 2018 р.

Директивою Ради ЄС 2018/2057 від 20.12.2018 р. [26],
оновлені положення якої набули чинності вже
16.01.2019 р., країнам, які зазнали найбільш серйозних
збитків через випадки шахрайства з ПДВ, було надано
можливість застосовувати узагальнений механізм зво$
ротного нарахування зобов'язань з ПДВ (generalised
reverse charge mechanism) — далі УМЗН на тимчасовій
та добровільній основі. При цьому встановлено, що дер$
жави$члени зможуть використовувати цей механізм
тільки для внутрішніх поставок товарів і послуг, що пе$
ревищують граничне значення 17 500 євро за транзак$
цію, до 30 червня 2022 р. та за досить суворих технічних
умов. Зокрема, йдеться про те, що в державі$члені, яка
бажає впровадити зазначений захід, 25% ПДВ$розриву
повинні бути пов'язані з карусельним шахрайством. Інші
обов'язки включають вимоги щодо введення звітності в
електронному форматі для всіх оподатковуваних осіб,
які підпадають під дію УМЗП. Механізм може бути ви$
користаний лише тими членами ЄС, які звернулися із
запитом до Ради ЄС та отримали її згоду. Обов'язко$
вим у підсумку є також надання оцінки наслідків вжи$
тих заходів із закінченням терміну їх застосування. Че$
хія, одна з головних прихильників узагальненого меха$
нізму зворотного нарахування для внутрішніх поставок,
є першою країною ЄС, яка подала запит на його запро$
вадження.

Ще одним способом боротьби з так званим кару$
сельним шахрайством з ПДВ — злочинних схем, пов'я$
заних із незаконним отриманням відшкодування ПДВ з
використанням ланцюжка фіктивних юридичних осіб —



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

47www.economy.in.ua

стало застосування механізму роздільної оплати, який
на сьогодні використовується в Італії та Чехії. Сума
ПДВ, яка у звичайних умовах повинна була перерахо$
вуватись у бюджет продавцем, перераховується покуп$
цем на рахунок податкового органу. Інша ж частина
оплати (вартість товару нетто) перераховується на ра$
хунок продавця.

З 1 липня 2018 р. зазначений механізм було введено
в Польщі, що дозволяє платнику ПДВ обрати цей ме$
ханізм оплати за рахунком$фактурою з метою уникнен$
ня можливих негативних наслідків за дії/бездіяльність
недобросовісного продавця, який не перерахував суму
податку до бюджету. Новаторство законодавства
Польщі полягає в тому, що поділ оплати здійснює банк
одержувача коштів. Покупець, при оплаті виставлено$
го рахунку$фактури, самостійно зможе вибрати спосіб
оплати між традиційним (шляхом перерахування повної
суми за товар, включаючи суму ПДВ, на рахунок про$
давця) та роздільним. При цьому, вибираючи роздільну
оплату, покупець у платіжному дорученні вказує повну
вартість продажу і, окремо, суму ПДВ [24].

Слід відмітити, що кожен із вищезазначених альтер$
нативних механізмів справляння ПДВ має як переваги,
так і недоліки, тим не менш поширення їх застосування
свідчить про активізацію зусиль, спрямованих на підви$
щення ефективності адміністрування чинних систем ПДВ.

Помітною стає тенденція до розширення викорис$
тання цифрових технологій при здійсненні контролю за
сплатою непрямих податків, зокрема, і ПДВ. Податкові
органи країн починають використовувати електронні
перевірки платників, вводять електронну звітність, ви$
писку рахунків в електронному вигляді, запитують дані
у банків щодо розрахунків, контролюючи сплату по$
датків у реальному часі.

Інтенсивний розвиток цифрових технологій дав
відповідний поштовх удосконаленню методів комп'ю$
терного аудиту, а відтак і започаткуванню електронно$
го аудиту (е$аудиту). Зазначений вид перевірок значно
полегшує роботу контролерів і сьогодні широко засто$
совується у країнах ЄС при інспектуванні рівня дотри$
мання суб'єктами господарювання податкового законо$
давства. Автоматизація процесу податкових перевірок
не тільки сприяє посиленню боротьби з податковим
шахрайством та ухиленням від сплати податків, а й доз$
воляє досягти більшої ефективності аудиту порівняно
з паперовими методами, зменшити витрати на утриман$
ня податкових служб та на адміністративні потреби
підприємств.

Для підвищення рівня надходжень з ПДВ та бороть$
би з шахрайством багатьма країнами ЄС також перегля$
нуто вимоги щодо надання звітності платниками подат$
ку. Зокрема для посилення контролю за наданням да$
них про здійснені трансакції в низці країн ЄС передба$
чено використання стандартних податкових аудиторсь$
ких файлів (Standard Audit Files for Tax, SAF$T). Систе$
му SAF$T було розроблено для забезпечення можли$
вості передачі даних щодо здійснених податкових опе$
рацій від компаній до податкових органів у стандарти$
зованому електронному форматі. Основною метою заз$
начених заходів було підвищення ефективності подат$
кових перевірок податковими органами проведених
платниками податку транзакцій. Втім, поширення вико$
ристання стандартних податкових аудиторських файлів
відбувається повільно. Водночас не можна не відміти$
ти, що нещодавні реформи також стали свідченням зро$
стаючої популярності передачі даних у режимі реаль$
ного часу (real$time data transfers) до податкових адмі$
ністрацій, зокрема щодо звітності за рахунками$факту$
рами з ПДВ [24].

ВИСНОВКИ
Коло проблем, над вирішенням яких працюють

фахівці у країнах ЄС, пов'язаних із боротьбою з шах$
райськими схемами з ПДВ, кінцевою метою якої є підви$

щення його фіскальної ефективності, дозволяє, на нашу
думку, спрямувати дискусію щодо ПДВ в Україні в більш
конструктивне русло, усвідомивши, що:

— людство поки що не винайшло податок, який би
міг слугувати альтернативою ПДВ, не поступаючись
йому економічною й фіскальною ефективністю, тобто
не породжував би додаткові деформації й забезпечував
не менші надходження до бюджетів. Податки, що, як
правило, пропонуються замість ПДВ (податок з оборо$
ту чи продажу) є більш деформуючими;

— податок може бути ефективним і в ресурсоємній,
і у високопродуктивній, і в більш, і в менш відкритій еко$
номіці. У кінцевому підсумку ефективність податку виз$
начається його дизайном (величиною ставки, системою
пільг), якістю адміністрування, ефективністю боротьби
з корупцією, станом правової культури у країні тощо;

— у процесі свого становлення з 1992 р. податок в
Україні зазнав значної еволюції, докорінно змінилася
система його адміністрування. Саме це є найперекон$
ливішим аргументом на користь того, що "найкращий
податок — старий податок", адже будь$який новий по$
даток ще має цей шлях пройти, а він передбачає: пошук
найбільш адекватного можливостям і умовам країни
поєднання його елементів; уточнення законодавчих
норм; усунення лазівок у податковому законодавстві;
постійне удосконалення адміністрування тощо;

— відмова від ПДВ в Україні може стати перешко$
дою на шляху її інтеграції до ЄС, адже однією з вимог
Угоди про асоціацію є адаптація законодавства, яким
регулюється його справляння, до 112 Директиви Ради
ЄС;

— в умовах зумовленої глобалізацією відкритості
кордонів та цифровізації економіки безальтернативним
є подальше удосконалення адміністрування ПДВ, спря$
моване на його пристосування до викликів і загроз су$
часного світу, що швидко змінюється. Україні на цьому
шляху ще прийдеться вирішувати проблему ефективно$
го оподаткування електронної комерції та протидії
різноманітним схемам зловживань у процесі викорис$
тання податку. Тож досвід країн ЄС у їх вирішенні може
бути корисним для нашої країни.
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FINANCIAL ARCHITECTURE AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL
ECONOMY MANAGEMENT

Актуальність статті визначається важливістю фінансової архітектури в управлінському процесі, оскільки вона
забезпечує адаптацію національної економіки до змін зовнішнього і внутрішнього середовища, підсилює її толеJ
рантність до коливань валютного курсу, звуження обсягу бюджетних ресурсів, зміни кон'юнктури фінансового
ринку, зменшення пропозиції грошей і позикового капіталу. Метою статті є розробка рекомендацій зі зміцнення
фінансової архітектури як базису розбудови управління національною економікою.

На основі узагальнення різноманітних підходів до трактування фінансової архітектури надано її дефініцію як
синтез механізмів функціонування й регулювання фінансового простору діяльності економічних агентів, а також
інституційної матриці фінансової системи, на яку нанизані її конструктивні компоненти, що забезпечує здатність
фінансової архітектури до самоорганізації і саморозвитку. Визначено ознаки фінансової архітектури: цілісність
(емерджентність), багаторівневість і раціональність організації фінансового простору, ієрархічна впорядкованість
елементів, об'ємність проектування організаційної структури у часі і різних вимірах, ефективність регулювання за
обраними критеріями, комунікативність, фрактальність, динамізм, адаптивність. Систематизовано функції, які
виконує фінансова архітектура у розбудові системи управління національною економікою: нейтралізація виникJ
нення дестабілізуючих факторів, збільшення добробуту населення країни, забезпечення структурного розвитку,
створення потенціалу його довгострокового зростання і зміцнення конкурентоспроможності національного госJ
подарства, забезпечення прозорості фінансової системи. Доведено, що розвиток фінансової архітектури відбуваєтьJ
ся на основі діалектичного закону єдності і боротьби протилежностей на її різних ієрархічних рівнях. Джерелами
розбудови фінансової архітектури визначено внутрішню енергію (ендогенний розвиток) та зовнішнє запозичення
інститутів більш високого рівня (екзогенний розвиток). Обгрунтовано критерії розвитку фінансової архітектури:
ускладнення структури, перехід до нового рівня якості (прогрес), зміна рівня інтегрованості (зростання цілісності).
Напрямами розбудови фінансової архітектури означено: функціональний, структурноJорганізаційний, інституціJ
ональний, праксеологічний, комунікативноJрефлексивний аспекти.

The relevance of the article is determined by the importance of financial architecture in the management process, as it
ensures the adaptation of the national economy to changes in external and internal environment, strengthens its tolerance
to exchange rate fluctuations, narrowing budget resources, changing financial market conditions, reducing money supply
and borrowed capital. The aim of the article is to develop recommendations for strengthening the financial architecture as
a basis for building the management of the national economy.

Based on the generalization of various approaches to the interpretation of financial architecture, its definition is given
as a synthesis of mechanisms of functioning and regulation of the financial space of economic agents, as well as the
institutional matrix of the financial system. The features of financial architecture are defined: integrity (emergence), multilevel
and rational organization of financial space, hierarchical ordering of elements, volume of organizational structure design in
time and different dimensions, efficiency of regulation according to selected criteria, communicativeness, fractality,
dynamism, adaptability. The functions performed by the financial architecture in building the management system of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Управління національною економікою є високоор$

ганізованою системою, яка складається з багатьох еле$
ментів. Одним із них, який має базовий характер, є
фінансова архітектура як ознака побудови фінансових
відносин на макро$, мезо$ та мікрорівні. Важливість
фінансової архітектури в управлінському процесі поля$
гає у здатності її адаптації до змін зовнішнього і внут$
рішнього середовища діяльності економічних суб'єктів,
що підсилює толерантність національного господарства
до коливань валютного курсу, звуження обсягу бюд$
жетних ресурсів, зміни кон'юнктури фінансового рин$
ку, зменшення пропозиції грошей і позикового капіта$
лу. Погоджуємося з Наконечною А.С., що актуальність
дослідження фінансової архітектури як базису розбу$
дови управління національною економікою визначаєть$
ся її націленістю на своєчасне кон'юнктурне пристосу$
вання органів державного, муніципального управління,
розпорядників бюджетних коштів, фінансових установ
і суб'єктів господарювання реального сектора економі$
ки до змін ділового середовища з метою зниження впли$
ву фінансових обмежень [1, c. 398].

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

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

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Поняття фінансової архітектури увійшло у науко$
вий оборот відносно недавно і активно обговорюється
науковцями і практиками. Богатирьов І.І. переконливо
доводить, що в умовах глобалізації склався консенсус
щодо необхідності системного реформування міжна$
родної фінансової архітектури, оскільки взаємозв'язок
і відкритість у поєднанні з нестійкістю і епідемічним
ефектом суттєво ускладнили управління фінансовими
ринками [2, c. 11]. Созінова Є.І. аналізує фінансову ар$
хітектоніку трансформацій національного господарства
в контексті процесу його інтеграції до ЄС, який має суп$
роводжуватися формуванням прогресивної сектораль$
ної структури, скороченням енерго$ й ресурсовитрат$
ності,  переходом до економіки знань та формуванням
нових суспільних цінностей [3, c. 55]. Розглядаючи архі$
тектоніку інноваційно$інвестиційного розвитку, Бурда А.І.
зазначає, що перехід України до економіки знань по$
требує нової якості освіти й професійної підготовки [4,
c. 17]. Ткачук В.А. розроблено модель побудови клас$
терної архітектоніки нових організаційних структур
управління місцевою економікою на муніципальному
рівні у вигляді соціально$економічного саморозвитку
сільської об'єднаної територіальної громади [5, c. 78].
Петруха С.В. справедливо наголошує на значному по$
тенціалі фінансової архітектури в системі державного
антикризового регулювання задля подолання ефекту
інституційного блокування за рахунок зростання кри$
тичної маси інститутів$драйверів з одночасним скоро$
чення кількості інститутів$блокаторів [6, с. 172]. У ході

national economy are systematized: neutralizing the occurrence of destabilizing factors, increasing the welfare of the
population, ensuring structural development, creating potential for longJterm growth and strengthening the competitiveness
of the national economy. It is proved that the development of financial architecture is based on the dialectical law of unity
and the struggle of opposites at its various hierarchical levels. The sources of financial architecture development are internal
energy (endogenous development) and external borrowing of higherJlevel institutions (exogenous development). Criteria
for the development of financial architecture are substantiated: complexity of the structure, transition to a new level of
quality (progress), change in the level of integration (growth of integrity). The directions of development of financial
architecture are defined: functional, structuralJorganizational, institutional, praxeological, communicativeJreflexive aspects.

Ключові слова: фінансова архітектура, базис, розбудова, управління, національна економіка.
Key words: financial architecture, basis, development, management, national economy.

емпіричного аналізу домінант кількісного виміру фінан$
сової архітектури суб'єктів господарювання Наконеч$
ною А.С. було запропоновано підхід до оцінювання
часу, витрат, ефективності її адаптації до мінливих умов
внутрішнього і зовнішнього середовища з точки зору
реалізації корпоративної стратегії та збільшення чис$
того економічного прибутку [7, с. 199]. Високо оцінюю$
чи науковий доробок зазначених авторів, слід визнати
недостатню чіткість визначення місця фінансової архі$
тектури в управлінні економічними процесами.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка рекомендацій зі зміцнен$

ня фінансової архітектури як базису розбудови управ$
ління національною економікою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Термін "архітектура" походить від грецького слова

"αρχιτεκτονικη", або "будівництво", — наука і мистецтво
проєктування будівель, а також власне система буді$
вельних споруд, які формують просторове середовище
для життя і діяльності людей відповідно до законів кра$
си. Залежно від виду будівель, що проєктуються, виді$
ляють промислову і цивільну архітектуру. Застосуван$
ня терміну "архітектура" до економіки має похідне зна$
чення, у частині фінансової архітектури воно означає
механізми функціонування й регулювання фінансового
простору діяльності економічних агентів (держави, те$
риторій, суб'єктів господарювання, депозитних корпо$
рацій та інших фінансових установ, домогосподарств) у
ринковому середовищі.

У науковій літературі відсутня усталена дефініція
фінансової архітектури. Житар М.О. визначає її под$
війну сутність: по$перше, як інституційну матрицю на$
ціональної фінансової системи із чітко вибудуваною
конструкцією упорядкованих складових компонентів,
функціональних взаємозв'язків між ними; по$друге, як
сукупність інститутів, норм, правил, законів, домовле$
ностей (соціальних, політичних, формальних і нефор$
мальних), за допомогою яких формуються взаємовід$
носини суб'єктів фінансово$економічної діяльності, що
забезпечують ефективне функціонування та стійкість
фінансової системи в динаміці розвитку [8, с. 11]. За$
значена дефініція акцентує увагу на неприпустимості
трактування фінансової архітектури як штучно спроек$
тованої конструкції, оскільки вона володіє здатністю до
самоорганізації і саморозвитку.

Фінансова архітектура є умовним образом (модел$
лю) функціонування фінансової системи, але не тотож$
на їй, оскільки зводиться не до окремих сфер фінансо$
вих відносин, а до їх регулювання на макро$, мезо$ і
мікрорівнях. Основу фінансової архітектури становить
організаційна структура (каркас, матриця) фінансової
системи, представлена стандартами, формами и мето$
дами регулювання її інститутів, структури, організацій.
Стандарти представлені Бюджетним і Податковим Ко$
дексом, фінансовим законодавством, бюджетними і со$
ціальними нормами, правилами розрахунків тощо, інсти$
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тути — національними традиціями побудови фінансо$
вих систем, організації — суб'єктами, навколо яких ви$
будовується фінансова система (банки або учасники
фондового ринку). Ознаками фінансової архітектури є:
цілісність (емерджентність), багаторівневість і раціо$
нальність організації фінансового простору, ієрархіч$
на впорядкованість елементів, об'ємність проєктуван$
ня організаційної структури у часі і різних вимірах,
ефективність регулювання за обраними критеріями,
комунікативність, фрактальність, динамізм, адап$
тивність тощо. Основні закономірності розбудови
фінансової архітектури грунтуються на використанні
понять "система" і "підсистема", на зв'язку між рівнями
ієрархії, на взаємозалежності структурних елементів
нижчого і вищого порядку, на виникненні нових якіс$
них ознак від їх об'єднання [9, с. 154]. Фінансова архі$
тектура є соціально$економічною системою, яка має
свій життєвий цикл розвитку: зародження, зростання,
зрілість, накопичення диспропорцій. Якщо елементи
системи не здатні покращити свою якість і комунікативні
здатності, то відбувається їх деградація і фінансову ар$
хітектуру неминуче очікує занепад та знищення. За
рівнями виділяють світову і національну фінансову ар$
хітектуру, за вимірами — фінансову архітектуру публі$
чного сектора, муніципального сектора, корпоративно$
го сектора, бюджетної системи, податкової системи,
банківської системи, фондового ринку.

Світова фінансова архітектура має потужний кар$
кас у формі діяльності міжнародних фінансових орга$
нізацій, передусім Міжнародного валютного фонду
(МВФ), які розробляють стандарти фінансового регу$
лювання валютних відносин, розкриття інформації, ре$
комендації зі зміцнення валютних систем країн світу,
контролюють рух капіталу, транспарентність фінансо$
вих трансакцій. Ключовим завданням глобального уп$
равління є розробка  превентивних заходів, які нейтра$
лізують виникнення дестабілізуючих факторів у світовій
економіці і забезпечують стійкий розвиток національ$
них світових систем.

Метою розбудови національної фінансової архітек$
тури є: збільшення добробуту населення країни, забез$
печення структурного розвитку національного госпо$
дарства, створення потенціалу його довгострокового
зростання і зміцнення конкурентоспроможності. На
ефективність процесу впливають фактори об'єктивно$
го порядку, серед яких: дієвість трансмісійного механі$
зму між реальним і фінансовим сектором економіки,
узгодженість векторів розвитку різних вимірів фінан$
сової архітектури, рівень ризиків ринкового середови$
ща, адекватність регуляторних заходів тощо [10, с. 333].

Фінансова архітектура може розбудовуватися за
рахунок внутрішньої енергії (ендогенний розвиток) та
зовнішнього запозичення інститутів більш високого
рівня (екзогенний розвиток). Найбільш значущими внут$
рішніми джерелами є організація і структура. Перша
пов'язана з диференційованістю  ї єдністю  складових
фінансової архітектури, друга — із характером ієрар$
хічних зв'язків рівнів, що забезпечують її цілісність, збе$
рігають стійкість при несприятливому впливі ендоген$
них і екзогенних факторів [11, с. 179]. Критеріями роз$
витку фінансової архітектури є: ускладнення структу$
ри, перехід до нового рівня якості (прогрес), зміна рівня
інтегрованості (зростання цілісності). Розвиток фінан$
сової архітектури як системи є цілісним процесом, який
відбувається на рівні зміни організації та функціонуван$
ня окремих складових і представляє загальносистемні
перетворення. При цьому окремі підсистеми фінансо$
вої архітектури розвиваються самостійно під впливом
внутрішніх і зовнішніх чинників [12, с. 367]. Таким чи$
ном, розвиток фінансової архітектури відбувається на
основі діалектичного закону єдності і боротьби проти$
лежностей на різних ієрархічних рівнях. У результаті
вона набуває ознак трансформаційності, ускладнення,
зростання організованості чи дифузності. Ускладнен$

ня фінансової архітектури може відбуватися за такими
напрямами: перший — структура (зростання кількості і
якості компонентів, ієрархічних рівнів, виникнення но$
вих функціональних, причинно$наслідкових, інформа$
ційних, просторово$часових зв'язків); другий — пове$
дінка (прогнозованість переходу з одного стану до іншо$
го, здатність до адаптивності та гнучкості, превалюван$
ня еволюційних або революційних процесів) [13, с. 196].

Напрямами розбудови фінансової архітектури є:
функціональний, структурно$організаційний, інституц$
іональний, праксеологічний, комунікативно$рефлексив$
ний аспекти. Вони проявляються у виникненні нових
функцій фінансової архітектури, удосконаленні її струк$
тури та інституціонального середовища, зародженні но$
вих інститутів, створенні нових організацій тощо. Новою
функцією фінансової архітектури є антикризове управ$
ління національною економікою і корпоративними струк$
турами. Інститутом, що виник відносно недавно у струк$
турі фінансової архітектури і активно розвивається, слід
визнати корпоративне управління. Він складається з еле$
ментів, які володіють різним ступенем адаптивності: най$
вищий мають — структура фінансування, організаційно$
правова форма корпорації, масштаби її діяльності; най$
менший — структура власності. Методами адаптації кор$
поративного управління відповідно до змін економічної
кон'юнктури є: управління фінансовою гнучкістю, реор$
ганізація і реструктуризація, санація тощо. Інституціо$
нальні аспекти розбудови фінансової архітектури пов'я$
зані зі створенням відповідного законодавчого забезпе$
чення, регулюванням структурних перетворень, форму$
ванням інститутів демократичного суспільства, децент$
ралізацією управління національною економікою, конт$
ролем корупції [14, с. 74].

Праксеологічні аспекти розбудови фінансової архі$
тектури пов'язані зі зміною певних парадигм, принципів,
методів і підходів. Панівною парадигмою сучасного
управління національною економікою є сталий розви$
ток, який об'єднує воєдино вирішення економічних, еко$
логічних та соціальних проблем. Акцент робиться на
прогностичні оцінки, матричний і профільний підходи
до оцінки регуляторної політики держави, управління
змінами тощо. При цьому використовуються адаптаційні
та / або біфуркаційні методи [15, с. 41]. Перші засно$
вані на зворотних зв'язках і сприяють змінам регуля$
торної політики у відповідь на вплив зовнішніх збурень
з метою пристосування до них. Другі прискорюють про$
цес змін, передбачають формування нової якісної ос$
нови для них у відповідь на можливий вплив зовнішніх
чинників. Комунікативно$рефлексивні аспекти розбудо$
ви фінансової архітектури засновані на моделюванні
взаємозв'язків між розвитком національної економіки
та регуляторною політикою, управління змінами, оцінці
ефективності державного управління та прийнятті ко$
ригувальних заходів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
1. На основі узагальнення різноманіття підходів до

трактування фінансової архітектури її дефініцію виз$
начено як синтез механізмів функціонування й регулю$
вання фінансового простору діяльності економічних
агентів, а також інституційної матриці фінансової сис$
теми, на яку нанизані її конструктивні компоненти, що
забезпечує здатність фінансової архітектури до само$
організації і саморозвитку.

2. Ознаками фінансової архітектури визначено:
цілісність (емерджентність), багаторівневість і раціо$
нальність організації фінансового простору, ієрархіч$
на впорядкованість елементів, об'ємність проєктуван$
ня організаційної структури у часі і різних вимірах,
ефективність регулювання за обраними критеріями,
комунікативність, фрактальність, динамізм, адаптив$
ність тощо.
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3. Фінансова архітектура як потужний каркас націо$
нальної економіки виконує такі функції у розбудові
системи управління нею: нейтралізація виникнення де$
стабілізуючих факторів, збільшення добробуту населен$
ня країни, забезпечення структурного розвитку, ство$
рення потенціалу його довгострокового зростання і
зміцнення конкурентоспроможності національного гос$
подарства, забезпечення прозорості фінансової систе$
ми.

4. Розвиток фінансової архітектури відбувається на
основі діалектичного закону єдності і боротьби проти$
лежностей на її різних ієрархічних рівнях. Фінансова
архітектура може розбудовуватися за рахунок внут$
рішньої енергії (ендогенний розвиток) та зовнішнього
запозичення інститутів більш високого рівня (екзоген$
ний розвиток). Напрямами розбудови фінансової архі$
тектури є: функціональний, структурно$організаційний,
інституціональний, праксеологічний, комунікативно$
рефлексивний аспекти.

Перспективами подальших досліджень є визначен$
ня причинно$наслідкових зв'язків між фінансовою архі$
тектурою і фінансовою архітектонікою.
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INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE:
ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES AND EVALUATION METHODS

У статті досліджено особливості сучасних наукових підходів вітчизняних та зарубіжних науковців

до визначення сутності категорії "інноваційна активність підприємства". Виділено відмінність зазначеJ

ного поняття та визначено взаємозв'язок з поняттям "інноваційна діяльність". На підставі проведеного

аналізу підходів, що застосовуються у методиках науковців для проведення оцінки інноваційної активJ

ності підприємства, зроблено висновок, що найпоширенішими є формальний, ресурсноJвитратний та

результативний підходи. Здійснено теоретичний аналіз методів оцінки інноваційної активності та видіJ

лено особливості їх використання. Розглянуто методичні підходи науковців щодо визначення рівня інноJ

ваційної активності підприємств з виділенням критеріїв та застосованих методів. Сформовано підгрунтя

для подальшого розвитку теоретикоJметодичних основ оцінки інноваційної активності підприємств з

метою посилення конкурентних переваг та забезпечення інноваційного розвитку.

The article investigates and analyzes the features of modern scientific approaches of domestic and foreign

scientists to determine the essence of the category "innovative activity of the enterprise". It is concluded that the

essence of this concept is the level of intensity of innovation and dynamic implementation of a set of innovative

and purposeful processes of implementation of more advanced forms of labor organization and management,

which through the interaction of external and internal factors form certain competitive advantages of the

enterprise. innovative development.

The difference between this concept is highlighted and the relationship with the concept of "innovation" is

defined. It is stated that an activity is only a set of actions, and the activity necessarily involves participation in

this activity.

Based on the analysis of approaches used in the methods of scientists to assess the innovative activity of the

enterprise, it is concluded that the most common are formal, resourceJintensive and effective approaches.

Theoretical analysis of methods for assessing innovation activity  (factor analysis, expert evaluation, correlationJ

regression analysis, methods of taxonomy, cluster analysis, methods of adaptive forecasting and methods of

analysis of variance) and the features of their use. These methods are used by scientists in the proposed methods

both separately and in certain combinations. They differ in the variety of factors and indicators that are proposed

to assess the innovative activity of economic entities.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Невід'ємною складовою інноваційного розвитку

підприємств різних сфер економічної діяльності та
організаційно$правових форм в сучасних умовах є
активне створення і впровадження інновацій, ефектив$
не здійснення інноваційної діяльності. Посилення кон$
курентної боротьби на ринках, виклики глобальних, на$
ціональних і місцевих катаклізмів висувають до суб'єктів
господарювання вимоги формувати ефективні механіз$
ми господарювання, основою яких мають стати інно$
ваційні чинники, як головне джерело економічного зро$
стання. Активна розробка, комерціалізація та провай$
динг системних науково$технологічних  інновацій доз$
волить посилити вплив науки на забезпечення життє$
діяльності господарських систем, забезпечить їх еконо$
мічний розвиток. Тільки інноваційна активність дасть
змогу підприємству реалізувати свій потенціал, забез$
печити і розвинути свої конкурентні переваги і посісти
гідне місце на вітчизняному і світовому ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Важливість питання дослідження інноваційної

активності та особливостей її оцінки відображається у
вагомих здобутках вчених$економістів, що знайшли
своє викладення у працях Т.В. Гринько, К.В. Балдіна,
А.В. Баришевої, Г.В. Верещагіної, С.В. Мочерного,
Н.І. Чухрай, О.М. Ястремської та багатьох інших. Але
різні підходи і визначення сутності інноваційної актив$
ності, розмаїття методів її оцінки вимагають узагаль$
нення та розвитку даного питання. Остаточна невирі$
шеність зазначеної проблеми та її важливість для акти$
візації інноваційної діяльності підприємств потребує по$
дальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення та критичний аналіз

підходів та методів оцінки інноваційної активності
підприємств та формування підгрунтя для подальших
досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз наукових джерел з оцінки інноваційної актив$

ності підприємств засвідчив, що існують різні підходи
щодо визначення самої сутності категорії "інноваційна
активність". Так, Т.В. Гринько, К.В. Балдін, А.В. Барише$
ва та ін. вважають, що це окрема категорія інноватики,
сутністю якої є оцінка характеру та інтенсивності інно$
ваційної діяльності підприємства як основного фактора
його розвитку та нагромадження абсолютних конкурен$
тних переваг [1; 2]. С.В. Мочерний стверджує, що іннова$
ційна активність — це цілеспрямована діяльність суб'єктів
підприємницької діяльності щодо конструювання, ство$
рення, освоєння і виробництва якісно нових видів техні$
ки, предметів праці, об'єктів інтелектуальної власності
(патентів, ліцензій та ін.), технологій, а також впровад$
ження досконаліших форм організації праці й управління
виробництвом [3]. У свою чергу, О.М. Ястремська, Г.В. Ве$
рещагіна та ін. трактують це поняття як відмінну особ$
ливість динамічної реалізації сукупності цілеспрямова$

Methodical approaches of scientists to determine the level of innovative activity of enterprises with the

selection of criteria and applied methods are considered. It is noted that it is necessary to use a small number of

indicators, but that they comprehensively and objectively reflect the innovative potential of the enterprise, the

intensity of its innovative activities and innovative processes in the enterprise. The basis for further development

of theoretical and methodical bases of an estimation of innovative activity of the enterprises for the purpose of

strengthening of competitive advantages and maintenance of innovative development is formed.

Ключові слова: інноваційна активність, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, методи оцінки
інноваційної активності, методики оцінки інноваційної активності.

Key words: innovative activity, innovation potential, methods of evaluation of innovative activity, methods of
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них процесів, що за рахунок упровадження інноваційних
перетворень з урахуванням взаємодії факторів зовніш$
нього і внутрішнього середовищ забезпечують підприє$
мству певні конкурентні переваги, тобто це комплексна
характеристика інноваційної діяльності в динаміці [4]. З
нашої точки зору, сутністю зазначеного поняття є рівень
інтенсивності інноваційної діяльності та динамічної реа$
лізації сукупності інноваційно$цілеспрямованих процесів
впровадження досконаліших форм організації праці й уп$
равління, що за рахунок впровадження інноваційних пе$
ретворень з урахуванням взаємодії факторів зовнішньо$
го і внутрішнього середовищ формують певні конкурентні
переваги підприємства та  забезпечують його іннова$
ційний розвиток.

Отже, категорія інноваційної активності невід'ємне
від поняття інноваційна діяльність, основу якої складає
інноваційний потенціал підприємства. Тому при оцінці
інноваційної активності часто пропонують визначати
рівень використання інноваційного потенціалу, хоча
діяльність — це тільки сукупність дій, а активність обо$
в'язково передбачає участь у цій діяльності. І ми погод$
жуємося з А.К. Андрюшко [5], що визначення рівня
інноваційної активності полягає не тільки в тому, щоб
оцінювати масштаби впровадження нових та покраще$
них технологій, а й сприяти окремим підприємствам в
обранні певного напряму інноваційного розвитку та фор$
муванні на цій основі ефективної інноваційної політики.

Аналіз наукових джерел свідчить про різноманіт$
ність застосовуваних підходів при оцінці інноваційної
активності підприємства: детальний, формальний, діаг$
ностичний, ресурсний, ресурсно$витратний, факторний,
але більшість дослідників застосовують три основні
підходи, які запропоновані вченими$економістами
І.В. Барановою і М.В. Черепановою [6]:

1) формальний — дозволяє розподілити всі підприєм$
ства на інноваційно активні та інноваційно неактивні, на$
лежність до першої категорії визначається за фактом ви$
конання робіт, що відносяться до інноваційної діяльності;

2) ресурсно$витратний — заснований на визначенні ве$
личини різних ресурсів в вартісному вираженні, які органі$
зація використовує на всіх стадіях інноваційного процесу;

3) результативний підхід — заснований на іденти$
фікації можливих ефектів від інноваційної діяльності
організації та їх вартісної оцінки.

При цьому розмірність показників, які застосову$
ються при проведенні оцінки, може бути кількісною,
якісною, безрозмірною або комбінованою.

У межах виділених підходів в залежності від мети
оцінки, її призначення та можливостей отримання ви$
хідної інформації застосовуються такі методи:

— факторний аналіз — обгрунтування визначених
ознак, оцінка ступеня впливу окремих чинників на за$
гальні труднощі під час економічної інтерпретації агре$
гованих показників;

— експертне оцінювання — можливість досліджен$
ня слабоформалізованих завдань результат дуже силь$
но залежить від компетентності експертів;

— кореляційно$регресійний аналіз — якісний опис
впливу одних чинників на інші, але не дає можливості
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формування одного показника, який відображає інно$
ваційну активність;

— методи таксономії — обмеження означального
простору до одного або декількох агрегованих показ$
ників, але втрата якостей окремими показниками під час
їх об'єднання;

—  кластерний аналіз — дослідження окремих груп
показників; можливість побудови інтервалів для кож$
ного кластера для співставлення у динаміці кластер$чин$
ників як окремих структурних одиниць, так і підприєм$
ства в цілому, а також конкурентами;

— методи адаптивного прогнозування — викорис$
тання обмежених даних, можливість використання мо$
делі суб'єктивізм у виборі параметра адаптації

— методи дисперсійного аналізу — полягають у ви$
діленні й оцінюванні окремих факторів, що викликають
зміну інноваційної активності.

Зазначені методи застосовуються науковцями у зап$
ропонованих методиках як окремо, так і в певній комб$
інаціях. Водночас відрізняються багатоваріантністю
групи чинників і показники, які пропонуються для оці$
нки інноваційної активності суб'єктів господарювання.

Так, А. Гриньовим [7] у запропонованій методиці
оцінка проводиться за показниками в залежності від
етапу інноваційної діяльності підприємства з врахуван$
ням впливу факторів зовнішнього середовища. Прове$
дення такого аналізу передбачає застосування фактор$
ного, статистичного та експертного методів.

Методичні підходи Н.Чухрай [8] передбачають оці$
нку за двома складовими — матеріальні ресурси (основні
засоби та оборотні активи) та інтелектуальний потен$
ціал (нематеріальні активи, маркетингові, управлінсько$
інфраструктурні, трудові ресурси). Розрахунки прово$
дяться з використанням методу кластерного аналізу.

Для оцінки інноваційної активності С. Смерічевсь$
кою та О. Сидич пропонується із застосуванням мето$
ду експертних оцінок поетапно провести аналіз струк$
тури інноваційного потенціалу, виявити ступінь вико$
ристання внутрішніх інноваційних можливостей і без$
посередньо оцінити рівень інноваційної активності [9].
При цьому оцінка проводиться з виділенням виробни$
чих, кадрових, науково$технічних, маркетингових,
організаційних та фінансових можливостей.

Визначати інноваційну активність промислових
підприємств Лепетюха Н.В. пропонує за допомогою так$
сономічний показник рівня розвитку із застосуванням
методу таксономії [10]. Оцінка проводиться за 30 показ$
никами і її результати дозволяють отримати інформацію
щодо актуального стану інноваційної активності промис$
лових підприємства за регіонами та побудувати їх рейтинг.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило визначити, що оці$

нка інноваційної активності підприємства носить багатоас$
пектний характер. Вона залежить від підходів до визначен$
ня сутності категорії "інноваційна активність", її залежності
від інноваційної діяльності та інноваційного потенціалу
підприємства. Застосування методів оцінки і обгрунтуван$
ня відповідних показників обумовлено метою і завданнями
використання отриманих результатів для підвищення рівня
інноваційності підприємства, посилення його конкурентних
переваг, прискорення інноваційного розвитку.
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ASSESSMENT OF THE NATIONAL ECONOMY ACCORDING TO FINANCIAL AND ECONOMIC
INDICATORS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

У статті проведено оцінювання стану національної економіки за фінансовоJекономічними показниJ

ками пріоритетних галузей: промисловий комплекс, сільське господарство, фінансова і страхова

діяльність, торгівля, транспорт і складування, операції з нерухомістю. Досліджено рівень та динаміку

таких галузевих показників: поточна та абсолютна ліквідність, коефіцієнт автономії, рентабельність акJ

тивів, рентабельність обігових коштів, чиста маржа, рентабельність сумарних активів, оборотність акJ

тивів, оборотність робочого капіталу, оборотність дебіторської заборгованості. Відзначено, що не всі досJ

ліджені галузі виконують нормативні значення за ліквідністю та фінансовою стійкістю, зафіксовано низькі

значення показників прибутковості та недостатній рівень ділової активності. Низькі значення показників

погіршуються середнім та високим рівнем волатильності їх динаміки за досліджуваний період, що довоJ

дить низьку прогностичність показників та ризикованість діяльності.

The article assesses the state of the national economy by financial and economic indicators of priority

industries: industry, agriculture, financial and insurance activities, trade, transport and warehousing, real estate.

Sectoral indicators have always aroused the interest of both scientists and practitioners, investors, government

at all levels, as their importance, structure and dynamics will determine the trajectory of the national economy.

The relevance of the research topic is due to the fact that updated statistics and their limited access require

systematic review, analysis and evaluation in order to update the existing knowledge base on the sectoral

development of the national economy. In the course of the research the methods of financialJeconomic and critical

analysis, synthesis, graphic, statistical, grouping methods, integrated evaluation were applied.

The level and dynamics of such industry indicators as: current and absolute liquidity, autonomy ratio, return

on assets, return on working capital, net margin, return on total assets, return on assets, turnover of working

capital, turnover of receivables are studied. Integrated indicators of the financial and economic situation of the

national economy according to the studied industry indicators are constructed. It is noted that not all studied

industries meet the normative values of liquidity and financial stability, low values of profitability and insufficient

level of business activity. Low values of indicators are exacerbated by the average and high level of volatility of

their dynamics during the study period, which proves the low predictability of indicators and risk of activity.
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Based on the data of integrated indicators, it is proved that the national economy for the period under study

is characterized by an average level of financial and economic situation with an average and high level of variability

in the dynamics of indicators. The implementation of measures to stabilize positive trends and increase the level

of financial and economic situation of certain sectors of the national economy, which determine the level of the

country's GDP, is a priority.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Галузеві показники завжди викликали інтерес як

вчених, так і практиків, інвесторів, владу на всіх рівнях,
оскільки їх значення, структура та динаміка визначають
траєкторію розвитку національної економіки. Втім, Дер$
жавна служба статистики Україні представляє обмеже$
ний перелік показників для проведення дослідження,
зокрема, в частині фінансово$економічного становища
галузей національної економіки, що обумовлює
доцільність дослідження пріоритетних показників за
ключовими, тобто тими, що формують ВВП країни, сфе$
рами економічної діяльності. Трансформація та пере$
будова укладу ведення всіх видів економічної діяльності
в умовах турбулентного середовища, ведення гібридної
війни тощо, стримує галузевий розвиток України, що
потребує відстеження та пошуку дієвих заходів подо$
лання негативних наслідків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями галузевого розвитку національної еко$

номіки займалися такі провідні вчені: Геєць В. М., Ліба$
нова Е.М., Пирог О.В., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І.,
Павлюк А.П., Покришка Д.С., Белінська Я.В., Жалі$
ло Я.А., Кучерова Г.Ю., Чайка Ю., Прушківська Е.В.,
Скірка Н. Я. та інші. Втім, оновлені статистичні дані та
їх обмежений доступ вимагають системного перегляду,
аналізу та оцінювання з метою актуалізації існуючої
бази знань про галузевий розвиток національної еко$
номіки.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести оцінювання стану націо$

нальної економіки за фінансово$економічним показни$
ками галузевого розвитку.

Ключові слова: національна економіка, фінансово�економічний стан, промисловість, сільське господар�
ство, фінансова і страхова діяльність, торгівля, транспорт і складування, операції з нерухомістю.

Key words: national economy, financial and economic condition, industry, agriculture, financial and insurance
activities, trade, transport and warehousing, real estate transactions.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Об'єктом дослідження виступають такі галузі націо$

нальної економіки: промисловий комплекс Р, сільське
господарство, S, фінансова і страхова діяльність, F, тор$
гівля, T, транспорт і складування, Tr, операції з неру$
хомістю, N. Досліджуються такі фінансово$економічні
показники: поточна та абсолютна ліквідність, %, ко$
ефіцієнт автономії, %, рентабельність активів, %, рен$
табельність обігових коштів,%, чиста маржа, %, рента$
бельність сумарних активів, %, оборотність активів, обо$
ротність робочого капіталу, оборотність дебіторської
заборгованості. Дослідимо їх значення та динаміку.

Отже, розглянемо динаміку показників поточної
ліквідності окремих галузей національної економіки,
(табл. 1).

Нормативне значення показника поточної ліквід$
ності становить 100%, кращі результати демонструють
підприємства галузі F, середнє значення за досліджу$
ваний період становить Lp=678,9%, S —  Lp=279,9%,
P — Lp=136,3%. Водночас мінливість показників за зна$
ченням коефіцієнта варіації становить  VLp (F) =15,6%
(середній рівень ризику мінливості),  VLp (S) =29,62%
(середній рівень ризику мінливості), VLp (P) =2,94%
(низький рівень ризику,  динаміка достатньо передба$
чувана). У підприємств галузей Т, Tr, N принципово інші
значення показників платоспроможності, за їх даними
нормативне значення незначно перевищено у
підприємств галузі Т в середньому на 14—18%,
підприємств Tr — коливаються в межах 92—100%,
підприємств галузі N —  в межах 101—103%. Мінливість
динаміки даних показників незначна, що доводить по$
казник варіації, значення якого не перевищують 10%.
Найнижчий рівень поточної ліквідності за досліджува$
ний період саме у галузі Tr. Підприємствам не вистачає

Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. Откл. V,% 
Промисловий комплекс, Р 140,8 134,5 140,5 137,6 133,4 130,9 136,3 4,01 2,942 
Сільське господарство, S 266,6 134,5 357,9 356,5 305,2 258,7 279,9 82,9 29,62 
Фінансова і страхова діяльність, F 819,8 766,5 634,5 702,2 593,9 556,5 678,9 102,2 15,06 
Торгівля, T  118,4 115,3 116,6 117,6 116,5 114,8 116,5 1,353 1,161 
Транспорт і складування, Tr 93,9 92,9 96 99,4 100,7 100,8 97,28 3,488 3,585 
Операції з нерухомістю, N 102,9 102,7 105 103,1 101,7 101,7 102,9 1,213 1,179 

Таблиця 1.  Динаміка показників поточної ліквідності галузей
національної економіки, %

Джерело: узагальнено за даними https://youcontrol.com.ua

Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. Откл. V,% 
Промисловий комплекс, Р 2,2 2,8 4,4 4,4 3,9 3 3,45 0,916 26,55 
Сільське господарство, S 3 2,8 7,9 6,5 4,3 3,1 4,6 2,128 46,26 
Фінансова і страхова діяльність, F 39,8 31,3 26,3 30,3 32,3 23,9 30,65 5,504 17,96 
Торгівля, T  3,5 3,7 4,5 4,6 4,3 3,6 4,033 0,489 12,11 
Транспорт і складування, Tr 2,7 3 4,3 3,5 4,4 4,1 3,667 0,712 19,41 
Операції з нерухомістю, N 2,4 2,2 1,4 1,5 3,4 3,4 2,383 0,877 36,81 

Таблиця 2.  Динаміка показників абсолютної ліквідності галузей
національної економіки, %

Джерело: узагальнено за даними https://youcontrol.com.ua
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грошей та їх еквівалентів на покриття власних корот$
кострокових фінансових зобов'язань.

Розглянемо динаміку показників поточної ліквідності
окремих галузей національної економіки (табл. 2).

Нормативне значення абсолютної ліквідності ста$
новить 20%, втім, лише підприємства галузі F демонст$
рують перевищення нормативного значення у 1,5 рази
за досліджуваний період. У підприємств інших галузей
національної економіки не вистачає оборотних активів
на покриття  короткострокових фінансових зобов'язань
протягом всього досліджуваного періоду. Динаміка зна$
чень показників абсолютної ліквідності характеризуєть$
ся середньою прогностичністю, найбільша варіація спо$
стерігається за даними підприємств галузі S із значен$
ням VS=46,26%, найменша — галузі Т із значенням
VT=12,11%.

Розглянемо динаміку показників коефіцієнта авто$
номії окремих галузей національної економіки (табл. 3).

Нормативне значення коефіцієнта автономії у 50%
перевищують підприємства таких галузей національної
економіки: F, N, S. Підприємства інших галузей фінан$
сово залежні, частка їх власного капіталу недостатня
для забезпечення необхідного рівня фінансової неза$
лежності. Втім, динаміка показника стабільна, лише ко$
ефіцієнт автономії підприємств галузі S демонструє се$
редній рівень ризику та прогностичності.

Розглянемо динаміку показників рентабельності ак$
тивів окремих галузей національної економіки (табл. 4).

Рентабельність активів як показник ефективності їх
використання, повинна зростати у динаміці. За даними
таблиці 4 наявна значна нестабільність динаміки показ$
ників, що коливаються у підприємств галузі S від зна$
чення 0,2% до 20,9% протягом досліджуваного періоду
(V=80,87%). У підприємств галузі Tr та N взагалі зафік$
совано від'ємні значення, коефіцієнт варіації становить
220,1% та 260,8% відповідно. Підприємства галузі Р де$
монтують ефективність використання активів в межах

0,1—4%, (V=71,9%), показники підприємств галузі F
тримаються на рівні 0,1, лише у 2015 р. зафіксовано 0
значення. Такий рівень показника пояснюється специф$
ікою діяльності, яка полягає у не значній залежності
підприємств від матеріальних активів, на відміну від
підприємств галузей Р та S тощо.

Розглянемо динаміку показників рентабельності
сумарних активів окремих галузей національної еконо$
міки (табл. 5).

Так, рентабельність саме сумарних активів демон$
струє кращій рівень значень підприємств різних галу$
зей ніж попередньо досліджений показник, проте во$
латильність тенденцій подібна до волатильності тен$
денцій рентабельності активів.

Розглянемо динаміку показників рентабельності
обігових коштів окремих галузей національної еконо$
міки (табл. 6).

Ефективність обігових коштів за рахунок прибутку
підприємства повинна зростати у динаміці, втім, кращі
результати демонструють підприємства лише галузі S,
середній показник за досліджуваний період становив
15,43% із високою мінливістю динаміки, коефіцієнт ва$
ріації становив 77,59%. Галузі Р, Т, Tr, N продемонст$
рували низький рівень значення досліджуваного показ$
ника, так рентабельність обігових коштів підприємств
галузі Р у середньому становило 2,3%, галузі Т — 1,86%,
галузі Tr — 0,78%, галузі N — 0,41% і найнижче значен$
ня у галузі F — 0,1%, що цілком логічно. Також дина$
міка досліджуваного показника характеризується до$
сить високим рівнем волатильності, що підтверджують
значення коефіцієнтів варіації, зокрема  найбільші зна$
чення: V Tr=221,8%,  V N=353,2%.

Розглянемо динаміку показників чистої маржі
окремих галузей національної економіки (табл. 7).

Чиста маржа як показник дохідності та прибутко$
вості визначає конкурентоспроможність підприємств
галузі. Знову  таки, кращі показники чистої маржі про$

Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. Откл. V, % 
Промисловий комплекс, Р 44 40,6 41,1 40,5 39,7 38,2 40,68 1,916 4,709 
Сільське господарство, S 74,5 40,6 79 77,9 76,6 72 70,1 14,67 20,92 
Фінансова і страхова діяльність, F 88,9 88,6 86,2 87,3 84,7 83,8 86,58 2,068 2,389 
Торгівля, T  19,7 15,6 16,3 17,6 18,1 17,4 17,45 1,432 8,207 
Транспорт і складування, Tr 41,5 36,9 36 37,6 36,6 39,1 37,95 2,038 5,371 
Операції з нерухомістю, N 71 68,8 68 65,6 64,8 62,2 66,73 3,151 4,722 

Таблиця 3. Динаміка показників коефіцієнта автономії галузей
національної економіки, %

Джерело: узагальнено за даними https://youcontrol.com.ua

Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. Откл. V, % 
Промисловий комплекс, Р 0,1 0,4 3 3,4 3,1 2 2 1,438 71,9 
Сільське господарство, S 3,6 0,2 20,9 14 9,4 7,1 9,2 7,44 80,87 
Фінансова і страхова діяльність, F 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,083 0,041 48,99 
Торгівля, T  1,1 0,1 1,5 2,1 2 2,2 1,5 0,802 53,5 
Транспорт і складування, Tr 0,1 -0,9 0,3 0,8 0,6 0,9 0,3 0,66 220,1 
Операції з нерухомістю, N 0,1 -0,3 0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,261 260,8 

Таблиця 4.  Динаміка показників рентабельності активів галузей
національної економіки, %

Джерело: узагальнено за даними https://youcontrol.com.ua

Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. Откл. V, % 
Промисловий комплекс 3,8 1,5 3,7 4,2 3,8 3,8 3,467 0,979 28,24 
Сільське господарство 5,8 1,5 23,3 16 11,2 8,8 11,1 7,725 69,6 
Фінансова і страхова діяльність 0,4 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 0,367 0,103 28,17 
Торгівля  3,8 1,6 3,5 4,5 4,1 4,8 3,717 1,137 30,6 
Транспорті складування  1 0 1,1 2,2 1,7 2,6 1,433 0,935 65,25 
Операції з нерухомістю 0,6 0 0 0,2 0,7 1,1 0,433 0,441 101,8 

Таблиця 5. Динаміка показників рентабельності сумарних активів галузей
національної економіки, %

Джерело: узагальнено за даними https://youcontrol.com.ua
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демонстрували підприємства галузі S, середнє значен$
ня показника за досліджуваний період становило 11,8%,
тоді як за даними підприємств галузі Р середнє значен$
ня показника досягало лише рівня 1,23%, F — 1,63%,
Т — 0,63%, Tr  — 0,26%, N — 0,41%. Крім того, вола$
тильність динаміки досліджуваного показника серед$
ньо$ та високоризикована, надмірні показники коефіц$
ієнта варіації зафіксовано у підприємств галузі VTr =
252,9%, VN=228,9%.

Розглянемо динаміку показників оборотності ак$
тивів окремих галузей національної економіки (табл. 8).

Рівень ділової активності за показником оборот$
ності активів підприємств галузей національної еконо$
міки суттєво різниться за періодами та значенням. Так,
середнє значення оборотності активів підприємств га$
лузі Р становить 1,3% за досліджуваний період, галузі S
— 0,86%, F — 0,03%, Т — 2,55%, Tr — 1,083%, N — 0,23%.
Мінливість динаміки значень оборотності активів низь$
кого та середнього значення, у підприємств галузі Tr
коефіцієнт варіації визначено на рівні 10,79%, Т — 5,4%,
Р — 6,8%, тоді як за даними галузі N коефіцієнт варіації
на середньому рівні ризикованості, зокрема досягнув
значення 22,13%, S — 22,69%, F — 224,9%.

Розглянемо динаміку показників оборотності робо$
чого капіталу окремих галузей національної економіки
(табл. 9).

Зростання оборотності робочого капіталу доводить
ефективність використання підприємствами чистого
оборотного капіталу, вкладених у нього інвестицій, які
впливають на зростання продажів. Втім, лише підприє$
мства галузі Т демонструють кращі результати (середнє
значення досягло 4,58 п.) із середнім рівнем ризику во$
латильності динаміки (V = 15,45%). На другому місці
підприємства галузі Р із середнім значенням за дослід$
жуваний період  2,35 п. та V = 4,46% (низький рівень
ризику), на третьому  — підприємства галузі S із се$
реднім значенням показника 1,61 п. із V = 20,10% (се$
редній рівень ризику).

Розглянемо динаміку показників оборотності дебі$
торської заборгованості окремих галузей національної
економіки (табл. 10).

Вагомим є показник ефективності прийняття управ$
лінських рішень щодо заборгованості та дебіторів. За
показниками підприємств різних галузей їх дебітори в
середньому щорічно погашали дебіторську забор$
гованість 5,47 р. на підприємствах галузі Р (V=4,12%),
6,63 р. — галузі S (V=12,74%), 0,23 р. — галузі F
(V=224,61%), кращий результат 8,25 р. — галузі Т
(V=5,78%), 5,62 р. — галузі Tr (V=7,75%), 2,9 р. — галузі
N (V=17,31%).

Для узагальнення результатів дослідження побудує$
мо інтегральні фінансово$економічні показники за да$
ними окремих галузей з метою визначення стану націо$
нальної економіки.

Проведемо стандартизацію значень статистичних
показників xij  →xjnorm, що визначені як ключові. Окремі
з них  мають нормативні значення, тому нормування до$
цільно здійснювати за такою формулою:
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 Для інших показників, що не мають нормативного
значення, але характеризуються позитивним впливом,
тобто є стимуляторами росту позитивних тенденцій, ви$
користає таку формулу:
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За методологією фінансового аналізу доведено тезу,
що для проведення комплексного дослідження всі по$
казники є однакового вагомі для висновку, тому прий$
маємо, що вага кожного з показників буде однаковою.
Згортання пропонується здійснити за такою формулою:

Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. Откл. V, % 
Промисловий комплекс, Р 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 0,089 6,88 
Сільське господарство, S 0,7 1,2 1 0,8 0,8 0,7 0,867 0,197 22,69 
Фінансова і страхова діяльність, F 0,2 0 0 0 0 0 0,033 0,082 244,9 
Торгівля, T  2,7 2,3 2,6 2,6 2,6 2,5 2,55 0,138 5,406 
Транспорт і складування, Tr 1 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 1,083 0,117 10,79 
Операції з нерухомістю, N 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,233 0,052 22,13 

Таблиця 8.  Динаміка показників оборотності активів галузей
національної економіки, од.

Джерело: узагальнено за даними https://youcontrol.com.ua

Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. Откл. V, % 
Промисловий комплекс, Р 1,2 0,4 3 3,4 3,1 2,9 2,333 1,226 52,54 
Сільське господарство, S 7,1 0,4 34,3 22,8 15,9 12,1 15,43 11,97 77,59 
Фінансова і страхова діяльність, F 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,063 63,25 
Торгівля, T  1,4 0,2 1,8 2,5 2,5 2,8 1,867 0,967 51,79 
Транспорт і складування, Tr 0,1 -2,3 0,8 2,3 1,5 2,3 0,783 1,737 221,8 
Операції з нерухомістю, N 0,3 -1,8 0 0,2 1,1 2,7 0,417 1,472 353,2 

Таблиця 6.  Динаміка показників рентабельності обігових коштів галузей
національної економіки, %

Джерело: узагальнено за даними https://youcontrol.com.ua

Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. Откл. V, % 
Промисловий комплекс, Р 0,6 0,3 1,7 1,8 1,5 1,5 1,233 0,625 50,68 
Сільське господарство, S 4,5 0,3 25,5 19,4 12,2 8,9 11,8 9,376 79,46 
Фінансова і страхова діяльність, F 0,8 1,6 1,9 2,3 1,6 1,6 1,633 0,493 30,16 
Торгівля, T  0,4 0,1 0,7 0,8 0,9 0,9 0,633 0,32 50,59 
Транспорт і складування, Tr 0,1 -1 0,4 0,8 0,5 0,8 0,267 0,674 252,9 
Операції з нерухомістю, N 0,3 -1 0 0,5 0,8 1,9 0,417 0,954 228,9 

Таблиця 7. Динаміка показників чистої маржі галузей національної економіки, %

Джерело: узагальнено за даними https://youcontrol.com.ua
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У результаті проведених розрахунків маємо на$
ступні результати (табл. 11).

Дослідимо темпи росту динаміки інтегральних по$
казників фінансово$економічного стану національної
економіки (табл. 12).

Отже, динаміка поточної ліквідності національної
економіки нестабільна протягом досліджуваного пе$
ріоду, окрім темпів росту зазначене доводить коефіцієнт
варіації, значення якого становить 35,94%, чим харак$
теризує середній рівень прогнозованості динаміки по$
казника.  Показник коливається в межах 0,26 п. (2018 р.) —
0,77 п. (2015 р). Середнє значення показника за до$
сліджуваний період становить 0,56 п., що за шкалою Ха$
рингтона характеризується як середній рівень. Абсо$
лютна ліквідність національної економіки демонструє

дещо гірші результати, середнє значення показника за
досліджуваний період нижче і становить 0,48 п., що за
шкалою Харингтона характеризується також як се$
редній рівень. Показник коливається в межах 0,25 п.
(2014 р.) — 0,72 п. (2017 р.), коефіцієнт варіації вищий і
становить 43,39%.

Динаміка коефіцієнта автономії національної еко$
номіки знижується за досліджуваний період із присут$
ністю характерної волатильності, що підтверджує ко$
ефіцієнт варіації із значенням 47,59%. Показник коли$
вається в межах 0,3 п. (2018 р.) — 0,98 п. (2013 р.). Се$
реднє значення сягнуло 0,51 п., що визначається як се$
редній рівень показника.

Рентабельність активів національної економіки
характеризується середнім рівнем прогностичності
(V= 42,51%). Найнижчі показники у 2014 р. (0,18 п.), про$
те тенденція далі відновлюється і значення показника

Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. Откл. V, % 
Промисловий комплекс, Р 2,5 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 2,35 0,105 4,46  
Сільське господарство, S 1,4 2,2 1,8 1,5 1,4 1,4 1,617 0,325 20,11 
Фінансова і страхова діяльність, F 0,5 0 0 0 0 0 0,083 0,204 244,95 
Торгівля, T  5,2 3,4 4,1 4,7 5,2 4,9 4,583 0,708 15,45  
Транспорт і складування, Tr -0,3 -0,1 0 0 0 0 -0,067 0,121 -181,66 
Операції з нерухомістю, N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблиця 9.  Динаміка показників оборотності робочого капіталу галузей
національної економіки, од.

Джерело: узагальнено за даними https://youcontrol.com.ua

Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. Откл. V, % 
Промисловий комплекс, Р 5,4 5,1 5,5 5,5 5,8 5,5 5,47 0,23 4,12 
Сільське господарство, S 7,3 5,1 7,4 6,4 6,6 7 6,63 0,85 12,74 
Фінансова і страхова діяльність, F 1,3 0 0 0 0,1 0 0,23 0,52 224,61 
Торгівля, T  8,9 7,8 8,5 8,3 8,4 7,6 8,25 0,48 5,78 
Транспорт і складування, Tr 5,5 4,8 6 5,9 5,8 5,7 5,62 0,44 7,75 
Операції з нерухомістю, N 3,2 2,3 2,4 2,7 3,3 3,5 2,90 0,50 17,31 

Таблиця 10.  Динаміка показників оборотності дебіторської заборгованості галузей
національної економіки, од.

Джерело: узагальнено за даними https://youcontrol.com.ua

Таблиця 11. Динаміка інтегральних показників фінансовоEекономічного стану
національної економіки

Джерело: розраховано автором.

Найменування показника 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ср. Откл. V, % 
Поточна ліквідність, % 0,68 0,41 0,77 0,74 0,52 0,26 0,56 0,20 35,94 
Абсолютна ліквідність, % 0,26 0,25 0,67 0,61 0,72 0,39 0,48 0,21 43,39 
Коефіцієнт автономії, % 0,98 0,38 0,47 0,54 0,4 0,3 0,51 0,24 47,59 
Рентабельність активів, % 0,45 0,18 0,6 0,84 0,79 0,82 0,61 0,26 42,51 
Рентабельність обігових коштів, % 0,4 0,08 0,59 0,83 0,7 0,78 0,56 0,28 50,07 
Чиста маржа, % 0,3 0,09 0,76 0,86 0,71 0,78 0,58 0,31 53,45 
Рентабельність сумарних активів, % 0,56 0,11 0,47 0,77 0,62 0,81 0,56 0,25 45,50 
Оборотність активів  0,49 0,18 0,59 0,74 0,66 0,65 0,55 0,20 36,09 
Оборотність робочого капіталу  0,5 0,28 0,37 0,42 0,39 0,42 0,40 0,07 18,23 
Оборотність дебіторської 
заборгованості  

0,79 0,03 0,56 0,49 0,67 0,52 0,51 0,26 50,94 

Таблиця 12. Темпи росту інтегральних показників
фінансовоEекономічного стану національної економіки

Джерело: розрахунки автора.

Найменування показника 2014 2015 2016 2017 2018 
Поточна ліквідність, % 60,29 187,80 96,10 70,27 50,00 
Абсолютна ліквідність, % 96,15 268,00 91,04 118,03 54,17 
Коефіцієнт автономії, % 38,78 123,68 114,89 74,07 75,00 
Рентабельність активів, % 40,00 333,33 140,00 94,05 103,80 
Рентабельність обігових коштів, % 20,00 737,50 140,68 84,34 111,43 
Чиста маржа, % 30,00 844,44 113,16 82,56 109,86 
Рентабельність сумарних активів, % 19,64 427,27 163,83 80,52 130,65 
Оборотність активів  42,92 252,00 97,22 161,22 80,25 
Оборотність робочого капіталу  56,00 132,14 113,51 92,86 107,69 
Оборотність дебіторської заборгованості  3,80 1866,67 87,50 136,73 77,61 
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зростає до 0,82 п. у 2018 р. Середнє значення показника
за досліджуваний період становить 0,61 п., що характе$
ризується як середній рівень. Тоді як рентабельність об$
ігових коштів демонструє дещо гірші показники у по$
рівнянні із значенням попередньо дослідженого показ$
ника. Так, середнє значення досягло 0,56 п., V = 50,07%.
Подібний рівень та  тенденція у ряду динаміки показни$
ка рентабельності сумарних активів, середнє значення
досягло рівня 0,56 п., а V = 45,50%. Показник чистої
маржі національної економіки у середньому становив
0,58 п., мінливість показника за досліджуваний період
описується середнім значенням коефіцієнту варіації, що
досяг 53,45%.

Середнє значення оборотності активів національної
економіки досягло 0,55 п., V = 36,09%. Темпи росту по$
казника найбільші у 2015 р. (252%) та у 2017  р. (161,22%),
найнижчі у 2014 р. (42,92%) та у 2016 р. (97,22%). Дещо
нижче середнє значення показника оборотності робо$
чого капіталу (0,40 п.), але коефіцієнт варіації у двічі
нижчий, сягнув 18,23%. Тоді як середнє значення обо$
ротності дебіторської заборгованості на рівні 0,51 п., ко$
ефіцієнт варіації найвищий серед показників оборот$
ності і становив 50,94%. Показники ділової активності
нестабільні за досліджуваний період.
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можна стверджувати, що національна економіка  за до$
сліджуваний період характеризується середнім рівнем
фінансово$економічного становища із середнім та ви$
соким рівнем мінливості динаміки показників. Першо$
черговим завданням витупають реалізація заходів ста$
білізації позитивних тенденцій та підвищення рівня
фінансово$економічного становища окремих галузей
національної економіки, що визначають рівень ВВП
країни.
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JUSTIFICATION OF RESEARCH TOOLS FOR MARKETING INNOVATION ACTIVITY
OF A COMPANY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE MARKET

У статті здійснено теоретичне обгрунтування та розроблення методичних і практичних рекомендацій

щодо підвищення маркетингової інноваційної активності підприємства. Доведено, що маркетингова інноJ

ваційна активність підприємства є вагомим інструментом вдосконалення виробництва продукції, бо

сприяє найбільш повному задоволенню вимог ринку (споживачів), забезпечує регулювання і коригуванJ

ня своєї діяльності відповідно до обставин, що змінюються. Розглянуто  основні теоретичні аспекти, що

стосуються визначення сутності маркетингової активності підприємства загалом та маркетингової інноJ

ваційної активності. Доведено необхідність симбіозу маркетингу та інновацій задля спрямовування їхньоJ

го потенціалу на створення умов щодо найбільшого урахування та задоволення потреб споживачів, комJ

паній та суспільства. Обгрунтовано основні інструменти дослідження маркетингової інноваційної

активності підприємства. Запропоновано напрями підвищення маркетингової інноваційної активності

підприємства. Запропоновано захід — організація та проведення хакатону, впровадження якого підвиJ

щить рівень маркетингової інноваційної активності підприємства.

The article provides theoretical justification and development of methodological and practical

recommendations for improving the marketing innovation activity of the enterprise. It is proved that the marketing

innovation activity of an enterprise is a significant tool for improving production, as it contributes to the fullest

satisfaction of market requirements (consumers), provides regulation and adjustment of its activities in accordance

with changing circumstances. Innovation activity of an organization characterizes the degree of its participation

in the implementation of innovation activities as a whole or its individual types over a certain period of time.

Marketing innovation activity contributes to ensuring effective business activities, creating strong competitive

positions, bringing the company's resources and assets in line with market opportunities. The main theoretical

aspects concerning the definition of the essence of marketing activity of the enterprise as a whole and marketing

innovation activity are considered. The need for a symbiosis of marketing and innovation to direct their potential

to create conditions for the greatest consideration and satisfaction of the needs of consumers, companies and

society is proved. The main tools of research of marketing innovative activity of the enterprise are proved. The
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність займати стійкі ринкові позиції, проти$

діяти конкурентам, задовольняти потреби споживачів
пов'язана з маркетинговою інноваційною активністю.
Вона розглядається як інструмент реалізації маркетин$
гових рішень у процесі впровадження інновацій. За ра$
хунок неї компанія має можливість активно впливати
на зміни у маркетинговому середовищі.

Від того, чи налаштовано підприємство на активіза$
цію зусиль у маркетинговій інноваційній діяльності, за$
лежать його ринкові перспективи, конкурентоспро$
можність, можливості щодо залучення нових та утри$
мування існуючих клієнтів. Тому розгляд  маркетинго$
вої інноваційної активності підприємства як системи,
розвиток якої дозволить досягти поставленої мети, є
актуальним та своєчасним.

Ефективність маркетингової інноваційної актив$
ності підприємства має вагоме значення. Враховуючи всі
її аспекти та складові, підприємство може значно по$
кращити свої позиції на ринку, вчасно адаптуватися під
зміни та тренди на ринку, а також використовувати весь
свій потенціал. Ці можливості в свою чергу впливати$
муть на загальний фінансовий результат підприємства
— прибуток.

Маркетингова інноваційна активність багато в чому
визначає якість економічного зростання підприємства.
Тому її оцінка повинна бути спрямована на результа$
тивність роботи всіх складових змін, включаючи ство$
рення нових товарів і впровадження нових послуг, за$
стосування нових технологій і ресурсів тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розробку цієї проблеми внесли
автори: Berger I., Ahmad A., Bansal A., Kapoor T., Sipp D.,
Rasko J.E. [1], Eguz S., Ozturk C., Kesten A. [2], Gopaldas
A. [3], Kyriakopoulos K., Hughes M., Hughes P. [4], Mulla$
khmetov K.S., Sadriev R.D., Gabidinova G.S., Akhmetshin
E.M. [5], Pererva P., Nagy S., Maslak M. [6], Siemieniako
D., Gebarowski M. [7], Suh G.H., Yoon S.W. [8]. Кожен з
них у своїй праці  запропонував  особисті підходи щодо
визначення маркетингової інноваційної активності на
підприємстві та інструментів її дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування та роз$

роблення методичних і практичних рекомендацій щодо
підвищення маркетингової інноваційної активності
підприємства.

development of market relations requires a comprehensive market research to identify the needs for innovative

products. Based on the results of market research, the company conducts innovation production planning, market

segmentation, communications, pricing, distribution and promotion of innovations, sales planning, service,

focuses production on market demands and achieving goals such as profit, sales growth, and increasing market

share. All this contributes to increasing the level of development of the enterprise and improving its position in

the market. The directions of increasing the marketing innovation activity of the enterprise are suggested. The

proposed event is the organization and conduct of a hackathon, the introduction of which will increase the level

of marketing innovation activity of the enterprise.

Ключові слова: маркетингова активність, інноваційна діяльність, хакатон, комунікація, ефективність.
Key words: marketing activity, innovation, hackathon, communication, efficiency.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Маркетингова активність допомагає збільшити спо$

живання та дає можливість розширити вибір товарів та
послуг, що дозволить призвести до задоволення потреб
споживачів, покращенню якості життя.

Рівень маркетингової активності визначається пере$
важно шляхом застосування методу експертних оцінок
за якісними та кількісними показниками та розглядаєть$
ся як високий (прийнятний), середній  (задовільний) і
низький (незадовільний).

Маркетингову активність можна розглядати у
розрізі класифікаційних ознак (табл. 1).

Маркетингова активність сприяє збільшенню спо$
живання та допомагає розширити асортимент товарів
та послуг, що в свою чергу приводить до задоволення
потреб споживачів.

Основними напрямами маркетингової активності
підприємства є:

—  охоплення нових ринків, розробка стратегії по
розширенню сегментів існуючого ринку;

— аналіз існуючого ринку, його можливих перспек$
тив, а також оцінка наявного та потенційного попиту
на товари і послуги;

— проведення науково$дослідницької діяльності
задля створення нових, більш технологічних, модерні$
зованих видів продукції, гнучка організація виробниц$
тва товарів, які задовольняють потреби споживачів;

— планування виробничого процесу, його коорди$
нація, створення та покращення системи збуту і розпо$
ділу;

— подальше регулювання і коригування відповідно
до обставин та умов, що змінюються протягом всієї
діяльності підприємства.

Напрями маркетингової активності не вичерпують$
ся тими, що наведені вище. До них можуть додаватися
нові, тому що маркетингове середовище не стабільне і
зазнає багатьох змін. Вони і можуть відбиватися у но$
вих напрямах.

Таким чином, маркетингова активність на під$
приємстві є вагомим інструментом вдосконалення ви$
робництва продукції, бо сприяє найбільш повному за$
доволенню вимог ринку (споживачів), забезпечує регу$
лювання і коригування своєї діяльності відповідно до
обставин, що змінюються.

Інноваційна діяльність є головною умовою успішно$
го становища підприємства на ринку. Сучасний спожи$
вач вже настільки звик до того, що його потреби нама$
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гаються задовольнити різноманітними способами, що
майже не звертає увагу на всі ті прийоми, які йому про$
понуються з метою активізації купівельної поведінки.
Тому все частіше настає розуміння того, що тільки за$
пропонувавши щось нове: товари, послуги, упаковку,
методи розповсюдження, рекламні заходи можна спо$
нукати його до купівлі.  Якщо їх застосовувати у комп$
лексі, вони можуть значно підвищити зацікавленість
клієнтів у таких новинках та слугувати поштовхом до
активної маркетингової інноваційної діяльності. Вона
у свою чергу може призвести до підвищення рівня мар$
кетингової інноваційної активності.

Під удосконаленням маркетингової інноваційної
активності підприємства мається на увазі підвищення її
ефективності та якості. Шляхи та методи підвищення
маркетингової інноваційної активності існують різно$
манітні. Обираючи шляхи,  як правило, визначають їхній
вплив на економічність, виконання цільових програм та
надійність системи маркетингу загалом, а також на
підвищення конкурентоспроможності підприємства, на
позиції, які займає підприємство в конкурентному се$
редовищі тощо.

Існує різноманіття  шляхів покращення та підвищен$
ня ефективності маркетингової інноваційної активності.
Проте потрібно враховувати, що всі напрями необхід$
но реалізовувати системно, комплексно. Наведемо най$
важливіші з них.

1. Створення цілісної, комплексної, гнучкої систе$
ми маркетингу, яка могла б легко адаптуватися і була
сприйнятливою до попиту споживачів, ринкових змін,
тенденцій, маркетингових інновацій, інтелектуального
сервісу, міжнародного бізнесу. Система  також повин$
на передбачати гармонійну єдність і достатній науково$
технічний рівень підсистем, що лежать в основі її
цілісності.

2. Раціоналізація маркетингової організації, що
являє собою визначений розподіл функцій  між праців$
никами управління і виробництва, враховуючи займану
ними посаду. Визначення та закріплення функцій за
відділом маркетингу, а також за працівниками сфер
управління і виробництва сприяє створенню можливо$
стей для програмного маркетингу, що  в свою чергу, веде
до впровадження маркетингових інновацій.

3. Вдосконалення організаційного механізму марке$
тингу завдяки розширенню кооперування маркетинго$
вих функцій у рамках об'єднання або в масштабі різних
підприємств. Раціоналізація структури управління — це
одна із складових частин цього напряму, так як  це ство$
рює організаційні можливості для ефективного викори$
стання маркетингу. Найбільш ефективними структура$
ми управління наразі є програмно$цільові, орендно$ко$
оперативні та галузеві. Їх впровадження також сприя$
тиме підвищенню маркетингової інноваційної актив$
ності.

4. Поліпшення кадрової політики. Найбільш успішні
підприємства досить багато уваги приділяють підго$
товці, обізнаності, підвищенню кваліфікації маркето$
логів, а також маркетинговій підготоці загальногоспо$
дарських фахівців і керівників. Позитивний результат
приносять стажування у ВНЗ, на передових підприємст$
вах, за кордоном, а також участь у різного роду кон$
ференціях, семінарах, обмінах досвідом. Отримання

досвіду окремих формувань з атестації кадрів, коли все$
бічно аналізується й оцінюється маркетингова
діяльність працівників, також має значення.  Тому не$
обхідно працювати над обізнаністю фахівців в сфері
інноваційних процесів, трендів, що відбуваються на га$
лузевому ринку.

5. Механізація, комп'ютеризація та автоматизація
маркетингової діяльності, що являє собою застосуван$
ня нових інструментів у роботі маркетингових інфор$
маційних систем, систем управління маркетингом,
організаційно$технічного оснащення.

6. Запровадження науково$обгрунтованих техно$
логій маркетингу. Цьому фактору підвищення ефектив$
ності маркетингової інноваційної активності, на жаль,
приділяють незначну увагу, проте цей напрям є чи не
найбільш перспективним.

7. Вдосконалення управління маркетингом. Цей на$
прям включає створення системи управління маркетин$
гом, обгрунтування її підсистем (тих, що забезпечують
та функціональних) та організація їх функціонування.
Маркетинг може ефективно виконувати свою роль за
умови, якщо створена та налагоджена система марке$
тингу на підприємстві. Для цього необхідно організува$
ти творчий колектив, до якого, окрім фахівців підприє$
мства, можна включити вчених. Колектив проектує,
організовує та налагоджує роботу системи.

Після створення функціональних систем і підсистем,
проводять організацію та налагодження роботи систе$
ми, яка була адаптованою та гнучкою до ринкових відно$
син (кон'юнктури, комерції, конкуренції тощо), вико$
нувала цільові програми і працювала оптимально.

8. Усвідомлення важливості впровадження інно$
вацій, їхню перспективність.

9. Сприяння креативним рішенням та ідеям, які з'яв$
ляються у колектива підприємства.

10. Виділення коштів на розроблення нових видів про$
дукції, купівлю сучасного технологічного обладнання.

Задля реалізації перелічених шляхів, пропонується
впровадження маркетингових заходів. Одним з них є
проведення хакатону.

Хакатон — двигун інновацій та активізації підприє$
мницького мислення. Учасники зазначеного заходу об$
мінюються концепціями, рішеннями, проєктами, що
приводить до правильних рішень. Хакатон є джерелом
генерації нових ідей, які можуть відкрити додаткові на$
прями, знайти нові підходи до цільової аудиторії, роз$
ширити методологію, удосконалити наявні продукти або
ж винайти нові розробки.

Головна ціль хакатона являє собою знаходження
нового рішення проблеми, створення стартапу або ж
оптимізація подальшої роботи.

Пропонується провести хакатон, зібравши спе$
ціалістів з різних відділів та заводів усієї України: еко$
номістів, маркетологів, технологів задля однієї мети —
покращення інноваційної маркетингової активності  та
знаходження реального способу збільшення прибутку
за рахунок цієї діяльності.  Такий захід створений для
експериментів, нестандартних рішень, а також втілен$
ня їх у життя.

Беручи до уваги вищеперелічені шляхи, підприємство
може підвищити свою маркетингову інноваційну ак$
тивність.

Класифікаційні ознаки Види маркетингової активності 
1. За рівнем активності Високий, середній, низький 
2. За елементами комплексу 
маркетингу Товарна, цінова, збутова, комунікаційна  

3. За часом Короткострокова, середньострокова, 
довгострокова 

4. За стадією розвитку Помірна, пришвидшена, найвища, спадна  
5. За масштабами охоплення Локальна, загальна 

Таблиця 1. Класифікаційні ознаки маркетингової активності підприємства

Джерело: складено автором.
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ВИСНОВКИ
Маркетингова інноваційна активність підприємства

є вагомим інструментом вдосконалення виробництва
продукції, оскільки сприяє найбільш повному задово$
ленню вимог ринку (споживачів), забезпечує регулюван$
ня і коригування своєї діяльності відповідно до обста$
вин, що змінюються.

Було запропоновано шляхи покращення маркетин$
гової активності підприємства, а також запропоновано
захід — організація та проведення хакатону, впровад$
ження якого підвищить рівень маркетингової іннова$
ційної активності підприємства.
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INNOVATIVE PRICING POLICY AS AN ELEMENT OF CONSULTING IN THE SYSTEM
OF CONSUMER BEHAVIOR MANAGEMENT

У сучасному бізнесі процес формування та реалізації інноваційної цінової політики з метою управJ

ління поведінкою споживачів є складним явищем. У ході дослідження проведено аналіз існуючих форм

ведення цінової політики. Зазначено, що цінова політика повинна відповідати умовам ринку, на якому

функціонує підприємство, і забезпечувати швидке реагування цінових рішень на зміну цих умов. ОсновJ

ний напрям інноваційної цінової політики визначає цінова стратегія, яка визначається цілями цінової

політики. З'ясовано, що вибір інноваційної форми цінової політики обумовлений різними її цілями —

максимізація прибутку, збільшення збуту, утримання ринку тощо. Визначено найбільш поширені поJ

милки, яких допускаються підприємства у процесі формування цін на продукти та послуги. Окреслено

фактори, що впливають на формування механізму інноваційної цінової політики підприємства. ПровеJ

дено критичний аналіз методичних прийомів, які допомагають менеджменту підприємства сформувати

дієвий механізм інноваційної цінової політики.

Надано практичні пропозиції щодо формування інноваційної цінової політики як елемента консалJ

тингу в системі управління поведінкою споживачів та визначено ключові етапи її реалізації.

In modern business, the process of formation and implementation of innovative pricing policy with the purpose

to manage consumer behavior is a complex phenomenon. Based on the general methods, rules and principles of

the innovative policy of the enterprise, its main structural components are distinguished, namely — the formation

of the pricing system and effective management of its implementation policy and management of consumer

behavior as the center to which pricing policy is directed.

The established price for products and services depends equally on the external and internal environment of

the enterprise. In the external environment, the price determines the number and target group of consumers who

ensure revenues of the company. Within the enterprise, these funds should be enough to cover the costs associated

with the realized (sold) goods and services, as well as for further business development, payments to owners and

investors, etc. Prices in the market conditions are the instrument of competition, redistribution of resources and

capital. It is evidently that they are formed not only under the influence of consumer supply and demand, but get
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an experience out of diversified factors, starting from an effective demand to innovative forms of trade, consulting

services, changing market infrastructure, etc. Thus, the theoretical and methodological aspects of the mechanism

of formation of innovative pricing policy in modern business conditions require inJdepth knowledge, and therefore,

necessitate further research on this issue.

In the course of the research the analysis of the existing forms of conducting the price policy have been

carried out. It is stated that the pricing policy must meet the conditions of the market in which the company

operates and ensure a rapid response of pricing decisions to changes in these conditions. The main direction of

an innovative pricing policy is determined by the pricing strategy, which is determined by the objectives of

pricing policy.

It has been found that the choice of an innovative form of pricing policy is due to its various purposes —

maximizing profits, increasing sales, retention of the market, etc. The most common mistakes made by enterprises

in the formation process of pricing products and services are identified. The factors that influence the formation

of the mechanism of innovative pricing policy of the enterprise are outlined. A critical analysis of methodological

techniques that help the company's management to form an effective mechanism of innovative pricing policy

has been conducted.

Practical proposals for the formation of innovative pricing policy as an element of consulting in the

management system of consumer behavior are given and the key stages of its implementation are identified.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному бізнесі процес формування та реалі$

зації інноваційної цінової політики з метою управління
поведінкою споживачів є складним явищем. Грунтую$
чись на загальних методах, правилах і принципах сис$
теми інноваційної політики діяльності підприємства ви$
окремлюються основні її структурні складові — фор$
мування системи ціноутворення і ефективне управлін$
ня політикою її реалізації та управління поведінкою
споживача як центром, на який направлена цінова полі$
тика. Ціна, встановлена на продукцію та послуги, од$
наковою мірою залежить як від зовнішнього, так і внут$
рішнього середовища підприємства. У зовнішньому се$
редовищі ціна визначає кількість та цільову групу спо$
живачів, які забезпечують надходження грошових
коштів на підприємство. Усередині ж підприємства цих
коштів має вистачити на покриття витрат, пов'язаних з
реалізованими (проданими) товарами та послугами, а
також для подальшого розвитку бізнесу, виплат влас$
никам та інвесторам тощо.

Ціни в умовах ринку є інструментом конкуренції,
перерозподілу ресурсів і капіталу. Очевидним є й той
факт, що вони формуються не тільки під впливом спо$
живацького попиту та пропозиції, але відчувають на собі
безліч найрізноманітніших чинників, починаючи від пла$
тоспроможного попиту населення і закінчуючи іннова$
ційними формами організація торгівлі, використанням
консалтингових послуг, мінливим середовищем ринко$
вої інфраструктури тощо. Отже, теоретичні та мето$
дичні аспекти механізму формування інноваційної ціно$
вої політики за сучасних умов ведення бізнесу, вимага$
ють глибокого пізнання, а тому викликають потребу у
подальших дослідженнях даного питання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукових літературних джерел щодо вивчен$
ня питання формування цінової політики показало існу$
вання значних розбіжностей у визначенні пріоритетних
напрямів її побудови та ефективного використання
дієвих форм політики ціноутворення в системі управ$
ління поведінкою споживачів. Так, Чухно А.А., Юхи$

Ключові слова: цінова політика, інноваційна політика, консалтингова політика, організація торгівлі,
захист прав споживачів, ринкова інфраструктура.

Key words: pricing policy, innovative policy, consulting policy, trade organization, protection of the consumer
rights, market infrastructure.

менко П.І. та Леоненко П.М. вважають, що "ціна є спря$
мовуючою силою ринку. І розуміння цін призводить до
"розуміння  законів, якими живе ринок, а також струк$
тури всієї економіки" [1, с. 58].

"Дослідження теорії ціни, вивчення її сутності, роз$
криття змісту та економічної природи як конкретної ка$
тегорії є на тільки теоретичним і практичним підгрунтям,
а й методологічною основою  формування цінової пол$
ітики. Однією з важливих передумов для розробки ціно$
вої політики є оволодіння теоретичними та методологіч$
ними аспектами з питань ціноутворення та цінової пол$
ітики і розуміння їх особливостей залежно від галузі та
виду економічної діяльності" — зауважує [2, с. 43].

Деякі автори визначають цінову політику як загальні
принципи, яких дотримується підприємство в сфері
встановлення цін на свої товари та послуги (Ліпсиць І.,
Голощапов Н., Соколов А.) [3; 4]. Інші автори поняття
"цінова політика" не пов'язують із системою певних
принципів, їх погляди можна розмежувати так: 1) сут$
ність цінової політики полягає у встановленні цін та їх
корегуванні з урахуванням змін кон'юнктури ринку (Та$
расевич В., Мельник Л.), тобто змістом її є процес уста$
новлення ціни на товари та послуги [5; 6]; 2) цінова пол$
ітика характеризується як комплекс заходів ціноутво$
рення з метою задоволення потреб споживачів та одер$
жання прибутку (або іншої) (М. Артус, Иваненко В.В.,
Чечетов М.В. Р. Яценко), тобто розглядається як конк$
ретний вид діяльності [7—9]; 3) Литвиненко Я., Даніло$
ва Л. та Петровська С. [10; 11] враховують комплексний
підхід до трактування сутності цінової політики, виз$
начаючи її як розробку та вибір загального напряму в
ціноутворенні, підходів до визначення ціни з метою за$
безпечення прибутку, а також напрямів зміни ціни за$
лежно від дії різних чинників.

На основі аналізу вищезазначеної літератури мож$
на сказати, що ці визначення характеризують цінову
політику не тільки як процес ціноутворення та діяль$
ність з встановлення цін, а і як визначення напрямів ціно$
утворення на основі певних принципів та, виходячи, з
певних цілей. На нашу думку, такий підхід найбільш по$
вно та суттєво розкриває зміст цінової політики й відпо$
відає теорії управління.
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НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ
ПРОБЛЕМИ

Проте, незважаючи на вагомий внесок учених, пи$
тання розробки інноваційних форм цінової політики як
елементу консалтингу в системі управління поведінкою
споживачів, вимагає подальших поглиблених дослід$
жень.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розробці ключових положень

формування інноваційної цінової політики як елемента
консалтингу в системі управління поведінкою спожи$
вачів та визначенні ключових етапів її реалізації.

Зважаючи на мету, основними завданнями дослід$
ження є аналіз існуючих форм ведення цінової політи$
ки та визначення найбільш поширених помилок, яких
допускаються підприємства у процесі формування цін
на продукти та послуги; визначення факторів, що впли$
вають на формування механізму інноваційної цінової
політики підприємства; проведення критичного аналі$
зу методичних прийомів, які допомагають менеджмен$
ту підприємства сформувати дієвий механізм іннова$
ційної цінової політики.

Теоретичною та методологічною основою дослід$
жень слугували положення й розробки вітчизняних вче$
них та зарубіжний досвід з проблем теорії та практики
формування ефективних форм цінової політики та еко$
номічної діяльності, реалізації консалтингових послуг,
управління поведінкою споживачів, визначення ключо$
вих форм організації торгівлі та побудови ринкової
інфраструктури.

У процесі дослідження було використано моногра$
фічний, абстрактно$логічний, соціологічний методи до$
сліджень та особисті оцінки авторів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Проблемою багатьох підприємств є збільшення при$
бутку від основної діяльності. Як відомо, прибуток фор$
мується під впливом багатьох факторів, одним з яких є
ціна. Цінова політика повинна відповідати умовам рин$
ку, на якому функціонує підприємство, і забезпечувати
швидке реагування цінових рішень на зміну цих умов.
Основний напрям інноваційної цінової політики визна$
чається ціновою стратегією, яка формується на основі
цілей цінової політики.

"Для розроблення відповідної цінової політики
підприємство повинно чітко визначити цілі ціноутворен$
ня. Вони  випливають з аналізу становища торговельно$
го підприємства на споживчому ринку і його загальних
цілей на цьому сегменті ринку. Отже, цілі ціноутворен$
ня не повинні розглядатися як окремо взяті та покли$
кані сприяти успішному здійсненню загальної стратегії
підприємства" [12, с. 98]. Тобто цінова політика має бути
тісно пов'язана з загальними цілями підприємства та
враховувати їхнє стратегічне спрямування.

"Кожна ціль цінової політики відповідає конкрет$
ному її напряму. Цільове спрямування ціноутворення в
умовах вітчизняної економіки має проводитися з ура$
хуванням особливостей трансформаційної економіки,
ринкової ситуації та корпоративної місії підприємства,
в якій фокусуються основні завдання його виробничої
та маркетингової діяльності" [13, с. 38].

"Ставлячи за мету цінової політики максимізацію
поточного прибутку, підприємства, як правило, не ана$
лізують можливі стратегічні наслідки" [12, с. 101]. Од$
нак постановка цілей максимізації поточного прибутку
без урахування ймовірності реакції ринку може нега$
тивно позначитися на діяльності підприємства в майбут$
ньому. Для визначення пріоритетності цілей цінової
політики підприємств роздрібної торгівлі необхідно вра$
ховувати особливості сучасного етапу розвитку еконо$
міки. Згідно з теорією класичного циклу вітчизняна
економіка проходить стадію кризи. Внаслідок посилен$
ня інтеграційних та глобалізаційних процесів як в євро$

пейській, так і у світовій економічних системах при ви$
сокому динамізмі усіх процесів, кризові явища охопили
практично всі країни.

Для запобігання, нейтралізації та подолання зане$
паду необхідно розробити адекватні заходи, спрямовані
на відновлення нормального  функціонування системи
господарювання на усіх рівнях — світовому, національ$
ному, галузевому та безпосередньо на мікрорівні. Для
стабільного  функціонування в умовах несприятливого
зовнішнього середовища будь$яке підприємство має
бути конкурентоспроможним. Таким чином, пріоритет$
ною метою діяльності підприємств на сьогодні є забез$
печення конкурентоспроможності. Досягти цієї мети
можливо за умов оптимального співвідношення таких
цілей як максимізація прибутку від реалізації та задо$
волення потреб споживачів. Відповідно до конкретної
ситуації на сучасному споживчому ринку підприємства
обирає певну комбінацію пріоритетності зазначених
цілей цінової політики" [2, с. 57].

Правильно сформована цінова політика підприєм$
ства, на основі використання консалтингових послуг,
дає змогу не тільки оптимізувати витрати, а й оцінити
перспективу переорієнтації на альтернативну сферу
діяльності з метою виключення ризику банкрутства та
можливості управління поведінкою споживачів. Основні
пропозиції фінансових консультантів щодо ведення
інноваційної цінової політики направлені на: максимі$
зацію прибутку; утримання зайнятої ніші на ринку та
можливе покращення зазначених позицій; забезпечен$
ня збуту товарів (послуг).

Більшість підприємств намагаються будь$яким спо$
собом підвищити продажі. Вони використовують різні
технології, в тому числі зниження цін, SЕО, маркетинг
тощо. Однак найбільш ефективний спосіб збільшення
прибутку — оптимізація цін. Головним завданням, при
цьому, є встановлення такої ціни, яка б відображала
цінність пропонованого до продажу товару чи послуги,
і яку будуть готові сплатити споживачі. Однак політика
більшості підприємств направлена на формування ціни
шляхом додавання націнки (додаткової вартості), ніяк
не пов'язуючи її з цінністю продукту. Під час кризи ба$
гато підприємств знижують ціни, адаптуючи їх під кри$
зовий ринок, чого робити категорично не рекомендуєть$
ся, оскільки вказане сприятиме погіршенню й без того
складної ситуації.

Цілеспрямованість цінової стратегії характери$
зується діями з досягнення поставленої мети. Конкре$
тизована мета, яку підприємство повинно досягнути у
процесі цінової політики, визначає зміст завдання. При
цьому якісний бік мети відображає її сутність як орієн$
тира, а її кількісний бік орієнтує на виконання конкрет$
ного завдання.

Ефективність цінової політики багато в чому зале$
жить від правильного вибору мети в процесі її форму$
вання та безпосереднього розв'язання поставлених кон$
кретних завдань з реалізації продукції та послуг на рин$
ку [12, с. 44].

У ході проведення дослідження стосовно розробки
інноваційних форм ведення цінової політики, нами ви$
значено найбільш поширені помилки, яких допускають$
ся підприємства у процесі своєї діяльності:

— формування та встановлення ціни відповідно до
ринкових цін даного сегмента, не беручи до уваги справ$
жньої цінності продукту або послуги. Якщо ціни вище
тієї цінності, яку готові сприйняти покупці, то продажі
будуть низькими, як наслідок —  прибуток і доходи зни$
зяться. Якщо ціни нижчі споживчої вартості продукту
або послуги, то підприємство втрачає гроші. В резуль$
таті, як самий продукт, так і бізнес загалом, знеціню$
ються;

— встановлення однакової націнки (додаткової вар$
тості) на усі продукти або послуги. Не можна встанов$
лювати однакову націнку на всі продукти або послуги,
оскільки купівельна спроможність споживача і його
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бажання платити відносяться до конкретного продук$
ту або послуги;

— безпідставне та необгрунтоване зниження цін на
продукцію. Не можна знижувати ціни через страх спо$
живчого несприйняття та відмови від здійснення покуп$
ки, оскільки за таких умов у споживача змінюється
сприйняття товару чи послуги. У такому випадку мо$
жуть виникнути деструктивні зміни у конкурентному
середовищі, що як наслідок призведе до змін у ринковій
інфраструктурі та у ціновому сприйнятті споживача
товару чи послуги. У більшості випадків змінювати ціни
на вимогу клієнтів неефективно. Оптимальний спосіб —
періодично варіювати ціни і подавати це як одну з форм
клієнтського сервісу;

— встановлення єдиних цін для всіх клієнтів (без
урахування VIP$клієнтури, гуртових та постійних по$
купців). Нераціональним, на нашу думку, є встановлен$
ня єдиної ціни для всіх споживачів. Тільки сегментація
клієнтського контингенту і умов продажу продукції
сприятиме збільшенню прибутку, оскільки різні спожи$
вачі сприймають один і той же продукт або послугу по$
різному;

— витрата часу на неефективних клієнтів. Знач$
ний відсоток часу відводиться на роботу з неефектив$
ними клієнтами. Передусім, слід виокремити найбільш
вигідних споживачів. Принцип Парето: 80% прибут$
ку несуть 20% найбільш лояльних клієнтів — все ще
діє. Тому слід приділити більше часу саме цим 20%
клієнтів. Формулювання суті ефективної цінової по$
літики на основі методу Парето дає змогу визначити
специфічність ефективного управління ціноутворен$
ням в умовах ринкової економіки, а саме  — його
відносний характер.

У зв'язку з мінливим характером економічних про$
цесів — спадом і зростанням споживчого попиту на різні
види продуктів та послуг, на нашу думку, особливу ува$
гу слід приділяти підтримці окремих заходів і операцій,
які враховують мінливі запити споживачів, їх чутливість
до цін, а також допомагають краще розуміти мікроеко$
номічні фактори, що впливають на ринкову інфраструк$
туру та бізнес$середовище контрагентів. Як другоряд$
ний фактор нами визначається характер справедливої
вартості товару (послуги), тобто цінова політика на про$
дукцію чи послуги повинна бути орієнтована на якість,
затребуваність і середнє цінове значення товарів$ана$
логів.

Слід зазначити, що проблема ціноутворення не ви$
рішується окремими прийомами або думками окремих
експертів, а вимагає системного підходу. Сьогодні роз$
роблено достатню кількість методів формування ціни
[3; 4; 9; 10], кожен з них може внести свій вклад у фор$
мування підприємницької цінової політики. У зв'язку з
цим нами проведено критичний аналіз методичних
прийомів (рис. 1), які допомагають менеджменту

підприємства встановити баланс між обсягом продажів
та рівнем прибутковості в умовах ринкових реалій. Для
цього слід детально розглянути значення кожного
прийому, який прямо або опосередковано впливає на
формування механізму інноваційної цінової політики
підприємства:

1. Зміни у структурі цінової політики. Аналіз про$
водиться з метою виявлення причин скорочення надход$
жень (знижки при покупці великої кількості товару або
оплату готівкою, бонуси тощо), а також витрат (на об$
слуговування, в тому числі на після продажне обслуго$
вування і транспортні витрати). Через зростання витрат
і падіння попиту ці фактори швидше впливають на кінце$
вий результат, аніж в умовах скорочення обсягів про$
дажів. Так, при здорожчанні палива збільшуються
транспортні витрати і т.д. Унаслідок зниження попиту
споживачі отримують великі знижки, у випадку, коли
купують одночасно декілька товарів. У період еконо$
мічної нестабільності важливо враховувати всі аспекти
продажів, адже втрата на кожному з них може призве$
сти до зниження прибутку.

2. Аналіз ринкової ситуації. Такий аналіз допома$
гає уникнути негативних наслідків при різкій зміні по$
питу та змінах у структурі витрат, оскільки передбачу$
вані раніше механізми ринкового ціноутворення не
відповідають наявній ситуації. За таких умов, аналіз до$
мінуючих факторів впливу на зміни в системі ринково$
го ціноутворення, дасть змогу правильно відреагувати
на ці коливання.

3. Аналіз потреб споживачів. Визначення потреб
споживачів допомагає швидко реагувати на зміну рин$
кового середовища. У випадку зниження рівня потреб
споживачів критерії вибору постачальників різко зміню$
ються. Ефективність діяльності підприємства буде за$
лежати від того, наскільки часто воно оцінює ситуацію
впливу економічних умов на цільову аудиторію. Ці до$
слідження допомагають швидко та адекватно реагува$
ти на зміни, коригувати ціни та пропозиції.

4. Аналіз і оцінка чутливості споживачів до цін.
Оскільки ціни на ринку мають тенденцію до змін, за та$
ких умов дані їх аналізу втрачають актуальність, тому
підприємству, в політиці оптимального ціноутворення,
допоможе безперервний аналіз чутливості споживачів
до цін та визначення реакції на їх мінливість.

5. Аналіз бізнес$ситуації на ринку постачальників
продукції. Зважаючи на нестабільність цін в умовах еко$
номічної дестабілізації, менеджменту підприємства не$
обхідно контролювати основні економічні чинники не
тільки на своєму ринку, але й аналізувати ринок своїх
постачальників продукції, оскільки економічні зміни
ринкових умов їхньої галузі безпосередньо впливати$
муть на цінову політику реалізації продукції.

6. Оцінка та аналіз змін купівельної спроможності
споживачів. Такий вид аналізу допоможе визначити ку$

Рис. 1. Структура механізму формування цінової політики підприємства

Джерело: побудовано авторами на основі проведеного дослідження.
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півельну спроможність споживачів і відстежити момент,
коли у зв'язку зі збільшенням витрат на обслуговуван$
ня або скорочення обсягу покупок, ті чи інші клієнти
можуть стати нерентабельними.

Досліджуючи питання розробки механізму іннова$
ційної цінової політики як елементу консалтингу в сис$
темі управління поведінкою споживачів, нами визначе$
но основні її етапи:

— визначення цільової аудиторії;
— установлення початкової ціни (вартості) на то$

вар чи послугу;
— визначення факторів, що впливають на рівень

ціни;
— постановка цілей у систем ціноутворення (визна$

чення максимального прибутку, розробка економічних
заходів з підтримки підприємства тощо);

— вибір методу ціноутворення;
— визначення виду цінової стратегії;
— розробка тактики введення ціни на ринок;
— розробка та впровадження рекламної кампанії;
— корегування ціни відповідно до ситуації на рин$

ку;
— страхування ризиків діяльності;
— розробка заходів "антикризового портфеля";
— визначення методів управління поведінкою спо$

живачів з метою викликати зацікавленість до покупки.
Слід зауважити, що запропонований механізм фор$

мування цінової політики, пройшовши основні етапи,
повинен бути спрямований на оптимізацію системи ціно$
утворення і, як наслідок, збільшення прибутку підприє$
мства.

Хоча дотримання запропонованих етапів не врятує
підприємство від невдач, але, на нашу думку, зможе до$
помогти уникнути певних помилок в нестабільних рин$
кових умовах ведення бізнесу.

ВИСНОВКИ
Вибір інноваційної форми цінової політики обумов$

лений різними її цілями — максимізація прибутку,
збільшення збуту, утримання ринку тощо. Всі інстру$
менти збільшення прибутку підприємства, окрім ціни,
вимагають певних інвестицій, фінансових витрат, ква$
ліфікованих працівників, високотехнологічного облад$
нання, інноваційних технології тощо. Встановлення оп$
тимальної ціни, навпаки не вимагає фінансових витрат і
залежить від уміння системи менеджменту підприємства
пристосуватися до певної ситуації.

Питання підвищення прибутку та його стабілізації
через ціновий фактор на сьогоднішній день є пріоритет$
ними для підприємств, що пов'язано з розвитком рин$
кової кон'юнктури та мінливим ринковим середовищем,
високою конкуренцією, недостатньою платоспромож$
ністю населення й т.ін.

Отже, політика управління поведінкою споживачів
знаходиться у прямій залежності від правильного ви$
бору підприємством його цінової політики. Так, за на$
явності на ринку споживачів з високими доходами, які
не беруть до уваги ціновий фактор, слід орієнтуватися
на стратегію з високими цінами. Водночас часто висо$
кий прибуток забезпечується підвищенням обсягу про$
дажів, частки ринку, стабільним становищем на ринку
через застосування стратегії "низьких цін".

Література:
1. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Су$

часні економічні теорії: підручник. К.: Знання, 2007. 878 с.
2. Власова Н.О., Безгінова Л.І., Гросул В.А., Дядюк

М.А. та ін. Формування ефективної цінової політики
підприємств торгівлі на продовольчі товари: моногра$
фія. Харк. держ. ун$т харч. та торгівлі. Х.: ХДУХТ, 2012.
376 с.

3. Голощапов Н.А., Соколов А.А. Цены и ценооб$
разование: учебно$метод. пособие. М.: Приориздат,
2004. 160 с.

4. Липсиц И.В. Ценообразование (Управление цено$
образованием в организации): учебник. 3$е изд., пере$
раб. и доп. М.: Экономистъ, 2004. 448 с.

5. Мельник Л.Г. Фундаментальные основы развития.
Сумы: Университетская книга, 2003. 200 с.

6. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия:
учебник. 2$е изд. СПб.: Питер, 2003. 288 с.

7. Артус М.М. Формування механізму ціноутворен$
ня в умовах ринкової економіки: монографія. Тернопіль:
Економічна думка, 2002. 354 с.

8. Иваненко В.В., Чечетов М.В. Ценообразование: учеб.
пособие. 3$е изд., доп. Харьков: ИНЖЭК, 2004. 224 с.

9. Яценко Р.М. Моделювання цінової політики під$
приємства в умовах нестаціонарного  середовища: ав$
тореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.11. Харківський
національний економічний університет, Харків, 2007.
20 с.

10. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворен$
ня: навч. посібник. 2$е  вид., випр. і доп. К.: МАУП, 2003.
240 с.

11. Данілова Л.Л., Петровська С.В. Ціноутворення
та маркетингова цінова політика: навч. посіб. К.: КНТЕУ,
2006. 130 c.

12. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: навч.
посібник. К.: КНЕУ, 2005. 393 с.

13. Павленко А.Ф., Корнєв В.Л. Маркетингова по$
літика ціноутворення. К: КНЕУ, 2004. 332 с.

References:
1. Chukhno, A.A. Yukhymenko, P.I. and Leonenko,

P.M. (2007), Suchasni ekonomichni teori [Modern economic
theories], Znannia, Kyiv, Ukraine.

2. Vlasova, N.O. Bezghinova, L.I. Hrosul, V.A. and
Diadiuk, M.A. (2012), Formuvannia efektyvnoi tsinovoi
polityky pidpryiemstv torhivli na prodovolchi tovary
[Formation of an effective price policy of food trade
enterprises], Kharkivskyi derzhavnyi universytet kharchu$
vannia ta torhivli, Kharkiv, Ukraine.

3. Goloshhapov, N.A. and Sokolov, A.A. (2004), Ceny i
cenoobrazovanie [Prices and pricing], Priorizdat, Moscow,
Russia.

4. Lipsic, I.V. (2004), Cenoobrazovanie (Upravlenie
cenoobrazovaniem v organizacii) [Pricing (Managing
Pricing in an Organization)], 3rd ed, Economist, Moscow,
Russia.

5. Mel'nik, L.G. (2003), Fundamental'nye osnovy
razvitija [Fundamentals of development], Universitetskaja
kniga, Sumy, Ukraine.

6. Tarasevich, V.M. (2003), Cenovaja politika predpri$
jatija [Enterprise pricing policy], 3rd ed, Piter, St. Peters$
burg, Russia.

7. Artus, M.M. (2002), Formuvannia mekhanizmu
tsinoutvorennia v umovakh rynkovoi ekonomiky [Forma$
tion of the pricing mechanism in a market economy],
Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.

8. Ivanenko, V.V. and Chechetov, M.V. (2004), Ceno$
obrazovanie [Pricing], 3rd ed, INZHEK, Kharkiv,
Ukraine.

9. Yatsenko, R.M. (2007), "Modeling the pricing policy
of the enterprise in a non$stationary environment", Ph.D.
Thesis, Global economy, Kharkiv National University of
Economics, Kharkiv, Ukraine.

10. Lytvynenko, Ya.V. (2003), Suchasna polityka
tsinoutvorennia [Modern pricing policy], 2rd ed, MAUP,
Kyiv, Ukraine.

11. Danilova, L.L. and Petrovska, S.V. (2006),
Tsinoutvorennia ta marketynhova tsinova polityka [Pricing
and marketing pricing policy], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

12. Duhina, S.I. (2005), Marketynhova tsinova polityka
[Marketing pricing policy], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

13. Pavlenko, A.F. and Korniev, V.L. (2004), Marke$
tynhova polityka tsinoutvorennia [Marketing pricing
policy], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 07.08.2020 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

71www.economy.in.ua

УДК 620.9�021.462:316.323

І. В. Гончарук,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, проректор з наукової
та інноваційної діяльності, Вінницький національний аграрний університет
ORCID ID: 0000H0002H1599H5720

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК

СУСПІЛЬНОJЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ*

DOI: 10.32702/2306�6806.2020.8.71

I. Honcharuk,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics,

ViceJRector for Scientific and Innovative Activities, Vinnytsia National Agrarian University

ENERGY INDEPENDENCE AS A SOCIOJECONOMIC PHENOMENON

У статті охарактеризовано еволюцію теоретичних засад позиціонування енергетичної незалежності як сусJ
пільного і економічного явища, встановлено особливості економічних відносин й задіяння енергетичного поJ
тенціалу держави як відправної точки науковоJтехнічного прогресу. Енергетична незалежність як суспільноJ
економічне явище є статус економіки, галузі, підприємства (автономія), досягнутий за рахунок пріоритетного
збалансування інтересів виробників, постачальників і споживачів енергії щодо структури енергетичного баJ
лансу, джерел та механізмів його утворення. Розрізняється статусний, суспільний, економічний імперативи
енергетичної незалежності, індикативно спозиціоновані на галузеву специфіку господарювання. Зокрема визJ
начається методологічний креатив енергетичної незалежності аграрного сектору, яка доцільна до формуванJ
ня за рахунок біологічних, відновлюваних джерел енергії.

Проаналізовано наукові засади теорії диверсифікації розвитку виробництва альтернативних джерел енергії
у всіх сферах господарського життя України, науковоJтехнічне забезпечення енергетичної автономізації агроJ
промислового виробництва на основі ефективного використання поновлюваних джерел енергії. Зазначено,
що теорія диверсифікації джерел енергії, побудована на повному забезпеченні держави та її галузей власними
енергетичними ресурсами, здатна ліквідувати енергетичну залежність від імпорту енергоносіїв. Саме таке тлуJ
мачення лягло в основу визначення енергетичної незалежності, як дефініції відмінної від визначення енергеJ
тичної безпеки. Енергетична незалежність — комплекс енергозберігаючих заходів, які мають здійснюватись
на основі практичної реалізації наукових, економічних, законодавчих, організаційних, технічних, технологічJ
них і екологічних складових, що мають на меті повноту забезпечення потреб держави в енергії власного виJ
робництва, а також раціональне споживання енергетичних ресурсів із поступовим нарощуванням та впроJ
вадженням у господарський оборот найбільш економічно доцільних джерел енергії, де пріоритетне місце в
Україні мають посідати біопалива.

Розкрито теоретичні характеристики основ енергетичної безпеки та енергетичної незалежності і встановJ
лено тісний методологічний зв'язок між інтерпретуванням їх сутностіJзначимості, який полягає у взаємодоJ
повнюваності і взаємозалежності цих понять. Систематизовані концепції екологоJекономічних аспектів стаJ
лого розвитку у формуванні енергетичної незалежності господарських систем, які заключаються у виявленні
системної залежності між чинником сталості і рівнем використання енергії. Виокремлено засади і пріоритети
оцінки ролі енергетичної незалежності, а також встановлено виключну теоретикоJметодичну роль економічJ
ного механізму стимулювання її формування у розвитку економічних систем. Запропоновано авторське баJ
чення визначення "енергетична незалежність" — сформований організаційно, економічно і ресурсно сукупJ
ний енергетичний потенціал із власних джерел для задоволення енергетичних потреб держави, галузі на засаJ
дах сталого розвитку, екологічності та інноваційності.

The article deals with the evolution of theoretical foundations of positioning energy independence as a socioJ
economic phenomenon, opportunities for economic interconnection and energy potentials involved as a starting point
in the scientific and technological progress have been identified. Energy independence, as a socioJeconomic
phenomenon, is manifested in the status of economy, branch, enterprises (autonomy), requires the selection of a priority
balanced budget among producers, suppliers and consumers of energy through the energy balance, source and
economic development. The status, social, economic imperatives of energy independence, indicative positioning at
branch specificity of enterprises has been distinguished. Particularly, the methodological creative energy independence
of the agricultural sector has been defined, which is expedient at the biological level before the renewable energy
sources.

The scientific principles of theoretical diversifications which develop other alternative energy sources in all spheres
of economic life of Ukraine, scientific and technical objects of energy autonomy of agroJindustrial development at the

_________________________________
* Стаття є частиною НДДКР "Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення

енергетичної автономії аграрних підприємств" номер державної реєстрації 0119U100786.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/202072

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідною умовою існування будь$якої держави

сучасного світу є використання енергії. Енергетика має
надзвичайно важливе значення для економіки та чинить
великий вплив на інші її галузі, оскільки від неї зале$
жить нормальне їх функціонування. Надійне, стабіль$
не, достатнє, економічно ефективне, екологічно прий$
нятне забезпечення енергетичними ресурсами еконо$
міки країни є запорукою її енергетичної незалежності,
а отже, сталого розвитку.

Із часів становлення незалежності України, основ$
ним викликом для її економіки залишається значна
енергозалежність, яка впливає на економічну та енер$
гетичну безпеку країни. Згідно з енергетичною страте$
гією України [8], одним із пріоритетних національних
інтересів у сфері енергетики є зменшення залежності
національної економіки від негативного впливу про$
блем, що виникають у сфері діяльності паливно$енер$
гетичного комплексу у зв'язку з дефіцитом власних па$
ливно$енергетичних ресурсів і необхідністю зовнішніх
поставок. Слід зауважити, що більшість країн світу має
такий, як в Україні, або навіть гірший рівень енергетич$
ної самозабезпеченості. Але проблема України полягає
у монопольному характері залежності енергетики від
імпорту енергетичного палива (нафти, газу, ядерного
палива), а також у низькій енергоефективності. Тому
зростання рівня паливно$енергетичної незалежності
країни є однією із стратегічних цілей державної енер$
гетичної політики України на найближчий час.

Питання розробки засад енергетичної незалежності
залишаються одними з найважливіших наукових та
практичних проблем розвитку економіки України та є
відносно новими дослідженнями для економічної науки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
До плеяди вітчизняних та зарубіжних вчених, які

розглядали питання енергетичної незалежності та
енергетичної безпеки у своїх працях належать: Мочер$
ний С.В., Шевцов А.І., Пешко А.В., Дейна А.Ю., Баран$
нік В.О., Кириленко І.Г., Шпикуляк О.Г., Шпичак О.М.,
Роїк М.В., Сичевський М.П., Гелетуха Г.Г., Ходаківська О.В.,
Мазур І.М., Шидловський А.К., Ковалко М.П., Лойко В.В.,
Маджул І.В., Павлик А.В., а також закордонні дослід$
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level of efficient use of waste energy sources have been analyzed. It has been assumed that the theory of energy sources
diversification is based on providing the state and its braches with its own energy resources, able to eliminate energy
dependence on the use energy power from energy imports. This interpretation reveals the basis for the definition of
energy independence as a definition different from the notion of energy security. Energy independence — a set of
energy saving measures to be implemented on the basis of practical implementation of scientific, economic, legislative,
organizational, technical, technological and environmental components aimed at meeting the needs of the state in
energy production, as well as rational consumption of energy resources with gradual increasing and introducing into
economic circulation the most economically feasible energy sources, where biofuels should be a priority in Ukraine.

The theoretical characteristics of the basics of energy security and energy independence have been viewed, and a
close methodological connection between the interpretations of the essenceJsignificance has been proved, which
consists of the complementarity and interdependence of these concepts. The concepts of ecological and economic
aspects of economic systems' sustainable development in formation of energy independence, which are to identify a
systemic relationship between the factor of sustainability and the level of energy use, have been systematized. The
principles and priorities of assessing the role of energy independence have been highlighted, as well as the exclusive
theoretical and methodological role of the economic mechanism of stimulating its formation in the development of
economic systems is established. The author's vision of the definition of "energy independence" has been proposed —
formed organizationally, economically and resource aggregate energy potential from the sources to meet the energy
needs of the state, industry on the basis of sustainable development, environmental friendliness and innovation.
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Окремої уваги заслуговують розробки наукової школи
Вінницького національного аграрного університету, а
саме роботи Калетніка Г.М., Ємчик Т.В., Токарчук Д.М.,
Паламаренко Я.В., Пришляк Н.В. та інших.

Існує багато авторських підходів до визначення
дефініції "енергетична незалежність", водночас від$
сутній загальноприйнятий підхід. Необхідність вибудо$
вувати стратегії енергонезалежності для окремих галу$
зей та суб'єктів господарювання потребує їх система$
тизації. Багато трактувань енергетичної безпеки ото$
тожнюють її із енергетичною незалежністю, проте, на
нашу думку, ці поняття не є однаковими.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне узагальнення наукових

підходів, визначення і обгрунтування сутності енерге$
тичної незалежності як суспільного і економічного яви$
ща.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Економіка розвитку держави, господарюючих
суб'єктів і організацій, системно залежна від багатьох
чинників, серед яких пріоритетне значення має енерге$
тична незалежність. Теорія питання має еволюційний
контекст, адже дефініції енергетичної незалежності є
структурно широкоплановими, але фактично її слід роз$
глядати як суспільне і як економічне явище. На цьому
методологічному підході базуємо подальше системне
розкриття змісту поняття енергетичної незалежності,
але обов'язково з урахуванням засад еволюційності ме$
тодичного пошуку в теорії економіки.

В історичному періоді аналізу науково$технічного і
суспільного прогресу людства сформувалися практичні
підвалини енергетичної незалежності на різних рівнях
її представлення. З досягненням видимих меж зростан$
ня економік, усвідомленням важливості критеріїв забез$
печення ощадливості виробництва, його економічності
— відбулася переоцінка цінностей в системі розподілу
й використання енергетичних ресурсів. Проте енерге$
тичний фактор залишається визначальним для розбу$
дови будь$якої моделі економічного зростання. Енер$
гія — "ресурсний ключ" до утворення додаткового про$
дукту, суспільного благополуччя тощо. Відповідно є
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підстави енергетичну незалежність розглядати за дво$
ма взаємодоповнюваними статусами: як суспільне і як
економічне явище. Попередньо зазначимо, що як су$
спільне явище або економічне благо, енергетична неза$
лежність — критерій наявності, справедливого розпод$
ілу енергетичних ресурсів у суспільстві (державі); як
економічне — господарська модель збалансування інте$
ресів між учасниками ринкового обміну з приводу за$
безпечення доступу до необхідних енергетичних ресур$
сів у потрібній для економічної системи кількості. Відпо$
відно до сучасних пріоритетів розподілу ресурсів і сус$
пільних благ, які реалізуються на засадах сталості, енер$
гетичну незалежність слід розуміти, як комплексне сус$
пільно$економічне явище, адже вона:

— впливає на усі сфери життєдіяльності людини;
— структурує і узгоджує інтереси господарюючих

суб'єктів та держави;
— формує засади розбудови ефективності вироб$

ництва і споживання суспільних благ;
— виступає пріоритетним критерієм сталості еко$

номіки та інституційної стійкості суспільства.
У науковому і практичному середовищі склалася

певна теоретична модель та методологія визначення
засад, характеристики поняття енергетичної незалеж$
ності.

Антологія наукових напрацювань із проблематики
енергетичної незалежності представлена вченнями
вітчизняних і зарубіжних науковців досить багатогран$
но й, за витоками, сягає багатьох друкованих першод$
жерел про суспільно$економічні процеси. Поставлені
питання розглядаються вченими у теоретико$методич$
ному взаємозв'язку з:

— особливостями економічних відносин;
— організаційною структурою господарського ме$

ханізму;
— ефективністю підприємств;
— критеріями зростання населення; розвитком ви$

робництва й підвищення рівня споживання соціально$
економічних благ;

— інституційно$політичними змінами.
Таким чином, енергетична незалежність має виключ$

не значення для суспільства (держави) і для економіки
одночасно як чинник сприяння гармонійному еконо$
мічному, соціальному, техніко$технологічному й інно$
ваційному розвитку. Проте в постановочному плані
спершу представимо пріоритетні контури авторського
визначення суті поняття з означенням, зокрема, влас$
них методичних пріоритетів.

Енергетичну незалежність вважаємо критерієм ба$
гатогранного, широко аспектного впливу, статусом су$
купних спроможностей суспільно$економічних фор$
мацій (зокрема держави, галузі, підприємства (аспекти
енергетичної автономії)) забезпечувати поступальний
розвиток економіки і соціуму в частині досягнення ста$
лості.

На наше переконання, змістовна теоретико$мето$
дична конструкція визначення поняття "енергетична
незалежність" полягає у тому, що за рівнем практично$
го представлення має економічне, соціальне, екологіч$
не та загальносуспільне значення. Кодифікація зазна$
ченого дає нам можливість схематично відтворити ме$
тодологічну конструкцію сутності, взаємозв'язку скла$
дових енергетичної незалежності для висвітлення ме$
тодичних пріоритетів окреслення її статусів як суспіль$
ного та економічного явища (рис. 1).

У цій предметній області використовуються такі
взаємопов'язані поняття, як "енергетична незалежність"
та "енергетична безпека". У кожному окремому випад$
ку використання кожного з термінів не викликає про$
тиріч, проте неоднозначне або подвійне тлумачення
термінів може призвести до непорозумінь, невірних вис$
новків та певної міри невизначеності у ході подальших
наукових та прикладних досліджень. Таким чином,
основною проблемою цього дослідження вважаємо не$

достатню чіткість та суттєву розбіжність у визначенні
основних дефініцій у сфері енергозалежності та визна$
чення енергетичної незалежності економічних суб'єктів,
окремих галузей економіки та країни загалом.

Передусім необхідно проаналізувати визначення
ключових понять сфери дослідження. Узагальнення та
систематизація основних понять у галузі енергозалеж$
ності дозволить більш досконало підійти до формулю$
вання та конструювання енергетичної незалежності.

Відповідно заданого методологічного контексту
дослідження, пропонуємо до реалізації модель теоре$
тико$методичного пошуку, яка базується на реалізації
взаємодоповнюючого підходу характеристики цих
дефініцій.

Загалом теорія енергетичної незалежності як мето$
дологічна основа пошуку шляхів побудови засад вирі$
шення національної енергетичної проблеми, перебуває
в органічній єдності з концепціями розуміння понять
енергетичної безпеки. Розглядаємо ці поняття в
органічній контекстуальній єдності, саме зазначене по$
кладено в основу пізнання теоретико$практичних основ
питання, зокрема з економічної точки зору, бо, зазви$
чай, ці категорії сприймаються як політичні, можливо,
філософські визначення засад обгрунтування енерге$
тичної проблеми в суспільстві (табл. 1).

На наше переконання, інтерпретацію теоретичних
засад енергетичної незалежності як імперативу на$
слідкового статусу економічної системи (держава, га$
лузь), методологічно правильно було б розглядати че$
рез інтерпретації сутностей енергетичної безпеки —
саме за цією теоретико$методичною конструкцією.
Процесно і результативно, а ще більше статусно$енер$
гетична безпека перетворюється у енергетичну неза$
лежність. Це природній процес взаємозв'язку, адже між
цими економічними статусами на практиці існує орган$
ічна єдність.

У Проєкті Закону України "Про засади державної
політики у сфері енергетичної безпеки України" дано
визначення енергетичної незалежності як здатності дер$
жави самостійно формувати та реалізовувати внутріш$
ню та зовнішню політику у сфері енергозабезпечення
незалежно від зовнішніх або внутрішніх впливів [9].

У своїй роботі [11, с. 6] Дзядикевич Ю.В. характе$
ризує енергетичну незалежність як відносний ступінь
незалежності держави, що пов'язаний із діяльністю па$
ливно$енергетичного комплексу. На наш погляд, таке
визначення поняття є достатньо вузьким, що наштов$
хує на подальше вивчення категорії енергонезалеж$
ності. На думку Лопанчука Г.В., енергетична неза$
лежність країни становить здатність держави, в особі її
органів управління, забезпечувати кінцевих споживачів
енергоносіями в необхідних обсягах і відповідної якості.
У свою чергу рівень енергетичної безпеки визначається
потенціалом національного паливно$енергетичного
комплексу, а енергетична незалежність держави вимі$
рюється рівнем самостійності керівництва країни у фор$
муванні та реалізації політики, незалежної від зовніш$
нього і внутрішнього впливів і тиску [12].

Самойленко І.О. вказує, що енергетична неза$
лежність характеризує можливість контролю за енер$
гетичними ресурсами, здійснення оптимальної диверси$
фікації джерел і шляхів постачання в країну енерго$
носіїв [13, с. 16]. Така інтерпретація "енергетичної не$
залежності" свідчить про імпортозалежність від енер$
гоносіїв, що само по собі протирічить такій категорії,
як енергонезалежність. Енергетична незалежність дер$
жави опосередкована рівнем самостійності державно$
го керівництва у формуванні та здійсненні незалежної
від зовнішнього і внутрішнього втручання й тиску полі$
тики. Цей рівень визначається станом готовності ПЕК
країни до протистояння дестабілізуючій дії внутрішніх
і зовнішніх чинників, що створюють загрозу незалежній
політиці країни у сфері енергозабезпечення економіки
й населення [6, с. 94]. Проте таке визначення поняття



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/202074

не враховує фактори, від яких залежить рівень енерго$
незалежності країни.

Дейна А.Ю. у своїх дослідженнях приділив значну
увагу комплексному статистичному дослідженню забез$
печення енергонезалежності, довів, що енергетична не$
залежність є об'єктом статистичного дослідження,
сформував систему показників та методів, які дозволять
кількісно охарактеризувати рівень енергонезалежності
України. Запропонував розглядати енергетичну неза$

лежність держави як складну ка$
тегорію, яка визначає енергетич$
ну безпеку, залежить від пол$
ітичних, економічних, екологіч$
них умов, які формують її рівень,
характеризується ступенем са$
мостійності держави у прове$
денні енергетичної політики,
здатної протистояти зовнішнім
та внутрішнім чинникам, що
створюють загрозу незалежній
політиці країни у сфері енерго$
забезпечення. Водночас, форму$
вання рівня енергонезалежності
залежить від багатьох факторів,
серед яких можна виділити ефек$
тивність використання ПЕР, об$
сяг залучених інвестицій, стан
матеріально$технічного облад$
нання, імпортозалежність від
інших країн, обсяг видобутку та
споживання ПЕР тощо [7].

Мочерний С.В., Ларіна Я.С.,
Устенко О.А., Юрій С.І. дають
таке визначення енергетичної
незалежності — наявність еко$
номічного суверенітету країни,

здатність країни забезпечити себе паливно$енергетич$
ними ресурсами, як із власних джерел, так і раціональ$
ного імпорту з декількох інших держав за рахунок ек$
спорту частки своїх товарів і послуг. Важливою скла$
довою енергетичної незалежності є енергетична без$
пека. Енергетична безпека — стан захищеності та за$
безпеченості економіки енергетичними ресурсами і
комплексом заходів щодо вирішення цієї проблеми [2,
с. 214—215].

Дослідник Бараннік В.О. виділяє
і обгрунтовує сім основних склад$
ників енергетичної безпеки: енерго$
забезпеченість, енергетичну неза$
лежність, соціальну та фінансову
стабільність, екологічну прий$
нятність, інвестиційно$інноваційну
базу розвитку енергетики та демог$
рафічно$енергетичний складник. Під
фінансовим складником він розуміє
відповідний стан фінансової стабіль$
ності енергетичної галузі, її еконо$
мічної стійкості в глобальному сере$
довищі, під інвестиційно$інновацій$
ним — стан інвестиційно$інновацій$
ної діяльності в енергетичній сфері,
який забезпечить достатній рівень
розвитку енергетики, під демограф$
ічно$енергетичним — стан захище$
ності основних життєво важливих
демовідновлювальних процесів від
реальних і потенційних загроз [3, с.
42].

Колешня Я. О. теж поділяє дум$
ку Бараннік В.О. і вважає, що енер$
гетична незалежність — це більш
вузький термін, ніж енергетична без$
пека, котрий відображає лише забез$
печеність власними енергоресурса$
ми. У той час, як енергетична безпе$
ка враховує і якість цих ресурсів, їх
кількість та достатність для викори$
стання протягом тривалого часу,
доступність у кожен момент часу, а
також кількісний та якісний рівень їх
використання (тобто, наскільки воно
є ефективним), можливість їх
відновлення або заміщення — адже

Визначення терміну 

Енергетична безпека (автори) Енергетична незалежність 
(контекстуально) 

Енергетична безпека як одна з найважливіших складових 
економічної безпеки проявляється, по-перше, як стан 
забезпечення держави паливно-енергетичними 
ресурсами, що гарантують її повноцінну життєдіяльність 
і, по-друге, як стан безпеки енергетичного комплексу та 
здатність енергетики забезпечити нормальне 
функціонування економіки, енергетичну незалежність 
країни [6] 

Максимізація організаційно-
інституційного статусу забезпечення 
спроможності індивідуального 
(держава, галузь) забезпечення 
реалізації енергетичних спроможностей 
на виконання вмотивованих вимог 
суспільно-економічної системи 

Енергетична безпека – це впевненість у тому, що 
енергія буде в наявності і в тій кількості та якості, які 
вимагаються за даними економічних умов [18] 

Незалежне гарантування енергетичної 
безпеки 

Енергетична безпека – безперервна фізична 
доступність за ціною, яка є прийнятною з точки зору 
дотримання екології [19] 

Стабільно самостійне постачання 
енергії в економіку без будь-яких 
стримуючих передумов. 

Енергетична безпека – це надійне і безперебійне 
забезпечення споживачів електричною і паливною 
енергією [20, с. 28] 

Гарантії постачання енергії незалежно 
від потенційних перешкод із боку 
конкурентів 

Енергетична безпека – система поєднання потенціалів – 
економічного, політичного, техніко-технологічного, 
ресурсного і, власне, енергетичного, а також факторів 
наукового, географічного, організаційного, 
управлінського тощо, без урахування яких аналіз будь-
якої безпеки неможливий [21, с. 41] 

Високо конкурентна якість поєднання 
потенціалу спроможності гарантування 
достатнього для функціонування 
економіки потенціалу енергетичного 
забезпечення 

Енергетична безпека – це такий стан економіки, який 
забезпечує захищеність національних інтересів у 
енергетичній сфері від наявних і потенційних загроз 
внутрішнього та зовнішнього характеру, дає змогу 
задовольняти реальні потреби в паливно-енергетичних 
ресурсах для забезпечення життєдіяльності населення 
та надійного функціонування національної економіки 
в режимах звичайного, надзвичайного та воєнного 
стану [22] 

Незалежна від об’єктивних умов 
ситуація по забезпеченню економіки 
енергетичними ресурсами, яка 
передбачає гарантії задоволення потреб, 
незалежно від інших рівних умов на 
ринку 

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття "енергетична безпека"
і контекстуально "енергетична незалежність"

Джерело: сформовано і доповнено автором на основі вивчення літературних джерел.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
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Рис. 1. ТеоретикоEметодологічна конструкція визначення сутності енергетичної
незалежності як соціальноEекономічного явища

Джерело: сформовано  автором.
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чим вищим і неефективнішим є рівень споживання ре$
сурсів, а можливості їх заміщення — низькими, тим ви$
щим є ризик появи енергетичної залежності [10].

На наш погляд, поняття "енергетична незалежність"
і "енергетична безпека" не є взаємно підпорядковані.
Енергетична незалежність є складовою економічної не$
залежності, але не енергетичної безпеки.

Так, в економічній енциклопедії за редакції Гаври$
лишина Б.Д., енергетична незалежність розглядається
як одна із складових економічної незалежності — тех$
ніко$технологічної незалежності; сировинної незалеж$
ності; кадрової незалежності; наукової незалежності
інформаційної незалежності та незалежності у впровад$
женні власних форм і методів організації виробництва.
Енергетична незалежність передбачає здатність країни
проводити самостійні наукові дослідження, насамперед
із проблем ядерної та термоядерної енергії, й викорис$
товувати отримані результати у будівництві атомних
електростанцій, а також наявність ядерного палива і
вміння його збагачувати тощо [2, c. 424—425].

Шевцов А.І. та Земляний М.Г. енергетичну неза$
лежність визначають як "...рівень самостійності керів$
ництва держави у формуванні та здійсненні політики,
не залежної від зовнішнього і внутрішнього втручання
та тиску, що виходять із сфери діяльності паливно$енер$
гетичного комплексу. Цей рівень визначається станом
готовності паливно$енергетичного комплексу держави
щодо протистояння дестабілізуючій дії внутрішніх і
зовнішніх чинників, що створюють загрозу незалежній
політиці держави у сфері енергозабезпечення націо$
нального господарства (економіки та населення)" [4].

Пешко А.В. та Назаренко А.В. зазначають, що енер$
гетична незалежність та безпека держави формується
за рахунок обгрунтованої паливно$енергетичної політи$
ки, спрямованої на максимально надійне, безпечне, еко$
логічно прийнятне та достатнє постачання енергоре$
сурсів, враховуючи економічні інтереси держави. Рівень
енергетичної незалежності визначається рівнем само$
стійності держави в реалізації прийнятої енергетичної
політики та можливістю забезпечувати країну паливно$
енергетичними ресурсами, уникаючи зовнішнього та
внутрішнього втручання та тиску, що надходить із па$
ливно$енергетичного комплексу [5, с. 14].

Шидловський А.К. визначає енергетичну безпеку як
одну з найважливіших складників економічної безпеки
країни, що проявляється, по$перше, як стан забезпечен$
ня держави паливно$енергетичними ресурсами, що га$
рантують її повноцінну життєдіяльність і, по$друге, як
стан безпеки енергетичного комплексу та здатність
енергетики забезпечити нормальне функціонування
економіки, енергетичну незалежність країни. Водночас
політична й енергетична незалежність є взаємообумов$
леними [6].

Ємчик Т.В. у своїх працях досліджує стратегічні
питання енергетичної політики й ролі біоенергетики в
забезпеченні енергетичної незалежності України. Осво$
єння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії роз$
глядається як важливий фактор підвищення енергетич$
ної безпеки та зниження антропогенного впливу на дов$
кілля, який може забезпечити енергетичну незалежність
не лише України, а й Європи [14].

Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В.
зазначають, що в умовах практично монопольної залеж$
ності України від імпорту нафти і природного газу та
значного забруднення довкілля викидами, енергетична
незалежність держави полягає у пошуку альтернатив$
них джерел забезпечення паливом та енергією, які б
були екологічно чистими та не залежали від зовнішніх
постачань сировини [15].

Калетнік Г.М., на нашу думку, найбільш комплекс$
но розглядав поняття енергетичної незалежності з по$
зицій забезпечення продовольчої та екологічної безпе$
ки країни. А також розкрив роль агропромислового
комплексу України у вирішенні проблем енергетичної

та екологічної безпеки держави. Ним було здійснено
розрахунки потреби у земельних ресурсах для вирішен$
ня зазначених проблем. Науковою школою під керівниц$
твом академіка Калетніка Г.М. розроблено наукові за$
сади диверсифікації розвитку виробництва альтернатив$
них джерел енергії у всіх сферах господарського жит$
тя України, науково$технічне забезпечення енергетич$
ної автономізації агропромислового виробництва на
основі ефективного використання поновлюваних дже$
рел енергії. Саме теорія диверсифікації джерел енергії,
побудована на повному забезпеченні держави та її га$
лузей власними енергетичними ресурсами, ліквідовують
енергетичну залежність від імпорту енергоносіїв. Таким
чином, така теорія лягає в основу визначення енерге$
тичної незалежності, як дефініції відмінної від визна$
чення енергетичної безпеки.

Енергетична незалежність — комплекс енергозбе$
рігаючих заходів, які мають здійснюватись на основі
практичної реалізації наукових, економічних, законо$
давчих, організаційних, технічних, технологічних і еко$
логічних складових, що мають на меті повноту забезпе$
чення потреб держави в енергії власного виробництва,
а також раціональне споживання енергетичних ресурсів
із поступовим нарощуванням та впровадженням у гос$
подарський оборот найбільш економічно доцільних
джерел енергії, де пріоритетне місце в Україні мають
посідати біопалива [16; 18].

Як було сказано вище, існує велика кількість визна$
чень, кожне з яких може розглядатись із різних рівнів,
охоплює різне коло питань, проте термін "енергетична
незалежність" дуже широко використовується в со$
ціальних, політичних, технічних текстах і завжди з різ$
ними тлумаченнями. Розбіжність у визначенні понять
може мати наслідки в невірному розумінні та задати
хибний напрям дослідженню, тому ми запропонували
власне авторське визначення терміну "енергетична не$
залежність" — це сформований організаційно, еконо$
мічно і ресурсно сукупний енергетичний потенціал із
власних джерел для задоволення енергетичних потреб
держави, галузі на засадах сталого розвитку, екологіч$
ності та інноваційності (табл. 2).

Енергетична незалежність — стратегічне завдання
Уряду країни. На шляху його виконання важливу роль
відіграє питання ефективного споживання енергоре$
сурсів. Енергетична стратегія України до 2035 року [8]
передбачає досягнення енергетичної незалежності, над$
ійності та стабільності ПЕК за рахунок:

— забезпечення енергетичної незалежності, вклю$
чаючи інтенсивне нарощування ресурсної бази та видо$
бутку первинних енергетичних ресурсів, вітчизняних
потужностей з їх переробки, створення запасів та ре$
зервів, диверсифікацію джерел і шляхів постачань, тех$
ніко$технологічне переозброєння ключових під$
приємств галузі;

— з одного джерела постачання Україна повинна
отримувати не більше 30% первинних енергетичних ре$
сурсів (для ядерного палива цільовий показник визна$
чається окремо);

— мінімізації, аж до повної відмови імпорту завдя$
ки: інтенсивному нарощуванню видобутку вуглеводнів
на території України; ефективному використанню ре$
сурсів; інтенсивному розвитку власної ресурсної бази;
інтенсивному розвитку відновлюваних джерел енергії
(далі — ВДЕ); оптимізації енергетичного балансу;

— відновлення розвідки, освоєння та видобуток вуг$
леводневих ресурсів на шельфі зі створенням сприят$
ливих умов для вітчизняних підприємств та іноземних
інвесторів;

— зниження залежності від поставок вугілля ант$
рацитових груп;

— удосконалення системи захисту критичної інфра$
структури на основі кращих практик країн НАТО та ЄС,
створення системи кризового управління в енергетич$
ному комплексі;
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— застосування кращих практик із
охорони навколишнього природного сере$
довища;

— забезпечення надійного функціону$
вання енергетичної інфраструктури, про$
ведення необхідних заходів із модерні$
зації, зниження аварійності, подовження
експлуатації у штатному режимі;

— забезпечення гарантованої відпові$
дності генеруючих потужностей обсягам
та режимам споживання електроенергії у
ОЕС України, зокрема в частині наявності
регулюючих потужностей;

— інтеграція ОЕС України до енерго$
системи синхронної зони континентальної
Європи ENTSO$E та нормативно$правове
врегулювання.

ВИСНОВКИ
Питання визначення поняття "енер$

гетична незалежність" та її забезпечен$
ня є відносно новими дослідженнями
для економічної науки. Попри те, що
існує багато авторських підходів до виз$
начення дефініції "енергетична неза$
лежність" у літературних джерелах і за$
конодавчих актах, проте відсутній за$
гальноприйнятий підхід до цього визна$
чення і  багато трактувань поняття
"енергетична незалежність" ототожню$
ють із "енергетичною безпекою". На
наше переконання, ці поняття не є од$
наковими і такий підхід може призвес$
ти до непорозумінь та невірних вис$
новків у ході подальших наукових та
прикладних досліджень.

У межах цього дослідження було про$
аналізовано різні підходи до визначення
понять "енергетична незалежність" та
"енергетична безпека", відповідно до мо$
делі теоретико$методичного пошуку взаємодоповню$
ючого підходу характеристик цих понять. На основі
проведеного аналізу була запропонована теоретико$
методологічна конструкція визначення сутності енер$
гетичної незалежності як соціально$економічного яви$
ща та її складові. Водночас запропоновано власне виз$
начення поняття "енергетична незалежність" як сфор$
мований організаційно, економічно і ресурсно сукуп$
ний енергетичний потенціал із власних джерел для за$
доволення енергетичних потреб держави, галузі на за$
садах сталого розвитку, екологічності та інновацій$
ності.
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Таблиця 2. Результати узагальнення існуючих підходів до визначення
терміну "енергетична незалежність" у працях українських вчених

Джерело: сформовано і доповнено автором на основі вивчення літератур�
них джерел.

Автор Визначення терміну 
Проєкт Закону 
України «Про засади 
державної політики 
у сфері енергетичної 
безпеки України» [9]

Енергетична незалежність - здатність держави самостійно 
формувати та реалізовувати внутрішню та зовнішню політику у 
сфері енергозабезпечення незалежно від зовнішніх або внутрішніх 
впливів 

Мочерний С.В. та 
інші [2] 

Енергетична незалежність – наявність економічного суверенітету 
країни, здатність країни забезпечити себе паливно-енергетичними 
ресурсами, як із власних джерел, так і раціонального імпорту з 
декількох інших держав за рахунок експорту частки своїх товарів 
і послуг  

Шевцов А.І., 
Земляний М.Г. [4] 

Енергетична незалежність визначається як рівень самостійності 
керівництва держави у формуванні та здійсненні політики, 
незалежної від зовнішнього і внутрішнього втручання та тиску, 
що виходять із сфери діяльності паливно-енергетичного 
комплексу 

Самойленко І.О. [13] Енергетична незалежність характеризує можливість контролю за 
енергетичними ресурсами, здійснення оптимальної диверсифікації 
джерел і шляхів постачання в країну енергоносіїв 

Пешко А.В., 
Назаренко А.В. [5] 

Енергетична незалежність та безпека держави формується за 
рахунок обгрунтованої паливно-енергетичної політики, 
спрямованої на максимально надійне, безпечне, екологічно 
прийнятне та достатнє постачання енергоресурсів, враховуючи 
економічні інтереси держави 

Дейна А.Ю. [7] Енергетична незалежність держави - складна категорія, яка 
визначає енергетичну безпеку, залежить від політичних, 
економічних, екологічних умов, які формують її рівень, 
характеризується ступенем самостійності держави у проведенні 
енергетичної політики, здатної протистояти зовнішнім та 
внутрішнім чинникам, що створюють загрозу незалежній політиці 
країни у сфері енергозабезпечення 

Гончарук І.В.  
[23; 24] 

Енергетична незалежність – сформований організаційно, 
економічно- і ресурсно-сукупний енергетичний потенціал із 
власних джерел для задоволення енергетичних потреб держави, 
галузі на засадах сталого розвитку, екологічності та 
інноваційності 
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Актуальність обраної теми статті зумовлена тим, що аграрний сектор в силу своєї специфіки не може в умовах
ринку на рівних брати участь у міжгалузевої конкуренції. В силу своєї відносно низької дохідності, залежності від
природних факторів, яскраво вираженого сезонного, циклічного характеру відтворення сільське господарство є гаJ
луззю більш відсталою у технологічному плані в порівнянні з промисловістю і дає меншу віддачу на вкладений каJ
пітал. Тому безумовно питання забезпечення фінансової безпеки аграрного сектору для України важливі і актуальні.
У теоретичній площині це ставить питання про доцільність виділення фінансової безпеки як окремого предмету доJ
слідження, а в практичній — сприяє розпорошенню відповідальності за конкретні проблеми фінансової безпеки сеJ
ред різних органів управління. Варто відзначити досить широкий спектр поглядів різних дослідників на сутність
безпеки. В свою чергу фінансова безпека стає найважливішою частиною економічної безпеки суб'єктів господарюJ
вання аграрного сектору, яка розпоряджається грошовими потоками сектору, визначає його стратегічний розвиток.
На нашу думку, проблеми безпеки варто досліджувати, передусім, у контексті фінансових інтересів різних суб'єктів,
а не з погляду збереження різних систем. У цій роботі ми вважаємо, що фінансовий інтерес — це усвідомлена потреба
або система потреб. До фінансових інтересів можна віднести ті, які пов'язані з фінансовими угодами. З одного боку,
інтереси можуть бути чинниками виникнення й розвитку відносин, з іншого — характер фінансових відносин визнаJ
чає рівень реалізації фінансових інтересів. Проблема співвідношення та пріоритетності фінансових інтересів суб'єктів
господарювання залишається дискусійною, а для автора найактуальнішою, тому що на практиці не вдається досягти
повної відповідності інтересів різних суб'єктів, що породжує конфлікти інтересів й проблеми безпеки, зокрема, фінанJ
сової. У статті розглянуто концептуальні підходи до систематизації наукових поглядів на сутність фінансової безпеJ
ки. Запропоновано авторський підхід до визначення категорії "безпека", "фінансова безпека суб'єктів господарюJ
вання аграрного сектору",  виявлені функціональні складові економічної безпеки аграрного сектору та відокремлена
фінансова безпека як дефініція.

The relevance of the chosen topic of the article is due to the fact that the agricultural sector due to its specificity cannot
participate in the market on an equal footing in intersectoral competition. Due to its relatively low profitability, dependence
on natural factors, pronounced seasonal, cyclical nature of reproduction, agriculture is a more technologically backward
industry compared to industry and gives a lower return on investment. Therefore, the issues of ensuring the financial security
of the agricultural sector are certainly important and relevant for Ukraine. In theoretical terms, this raises the question of the
feasibility of allocating financial security as a separate subject of study, and in practice — contributes to the dispersion of
responsibility for specific problems of financial security among different governments. It is worth noting a wide range of views
of various researchers on the essence of security. In turn, financial security becomes the most important part of the economic
security of the agricultural sector, which manages the cash flows of the sector, determines its strategic development. In our
opinion, security issues should be explored primarily in the context of the financial interests of different actors, and not in
terms of preserving different systems. In this paper, we believe that financial interest is a perceived need or system of needs.
Financial interests include those related to financial agreements. On the one hand, interests can be factors in the emergence
and development of relations, on the other — the nature of financial relations determines the level of realization of financial
interests. The problem of correlation and priority of financial interests of business entities remains debatable, and for the
author the most relevant, because in practice it is not possible to achieve full compliance of interests of different entities, which
creates conflicts of interest and security issues, including financial. The article considers conceptual approaches to the
systematization of scientific views on the essence of financial security. The author's approach to the definition of the category
"security", "financial security of economic entities", identified the functional components of economic security of the agricultural
sector and a separate financial security as a definition.

Ключові слова: фінансові загрози, фінансова безпека, фінансова безпека суб'єктів господарювання аграр�
ного сектору, економічна безпека суб'єктів господарювання аграрного сектору.

Key words: financial threats, financial security, financial security of agricultural sector entities, economic security
of agricultural sector entities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні одним з видів загроз економічній  безпеці

держави є деградація найбільш передових галузей націо$
нальної економіки, що супроводжується обвальним про$

ривом на українські внутрішні ринки імпортованої про$
дукції. Однією з таких галузей є сільське господарство.

Однак Україна володіє значними сільськогоспо$
дарськими ресурсами, що дозволяє розвивати вироб$
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ництво різних екологічно чистих видів продовольства,
виробляти сільськогосподарську техніку, обладнання,
мінеральні добрива, займатися селекцією нових порід
тварин і сортів сільськогосподарських культур. Тому
забезпечення економічної безпеки аграрної галузі є га$
рантією стабільності та ефективності не тільки її роз$
витку, а й продовольчої безпеки країни, розвитку інших
галузей, сільських територій.

 Серед багатьох країн Європи і світу Україна має
вагомий аграрний потенціал. Але трансформаційні про$
цеси в аграрному секторі України відбуваються без до$
статньо сформованих механізмів правового, економіч$
ного та соціального спрямування, що негативно впли$
ває на діяльність інфраструктури ринку і господарсь$
ких відносин у виробничому секторі. Негативні еко$
номічні наслідки економічних реформ перетворились у
вагомі загрози національній безпеці країни у всіх її сфе$
рах, особливо в аграрній. До основних загроз розвитку
аграрного сектора необхідно віднести низьку ефек$
тивність сільськогосподарського виробництва; недоско$
налість механізмів інвестиційного забезпечення; про$
блему деформації цінових пропорцій; нераціональне
використання земель сільськогосподарського призна$
чення; проблему забезпеченості основними виробничи$
ми засобами; недосконалість інфраструктури та ме$
ханізмів регулювання кон'юнктури аграрного ринку;
низьку матеріальну зацікавленість робітників АПК
тощо.

Зростаюче значення аграрного сектору в аспекті
прискорення темпів економічного розвитку держави,
підвищення її конкурентоспроможності, формування
стану економічної безпеки, а разом з тим і відсутність
достатнього теоретичного підгрунтя для формування
засад розвитку аграрної сфери свідчить про актуаль$
ність цієї важливої проблематики та необхідність по$
дальших наукових і прикладних її досліджень.  В аналі$
зованих працях учених категорія "фінансова безпека"
досліджується в основному  на макроекономічному рівні
і лише частково — на рівні секторів, а наукові спроби
дослідження теоретико$методичних основ формуван$
ня стану фінансової безпеки аграрної сфери взагалі, по
суті, є лише фрагментарними [4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням фінансово$економічної безпеки присвя$

чені праці багатьох вітчизняних та іноземних науковців,
а саме: Бондаренко О.О.,  Берези І.В., Лузан Ю.Я., Плес$
кач В.Л., Кириченко О.А.,  Трухан О.Л.,  Кокнаєва М.О.,
Іващенко О.В., Четвєрікова П.М., Варналій З.С. Водно$
час питання формування фінансової безпека аграрного
сектору розкрито далеко не в повній мірі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є цілісний аналіз поняття "фінансової

безпеки", визначення найбільш доцільних варіантів
трактування "фінансової безпеки аграрного сектору" та
встановлення рівнів її формування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аграрний сектор у силу своєї специфіки не може в

умовах ринку на рівних брати участь у міжгалузевої
конкуренції. В силу своєї відносно низької дохідності,
залежності від природних факторів, яскраво виражено$
го сезонного, циклічного характеру відтворення
сільське господарство є галуззю більш відсталою у тех$
нологічному плані в порівнянні з промисловістю і дає
меншу віддачу на вкладений капітал. Тому безумовно
питання забезпечення фінансової безпеки аграрного
сектору для України важливі і актуальні.

У теоретичній площині це ставить питання про
доцільність виділення фінансової безпеки як окремого
предмету дослідження, а в практичній — сприяє роз$
порошенню відповідальності за конкретні проблеми
фінансової безпеки серед різних органів управління [1].

Варто відзначити досить широкий спектр поглядів
різних дослідників на сутність безпеки.

Безпека у перекладі з грецької означає "володіти
ситуацією". Поняття "безпека" почало використовува$
тись з 1190 р. У ХVІІ—ХVІІІ ст. практично у всіх краї$
нах Європи утверджується ідея, що головна мета дер$
жави — досягнення всезагального благополуччя і без$
пеки людей. У цьому контексті безпека передбачала два
взаємопов'язаних аспекти: стан, ситуацію спокою,
відсутність реальної небезпеки; матеріально$економічні
і політичні умови, а також відповідні соціальні інститу$
ти, які здатні його зберегти.

Дослідження категорії "безпека" покладено в осно$
ву нової для сучасної економічної теорії науки безпе$
кознавство, становлення і розвиток якого в Україні й
досі продовжується і на думку С.І. Пічкуренка покли$
кане вирішити основні його проблеми: формування ка$
тегоріального апарату, встановлення структурно$фун$
кціональних зв'язків, визначення загального підходу,
формування системи галузевих підходів до формалізації
процесів, що вивчаються, розробка методів і методо$
логій дослідження [15]. Погоджуючись з В.Н. Данич, що
зауважує про виникнення науки на межі трьох базових,
а саме: економіки, ризикології та безпеки життєдіяль$
ності [13], акцентуємо увагу на необхідності викорис$
танні безпекознавчого підходу, як методологічного на$
пряму у науці, на якому акцентує увагу В.Л. Манилов
[12]. Його основне завдання полягає в розробленні ме$
тодів дослідження та конструювання системи безпеки,
базисом якого є генерація умов функціонування, як
єдиної системи різних структур державного і недержав$
ного рівня.

Зважаючи на бачення Г.К. Козаченко безпекознав$
ства, як наукового напряму, в якому розуміння та трак$
тування безпеки подається через призму часу, а вивчен$
ня здійснюється на основі логічних методів пізнання[6],
О.М. Ляшенко використання системного підходу
вважає основоположною конструкцією його дослі$
дження [10], що, на нашу думку, є логічним, у той час як
В.А. Ліпкан називає її матрицею наук і наукових на$
прямів про безпеку, суспільною міждисциплінарною
наукою, покликаною підвищити ефективність функці$
онування систем безпеки [8], пропонуючи термін "на$
ціобезпекознавства", як новий інтегрований науковий
напрям [9]. Водночас, на нашу думку, використання
різного роду лінгвістичних префіксів лише ускладнює
дослідження окресленої дефініції.

Деякі вчені схиляються до думки, що вперше термін
"безпека" почав вживатися з 1190 р., але через тракту$
вання його, як стану духу людини, захищеної від небез$
пеки, до XVII ст. він практично не вживався у Західній
Європі [17]. Встановлено, що категорія "безпека" має
декілька значень, найбільш вживаними з яких є тракту$
вання поняття за біологічним, нормативно$правовим,
соціальним змістом, або як економічної категорії. Саме
останньому підходу варто приділити більше уваги в пло$
щині даного дисертаційного дослідження. Так, С.І. Оже$
гова й Н.Ю. Шведова характеризують безпеку, як стан,
при якому відсутня загроза або є захист від загрози [14],
а В.І. Даль, — як відсутність загрози, збереженість,
надійність [2], що окреслює основні властивості
дефініції незалежно від спеціалізації  використання.
В.В. Серебряков встановив, що потреба в безпеці відно$
ситься до першеступеневих, базових мотивів діяльності
особистості чи товариств [16].

Таким чином, у філософському значенні безпека
виступає, як певний ідеал, що, на нашу думку, спонука$
ло О.М. Ляшенко запропонувати поняття "акмеобезпе$
кологія", як вчення про закономірності та шляхи досяг$
нення досконалості в усіх видах індивідуальної діяль$
ності людини [11].

Досліджуючи етимологію безпеки як економічної
категорії варто звернутися до історичного базису його
формування. На початку зародження державності го$
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ловним завданням було встановлення територіальних
кордонів між країнами, зародження економіки та рин$
ку в цілому, що стало причиною примітивізму у вирі$
шенні поставлених завдань.

Але з часом поняття безпеки реформувалось та ево$
люціонувало під впливом технічних, соціальних, політи$
ко$економічних й світових перетворень, які привнесли
новий зміст в досліджуване поняття. Незважаючи на
загальновживаний характер, категорія "безпека" в
різних умовах виступає в різних формах організації,
досягається різними шляхами та підпорядкована влас$
ним цілям [18]. Спільним для всіх систем є пріоритет на$
ціональних інтересів, головним складником яких є са$
мозбереження держави. Тому дослідження дефініції
"безпека" в площині історії економічної думки дозво$
ляє отримати певний досвід, уроки з минулого і краще
осмислити сучасне у галузі економічної теорії [5].

Протягом останніх десятирічь застосування понят$
тя "безпека" значно розширилось. Проблеми безпеки є
предметом підвищеної уваги вчених, політиків, суспіль$
них діячів. І це не є випадковим, а пояснюється особли$
востями теперішнього стану розвитку суспільства. Ще
в середині 80$х років минулого століття виникла нова
соціологічна теорія, згідно з якою в останню третину
ХХ ст. людство увійшло до нової фази свого розвитку
— суспільство ризику. Її підтримали ряд зарубіжних та
вітчизняних спеціалістів у галузі ризику, вважаючи, що
наступним етапом буде суспільство управління ризиком.
У більш широкому розумінні, ризик поєднують з небез$
пекою, ймовірністю виникнення небажаної події. Тому
очевидно, що значною мірою забезпечення безпеки —
це управління ризиком. У загальному сенсі вимога за$
безпечити безпеку суспільства, особистості і держави є
вимога виключити з життя погрози і небезпеку. Але в
такому випадку безпека виступає протилежністю небез$
пеки, її запереченням. Але безпеку не можна визначи$
ти як відсутність небезпеки, інакше це призведе до зник$
нення і того і іншого поняття. Але якщо визначити без$
пеку як протилежність небезпеки, то необхідно знайти
таку зв'язку небезпеки і безпеки, в якій безпека не зни$
кає, так само як і небезпека, а розгортає зміст цієї пари
категорій. Початкове визначення поняття "безпека" і
"небезпека" надає в подальшому істотний вплив на до$
слідження будь$якого виду безпеки, відповідно необхі$
дно розкрити його сутність.

Багато авторів трактують поняття безпеки через
термін "захищеність". Наприклад, А.Г. Шаваева, "кри$
мінологічна безпека об'єкта означає захищеність його
від зовнішніх і внутрішніх загроз, що дозволяє надійно
зберегти та ефективно використовувати його матеріал,
фінансовий та кадровий потенціал". Закон РФ "Про без$
пеку" визначає це поняття як "стан захищеності життє$
во важливих інтересів особистості, суспільства і держа$
ви від внутрішніх і зовнішніх загроз". Але тоді виникає
питання, що представляє собою стан "захищеності" і чим
воно характеризується. Е.Н. Поздняков пише, що "за$
хищеність — це досягнення певної, заздалегідь заданої
ступеня безпеки, здатність протистояти конкретним
чітко сформульованим загрозам". Не можна обійти ува$
гою і таке визначення: "безпека — це стан об'єкта в си$
стемі його зв'язків з точки зору здатності до виживан$
ня і розвитку в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз".
А. Петренко вказує, що в одних джерелах "безпека —
це якість будь$якої системи, що визначає її можливість
і здатність до самозбереження. В інших — це система
гарантій, що забезпечують сталий розвиток і захист від
зовнішніх і внутрішніх загроз". У монографії "Еконо$
мічна безпека Росії" під редакцією В.К. Сенчагова даєть$
ся узагальнений підхід до визначення. Спираючись на
національні інтереси і провідну складову безпеки краї$
ни — безпеки суспільства, автори визначають безпеку
суспільства як "стан (включаючи фактори, умови і ме$
ханізм забезпечення цього стану) збалансованості всіх
(внутрішніх і зовнішніх) сторін буття, яке формує мож$

ливості реалізації інтересів його поточного і майбутнь$
ого розвитку".

За Великим тлумачним словником сучасної украї$
нської мови "безпека" — це стан, коли кому$, чому$не$
будь ніщо не загрожує. Отже, автор пропонує таке ви$
значення безпеки. Безпека — це відсутність небезпеки;
збереженість; надійність, тобто  забезпеченість відсут$
ності небезпеки.

Аналізуючи авторів вітчизняної науки, розуміємо,
що економічна безпека традиційно розглядається як
найважливіша характеристика економічної системи, яка
визначає здатність її підтримувати нормальні умови
життєдіяльності населення, стабільно забезпечувати
розвиток національного господарства, а також реалі$
зовувати національно$державні інтереси. При цьому в
умовах негативного впливу вирішуються питання захи$
сту не тільки національних, а й регіональних, місцевих
та особистих соціально$економічних інтересів.

Економічна безпека аграрного сектору повинна
бути органічно включена в систему економічної безпе$
ки держави в процесі вирішення економічних проблем.
Як зазначає В.Л. Корінєв, у системі економічної безпе$
ки держави "усе взаємозалежне, і один напрям розвит$
ку галузі повинен доповнювати інший: не має економіч$
ної безпеки при слабкій і неефективній економіці. Тому
забезпечення економічної безпеки вітчизняних галузей
має бути одним із найбільш важливих національних
пріоритетів, і вирішувати це слід з рахуванням специ$
фічних особливостей їх розвитку" [7]. Негативний вплив
на аграрний сектор визначають як ризики і загрози, що
мають імовірнісний характер і відрізняються ступенем
ймовірності нанесення збитку.

Економічна безпека аграрного сектору як системи
економічних інтересів, стверджує Кулагіна Н.О., поля$
гає в пошуку механізмів компромісу між забезпеченням
національних інтересів країни, продовольчою безпекою
та ризиками, в результаті яких забезпечується стійке
функціонування АПК. У той самий час економічну без$
пеку аграрного сектора економіки слід розглядати як
функціональну систему, яка відображає процеси взає$
мовідносин інтересів учасників аграрних відносин у за$
лежності від загроз, діяльність яких має різну спрямо$
ваність і може призвести до недотримання порогових
значень критеріїв продовольчої безпеки.

Економічна безпека аграрної галузі має складну
структуру. С точки зору функціонально$структурного
аспекту, О.С. Власюк пропонує розглядати економічну
безпеку як сукупність взаємопов'язаних систем безпе$
ки, які відображають функціонування окремих "блоків"
або сфер економічної системи держави.

У свою чергу вважаємо за доцільне виділити такі
функціональні складові економічної безпеки аграрної
галузі:

1. Фінансова складова, яка вважається провідною й
вирішальною, оскільки за ринкових умов господарюван$
ня фінанси є "двигуном" будь$якої економічної систе$
ми. У наукових працях О. Барановського фінансова без$
пека виділена як важлива складова економічної безпе$
ки. В нашому дослідженні фінансова складова є голов$
ною, тому що в подальшому автори будуть досліджува$
ти лише фінансову безпеку суб'єктів господарювання в
аграрному секторі.

2. Інтелектуальна й кадрова складова — належний
рівень економічної безпеки у великій мірі залежить від
складу кадрів, їхнього інтелекту та професіоналізму.
Охорона інтелектуальної та кадрової складових еконо$
мічної безпеки охоплює взаємопов'язані і водночас са$
мостійні напрями діяльності того чи того суб'єкта гос$
подарювання.

3. Інвестиційна складова, яку слід розглядати як
елемент, що характеризується таким рівнем інвестицій,
при якому підприємство має можливість стало розви$
ватися, збільшувати виробництво, виконувати реструк$
туризацію та оновлювати технологічне оснащення.
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4. Техніко$технологічна складова — процес охоро$
ни техніко$технологічної складової економічної безпе$
ки, як правило, передбачає здійснення кількох, по$
слідовних станів.

5. Політико$правова складова — загальний процес
охорони політико$правової складової економічної без$
пеки здійснюється за типовою схемою, яка охоплює такі
елементи (дії) організаційно$економічного спрямування:

а) аналіз загроз негативних впливів;
б) оцінка поточного рівня забезпечення;
в) планування комплексу заходів, спрямованих на

підвищення цього рівня;
г) здійснення ресурсного планування;
г) планування роботи відповідних функціональних

підрозділів підприємства;
д) оперативна реалізація запропонованого комплек$

су заходів щодо організації належного рівня безпеки.
6. Екологічна складова — проблема охорони еколо$

гічної безпеки суспільства від суб'єктів господарюван$
ня, що здійснюють виробничо$комерційну діяльність,
можна вирішити тільки через розробку і ретельне до$
тримання національних (міжнародних) норм мінімаль$
но допустимого вмісту шкідливих речовин, які потрап$
ляють у навколишнє середовище, а також дотримання
екологічних параметрів продукції, що виготовляється.

7. Силова складова, засоби що мають на меті ство$
рення принципової схеми організації силової складо$
вої економічної безпеки з виокремленням послідовно
виконуваних робіт.

Фінансова безпека розглядається багатоаспектно з
урахуванням низки проблем: грошового обігу, інфля$
ційної та бюджетної безпеки, державного боргу, валют$
них відносин, інвестицій тощо. Водночас О. Барановсь$
кий пропонує широке коло ознак класифікації видів
фінансової безпеки й відповідних загроз. Окрім дослі$
дження фінансової безпеки держави, учений здійснює
аналіз проблем функціонування банківської системи
України, безпеки страхового ринку та ринку цінних па$
перів. Значну увагу приділяє О. Барановський проблемі
відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

М. Єрмошенко досліджує взаємозв'язки економіч$
ної незалежності України із політичними та правовими
аспектами існування держави. Вчений здійснив оцінку
місця й ролі фінансової безпеки у структурі національ$
ної безпеки держави та в системі її міжнародної еконо$
мічної безпеки, дослідив відповідний понятійний апарат,
принципи й методи. Також М. Єрмошенко, розглянув$
ши низку індикаторів, підкреслив важливість інформа$
ційного та прогнозно$аналітичного чинників фінансо$
вої безпеки [3]. Він зазначає, що фінансова безпека є
грунтовною складовою економічної безпеки держави,
оскільки на фінансах базується будь$яка економіка,
фінанси — кров економічної системи держави. Вчений
обгрунтовує необхідність забезпечення і підтримки
фінансової безпеки держави, тому що вона стосується
не лише держави загалом, а й усіх галузей національно$
го господарства, приватних підприємців, усього су$
спільства. Нехтування станом фінансової безпеки може
призвести до катастрофічних наслідків: занепаду галу$
зей, банкрутства підприємств і, зрештою, підриву сис$
теми життєзабезпечення держави з подальшою втратою
її суверенітету. Саме від стану фінансової безпеки за$
лежить рівень розвитку реального сектора економіки,
виробнича та всі інші елементи та види безпеки.

Поняття фінансової безпеки так само широке, як,
власне, і тлумачення фінансів як економічної категорії.
На сьогодні відсутнє єдине усталене визначення понят$
тя "фінансова безпека". Наявні формулювання відобра$
жають лише окремі аспекти фінансової безпеки і не
можуть претендувати на її однозначне та виключне
трактування.

Таким чином, з позицій різностороннього підходу
фінансова безпека — захищеність фінансових інтересів
на усіх рівнях фінансових відносин; певний рівень не$

залежності, стабільності і стійкості фінансової систе$
ми країни в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх
дестабілізуючих факторів, що складають загрозу фінан$
совій безпеці; здатність фінансової системи держави
забезпечити ефективне функціонування національної
економічної системи та стале економічне зростання.

Розглянемо деякі визначення фінансової безпеки, що
висвітлені у науковій літературі та нормативній базі. Під
фінансовою безпекою деякі автори розуміють такий стан
фінансової системи, який характеризується її стійкістю
до негативних впливів, або стан фінансової системи, який
забезпечує ефективність та стійкість економіки.

Наприклад, Шлемко В.Т. стверджує, що "Під фінан$
совою безпекою слід розуміти такий стан фінансової,
грошово$кредитної, валютної, банківської, бюджетної,
податкової систем, який характеризується збалансова$
ністю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних
впливів, здатністю забезпечити ефективне функціону$
вання національної економічної системи та економічне
зростання" .

На думку Марченко О.М., фінансову безпеку
підприємства слід розглядати як захищеність його
фінансових інтересів та наявність фінансових ресурсів
для задоволення своїх потреб та виконання існуючих
зобов'язань. Тобто фінансова безпека відображає та$
кий стан фінансових ресурсів і такий ступінь їх викори$
стання, при якому підприємство, вільно маневруючи
оборотними засобами, здатне забезпечити безперебій$
ний процес виробництва та реалізації продукції, розши$
рене відтворення та оновлення.

І. Бланк на основі комплексного підходу актуалізує
коло основних проблем управління фінансовою безпе$
кою підприємства, висвітлює теоретичну базу управ$
ління нею, формулюючи його сутність, завдання та
функції, методологічний інструментарій.

Так, Ареф'єва О.В., Кузенко Т.Б. визначають фінан$
сову безпеку "як стан найбільш ефективного викорис$
тання корпоративних ресурсів, який виражається у най$
кращих значеннях фінансових показників прибутко$
вості та рентабельності бізнесу, якості управління та
використання основних та оборотних коштів, структу$
ри його капіталу, норми виплат за цінними паперами, а
також курсової вартості його цінних паперів як синте$
тичного індикатора поточного фінансово$господарсь$
кого становища та перспектив її технологічного та
фінансового розвитку".

У свою чергу Кузенко Т.Б., Прохорова В.В., Саблі$
на Н.В. фінансову безпеку визначають як стан найбільш
ефективного використання інформаційних, фінансових
показників, ліквідності та платоспроможності, рента$
бельності капіталу, що знаходиться в межах своїх гра$
ничних значень.

ВИСНОВКИ
Отже, на думку автору, фінансова безпека — це стан

фінансів і фінансових інститутів, який забезпечує гаран$
тований захист національних економічних інтересів,
розвиток національної економіки, фінансової системи
та всієї сукупності фінансових відносин і процесів у
державі, галузі, секторі. А також готовність і здатність
фінансових інститутів створювати механізми реалізації
і захисту інтересів розвитку національних фінансів,
підтримка соціально$політичної стабільності суспіль$
ства, а так само формується необхідний і достатній еко$
номічний потенціал і фінансові умови для збереження
цілісності й єдності фінансової системи навіть при
найбільш несприятливих варіантах розвитку внутрішніх
і зовнішніх процесів й успішного протистояння
внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансової безпеки. На
нашу думку, проблеми безпеки варто досліджувати, пе$
редусім, у контексті фінансових інтересів різних
суб'єктів, а не з погляду збереження різних систем.
Вважаємо, що фінансовий інтерес — це усвідомлена по$
треба або система потреб.
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Автор вважає, що до фінансових інтересів можна
віднести ті, які пов'язані з фінансовими угодами. З од$
ного боку, інтереси можуть бути чинниками виникнен$
ня й розвитку відносин, з іншого — характер фінансо$
вих відносин визначає рівень реалізації фінансових інте$
ресів. Проблема співвідношення та пріоритетності
фінансових інтересів суб'єктів господарювання зали$
шається дискусійною, а для авторів найцікавішою та
найактуальнішою, тому що на практиці не вдається до$
сягти повної відповідності інтересів різних суб'єктів, що
породжує конфлікти інтересів й проблеми безпеки, зок$
рема, фінансової.
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METHODOLOGY FOR A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION
OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено наукові підходи до визначення комплексної оцінки фінансового стану сільськоJ

господарських підприємств. Наведено авторські визначення категорій "фінансовий стан підприємства"

та "комплексна оцінка фінансового стану". Визначено об'єкти комплексної оцінки фінансового стану

сільськогосподарських підприємств. Обгрунтовано елементи комплексної оцінки фінансового стану

сільськогосподарських підприємств.

Запропоновано авторську методику комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських

підприємств (багатофакторна модель), що дозволяє об'єктивно оцінити наявність, розміщення й ефекJ

тивність використання наявних ресурсів підприємства та джерела їх фінансування. Також можливо виJ

значити та оцінити стабільний, нестабільний та кризовий фінансовий стан сільськогосподарських

підприємств.

Встановлено переваги впровадження комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських

підприємств. Здійснено апробацію запропонованих методичних підходів комплексної оцінки фінансоJ

вого стану (багатофакторна модель) у сільськогосподарських підприємствах України.

In the article, scientific approaches to determining a comprehensive assessment of the financial condition of

agricultural enterprises are investigated. Various scientific approaches to understanding the essence of the

"financial condition of the enterprise" are investigated. The essence of the concept of "financial condition of the

enterprise" and the recommendations for its assessment in the current legislation of Ukraine are investigated.

The author's definition of the category "financial condition of the enterprise" is given which reflects the presence,

placement and effective use of assets, equity and borrowed capital on a specific date. The main methods for

assessing the financial condition of enterprises are determined.

The main tasks for a comprehensive assessment of the financial condition of enterprises are indicated. The

author's definition of the category "comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise"

reflecting the study of the system of indicators characterizing the object, the financial and economic activities of

agricultural enterprises: the current state, working conditions and future prospects is given.

An author's methodology is proposed for a comprehensive analysis of the financial condition of agricultural

enterprises (multivariate model), which allows you to objectively assess the availability, location and efficiency

of use of existing enterprise resources and sources of financing.

The multivariate model includes a system of indicators: absolute liquidity ratio, quick liquidity ratio, financial

autonomy ratio, longJterm liabilities and collateral ratio, current liabilities and collateral ratio, equity capital

mobility ratio, reserves ratio with own working capital, profitability ratio, profitability ratio, the ratio of receivables

and payables. Regulatory ratios for a system of indicators are proposed. It is also possible to identify and assess

the stable, unstable and crisis financial condition of an agricultural enterprise.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/202084

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкових відносин досягнення розвитку

сільськогосподарських підприємств в Україні залежить
від їхньої здатності адаптуватися до змін навколишнь$
ого середовища.

Проведення комплексної оцінки фінансового ста$
ну викликане потребою інформаційного, методологіч$
ного та організаційного забезпечення обгрунтування та
прийняття управлінських фінансових рішень про фінан$
сування різних видів діяльності підприємства в корот$
ко$ та довгостроковій перспективах [11, с. 89].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико$методологічні аспекти фінансового ста$

ну підприємств висвітлені в працях О. Я. Базілінської [1];
К.В. Бородкіна, Б.Г. Преображенського [2]; Дж. Крей$
га, К. Мурса [5]; К. Хафеза, Й.Б. Чжана, Н. Малака [6];
В.В. Ковальова [7]; Р.О. Костирка [8]; К.Х. Лауа, М. Шо$
ліхіна [10]; Ю.М. Маляр, Т.Є. Рубан [14] та інших нау$
ковців. Автори по$різному визначають категорію
"фінансовий стан підприємства" та мають різні точки
зору на показники, що характеризують фінансовий стан.
Це потребує подальшого теоретичного та методичного
опрацювання комплексної оцінки фінансового стану
сільськогосподарських підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності категорій "фінан$

совий стан підприємства". Розробка методики комплек$
сної оцінки фінансового стану сільськогосподарських
підприємств в Україні. Здійснити комплексну оцінку
фінансового стану сільськогосподарських підприємств
України.

The advantages of introducing a comprehensive assessment of the financial condition of agricultural

enterprises are established. The proposed methodological approaches for a comprehensive assessment of the

financial condition (multivariate model) were tested in agricultural enterprises of Ukraine.

Ключові слова: фінансовий стан, оцінка, комплексна оцінка, багатофакторна модель, нормативні коефі�
цієнти, сільськогосподарські підприємства.

Key words: financial condition, analysis, comprehensive assessment, multivariate model, regulatory ratios,
agricultural enterprises.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У наукових працях вітчизняних [1—2; 7—9; 13—14;
17—18; 20; 22—23] та зарубіжних [3 — 6; 10; 15; 19] ав$
торів існують різні теоретичні підходи щодо визначен$
ня сутності поняття "фінансовий стан підприємства". У
визначеннях фінансового стану підприємства науковці
виділяють такі параметри, як: система фінансових та не$
фінансових показників; використання фінансових ре$
сурсів; конкурентоспроможність; ділова активність;
ефективність виробничо$фінансової діяльності; ефек$
тивність функціонування механізмів економічної систе$
ми; стан капіталу в процесі його кругообігу; викорис$
тання засобів (активів); використання капіталу; взаємо$
відносини з іншими господарюючими суб'єктами у діло$
вому співробітництві та інші [12, с. 152].

Отже, серед науковців відсутня єдина точка зору
щодо визначення поняття "фінансовий стан підприєм$
ства" та основних показників оцінки фінансового стану
підприємства [12, с. 153].

Сутність поняття "фінансовий стан підприємства" та
рекомендації щодо проведення його оцінки наведено у
чинному законодавстві України, зокрема у наказі
Міністерства фінансів України та Фонду державного
майна України "Про затвердження Положення про по$
рядок здійснення аналізу фінансового стану під$
приємств, що підлягають приватизації" та в затвердже$
ному листі Державною податковою адміністрацію Ук$
раїни "Щодо методичних рекомендацій по аналізу
фінансово$господарського стану підприємств та орга$
нізацій" (рис. 1).

Дослідження нормативних документів свідчить про
відсутність єдиних підходів щодо трактування поняття

"фінансовий стан підприємства" у
чинному законодавстві України.

Запропоновано авторське ви$
значення поняття "фінансовий стан
підприємства", яке відображає "на$
явність, розміщення та ефективне
використання активів, власного і по$
зичкового капіталу на конкретну
дату" [12, с. 153].

Нині виділяють поняття "аналіз"
та "оцінка" фінансового стану
підприємства.

Термін "аналіз" утворилося від
давньогрецького "analisys". Це метод
дослідження, суть якого полягає в
мисленому або практичному розчле$
нуванні об'єкта дослідження на
складові частини [1, с. 5].

Окремі автори вважають, що
аналіз — це розкладання досліджу$
ваного об'єкта або процесу на ок$
ремі складові частини, елементи,
внутрішньо властиві цьому об'єкту.
B традиційному розумінні аналіз —
це метод дослідження шляхом роз$

Рис. 1. Сутність поняття "фінансовий стан підприємства" у чинному
законодавстві України

Джерело: узагальнено автором за даними [16; 21].

Наказ Міністерства фінансів України та 
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здійснення аналізу фінансового стану 

підприємств, що підлягають приватизації” 
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господарського стану підприємств  
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Фінансовий стан підприємства – 
сукупність показників, що відображають 
наявність, розміщення і використання 

ресурсів підприємства, реальні й 
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підприємства 

Фінансове положення (стан) є 
комплексним поняттям і відображає 
рейтинг підприємства на фінансовому 

ринку, його кредито- і 
податкоспроможність і характеризується 
системою показників, які визначають  

на конкретну дату 

Сутність поняття “фінансовий стан підприємства”  
у законодавстві України 
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членування складних явищ на складові частини [8, с. 19].
У широкому науковому розумінні поняття аналіз —

це метод наукового дослідження (пізнання) і оцінки
явищ і процесів, в основі якого лежить вивчення скла$
дових частин, елементів досліджуваної системи. В еко$
номіці, складовим елементом якої є фінанси, аналіз за$
стосовується з метою виявлення сутності, закономірно$
стей, тенденцій та оцінки економічних і соціальних про$
цесів, вивчення фінансово$господарської діяльності на
всіх рівнях (на рівні підприємства, організації, об'єднан$
ня, галузі в масштабі країни) і в різних сферах відтво$
рення (матеріальному виробництві, розподілі, обміні і
споживанні) [8, с. 19].

Термін "аналіз" деякі науковці трактують у загаль$
ному розумінні як процес уявного чи фактичного розк$
ладання цілого на складові частини для пізнання його
внутрішньої природи. В загальному випадку аналіз —
це метод наукового дослідження, за допомогою якого
вивчаються причинно$наслідкові зв'язки і залежності
між явищами та процесами [20, с. 11].

На думку Г.О. Крамаренко та О.Є. Чорної, аналіз —
метод дослідження, що полягає в розгляді окремих
сторін, властивостей, складових частин предмета ана$
лізу [9, с. 332].

Аналіз фінансового стану — це глибоке, науково
обгрунтоване дослідження фінансових ресурсів в єди$
ному виробничому процесі. Для проведення фінансово$
го аналізу необхідно:

— володіти його інструментарієм;
— мати відповідне інформаційне забезпечення;
— мати в своєму розпорядженні кваліфікований

штат аналітиків [9, с. 7].
О.О. Томілін вважає, що фінансовий стан підприє$

мства і його стабільність значною мірою залежать від

того, яке майно є в розпорядженні підприємства, в які
активи вкладено капітал і який дохід вони йому прино$
сять [18, c. 1151].

У сучасних наукових дослідженнях виділяють чоти$
ри групи методів оцінки фінансового стану підприємств
(рис. 2).

А.Д. Шеремет вважає, що комплексний аналіз — це
сукупність певних принципів, методів і прийомів все$
бічного вивчення господарської діяльності підприємства
[22, с. 18].

На думку В.В. Ковальова, комплексний аналіз діяль$
ності підприємства — сукупність аналітичних процедур,
що дозволяють зробити всебічну оцінку фінансово$гос$
подарської діяльності підприємства у відповідності із за$
даною цільовою функцією в рамках обгрунтування
рішень оперативного, тактичного та/або стратегічного
характеру. Подібний аналіз не зводиться до обов'язко$
вого використання лише вартісних оцінок; головне тут
— комплексність, тобто широта охоплення аналітични$
ми процедурами та оцінками всіх сторін діяльності
підприємства [7, с. 31 — 32].

Р.О. Костирко вважає, що комплексний фінансовий
аналіз, будучи елементом системи забезпечення менед$
жменту, спрямований на виявлення та аналіз проблем у
діяльності підприємства, оцінку поточного і перспектив$
ного фінансового стану [8, с. 591].

Комплексний фінансовий аналіз повинен відіграва$
ти роль інструменту оцінки фінансового стану і прий$
няття рішень щодо вибору стратегії стійкого розвитку
підприємства. Він повинен забезпечувати, з одного боку,
інформацією про поточний фінансовий стан і визнача$
ти несприятливі тенденції фінансового стану підприєм$
ства, а з іншого — оцінювати резерви зростання потен$
ціалу його стійкого розвитку [8, с. 591].

Комплексний фінансовий ана$
ліз спрямований на виявлення та
аналіз проблем у діяльності під$
приємства, оцінку поточного і
перспективного стану, його силь$
них і слабких сторін, оцінку ре$
зервів потенціалу стійкого роз$
витку [8, с. 655].

Як вважає О.О. Шеремет, ком$
плексний фінансовий аналіз — су$
купність заходів, спрямованих на
збір, консолідацію, узагальнення
та обробку вхідної фінансової
інформації, з метою ідентифікації
економічного потенціалу об'єкта
аналізу, а також форма подання
результатів такої ідентифікації
[23, с. 167].

Комплексний фінансовий ана$
ліз повинен дати повну, всебічну
та об'єктивну оцінку стану під$
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Якісні методики, які підрозділяються на методики вертикального, 
горизонтального аналізу, аналізу ліквідності балансу та 
формалізовані анкетні схеми

Коефіцієнтний аналіз, який базується на розрахунку відносних 
показників на основі даних статистичної фінансової звітності 

Інтегральні методики оцінки фінансового стану 
підприємства передбачають синтезування фінансових індикаторів  
в комплексні конструкції

Трансформаційні, що направлені на перетворення звітності в  
більш зручний для сприйняття вид 

Рис. 2. Методи оцінки фінансового стану підприємств

Джерело: узагальнено автором за даними [2; 14, с. 190].

Рис. 3. Елементи комплексної оцінки фінансового стану
сільськогосподарських підприємств

Джерело: авторська розробка.
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приємства. Він спрямований на
підтримання фінансової стійкості,
ліквідності та платоспроможності
підприємства і забезпечення ефек$
тивності господарювання у довго$
строковій перспективі [13, с. 288].

На думку Б.М. Литвина та
М.В. Стельмаха, комплексний фі$
нансовий аналіз служить для виз$
начення економічного потенціалу
підприємства, обгрунтування рі$
шень стратегічного характеру,
інформаційного забезпечення по$
треб фінансового планування, для
розробки інвестиційних проектів
та прийняття рішень щодо фінан$
сування, надання кредиту, його об$
сягів та умов [13, с. 288].

Комплексний фінансовий ана$
ліз використовується власниками
для обгрунтування рішень страте$
гічного характеру, менеджерами
підприємства — для інформаційно$
го забезпечення потреб оператив$
ного фінансового планування [20,
с. 261].

Комплексний фінансовий
аналіз відповідає вимогам виконан$
ня таких завдань:

— залучення фінансових ре$
сурсів;

— пошук високорентабельних
проєктів;

— оцінка доцільності інвесту$
вання;

— оцінка надійності партнерів;
— оптимізація фінансової

діяльності підприємства;
— фінансове оздоровлення

підприємства [13, с. 289].
На думку Г.О. Крамаренко та

О.Є. Чорної, комплексна оцінка
характеризується значенням кон$
кретного показника, який синтезує
певні сторони діяльності об'єкта
дослідження, отриманого на основі
математичної обробки системи
окремих показників. Комплексна
оцінка використовується у по$
рівняльному аналізі для визначен$
ня рейтингу підприємств на
підставі вибору найкращого з них
[9, с. 323].

Г.В. Савицька вважає, що ком$
плексна оцінка фінансового стану
підприємства базується на системі фінансових ко$
ефіцієнтів, що характеризують структуру джерел фор$
мування капіталу і його розміщення, рівновагу між ак$
тивами та пасивами (зобов'язаннями) підприємства,
ефективність і інтенсивність використання капіталу,
ліквідність і якість активів, його інвестиційну приваб$
ливість і т. д. [17, с. 598].

О.О. Шеремет вважає, що комплексна оцінка фінан$
сового стану підприємства передбачає визначення еко$
номічного потенціалу суб'єкта господарювання або,
іншими словами, вона дає змогу забезпечити ідентифі$
кацію його місця в економічному середовищі [23, с. 138].

Комплексна оцінка фінансового стану спрямований
на виявлення і оцінку фінансово$господарської діяль$
ності сільськогосподарського підприємства, оцінку по$
точного та перспективного фінансового стану. А також
є інструментом оцінки фінансового стану та прийняття
рішень по вибору стратегії розвитку сільськогоспо$
дарського підприємства.

Об'єктами комплексної оцінки фінансового стану
сільськогосподарського підприємства є фінансові про$
цеси та кінцеві фінансові результати його діяльності, які
складаються під впливом зовнішніх та внутрішніх чин$
ників одержують відображення через систему еконо$
мічної інформації.

На думку автора, "під комплексною оцінкою фінан$
сового стану слід розуміти дослідження системи показ$
ників, які характеризують об'єкт, фінансово$госпо$
дарську діяльність сільськогосподарських підприємств:
теперішній стан, умов роботи та майбутніх перспектив".

Виходячи з цього, комплексна оцінка фінансового
стану сільськогосподарського підприємства повинна
включати такі елементи (рис. 3).

Застосування в сільськогосподарських підприємствах
комплексної оцінки фінансового стану (багатофактор$
на модель) дозволяє об'єктивно оцінити наявність, роз$
міщення й ефективність використання наявних ресурсів
підприємства та джерела їх фінансування (табл. 1).

Показники Формула для розрахунку Умовні позначення 
Норма-
тивний 

коефіцієнт
ФСп = Х1 · 0,055 + Х2 · 0,109 + Х3 · 0,164 + Х4 · 0,145 + Х5 · 0,127 + Х6 · 0,073 + Х7 · 0,091 + 

+ Х8 · 0,018 + Х9 · 0,036 + Х10 · 0,182 
Х1 Коефіцієнт 

абсолютної 
ліквідності (Кал) 

ПЗЗ
ПФІ+ГЕ=Кал  

ГЕ – гроші та їх еквіваленти, грн; 
ПФІ – поточні фінансові 
інвестиції, грн; 
ПЗЗ – поточні зобов’язання і 
забезпечення, грн 

0,055 

Х2 Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності (Кшл) 

ПЗЗ
ІОА+ДЗ+ПФІ+ГЕ

=Кшл
 

ГЕ – гроші та їх еквіваленти, грн; 
ПФІ – поточні фінансові 
інвестиції, грн; 
ДЗ – дебіторська заборгованість, 
грн; 
ІОА – інші оборотні активи, грн; 
ПЗЗ – поточні зобов’язання і 
забезпечення, грн 

0,109 

Х3 Коефіцієнт 
фінансової 
автономії (Кфа) 

ВБ
ВК=Кфа  ВК – власний капітал, грн; 

ВБ – валюта балансу, грн 
0,164 

Х4 Коефіцієнт 
довгострокових 
зобов’язань і 
забезпечень (Кдзз) 

ПК
ДЗЗ

=Кдзз  ДЗЗ – довгострокові зобов’язання 
і забезпечення, грн; 
ПК – позиковий капітал, грн 

0,145 

Х5 Коефіцієнт 
поточних 
зобов’язань і 
забезпечень (Кпзз) 

ПК
ПЗЗ=Кпзз  ПЗЗ – поточні зобов’язання і 

забезпечення, грн; 
ПК – позиковий капітал, грн 

0,127 

Х6 Коефіцієнт 
маневреності 
власного капіталу 
(Кмвк) 

ВК
ВОК=Кмвк  ВОК – власні оборотні кошти, 

грн; 
ВК – власний капітал, грн 

0,073 

Х7 Коефіцієнт 
забезпеченості 
запасів власними 
оборотними 
коштами (Кззвок) 

ЗПБА
ВОК=Кззвок  ВОК – власні оборотні кошти, 

грн; 
ЗПБА – запаси і поточні 
біологічні активи, грн 

0,091 

Х8 Коефіцієнт 
рентабельності 
діяльності (Крд) 

ЧД
ЧФР=Крд  ЧФР – чистий фінансовий 

результат: прибуток (збиток), грн; 
ЧД – чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції сільського 
господарства, грн 

0,018 

Х9 Коефіцієнт 
рентабельності 
активів (Кра) 

А
ЧФР=Кра  ЧФР – чистий фінансовий 

результат: прибуток (збиток), грн; 
А – активи, грн 

0,036 

Х10 Коефіцієнт 
співвідношення 
дебіторської та 
кредиторської 
заборгованості 
(Кдкз) 

КЗсв
ДЗсв

=Кдкз  ДЗсв – середньорічна величина 
дебіторської заборгованості, грн; 
КЗсв – середньорічна величина 
кредиторської заборгованості, 
грн 

0,182 

При ФСп ≥ 0,725 – стабільний фінансовий стан сільськогосподарського підприємства. 
При ФСп ≥ 0,442 (до 0,725) – нестабільний фінансовий стан сільськогосподарського підприємства. 
При ФСп ≤ 0,442 – кризовий фінансовий стан сільськогосподарського підприємства. 

Таблиця 1. Багатофакторна модель оцінки фінансового стану
сільськогосподарських підприємств

Джерело: авторська розробка.
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З метою апробації запропонованих методичних
підходів проведена комплексна оцінка фінансового ста$
ну окремих сільськогосподарських підприємствах Пол$
тавської області. Встановлено, що стабільний фінансо$
вий стан мають сільськогосподарські підприємства: ТОВ
"Востокстройгаз", ТОВ "Елеватор "Чиста Криниця",
ТОВ "Гарант$2005", ТОВ "Союз$Терра$3", СТОВ
"Спілка селян "Тростянець", ТОВ "Компанія Фармко",
ТОВ "Савинці", СТОВ "Спілка селян "Мусіївське". Не$
стабільний фінансовий стан в таких підприємствах, як:
ПП "імені Калашника", ДП "ДГ "Степне" Інституту сви$
нарства і АПВ НААН" на них необхідно здійснювати
заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану
(рис. 4).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наявність у науковій літературі різних підходів до
розуміння сутності фінансового стану підприємства
призводить до обмеження практичних аспектів у ході
проведення комплексної оцінки фінансового стану. По$
передження негативних кризових явищ у сільськогос$
подарських підприємствах є можливим за систематич$
ної комплексної оцінки рівня фінансового стану (ста$
більний, нестабільний та кризовий).

Фінансовий стан сільськогосподарських під$
приємств залежить від результатів виробничої, комер$
ційної та фінансово$господарської діяльності. Комплек$
сна оцінка фінансового стану (багатофакторна модель)
сільськогосподарського підприємства є інструментом,
який дає можливість оцінити поточний та перспектив$
ний стан підприємства, встановити його платоспро$
можність на підставі використання симтеми показників
(коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт швид$
кої ліквідності, коефіцієнт фінансової автономії, ко$
ефіцієнт довгострокових зобов'язань і забезпечень, ко$
ефіцієнт поточних зобов'язань і забезпечень, коефіцієнт
маневреності власного капіталу, коефіцієнт забезпече$
ності запасів власними оборотними коштами, коефіцієнт
рентабельності діяльності, коефіцієнт рентабельності
активів, коефіцієнт співвідношення дебіторської та кре$
диторської заборгованості).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Важлива роль у системі національної безпеки будь$

якої країни відводиться саме економічній безпеці як
основі матеріального добробуту нації. Для забезпечен$
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ECONOMIC SECURITY OF THE REGION AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY
OF UKRAINE

Стаття є дослідженням економічної безпеки країни як важливої складової системи національної безJ

пеки. Зазначено, що економічна безпека є однією з визначальних складових державотворчого процесу в

умовах глобалізованого світу. Наголошено на необхідності включення економічної безпеки в економічJ

ну життєздатність українського суспільства. Встановлено як життєздатність народного господарства

впливає на робочі місця, гарантування добробуту держави загалом. Зазначено напрями діяльності Уряду

в забезпеченні економічної безпеки України, в процесі розвитку національного потенціалу, різноманітJ

них можливостей держави в реалізації базових економічних інтересів країни. Проаналізовано комплекJ

сне дослідження економічної безпеки як систему управління з погляду наявних факторів, що сприяє форJ

муванню цілісної картини економічної безпеки як базового компонента національної безпеки країни.

The article is a study of the economic security of the country as an important component of the national

security system. It is noted that economic security is one of the defining components of the stateJbuilding process

in a globalized world. The need to include economic security in the economic viability of Ukrainian society was

emphasized. It is established how the viability of the national economy affects jobs, guaranteeing the welfare of

the state as a whole. The directions of the Government's activity in ensuring the economic security of Ukraine, in

the process of development of the national potential, various possibilities of the state in realization of the basic

economic interests of the country are specified. A complex study of economic security as a management system

in terms of existing factors, which contributes to the formation of a holistic picture of economic security as a

basic component of national security, is analyzed. Threats and challenges to national economic security are

structured in accordance with such features as environment of origin, intensity of influence, content, and scale

of manifestation, nature of action, significance, and possible consequences. The key risks to economic security

are listed. The indicators, by which economic security is estimated are analyzed. The economic security of the

national economy is schematically presented, taking into account the regional components, the level of economic

security of which has an influence on the level of national economic security. The results of the analysis of the

Strategies of economic development of the regions until 2020 are presented, which testifies to the imperfection

of the developed strategies and the need for improvement in order to ensure the economic security of the region

and national security in general. The connection between the increase in the level of financial autonomy of the

united territorial communities and the ability of regional authorities and local governments to develop and

implement territorial development programs has been established. The construction of an effective management

system for economic development of the region is characterized as a difficult task of implementation in practice.

Ключові слова: економічна безпека, злочинність, криміногенні фактори, глобалізація, агресія, державне
управління, загроза.

Key words: economic security, crime, criminogenic factors, globalization, aggression, public administration,
threat.

ня економічної безпеки важливо відстежувати і оціню$
вати рівень загроз. Аналіз діяльності економічної без$
пеки регіону відіграють важливу роль в її забезпеченні,
оскільки розглядаються як базові параметри при роз$
робці заходів спрямованих на оптимізацію національ$
ного розвитку країни.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Економічна безпека держави за останній час пост$
ійно перебуває у центрі уваги вітчизняних та зарубіж$
них науковців. Зокрема грунтовні дослідження різних
аспектів національної економічної безпеки проведені у
працях Акімова Л.М. [1], Білик Р.Р. [2], Бойко Т.В. [3],
Гбур З.В. [4], Колеснікової К.С., Маліновської І.А., Ча$
барова В.О.  [5], Носова О.В., Маковоз О.С. [6], Оль$
шанської О.В. [7],  Онищенко В.О., Бондаревської О.М.
[8], Сазонова В.В. [10], Ткаченко В.Г. [12].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — проаналізувати економічну

безпеку регіону як складову національної безпеки Ук$
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічна безпека країни є важливою складовою

системи національної безпеки, що формує захист націо$
нальних інтересів, також економічна безпека виступає
безпосередньою умовою дотримання і реалізації націо$
нальних інтересів, щодо забезпечення фінансування,
доходів та витрат [5, с. 8].

Економічна безпека — одна з визначальних складо$
вих державотворчого процесу в умовах глобалізовано$
го світу. Закономірності конвергенції й інтеграції еко$
номічних систем окремих держав та їх груп є об'єктив$
ними та неминучими, а надто з початком інтенсивної
діджиталізації транскордонного капіталообігу, форму$
ванням та зміцненням глобальних платіжних систем,

проникненням взаємних кредитних зобов'язань до най$
глибших підвалин міждержавних і міжнародних відно$
син [10].

Економічна безпека є найважливішим елементом на$
ціональної безпеки. Незалежно від різноманітності по$
глядів на безпеку, не може бути сумнівів щодо необхід$
ності її включення в економічну життєздатності нашо$
го суспільства. Без ресурсів і капіталу немає виробниц$
тва та підприємництва. Без бізнесу немає прибутку, без
прибутку немає робочих місць. Також без діяльності
немає податків, немає військового потенціалу тощо.

Життєздатність народного господарства країни, яке
надає робочі місця для членів суспільства, створює та
формує добробут держави загалом. Без роботи якість
життя людей погіршується до моменту, коли суспіль$
ство саме по собі може розпастися.

Уряд повинен моніторити та аналізувати систему
економічної безпеки України, яка стане двигуном роз$
витку і використання потенціалу країни, політичних,
економічних, військових, ідеологічних можливостей
держави для досягнення життєво важливих економіч$
них інтересів країни на національному та міжнародно$
му рівнях [4].

Економічну безпеку логічно розглядати як певну
систему управління з погляду організаційних, еконо$
мічних, фінансових, правових та інших факторів, із за$
стосуванням яких з'являється можливість: спрямувати
потенційні або реальні загрози в таку економічну пло$
щину координат, у якій негативна дія шкоди буде по$
слаблена до бажаного рівня в найкоротший час; стабі$
лізувати зовнішньоекономічну діяльність і посилити по$

Класифікаційна ознака Загрози Виклики 
Середовище виникнення Зовнішні, внутрішні 
Інтенсивність впливу Великі, середні, невеликі - 
Зміст Політичні, військові, соціальні, економічні, екологічні, 

інноваційні, інформаційні та ін. 
Масштаби вияву Глобальні, макрорегіональні, загальнодержавні, 

регіональні, локальні 
Характер дії Постійні, періодичні, тимчасові - 
Значення Першочергові, другорядні Суттєві, несуттєві 
Можливі наслідки Катастрофічні, критичні Прогресивні, регресивні 

Таблиця 1. Класифікація загроз та викликів економічній безпеці держави

Джерело: [5].

Рис. 1. Регіональні складові національної економічної безпеки
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зиції суб'єктів на світовому ринку; домогтися узгодже$
ності в розвитку зовнішнього і внутрішнього ринків у
тому разі, коли остання буде спиратись на підгрунтя
наукових принципів [1].

Для структуризації сукупності загроз та викликів
національній економічній безпеці пропонуємо класи$
фікувати їх за низкою ознак (табл. 1).

Ключовими ризиками економічній безпеці слід ви$
значити:

— критичне гальмування економічного розвитку
України та погіршення основних макроекономічних по$
казників (макроекономічне розбалансування за голов$
ними показниками);

— згортання промислового виробництва;
— зниження економічної активності, насамперед ін$

вестиційної;
— погіршення добробуту населення (домогоспо$

дарств) та зростання рівня безробіття;
— посилення боргового тиску, насамперед, у дер$

жавному секторі;
— підвищення тінізації економічної діяльності [9].
Економічна безпека оцінюється за певними крите$

ріями — показниками — індикаторами. Найважливіши$
ми з них є [3]: структура ВВП, обсяг і темпи розвитку
промисловості, обсяг і динаміка інвестицій; природно$
ресурсний виробничий і науково$технічний потенціал
країни; ефективність використання ресурсів; конкурен$
тоспроможність економіки на внутрішньому і зовніш$
ньому ринках; темпи інфляції; рівень безробіття; якість
життя, ступінь диференціації доходів, забезпеченість
населення матеріальними благами й послугами; дефіцит
бюджету і державного боргу; енергетична залежність;
інтегрованість у світову економіку тощо.

На рисунку 2 представлено економічну безпеку на$
ціональної економіки із урахуванням регіональних скла$
дових, від рівня економічної безпеки яких залежить
рівень національної економічної безпеки. Запропоно$
вана модель представляє складну систему, згідно з якою
кожний регіон є забезпечуючим елементом системи на$
ціональної економічної безпеки.

Економічна безпека держави безпосереднім чином
залежить від економічної безпеки регіонів і навпаки.
Проблема економічної безпеки має важливий аспект —
забезпечення ефективного управління при проведенні
регіональної політики. У рамках нової регіональної
політики регіонам надано право самостійно вирішу$
вати питання освоєння і використання природних ре$

сурсів, розвитку галузей економіки, ринкової інфра$
структури тощо за умови збереження єдиного
військово$політичного і соціально$економічного про$
стору, забезпечення безперешкодного переміщення
людей, товарів, сировини та ін. Економічна безпека
країни тісно пов'язана із забезпеченням економічної
безпеки всіх регіонів. Виходячи з того, що зазначені
проблеми мали суттєві розбіжності та своєрідні фор$
ми вияву в різних регіонах країни, виникла не$
обхідність у розробленні механізму забезпечення еко$
номічної безпеки її регіонів [6].

Розвиток соціальної та туристичної сфер області
визначають 25% регіонів, а саме: Волинська, Івано$
Франківська, Кіровоградська, Львівська, Хмельницька
та Чернівецька області. Розвиток місцевого врядуван$
ня як стратегічний напрям економічного розвитку регі$
ону визначили в 2015—2017 рр. лише чотири регіони: До$
нецька, Луганська, Одеська та Харківська області.

Аналіз Стратегій економічного розвитку регіонів до
2020 року, які були затверджені у період 2015—2017 рр.,
свідчить про недосконалість розроблених стратегій,
вони потребують удосконалення з метою забезпечення
економічної безпеки регіону та національної безпеки в
цілому.

Прямі економічні втрати для країни — анексія Кри$
му, окупація українських територій, втрата контролю
над масштабними об'єктами промисловості, знищення
об'єктів інфраструктури, і збільшення бюджетних ви$
датків на оборону та соціальну підтримку біженців.
Проте є ще і непрямі економічні втрати, що у поєднанні
з високим рівнем корупції та несприятливим бізнес$
кліматом призвело до "втечі" капіталів, значної деваль$
вації гривні та катастрофічно низького рівня інвес$
тицій.

Завдяки збільшенню рівня фінансової автономії
ОТГ, органи регіональної влади і місцевого самовряду$
вання отримали можливість розробляти та впроваджу$
вати програми розвитку територій, які в майбутньому
принесуть реальні економічні результати. Крім того, на
загальнодержавному рівні децентралізація створює
умови для виникнення конкуренції між територіальни$
ми громадами за ресурси. Отже, забезпечення еконо$
мічної безпеки на рівні територіальних громад, як
основного елемента безпеки регіону, дозволить не лише
вдосконалити систему управління регіональним розвит$
ком, але й підвищити рівень захисту економічних інте$
ресів держави загалом [8].

Рис. 2. Стратегічні цілі економічного розвитку регіонів України
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Передумови необхідних змін в управлінні еконо$
мічним розвитком регіонів України, а також ключові
особливості такого управління найбільш комплексно
представлені у Державній стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 року, затвердженій Поста$
новою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р.
№ 385. Стратегія визначає цілі державної регіональ$
ної політики та основні завдання центральних та
місцевих органів виконавчої влади і органів місцево$
го самоврядування, спрямовані на досягнення зазна$
чених цілей, а також передбачає узгодженість дер$
жавної регіональної політики з іншими державними
політиками, які спрямовані на територіальний розви$
ток [11].

Побудова ефективної системи управління еконо$
мічним розвитком регіону є достатньо складною зада$
чею з точки зору її реалізації у практичній площині,
оскільки передбачає всебічну інтеграцію різних підсис$
тем управління та їх цілісну зорієнтованість на пріори$
тети безпеки. Реалізацію вказаного завдання слід роз$
глядати також в якості стратегічно важливої передумо$
ви виживання та розвитку будь$якого підприємства у
контексті економічного розвитку регіону. Водночас не$
визначеність зовнішнього середовища потребує ураху$
вання цілого комплексу чинників в процесі управління
економічною безпекою підприємства, які прямо або
опосередковано її визначають.

Побудова системи управління безпекою має врахо$
вувати стадію його життєвого циклу та потенціал роз$
витку в цілому. Важливо уникнути зайвого акцентуван$
ня уваги на пріоритетах захисної функції. Пасивна мо$
дель поведінки може виявитися об'єктивною необхідн$
істю у діяльності підприємства в середньостроковій пер$
спективі.

Підвищення рівня економічної безпеки регіону за$
лежить від міри державної підтримки й розробки дер$
жавних програм регіонального розвитку, а також від
розміщення державних замовлень на поставку продукції
для потреб усієї країни. Особливу роль відіграє пари$
тетна участь центру у великих регіональних інвестицій$
них проектах з урахуванням різних форм забезпечення
пільгами й у створенні сприятливого клімату для роз$
витку економічного середовища в регіоні [12].

Розвиток високоефективної та соціально орієнто$
ваної ринкової економіки має здійснюватися шляхом
поступового формування оптимальних механізмів
організації виробництва і розподілу товарів і послуг з
метою максимально можливого зростання добробуту
суспільства і кожного громадянина.

Для забезпечення економічної безпеки регіону та
національної економіки в цілому в умовах децентра$
лізації управління перед регіональними органами
влади та органами місцевого самоврядування стоїть
завдання пошуку додаткових інструментів та ре$
сурсів для розвитку міської інфраструктури, систе$
ми життєзабезпечення міст та територій, створення
умов у підвищенні ефективності та надійності функ$
ціонування житлово$комунального господарства.
Інструментом, що може бути використаним для його
вирішення, є подальше вдосконалення системи інсти$
туційного забезпечення розвитку державно$приват$
ного партнерства, поширення концесії, регіональних
кластерів, нових форм транскордонного співробіт$
ництва [2].

Чітка фіксація загроз у державних документах най$
вищого рівня з відповідними заходами для їх нейтралі$
зації допоможе усвідомити поточну складну ситуацію.
Це розпочне і роботу з необхідними змінами у дер$
жавній політиці для мінімізації негативного впливу за$
гроз. Необхідно сформувати ці документи, зокрема
Доктрину економічної безпеки, та ухвалити її. Це доз$
волить якнайшвидше пройти етап трансформації та
перейти до суспільного порядку з відкритим доступом,
інклюзивними економічними інститутами. А це — пря$

мий поштовх для сталого економічного розвитку дер$
жави та гідного рівня життя українців.

Сферою застосування регулюючих заходів і ме$
ханізмів забезпечення економічної безпеки регіону є:
розвиток регіонального ринку товарів і послуг, міжре$
гіональних зв'язків; забезпечення ефективного функ$
ціонування регіонального ринку праці; проведення
ефективної бюджетної політики в регіоні; розвиток ви$
робничої та соціальної інфраструктури; використання
природних ресурсів і природоохоронна діяльність; енер$
гетичне забезпечення регіону; інформаційне забезпе$
чення управлінської діяльності органів влади та су$
б'єктів  господарювання, прозорість діяльності органів
управління.

При цьому слід відмити, що більш дієвим та опти$
мальним є регулювання не директивними методами, а
через мотиваційні механізми та селективний підхід ви$
користання економічних регуляторів. До основних
економічних регуляторів, обсяг яких останнім часом
значно скоротився, відносяться: дотації підприємствам;
податкові пільги, відстрочення, розстрочки сплати по$
датків, пенні та штрафів, а також орендних платежів до
бюджету; кредитування на пільгових умовах, під га$
рантії місцевих і регіональних органів влади. Також
позитивний ефект має: безкоштовне виділення будівель
і земельних ділянок (право розпорядження якими на$
лежить регіональним або місцевим адміністраціям);
інформаційне забезпечення; розміщення регіонально$
го замовлення, постачання продукції на конкурсній ос$
нові тощо. Застосування означених регуляторів прово$
диться за селективним підходом до всіх суб'єктів гос$
подарювання регіону. Кризовий стан ресурсного потен$
ціалу більшості регіонів вказує на неспроможність на$
дання гарантованої державної підтримки в повному
обсязі, тому селективна політика дозволяє спрямовано
впливати на певні групи суб'єктів ринку, які здатні за$
безпечити значний мультиплікативний ефект для еко$
номіки регіону у виробництві (галузі); мають бюджето$
утворюючий характер; здійснюють ефективну фінансо$
во$господарську діяльності та показують стійкість роз$
витку; мають конкурентні переваги, платоспроможний
попит на продукцію тощо. Отже, систему критеріїв у
рамках селективної політики можна поділити на такі,
що характеризують соціально$економічну значимість
підприємств для регіону та критерії ефективності фінан$
сово$господарської діяльності та стійкості розвитку
підприємства.

Таким чином, система управління економічною без$
пекою є досить складною сукупністю елементів, що ре$
алізує основні принципи та функції управління, здатна
забезпечити прийнятний стан економічної безпеки, має
властивості до адаптації та постійного вдосконалення з
урахуванням змін внутрішнього та зовнішнього середо$
вища.

Найбільш ефективним методом управління еконо$
мічною безпекою є програмно$цільовий, що реалізує
комплексний підхід і представляє собою систему спе$
цифічних форм і методів управління, спрямованих на
реалізацію комплексних програм; сукупність
прийомів, що дозволяють представити вирішення про$
блеми як ієрархію цілей, які визначені за рівнями
спільності, значущості та доцільності, з наступним
досягненням їх шляхом реалізації системи взаємо$
зв'язаних  заходів.

Сучасна практика свідчить, що побудова цільової
моделі управління економічною безпекою регіону є
найбільш важливим і складним елементом методичної
роботи щодо застосування програмно$цільового мето$
ду управління.

Тому для досягнення максимального ефекту про$
грамно$цільового управління необхідно забезпечити
повноту цільової комплексної програми економічної
безпеки регіону, для чого її розробка та реалізація по$
винна включати наступні етапи:
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1. Виявлення наявності проблемної ситуації в регіоні
та формулювання конкретної проблеми.

2. Вибір проблемної ситуації, що вирішується про$
грамно: визначення бажаного стану об'єкту економіч$
ної безпеки (не оцінюється як загрозливе); виявлення
та оцінка діючих чинників дестабілізації; визначення й
оцінка передбачуваних збитків від виявлених загроз;
оцінка загроз відповідно до їх важливості, часу настан$
ня тощо; прийняття рішення щодо вибору проблемної
ситуації.

3. Формування програмних цілей і завдань (ієрархія
цілей).

4. Попереднє визначення необхідного ресурсного
забезпечення для вирішення проблемної ситуації, вста$
новлення обмежень за видами ресурсів.

5. Розробка стратегії забезпечення економічної без$
пеки як комплексу заходів — методів, способів, засобів
досягнення програмних цілей.

6. Уточнення обсягу наявного ресурсного забезпе$
чення для реалізації обраної стратегії та його розподіл
за видами заходів і часом.

7. Підготовка проєкту цільової програми та її узгод$
ження з іншими діючими.

8. Затвердження програми, доведення до виконавців.
9. Створення організаційного механізму управлін$

ня цільовою програмою.
Аналіз цільових моделей регіонів показав, що

найбільш значимим є досягнення наступних підцілей
(вирішення проблем): підвищення ефективності госпо$
дарської діяльності всіх суб'єктів господарювання, не$
залежно від форми власності та виду діяльності; підви$
щення прибуткової частини бюджету регіону. Підви$
щення ефективності господарської діяльності є під$
ціллю різних складових стратегії економічної безпеки
(промислової, агропромислової, інвестиційної політи$
ки) та наслідком реалізації інших (розвитку ринкової,
промислової інфраструктури тощо), але водночас воно
впливає на успішне втілення більшості складових стра$
тегії економічної безпеки. Отже, підвищення ефектив$
ності господарської діяльності, відтворення та стабі$
лізація виробництва — це основна мета стратегії за$
безпечення економічної безпеки більшості регіонів
країни.

Практика показує, що програмно$цільовий метод
управління в основному використовується для вирі$
шення окремих проблем щодо подолання негативних
процесів і явищ, запровадження компенсаційних за$
собів. Проте значні обсяги збитків і втрат, їх соціаль$
ний аспект спонукають до розробки стабільного ме$
ханізму цільової орієнтації всіх елементів (учасників)
процесу забезпечення економічної безпеки, здатного
до постійного виявлення та вирішення всієї сукупності
проблем. Він повинен надати можливість випереджа$
ючого управління на підставі проведення планомірної
діагностики стану економічної безпеки регіону, своє$
часного виявлення чинників дестабілізації, прогнозу$
вання можливих проблем, виявлення перспективних
резервів соціально$економічного розвитку, постійно$
го пошуку та відбору альтернативних заходів і ме$
ханізмів забезпечення економічної безпеки. Отже, та$
кий підхід дозволяє перейти від стратегії "постфактум"
(як реакції на негативні події, що вже відбулися) до
стратегії на принципах випереджаючого управління
забезпечення економічної безпеки, що спрямована на
недопущення переростання чинників дестабілізації в
загрозу безпеки.

В усьому різноманітті проблем національної еко$
номічної безпеки країни чітко визначається регіо$
нальний аспект. Тому система економічної безпеки
регіону повинна бути орієнтована на забезпечення
економічної незалежності, стабільність і стійкість,
здатність до саморозвитку і прогресу. Її основними
принципами мають стати комплексність і системність,
гнучкість, порівнянність витрат щодо забезпечення

безпеки та майбутніх збитків від загроз. Запровад$
ження системного підходу в управлінні економічною
безпекою регіону дозволить сформувати гнучку
організаційну структуру, поєднати в єдиному управ$
лінському циклі сукупність дій, необхідних для досяг$
нення цілей комплексної програми економічної без$
пеки регіону, надаючи можливість враховувати зміни
та забезпечувати адаптивне реагування. Взаємодія
регіональних органів управління та господарюючих
суб'єктів у системі програмно$цільового управління
економічною безпекою повинна будуватися на основі
застосування сукупності економічних регуляторів
господарської діяльності, пов'язаних із економічни$
ми інтересами суб'єктів  господарювання регіону. Се$
лективна політика при використанні різних регуля$
торів має спиратись на достовірну й об'єктивну оцін$
ку соціально$економічної значущості та фінансово$
економічного стану суб'єктів господарювання регіо$
ну, що дозволить приймати відносно них ефективні
управлінські рішення, а також реалізовувати промис$
лову та інвестиційну політики, формувати бюджети
розвитку регіонів.

Більшість досліджень з проблем економічної без$
пеки присвячено вивченню її національного рівня,
іншими словами, економічної безпеки України зага$
лом. Тим часом соціально$економічна безпека і
стійкий розвиток суб'єктів держави є основою націо$
нальної безпеки, а розвиток регіонів перебуває на
такій стадії, коли наростання старих і виникнення
нових загроз безпеці стають непередбачуваними. До
того ж не вироблено систему управління економічною
безпекою регіону в складі державного механізму уп$
равління соціально$економічними процесами [5]. А
тому суспільно$політична і економічна ситуація в Ук$
раїні свідчить про кризу управління. Відсутність ефек$
тивно діючої і науково обгрунтованої стратегії і так$
тики в діях всіх гілок влади, конфлікт між старими
командно$адміністративними методами роботи і но$
вими задачами системи управління, місцевим самовря$
дуванням і ринковою економікою, що не сприяє по$
дальшому розвитку окремих регіонів та держави в
цілому. Виходячи з цього, сучасна ситуація в еко$
номіці України вимагає кардинального вирішення
взаємозалежних проблем, які пов'язані із затягуван$
ням трансформаційного періоду, їхнє розв'язання пе$
редбачає реалізацією різних заходів як на державно$
му, так і на регіональному рівнях. Гарантування еко$
номічної безпеки і формування ефективних організа$
ційно$економічних механізмів (ОЕМ) управління нею
є одним з пріоритетних завдань у сучасних умовах
розгортання кризових явищ з метою пом'якшення
впливу циклічних та структурних коливань на госпо$
дарський комплекс регіону.

Отже, сутність економічної безпеки можна виз$
начити як такий стан економіки та інститутів влади,
за якого забезпечуються гарантований захист націо$
нальних інтересів, незалежність обраного економіч$
ного курсу, соціальна спрямованість економічних ре$
форм, достатній оборонний потенціал навіть за не$
сприятливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх
процесів.

А тому політика економічної безпеки визначається
на основі певних принципів, які створюють політичну і
правову базу для оцінювання зовнішніх і внутрішніх за$
гроз, формування національних економічних інтересів
і стратегії економічної безпеки.

До основних принципів забезпечення економічної
безпеки України можна віднести:

— верховенство закону під час забезпечення еконо$
мічної безпеки;

— додержання балансу економічних інтересів осо$
би, сім'ї, суспільства, держави;

— взаємна відповідальність особи, сім'ї, суспільства,
держави щодо забезпечення економічної безпеки;
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— своєчасність і адекватність заходів, пов'язаних із
відверненням загроз і захистом національних економі$
чних інтересів;

— пріоритет договірних (мирних) заходів у вирі$
шенні як внутрішніх, так і зовнішніх кон — фліктів еко$
номічного характеру;

— інтеграція національної економічної безпеки з
міжнародною економічною безпекою [1].

Тоді як під економічною безпекою регіону розумі$
ється насамперед здатність регіональної влади забез$
печити конкурентоздатність, стабільність, стійкість,
поступальність розвитку економіки території, органіч$
но інтегрованої в економіку країни, як відносно само$
стійної структури. В основі економічної безпеки регіо$
ну як категорії відображаються регіональні інтереси
(забезпечення і підтримка гідного рівня життя населен$
ня, раціональне використання наявного економічного
потенціалу, реалізація незалежної соціально$еконо$
мічної політики регіону, збалансованість та інтегрованість
у фінансову систему країни) і необхідність їхнього за$
хисту від різноманітних внутрішніх (що виникають у
межах регіону) і зовнішніх (з боку проведеної економі$
чної політики держави, адміністрацій інших регіонів,
іноземних держав) загроз при дотриманні балансу із
загальнонаціональними інтересами.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, економічна безпека є явищем багато

компонентним. В умовах нестабільної економічної си$
туації в України питання безпеки є особливо актуаль$
ними та вимагають не лише відстеження динаміку в ми$
нулому, а й визначити потенційні шляхи мінімізації де$
структивних впливів на національну безпеку загалом.

У подальшому доцільно звернути увагу на міжна$
родному досвіді забезпечення економічної безпеки в
Україні та розробити систему рекомендації по удоско$
наленню Стратегії розвитку національної безпеки.
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середжено особливу увагу на феномені глокалізації, який сприяє виокремленню та отримуванню додатJ

кових ефектів в умовах глобалізації від локальних особливостей і ресурсів. У межах пошуку точок гармоJ

нійного дотику теоретичних знань та практичних потреб, розглядаються питання утвердження парадигJ

ми сталого розвитку в Україні на прикладі Карпатського Єврорегіону. Розкрито основні риси транскорJ

донного співробітництва окремих регіонів Карпат України, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. У

статті аналізуються спільні проблеми, ресурси та можливості покращення міждержавної співпраці у

межах Карпатського Єврорегіону. Наведено переваги транскордонної співпраці і обгрунтовано важJ

ливість зростання макрополітичної фінансової підтримки Карпатського Єврорегіону щодо подолання

депресивності й асиметрії потенціалів, примноження людського капіталу та пом'якшення наслідків

міграції і "відтоку мізків", інтенсифікації його діяльності та інших єврорегіональних структур.

The dynamic nature of modern transformations brings to the fore the issues of sustainable spatial development,

which are an integral part of social life. The problems of sustainable development have become especially relevant

in society since the end of the twentieth century, but their full perception and overcoming in modern realities

remains outside the business practice, government and communities. Preference is given to maximizing the use

of resources without taking into account the provisions of sustainable spatial development and local

characteristics in the context of globalization, which causes significant negative consequences. That is why it is

important to focus on the relevant theoretical and methodological provisions. The purpose of this work is to

deepen the theoretical provisions of sustainable development and substantiate the practical aspects of its

implementation in the Carpathian Euroregion. The article reveals the theoretical principles and methodological

approaches to the formation of ideas about sustainable spatial development of society. Particular attention is

paid to the phenomenon of glocalization, which contributes to the isolation and obtaining additional effects in

the context of globalization from local features and resources. As part of the search for points of harmonious

contact between theoretical knowledge and practical needs, the issues of establishing a paradigm of sustainable

development in Ukraine on the example of the Carpathian Euroregion are considered. The main features of crossJ

border cooperation of certain regions of the Carpathians of Ukraine, Poland, Romania, Slovakia and Hungary

are revealed. The article analyzes common problems, resources and opportunities to improve interstate
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cooperation within the Carpathian Euroregion. The advantages of crossJborder cooperation are presented and

the importance of increasing macroJpolitical financial support of the Carpathian Euroregion to overcome

depression and asymmetry of potentials, increase human capital and mitigate the effects of migration and "brain

drain", intensify its activities and other eurozone structures.

ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значна нестабільність сучасного суспільного роз$

витку, зумовлена багатьма факторами, призводить до
численних різнорівневих наслідків, впливаючи на гло$
бальний, національні та регіональні рівні, а також на
ефективність функціонування територіальних громад.
У числі можливих парадигм обгрунтування напрямів
подолання криз, ризиків, збурень, мінімізації хвильо$
вих процесів тощо вагомим базисом виступає концеп$
ція сталого розвитку, активний розвиток якої припадає
на ХХ ст. Загалом сталий розвиток перестає бути на$
ціональною чи, тим більше, локальною проблемою, а
охоплює глобальні цілі. Тож на сьогодні, коли ситуація
ускладнюється турбулентністю зовнішнього середови$
ща, яка викликана процесами глобалізації та становлен$
ня нової індустрії, актуальність питання пошуку шляхів
реалізації цілей сталого розвитку сумнівів не викликає.
Особливо це стосується транскордонних територій, на
розвиток яких можливо ефективно впливати з ураху$
ванням глокалізаційного аспекту — можливості узгод$
ження локальних характерних особливостей та глобаль$
них тенденцій.

Проблеми сталого розвитку стали особливо актуаль$
ними в суспільстві з кінця ХХ ст., проте їх повноцінне
сприйняття та подолання у сучасних реаліях залишаєть$
ся осторонь ділової практики, влади та громад. Пере$
вага надається максимальному використанню ресурсів
без врахування положень сталого просторового розвит$
ку та локальних особливостей в умовах глобалізації, що
спричиняє значні негативні наслідки. Саме тому важли$
во зосереджувати увагу на відповідних теоретико$ме$
тодологічних положеннях і практиці їх імплементації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розробку теоретико$методоло$

гічних положень сталого розвитку та просторової еко$
номіки, а також феномену глокалізації зробили провідні
вітчизняні та зарубіжні вчені Вітман К., Долішній М.,
Дорогунцов С., Захарченко П., Лібанова Е., Ліщинський
І., Робертсон Р., Тіпледі Р., Трегобчук В., Хвесик М. та
інші. Але поза їхньою увагою залишаються питання
імплементації цих положень у межах транскордонної
співпраці, формування нових інституціональних форм
соціально$економічного розвитку.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є поглиблення теоретичних поло$

жень сталого розвитку та обгрунтування практичних
аспектів його реалізації в Карпатському Єврорегіоні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах глобального розвитку, перед су$

спільством все частіше постають питання, вирішення
яких набуває надзвичайно важливого значення для всієї
спільноти. Економіка багатьох країн сьогодні все більше
опиняється під впливом негативних фінансово$еконо$
мічних тенденцій та кризових явищ, які підсилюються
та прогресують завдяки викликам, що вже давно не но$
сять лише локальний характер, та сконцентровані в рам$
ках окремої країни [1, с. 12]. Відтак у сучасному світі
особливе значення належить питанням сталого просто$

Ключові слова: єврорегіон, транскордонне співробітництво, сталий розвиток, глокалізація, трансформація.
Key words: Euroregion, cross�border cooperation, sustainable development, glocalization, transformation.

рового розвитку, які набули пріоритетності в еко$
номічній науці на початку ХХІ ст.

На саміті в Ріо$де$Жанейро "Ріо+20" розкрито інно$
ваційний концепт сталості за двома напрямами — інсти$
туціоналізації господарських відносин і подолання гли$
бокої соціальної та територіальної диференціації циві$
лізаційного розвитку. У зазначеному аспекті найбільш
актуальною проблемою сьогодення є забезпечення
стійкого, збалансованого та всебічного розвитку тери$
торіальних утворень, які формують систему господарсь$
кого простору держави, через упровадження дієвих
управлінських механізмів [2, с. 9].

Проблема просторового розвитку є фундаменталь$
ною з теоретичної та практичної точок зору та актуаль$
ною протягом усього історичного періоду існування
людства. Завжди перед суспільством стояла і стоїть про$
блема пошуку оптимальної моделі його просторової
організації, особливості якої зумовлені природно$ре$
сурсними перевагами окремих територій, економічни$
ми передумовами, що визначають доцільність і напрями
діяльності [3, с. 42].

Водночас вагомою стає проблема сталого розвит$
ку, прийняття Концепції якого було зумовлене необ$
хідністю економічного зростання, пов'язаного із збіль$
шенням населення планети та наявних екологічних про$
блем, які на фоні вичерпності ресурсів приймали все
більш загрозливий вигляд. Сталий розвиток (англ.
"sustainable development", що дослівно означає "розви$
ток що підтримується") — загальна концепція стосовно
необхідності встановлення балансу між задоволенням
сучасних потреб і захистом інтересів майбутніх по$
колінь, включаючи їх потребу в безпечному і здорово$
му довкіллі [4, с. 95]. Тобто головна ідея Концепції по$
лягає у раціональному веденні світового господарства,
щоб не шкодити наступним поколінням.

Cталий розвиток орієнтований на економічну
стабільність у гармонії із соціальним благополуччям та
екологічною безпекою визначає правильну перспекти$
ву бачення розвитку (не тільки місцевого, а й глобаль$
ного) як стану динамічної рівноваги, своєрідного гоме$
остазу між складовими просторового розвитку. Сталий
розвиток є сучасною найбільш поширеною концепцією
взаємодії суспільства і природи, якою зараз керуються
передові країни світу. Основою сталого розвитку є па$
ритетність відносин у тріаді: людина — господарство —
природа.

Сталий розвиток — це економічно, соціально і еко$
логічно збалансований розвиток певних територій і роз$
ташованих на них міських і сільських поселень (населе$
них пунктів), спрямований на узгоджене формування та
функціонування їхньої економічної, соціальної і еко$
логічної складових на основі раціонального використан$
ня всіх видів ресурсів (природних, трудових, виробни$
чих, науково$технічних, інформаційних тощо). Тобто
суть поняття полягає не стільки в здатності такої сис$
теми до існування (бо це тільки результат процесу), а і в
збереженні динамічної рівноваги між раціональністю і
вартостями всіх трьох сфер — екологічними, економіч$
ними і соціальними постулатами.

В Україні сьогодні вже достатньо теоретичних на$
працювань та проектів концепцій, щоб у короткі термі$
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ни розробити прийнятний варіант концепції сталого
розвитку. Однак, проблема інституційного оформлен$
ня курсу переходу України до сталого розвитку зали$
шається актуальною.

Постійні дискусії та відсутність однозначного ро$
зуміння зазначеного питання не дозволяє прийняти
Концепцію сталого розвитку України. За весь період
незалежності Україна не змогла знайти ту інституцій$
ну архітектуру, яка б змогла забезпечити стабільність і
плановість розвитку економіки і держави, а тому
сталість на державному рівні нині є умовною. Зазначе$
не додатково вказує про необхідність комплексного
підходу на державному та регіональному рівнях щодо
визначення першочергових кроків і послідовності за$
ходів, залучення до даного процесу громадськості. Вба$
чається доцільним відновлення Національної ради із
сталого розвитку України або створення іншої
міжвідомчої групи для координації розробки та впро$
вадження концепції, а в подальшому і національної
стратегії сталого розвитку України [5].

Ситуація з реалізацією концепції сталого розвитку
суттєво пов'язана з історичним розвитком як окремих
територій, так і України в цілому. Зазначені прогалини
у ефективних процесах трансформації вітчизняної еко$
номіки в напрямі сталого розвитку можна виявити за
допомогою феномену глокалізації. Вона як глобальна
модель дозволяє вивчити більшість проблем під якісно
новим кутом зору, що допомагає виявити їх глибинні
причини та чинники, а отже, напрацювати більш ефек$
тивні механізми розв'язання [6, с. 56].

Глокалізація, на думку Р. Робертсона, є феноменом
взаємодоповнювання зовні суперечливих процесів гло$
балізації і локалізації, які взаємно нерозривні та
співіснують разом, навіть можуть прийти в зіткнення,
проте одночасно здійснюються, хоча і протилежні за
суттю [7]. Р. Тіпледі визначає глокалізацію як "спосіб, у
якому ідеї та структури, що циркулюють у глобально$
му вимірі, адаптуються та змінюються відповідно до
місцевих реалій" [8]. Глокалізація як "процес становить
глобалізацію локального та локалізацію глобального"
[9, с. 60].

Тобто глокалізація має суперечливий характер,
оскільки, з одного боку, цей процес пов'язаний зі ство$
ренням розвиненої інфраструктури, яка забезпечує пе$
реміщення товарів і послуг, капіталів і робочої сили,
що передбачає якісне регулювання економіки та
підтримку всіх видів співробітництва й інтеграції
(сприяє економічній глобалізації), а з іншого — суп$
роводжує економічний регіоналізм з орієнтацією на
протекціонізм, сприяє лібералізації міжрегіональних
(транскордонних) та міжнародних економічних
зв'язків [10, с. 59—60].

Глокалізація є "гібридом двох слів: "глобалізація" та
"локалізація" і в широкому розумінні позначає прояв
тенденцій до універсалізації та партикуляризації сучас$
них соціальних, політичних та економічних систем…
поширення просторових імпульсів глобалізації може
трансформуватись властивостями локального середо$
вища із виокремленням трьох проявів глокалізації: здат$
ності "локального" послідовно та стабільно генерувати
імпульси глобалізації по світовій арені; здатності "ло$
кального" до резистенції небажаним імпульсам глоба$
лізації; здатності "локального" модифікувати та залом$
лювати імпульси глобалізації, що проходять крізь ньо$
го". Відповідно застосування принципів глокалізації
допомагає суб'єктам центральної влади досягати дов$
гострокових цілей розвитку держави чи її частини [11,
с. 28].

Виходячи з зазначених положень, виконаємо до$
слідження формування та розвитку Карпатського Євро$
регіону, територія якого при значних можливостях мала
б бути доволі розвиненою, проте сьогодні вона харак$
теризується низкою негараздів і навіть частково депре$
сивністю.

На відрогах Карпат за всіх часів відчувався вплив
державного кордону та прикордонних регіонів і адмі$
ністративно$територіальних одиниць на регіональний
розвиток та прилеглий соціокультурний простір, со$
ціально$економічний стан центральноєвропейського ре$
гіону. Починаючи з 1990$х років Карпатський регіон,
єдиний такого роду регіон континенту, де проходять
кордони чотирьох країн$членів ЄС з Україною, пози$
ціонувався як плацдарм європейської інтеграції, який
реалізує численні програми Східного партнерства ЄС,
а також став площиною створення першої на постра$
дянському просторі міжнародної структури транскор$
донного співробітництва — Карпатського Єврорегіону
у складі прикордонних територій Румунії, Словаччини,
Угорщини та України. Спільна ініціатива по його ство$
ренню у 1993 р. була підтримана Міністерствами закор$
донних справ відповідних країн та Радою Європи.

Карпатський Єврорегіон є міжрегіональною асо$
ціацією, керівним органом якої є Рада, до складу якої вхо$
дять представники 5 національних делегацій (по 10 осіб
від країни) 19 адміністративних регіонів Карпатського
Єврорегіону.

У Карпатському Єврорегіоні на території майже 145 тис.
км2 проживає близько 15 мільйонів осіб (табл. 1), пере$
важна більшість з них — це мешканці малих містечок і
сіл, периферійних громад, інфраструктура яких розви$
нена слабо, вкрай ізольована від центрів економічного і
культурного розвитку. Цю ізоляцію підсилює кордон з
Європейським Союзом, який фактично розділяє Кар$
патський Єврорегіон на дві частини. Саме тому в регіоні
утворилася велика кількість соціально вразливих груп і
не зважаючи на те, що природний приріст населення є
одним з найвищих в Європі, кількість населення на те$
риторії Карпатського Єврорегіону постійно скоро$
чується, головним чином за рахунок еміграції (в тому
числі нелегальної) та міграцій до міст [12, с. 8].

Створення Карпатського Єврорегіону було резуль$
татом прагнення України сформувати нову модель інтег$
рації у світовий господарський простір. Проте за 20
років існування Міжрегіональна Асоціація "Карпатсь$
кий Єврорегіон" не зламала організаційних та правових
бар'єрів і не стала юридичною особою відповідно до
міжнародного права.

Асоціація не є новоствореною наднаціональною чи
наддержавною установою, а лише виконує функції
сприяння міжрегіональному співробітництву між парт$
нерами. Натомість як окремі юридичні особи діють на$
ціональні представництва в кожній з держав, котрі — з
різним ступенем успішності та ефективності — працю$
ють для досягнення мети Карпатського Єврорегіону, а
саме сприяння транскордонному співробітництву між
прикордонними регіонами$членами Асоціації. Членами
Асоціації є 58 органів місцевого самоврядування та їх
об'єднань Закарпатської, Івано$Франківської, Львів$
ської, Чернівецької областей. Її місією є формування
політики розвитку Карпат на підставі мережевої спів$
праці публічного, приватного та неурядового секторів.

У Карпатському Єврорегіоні найбільша частина на$
лежить Україні (41%), а частка Словаччини є наймен$
шою (7,3%). Сумарна частка жителів в регіонах є по$
дібною до інших регіонів країн$учасниць, лише Україна
і Польща мають трохи вищі пропорційні частки.
Найбільші міста — це переважно обласні і районні цен$
три, окремі — міста національного і міжрегіонального
економічного і транспортного значення. Відносно ви$
сока частка сільського населення від загальної кількості
представляє ризики для очікуваного поліцентричного
розвитку.

У представників різних народів Карпатського Євро$
регіону більш ніж тисячолітня писемна історія, значний
людський та природно$ресурсний потенціал, вигідне
географічне і транзитне становище господарських сис$
тем. Менталітету населення Закарпаття притаманні
міжнаціональна толерантність, орієнтація на євро$
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пейські та релігійні цінності, нон$патерналізм і підприє$
мливість, конструктивний конформізм та висока жит$
тєздатність, а для активного населення та молоді харак$
терні висока рухливість, компактність території та

близькість кордонів, що дозволяють доволі успі$
шно компенсувати аграрний уклад життя та неви$
сокий рівень урбанізації.

Територіальна співпраця країн у межах Кар$
патського Єврорегіону на сьогодні, як правило, ре$
алізується у двосторонньому форматі на рівні "точ$
кових проектів", а також у рамках окремих цільо$
вих програм у транскордонній, екологічній, гума$
нітарній, культурній сферах. Саме тому потенціал
єдиного Карпатського простору як підгрунтя фор$
мування системної політики регіонального розвит$
ку залишається не задіяним сповна [12, с. 8].

Усі регіони, які входять до Карпатського
Єврорегіону, мають багато спільних проблем: со$
ціально$економічна відсталість, включаючи висо$
кий рівень безробіття, відтік освіченої молоді до
привабливих центрів за межами регіону, зростан$
ня регіональної нерівності, нові виклики у вирі$
шенні світових проблем, таких як міграція і т.д.

Суттєвою залишається демографічна пробле$
ма, особливо для країн Європи, оскільки різниця у
частці старіння порівняно з Україною у них на понад
10% більше (табл. 2). В Україні є високою щільність на$
селення, хоча й суттєво нижча ніж у Польщі та знач$
ною кількість міст і сіл.

Середня очікувана тривалість життя при народ$
женні в Україні є найнижчою, що обумовлюється со$
ціально$економічним станом, культурою та способом
життя, екологічними негараздами тощо (рис. 1).

Старіння суспільства та еміграція — найбільш важ$
ливі демографічні проблеми в сільській місцевості: тен$
денція старіння збільшується з року в рік, а особливо
постраждала від цих тенденцій Угорщина. Найбільш не$
приємна тенденція щодо населення — це зменшення
робочої сили в регіоні, що ставить його у невигідне ста$
новище. Темпи зростання кількості людей, які знахо$
дяться під загрозою збідніння, останнім часом збільшу$
ються в Карпатському Єврорегіоні, що складає приблиз$

но 20% згідно зі статистичними даними в
межах регіонів.

З урахуванням високого інтересу
України в євроінтеграції, відкривається
новий простір для більшості гравців Кар$
патського Єврорегіону, де можна вигід$
но використати своє розташування і
спрямувати залишки репутації Карпатсь$
кого Єврорегіону на добру справу [14].

Про необхідність розвитку міждер$
жавної співпраці у межах транскордонно$
го співробітництва наголошують суттєві
відмінності у стані ринку праці країн$учас$
ниць Карпатського Єврорегіону та їх со$
ціально$економічних показниках.

Суттєвою є відсталість України у
формуванні зайнятості на вітчизняному
ринку праці, оскільки на противагу всім
досліджуваним країнам транскордонної
співпраці рівень безробіття у вітчизняній
економіці в останні роки зростає (рис. 2).

За 2000—2017 рр. в Україні офіційний
рівень безробіття знизився на 2,1 %, про$
те весь час він залишається найвищим
серед країн партнерів. Частково це спри$
чинено найнижчою середньомісячною
заробітною платою в Україні, яка протя$
гом всього досліджуваного періоду була
в 3—6 разів меншою рівня інших країн
Карпатського Єврорегіону (табл. 3).

Аналіз ВВП за паритетом купівель$
ної спроможності (ПКС) 2010 р. за
2000—2018 рр. відображає, що в Україні
він найвищий ніж у країнах транскор$
донного співробітництва, за виключен$
ням лише Польщі (табл. 4).

Країни-члени Регіони Населення, 
ос. 

Площа, 
км2 

Україна Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Чернівецька області 6 429 900 59 000 

Польща Підкарпатське воєводство 2 370 654 18 683 
Румунія округи Сату Маре, Марамуреш, 

Бігор, Сучава, Ботошань, Зілаг, 
Харгіта 

2 274 016 27 104 

Словаччина Кошіцький та Прешівський краї 1 111 177 10 459 
Угорщина області Боршод-Абауй-Земплен, 

Гайду-Бігар, Гевеш, Яс-Надькун-
Солнок, Саболч-Сатмар-Берег, а 
також міста з обласним статусом – 
Мішкольц, Дебрецен, Егер, 
Ніредьгаза 

2 609 114 28 639 

Всього 14 794 861 143 885 

Таблиця 1. Структура Карпатського Єврорегіону

Джерело: складено за матеріалами [12].

Країни 
Щільність 
населення 

(ос./км) 

Старіння 
(%) 

Кількість 
міст 

Кількість 
сіл 

Угорщина 86,1 111,3 111 757
Словаччина 102,7 70,9 40 1065
Румунія 75,3 94,5 28 1283
Україна 107,0 77,8 81 3677
Польща 2303,10 91,3 51 н
Карпатський 
Єврорегіон 

97,6 89,2 311 н 

Таблиця 2. Основні дані щодо демографії та урбанізації
країнEпартнерів

Джерело: складено за матеріалами [12].
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Рис. 1. Середня очікувана тривалість життя при народженні, років

Джерело: складено за матеріалами [13].
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Рис. 2. Рівень безробіття в Україні та країнах ЄС, %
Джерело: складено за матеріалами [13].
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Однак ВВП у розрахунку на
одну особу за ПКС 2010 р., по$
чинаючи з 2005 р., є найнижчим
в Україні (рис. 3).

 Наведені аналітичні дані
доводять, що Україна має по$
кращувати стан соціально$еко$
номічного розвитку, викорис$
товуючи досвід і транскордон$
ну співпрацю з країнами$учас$
ницями Карпатського Єврорег$
іону. За роки партнерства в реалізації міжрегіонально$
го та транскордонного співробітництва українська сто$
рона намагається інтегрувати його до цілісного, ретель$
но прорахованого механізму регіонального розвитку,
що має базуватися на просторовому підході та розви$
неному інституційному підгрунті, давати довгостроко$
вий стійкий ефект у вигляді гармонізованого комплек$
сного розвитку держав і їх регіонів та поглиблення їх
участі в міжнародних інтеграційних процесах. Проте
зміни є незначними, майже відсутнє відчуття поступаль$
них зрушень.

Позитивно впливають на зміцнення інституційного
потенціалу Карпатського регіону міжнародні ініціати$
ви України та її сусідів у галузі єврорегіонального
співробітництва. Серед пріоритетних напрямів міждер$
жавного міжрегіонального співробітництва визначено:
комплексний підхід до управління земельними ресурса$
ми на засадах сталого розвитку, просторове плануван$
ня, розвиток транспортно$логістичних мереж та інфра$
структурних об'єктів; сприяння розвитку туризму, про$
мисловості та енергетики, культури та освіти.

За 2000—2018 рр. обсяги зовнішньої торгівлі Украї$
ни загалом з країнами ЄС та країнами$учасницями
транскордонної співпраці зросли, що доводить про
зміну пріоритетів та розширення соціально$економіч$
ної взаємодії (табл. 5).

Водночас дослідження структури зовнішньоторго$
вельної діяльності України за 2018—2019 рр. відобра$
жає малі частки країн$учасниць Карпатського Євроре$
гіону (крім Польщі) у експорті та імпорті, які мають не$
значні як позитивні, так і негативні зміни (табл. 6).

Розуміння переваг транскордонної співпраці сьо$
годні не викликає сумнівів, особливо у рамках Карпатсь$
кого Єврорегіону. Це пов'язано зі значним потенціалом
даних територій і сучасним низьким рівнем соц$
іально$економічного розвитку. Тому потрібно
зосереджувати додаткову увагу на питаннях
глокалізації (глокалізаційних стратегіях), яка
дозволяє суб'єктам центральної влади реалізо$
вувати довгострокові цілі з експлуатації локаль$
них особливостей території, або захисту ло$
кального соціально$економічного середовища
від негативного впливу глобальних потоків
знань, товарів, капіталу. При цьому важливим
для реалізації глокалізаційних стратегій є ак$
тивна участь локальної спільноти як на
етапах розробки, так і на стадії впро$
вадження [11, с. 11].

У цілому на сучасному етапі в роз$
витку Карпатського Єврорегіону та
інших єврорегіональних структур на$
став переломний момент, коли від пе$
реважно політико$декларативного
єврорегіонального співробітництва не$
обхідно прискорено переходити до
пріоритетів економічної співпраці і ре$
алізації конкретних спільних госпо$
дарських транскордонних проектів.
Економіки України, Польщі, Румунії,
Угорщини та Словаччини, зокрема їх
прикордонні регіони являють собою
один з найпривабливіших в Центральній
та Східній Європі плацдармів світового

аутсорсінгу, зокрема в галузях машино$ і приладобуду$
вання, розмаїті транспортно$логістичні можливості для
забезпечення усього комплексу мультимодальних пере$
везень, близькість підприємств до потенційних спожи$
вачів, високий рівень розвитку існуючої транспортної
мережі у вигляді залізниць, автомобільних доріг, вод$
них та повітряних шляхів та їх високий інвестиційний
рейтинг тощо. Широкі можливості для конкретизації
транскордонного співробітництва, створення нових ро$
бочих місць надають інвестиційні проєкти в розвиток
індустріальних парків та кластерів, у транспортно$логіс$
тичну та енергетичну галузі.

ВИСНОВКИ
Сучасний рівень інституційного потенціалу Кар$

патського Єврорегіону як всеосяжної платформи транс$
кордонної співпраці характеризується вагомими мож$
ливостями. Прикордонні регіони України, Польщі, Ру$
мунії, Угорщини та Словаччини, які мають значний і в
недостатній мірі використовуваний сьогодні науково$
технічний потенціал мають великий простір для
співпраці в інноваційному розвитку. Цій меті відповідає
розгортання в прикордонних регіонах діяльності мережі
державних, комунальних та корпоративних регіональ$
них інноваційних центрів, інвестиційних агентств та
агентств регіонального розвитку, створення транскор$
донного освітньо$наукового кластеру.

Потужний фундамент щодо прискорення процесів
євроінтеграції України має створити організаційно$
інституційна підтримка стимулювання виробничих про$
цесів та розвиток виробничої кооперації, контрактин$
гу та аутсорсингу на всеохоплюючій території регіону
Карпат, що сприятиме створенню нових робочих місць,
дасть змогу активізувати економічне зростання на

Країни 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2017 
до 2000 

Україна 42,3 157,3  282,2  408,5  292,7  192,0  202,8  261,2  218,9 
Польща 509,3 812,0  1124,0  1169,4  1195,9  1009,1  1008,1  1122,5  613,2 
Румунія 133,4 331,9  609,5  673,5  705,6  638,8  711,6  819,4  686 
Словаччина 416,0 831,9  1203,8  1296,6  1321,0  1142,8  1174,7  1242,7  826,7 
Угорщина 372,6 947,4  1127,7  1136,6  1095,6  885,0  917,0  1045,2  672,6 

Таблиця 3. Середньомісячна заробітна плата, дол. США

Джерело: складено за матеріалами [13].

Країни 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Україна …  737,8  747,2  789,7  738,0  665,8  682,1  699,3  …  
Польща 526,7 613,2  773,9  837,3  865,1  898,3  925,8  970,3  1019,7 
Румунія 248,6 328,9  377,0  406,3  420,2  436,5  457,4  489,4 509,4  
Словаччина 74,2  94,9  119,7  126,9  130,4  135,9  140,1  144,6  150,5  
Угорщина 170,2 210,3  207,9  212,3  221,3  229,1  234,3  244,0  256,0  

Таблиця 4. Валовий внутрішній продукт за паритетом купівельної
спроможності (ПКС) 2010 року, млрд дол. США

Джерело: складено за матеріалами [13].
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Рис. 3. ВВП на одну особу за ПКС 2010 року, тис. дол. США

Джерело: складено за матеріалами [13].
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місцевому, регіональному рівнях. У
межах території Карпатського Євро$
регіону створилися передумови для
створення європейського міжнарод$
ного транскордонного кластерного
розвитку, що сприятиме зростанню
конкурентоспроможності залучених
транснаціональних та національних
виробництв, малих та середніх
підприємств, позитивно впливатиме
на просування товарів та спільної
продукції на європейські ринки.
Розвиток мережі транскордонних
і єврорегіональних контактів на
західному напрямі є додатковим
вагомим стимулом наближення
України до ЄС.
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Експорт Імпорт  2000 2005 2010 2018 2000 2005 2010 2018 
Усього  18227,6 40671,6 63729,4 58972,9 15107 39078,1 66209,4 63496,4 
Польща  452 1072,6 1880,3 3607,4 330,2 1482,9 2930 3838 
Румунія  174,2 496,8 727,4 1025,6 52,6 215,8 693,4 550,9 
Словаччина 239 556,9 618,8 908,5 130,6 321,5 460,8 644,3 
Угорщина 355,4 817 1084 1845 180,3 697,5 1266,9 1303,7 

Таблиця 5. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами
з країнами ЄС

Джерело: складено за матеріалами [13].

Експорт Імпорт Країни 2018 % 2019 % 2018 % 2019 % 
Усього по 
країнах ЄС 

24136909,7 100,0 25219698,4 100,0 26572340,6 100,0 28741058,3 100,0 

Польща 3607430,1 14,9 3716705,9 14,7 3838050,8 14,4 4351564,4 15,1 
Румунія 1025666,6 4,2 1122782,3 4,5 550856,3 2,1 684471,9 2,4 
Словаччина 908483,9 3,8 768186,1 3,0 644291,8 2,4 741136,1 2,6 
Угорщина 1845050,5 7,6 1777895,1 7,0 1303712,1 4,9 1309671,5 4,6 

Таблиця 6. Структура зовнішньої торгівлі товарами та послугами
з країнами ЄС

Джерело: складено за матеріалами [15].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

101www.economy.in.ua

Ключові слова: індикатори, індекс, виробництво, харчові продукти, сільськогосподарська сировина, екс�
порт, органічне виробництво.

Key words: indicators, index, production, food products, agricultural raw materials, exports, organic production.

УДК 330.3:338

А. С. Ягодзінська,
аспірант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв
ORCID ID: 0000H0002H1548H5800

МОНІТОРИНГ ІНДИКАТОРІВ ЦСР2: СТВОРЕННЯ СТІЙКИХ
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MONITORING OF INDICATORS GSD2: CREATION OF SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION
SYSTEMS IN UKRAINE

Метою статті є моніторинг індикаторів, що визначають третє завдання ЦСР2 в Україні, та визначити

їх прогнозні показники з метою розробки національних та регіональних програм продовольчого забезJ

печення в рамках реалізації цілей сталого розвитку до 2030 року. Наукова робота грунтується на ПорядJ

ку денному у галузі сталого розвитку "Україна 2016—2030" та передбачає аналіз трьох індикаторів, що

визначають третє завдання ЦСР2: індекс виробництва харчових продуктів; частка продукції харчової

промисловості та переробки сільськогосподарської сировини в експорті; частка сільськогосподарських

угідь під органічним виробництвом у загальній площі сільськогосподарських угідь України. ДослідженJ

ня відповідно до визначених завдань по ЦСР2 з ув'язкою результатів з можливостями досягнення конкJ

ретних цілей сталого розвитку — створення стійких систем виробництва продуктів харчування, що сприяJ

ють збереженню екосистем і поступово покращують якість земель та грунтів. У результаті дослідження

доведено, що за умови збереження встановлених тенденцій досягти цільового значення до 2030 року,

передбаченого в Національної доповіді 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна" ЦСР2, не вдасться, встановJ

лена необхідність збільшення в Україні сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом.

The purpose of the article is to monitor the indicators that determine the third task of GSD2 in Ukraine, and

to determine their forecast indicators in order to develop national and regional food security programs in the

framework of sustainable development goals until 2030. The theoretical basis of the study are the fundamental

provisions of the food system, modern economic theory, which defines the goals and patterns of sustainable

development of the world and Ukraine, scientific works of domestic and foreign scientists on food security, public

administration and legislation. The information base of the study was legislative and normative legal acts and

program documents of state bodies of Ukraine and EU countries, official materials of the Cabinet of Ministers of

Ukraine, methodical and statistical materials of the State Statistics Service of Ukraine and relevant services and

institutions of other states, scientific information from the world computer network. Internet (research results of

international organizations and FAO), the results of personal research of the author. The scientific work is based

on the Agenda in the field of sustainable development "Ukraine 2016—2030" and provides an analysis of three

indicators that determine the third task of GSD2: food production index; the share of food industry products and

processing of agricultural raw materials in exports; the share of agricultural land under organic production in

the total area of agricultural land in Ukraine. Research in line with the identified objectives of GSD2, linking the

results with the ability to achieve specific goals of sustainable development — the creation of sustainable food

production systems that contribute to the preservation of ecosystems and gradually improve the quality of land

and soil. As a result of the study it is proved that if the established trends continue to reach the target value by

2030, provided in the National Report 2017 "Sustainable Development Goals: Ukraine" GSD2, will not succeed,

the need to increase agricultural land in Ukraine under organic production.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До галузі сільського господарства висуваються ви$

сокі вимоги щодо вирішення проблем голоду. Питання
голоду носить історичний характер, яке особливого за$

гострення набуло в ІІ половині ХХ ст. Проблема голо$
ду має багатоплановий характер, адже суттєво впливає
на всі сторони суспільного буття та перебуває у тісно$
му взаємозв'язку з соціальною, економічною та еколо$
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гічною сферами [1]. Складність та гострота проблеми
забезпечення продовольчої безпеки в XXI ст. поси$
люється тим, що діяльність щодо її вирішення прохо$
дить в умовах обмеженості, а найчастіше, скорочення
ресурсів, необхідних для виробництва продовольства.
Не останню роль у загостренні проблеми відіграє зрос$
тання чисельності населення та, як наслідок, не$
обхідність збільшення виробництва продовольства. Для
узгодження таких суперечливих процесів необхідно
переглянути парадигму економічного зростання, перей$
шовши до концепції сталого розвитку [2].

Шлях до інклюзивного процвітання чітко визна$
чений Порядком денного сталого розвитку до 2030
року [3]. Для подолання складних викликів, з якими
стикається світ, потрібні трансформаційні дії, прий$
няття принципів сталості та подолання першопричин
бідності та голоду. Продовольство та сільське госпо$
дарство можуть допомогти досягти ЦСР: правильно
харчуючись, діти можуть вчитися, люди — вести здо$
рове і продуктивне життя, а суспільства — процвіта$
ти; сільське господарство, що охоплює рослинницт$
во, тваринництво, рибне господарство та ліси, є най$
більшим роботодавцем у світі, найвагомішим еконо$
мічним сектором для багатьох країн і, при цьому, за$
безпечує основне джерело продовольства та доходів
для бідних [4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні дослідженням проблеми продовольчої
безпеки присвячена значна частина робіт науковців, зок$
рема за ключовими словами "продовольча безпека" у
найбільшому репозиторії наукових доробок вчених Ук$
раїни — Національна бібліотека України ім. Вернадсь$
кого — знайдено 640 праць. Водночас пошук за ключо$
вими словами "сталий розвиток" та "продовольство" дає
лише 5 робіт під авторством Хміля Н.В. [1], Нікішина
Є.В. [2], Міненка М.А. [5], Тітаренко О.М. [6] та Коре$
нюка П.І. [7]. Такий результат є свідченням того, що
питання продовольчого забезпечення розглядаються,
переважно, в певних контекстах, які пов'язані з вирі$
шенням окремих завдань: чи то обсягів виробництва; чи
то політики встановлення цін на сировину та продукти
харчування; чи то якості продукції, тощо. Проте вирі$
шення проблеми продовольчого забезпечення потребує
врахування усіх складових у їх взаємозв'язку та взає$
мозалежності, що можливе лише на засадах сталого
розвитку сільського господарства. Саме такі завдання
стоять на Порядку денному у галузі сталого розвитку
"Україна 2016—2030" [8] та визначені у в Національної
доповіді 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна" ЦСР2 [9].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Провести моніторинг індикаторів, що визначають

третє завдання ЦСР2 в Україні, та визначити їх про$
гнозні показники з метою розробки національних та
регіональних програм продовольчого забезпечення в
рамках реалізації цілей сталого розвитку до 2030 року.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до Національної доповіді 2017 "Цілі ста$
лого розвитку: Україна" до системи індикаторів, що виз$
начають третє завдання — забезпечити створення
стійких систем виробництва продуктів харчування, що
сприяють збереженню екосистем і поступово покращу$
ють якість земель та грунтів, насамперед за рахунок ви$
користання інноваційних технологій — ЦСР2 "Подолан$
ня голоду, розвиток сільського господарства", віднесе$
но три індикатори:

2.3.1. Індекс виробництва харчових продуктів, %;
2.3.2. Частка продукції харчової промисловості та

переробки сільськогосподарської сировини в експорті
груп 1$24 УКТЗЕД, %;

2.3.3. Частка сільськогосподарських угідь під орга$
нічним виробництвом у загальній площі сільськогоспо$
дарських угідь України, %.

За офіційними даними Державної служби статисти$
ки України індекс виробництва харчових продуктів в Ук$
раїні за період з 2000 по 2018 роки значно коливався:
від 87,2 % у 2015 році до 120,1 % у 2003 році (рис. 1).

Запланований рівень 103,0 % вже був досягнутий у
2016—2017 роках. Позитивна динаміка індексу вироб$
ництва харчових продуктів, за інших рівних умов, спри$
ятиме досягненню у 2025 та 2030 роках вищих, від за$
планованих, показників відповідно на 8,3 та 21,9 в.п.
(табл. 1).

Виникає парадокс: з одного боку, недостатній рівень
споживання майже половини продуктового кошика для
забезпечення раціональних норм споживання та низькі
темпи росту обсягів виробництва продукції сільського
господарства; з іншого — високі темпи росту виробниц$
тва харчових продуктів, принаймні відносно цільових
значень. Постають закономірні питання: по$перше, які
критерії закладено у цільові значення індексу виробниц$
тва харчових продуктів відповідно до ЦСР2; по$друге,
цей індикатор навряд чи можна вважати достатньо ре$
левантним для оцінки міри поставленого завдання, адже
його зростання скоріше відображає не збільшення об$
сягу продукції, а зростання її вартості, тобто — змен$
шення фізичного та економічного доступу до продо$
вольства; по$третє, збільшення обсягів виробництва го$
тової продукції відбувається за рахунок інноваційних

Рис. 1. Фактичні, прогнозні та цільові індекси виробництва харчових продуктів, %*

Примітка*: фактичні дані наведено за даними Державної служби статистики України; цільові значення наведено за даними
Національної доповіді 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна" ЦСР2.

Джерело: розраховано і побудовано автором.
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на рівень продовольчої безпеки — фізичний та еко$
номічний доступ до продовольства — не буде пози$
тивним, якщо більша частина цієї продукції буде реа$
лізована на експорт. І саме таку ситуацію ми зараз
спостерігаємо на ринку України: обсяг експорту про$
дукції харчової промисловості та переробки сільсько$
господарської сировини в експорті груп 1$24 УКТЗЕД
за період з 2000 по 2018 роки зріс у 7 разів, в той час,
як загальний обсяг експорту країни збільшився лише
удвічі (табл. 2).

Найбільшими є темпи росту експорту жирів та олії
тваринного або рослинного походження — в 21 раз. Та$
ким чином, частка продукції харчової промисловості та
переробки сільськогосподарської сировини в експорті
груп 1$24 УКТЗЕД зросла на 25 в. п.

Водночас навіть такі значні темпи росту продукції
харчової промисловості та переробки сільськогоспо$
дарської сировини в експорті груп 1$24 УКТЗЕД, воче$
видь, не дозволять реалізувати закладені у Національній
доповіді 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна" показ$
ники вчасно. Наразі за умов збереження динаміки за$
гального експорту та експорту продукції харчової про$
мисловості та переробки сільськогосподарської сиро$
вини в експорті груп 1$24 УКТЗЕД, а за інших рівним
умов динаміка частки продукції харчової промисловості
та переробки сільськогосподарської сировини в екс$
порті груп 1$24 УКТЗЕД не зміниться, досягти запла$
нованих показників до 2030 року не вдасться (табл. 3), а
досягнення значення 51,0 % 2020 року можна буде лише
у 2052 році (рис. 2).

Прогнозні дані, визначені за 
допомогою поліноміального  
вирівнювання 2 ступеня  

(за 2001-2018 рр.) 
Показники 

2020 р. 2025 р. 2030 р. 
Рівняння  y = 0,1039x2 - 2,9865x + 120,99 
Коефіцієнт апроксимації  R² = 0,5153 
Прогноз за фактичними 
даними 102,8 111,3 124,9 
Цільові значення*  103,0 103,0 103,0 
Відхилення (прогноз за 
фактичними даними – 
цільові значення) -0,2 8,3 21,9 

Таблиця 1. Прогнозні та цільові значення індексу
виробництва харчових продуктів відповідно до ЦСР2

Примітка*: цільові значення наведено за даними Національ�
ної доповіді 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна" ЦСР2.

Джерело: розраховано автором.

Показник 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. 
у % до 
2000 р. 

Експорт – усього,  тис. дол. США 18153070,0 34286748,3 50744291,2 38127149,7 36361711,2 43264736,0 47334987,0 260,8 
Продукція харчової 
промисловості та переробки 
сільськогосподарської сировини в 
експорті груп 1-24 УКТЗЕД,  
тис. дол. США 2596576,8 4307004,9 9849744,4 14563144,5 15281802,6 17756854,1 18611810,5 716,8 
I. Живі тварини; продукти 
тваринного походження,  
тис. дол. США 563896,7 732225,6 770753,0 823434,9 775036,9 1108757,0 1210638,3 214,7 
II. Продукти рослинного 
походження 1317198,7 1695852,6 3949899,1 7971492,5 8093693,7 9215707,9 9886060,4 750,5 
III. Жири та олії тваринного або 
рослинного походження,  
тис. дол. США 211743,2 587249,7 2605032,6 3299799,1 3962975,8 4605666,2 4496511,0 2123,6 
IV. Готові харчові продукти,  
тис. дол. США 503738,3 1291677,1 2524059,7 2468418,0 2450096,2 2826723,0 3018600,8 599,2 

Питома вага в загальній сумі експорту, % 
Продукція харчової 
промисловості та переробки 
сільськогосподарської сировини в 
експорті груп 1-24 УКТЗЕД 14,3 12,6 19,4 38,2 42,0 41,0 39,3 25,0 
I. Живі тварини; продукти 
тваринного походження 3,1 2,1 1,5 2,2 2,1 2,6 2,6 -0,5 
II. Продукти рослинного 
походження 7,3 4,9 7,8 20,9 22,3 21,3 20,9 13,6 
III. Жири та олії тваринного або 
рослинного походження 1,2 1,7 5,1 8,7 10,9 10,6 9,5 8,3 
IV. Готові харчові продукти 2,8 3,8 5,0 6,5 6,7 6,5 6,4 3,6 

Питома вага в експорті продукції харчової промисловості  
та переробки сільськогосподарської сировини в експорті груп 1-24 УКТЗЕД, % 

I. Живі тварини; продукти 
тваринного походження 21,7 17,0 7,8 5,7 5,1 6,2 6,5 -15,2 
II. Продукти рослинного 
походження 50,7 39,4 40,1 54,7 53,0 51,9 53,1 2,4 
III. Жири та олії тваринного або 
рослинного походження 8,2 13,6 26,4 22,7 25,9 25,9 24,2 16,0 
IV. Готові харчові продукти 19,4 30,0 25,6 16,9 16,0 15,9 16,2 -3,2 
 

Таблиця 2.  Динаміка експорту продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподарської сировини
в експорті груп 1E24 УКТЗЕД в Україні

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

методів (зменшення відходів та втрат при виробництві
продовольства) чи в результаті погіршення її якості.

Є ще один суттєвий фактор впливу на оціночні суд$
ження щодо зміни індексу виробництва харчових про$
дуктів — експорт продукції харчової промисловості
та переробки сільськогосподарської сировини. І саме
цей чинник може відігравати визначальну роль: навіть
за умови, якщо зростання індексу виробництва хар$
чових продуктів буде викликане застосуванням інно$
ваційних технологій виробництва та зменшенням
втрат продовольства та харчових відходів, його вплив
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Знову виникає ряд запитань, відносно критеріїв ви$
значених цільових значень цього індикатору — частки
продукції харчової промисловості та переробки
сільськогосподарської сировини в експорті груп 1$24
УКТЗЕД. Не зрозуміло, як закладаючи незмінні темпи
росту з 2020 по 2030 роки індексів сільськогосподарсь$
кої продукції (102,0 %) та виробництва харчових про$
дуктів (103,0 %), можна очікувати 15$и відсоткове зрос$
тання частки продукції харчової промисловості та пе$
реробки сільськогосподарської сировини в експорті

груп 1$24 УКТЗЕД (табл. 4)? Тим більше, при незадово$
леному попиті у продуктах харчування на внутрішньо$
му ринку країни. Для цього потрібно: або значно більше
виробляти продукції, а приріст у 0 % відсотків з 2020 по
2030 роки, закладений у Національній доповіді 2017
"Цілі сталого розвитку: Україна" це заперечує; або про$
давати більше продовольства на зовнішньому ринку,
тоді, при незмінному виробництві, зростання споживан$
ня до раціональних норм буде неможливим; або змен$
шувати обсяги експорту інших видів продукції та послуг,
що, звичайно, неможливо та недоцільно.

Крім того, навіщо збільшувати частки продукції хар$
чової промисловості та переробки сільськогосподарсь$
кої сировини в експорті груп 1$24 УКТЗЕД аж до 65 %?

Очевидно, закладені цільові значення окремих інди$
каторів мають бути скориговані та взаємоузгоджені.

Цілком очевидним є необхідність збільшення в Ук$
раїні сільськогосподарських угідь під органічним вироб$
ництвом. Станом на початок 2018 року частка сільсько$
господарських угідь під органічним виробництвом у за$
гальній площі сільськогосподарських угідь України ста$
новить лише 1,0 % (рис. 3).

Такі темпи не відповідають глобальним змінам у
світі. За даними дослідження FiBL$IFOAM$SOEL: за
період з 2000 по 2016 рік зростання площі органічних
сільськогосподарських земель склало 3,8 разів; в Ес$
тонії, Латвії та Чехії частка органічних земель складає
відповідно 18,9, 14,3 та 11,5 %; частка органічних земель
від загальної площі сільськогосподарських земель в
Європі складає 2,7 % та 6,7 % в ЄС; зростання продажів
органічних продуктів харчування і напоїв за 2001—2016
роки склало 4,2 разів.

За умови збереження темпів росту площ сільсько$
господарських угідь під органічним виробництвом у за$
гальній площі сільськогосподарських угідь досягти зап$
ланованого рівня індикатора можна буде у встановлені
строки (табл. 5).

Однак, на нашу думку, запланований на 2030 рік
показник дуже низький. Зважаючи на світові тенденції
розвитку органічного руху та потенційні можливості
участі України у цьому процесі, зазначений індикатор
має бути значно вищим.

ВИСНОВКИ
Доведено, що за умов збереження динаміки за$

гального експорту та експорту продукції харчової
промисловості та переробки сільськогосподарської
сировини в експорті груп 1$24 УКТЗЕД, а за інших
рівним умов динаміка частки продукції харчової про$

Рис. 2. Фактичні, прогнозні та цільові значення* частки продукції харчової промисловості та переробки
сільськогосподарської сировини в експорті груп 1E24 УКТЗЕД в Україні відповідно до ЦСР2, %

Джерело: розраховано і побудовано автором.
Примітка*: фактичні дані наведено за даними Державної служби статистики України; цільові значення наведено за даними

Національної доповіді 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна" ЦСР2.

Таблиця 3. Прогнозні та цільові значення частки продукції
харчової промисловості та переробки

сільськогосподарської сировини в експорті груп 1E24
УКТЗЕД відповідно до ЦСР2

Джерело: розраховано автором.
Примітка*: цільові значення наведено за даними Національ�

ної доповіді 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна" ЦСР2.

Прогнозні дані, визначені за 
допомогою степеневого 

вирівнювання складових частки 
продукції харчової промисловості 

та переробки 
сільськогосподарської сировини в 

експорті груп 1-24 УКТЗЕД  
(за 2000-2018 рр.) 

Показники 

2020 р. 2025 р. 2030 р. 
Рівняння х 
-  експорт – усього, тис. дол. США y = 15 117 214,262x0,455 
-  продукція харчової 
промисловості та переробки 
сільськогосподарської сировини в 
експорті груп 1-24 УКТЗЕД, тис. 
дол. США 

y = -4 586,775x2 + 1 145 310,224x - 
919 559,497 

Коефіцієнт апроксимації х 
-  експорт – усього, тис. дол. США R² = 0,661 
-  продукція харчової 
промисловості та переробки 
сільськогосподарської сировини в 
експорті груп 1-24 УКТЗЕД, тис. 
дол. США 

R² = 0,912 

Прогноз за фактичними даними 34,9 38,7 41,8 
Цільові значення* 51,0 57,0 65,0 
Відхилення (прогноз за 
фактичними даними – цільові 
значення) 

-16,1 -18,3 -23,2 

Можливий рік досягнення 
цільового значення показника 
51,0 % 

2052 р. х х 
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мисловості та переробки сільськогосподарської сиро$
вини в експорті груп 1$24 УКТЗЕД не зміниться, до$
сягти запланованих показників до 2030 року не вда$
сться, а досягнення значення 51,0 % 2020 року можна
буде лише у 2052 році.

Встановлена необхідність збільшення в Україні
сільськогосподарських угідь під органічним виробниц$
твом. Станом на початок 2018 року частка сільськогос$
подарських угідь під органічним виробництвом у за$
гальній площі сільськогосподарських угідь України ста$
новить лише 1,0 %. За умови збереження темпів росту
площ сільськогосподарських угідь під органічним ви$

робництвом у загальній площі сільськогосподарсь$
ких угідь досягти запланованого рівня індикатора
можна буде у встановлені строки. Однак, на нашу
думку, запланований на 2030 рік показник (1,7 %)
дуже низький. Зважаючи на світові тенденції розвит$
ку органічного руху та потенційні можливості участі
України у цьому процесі, зазначений індикатор має
бути значно вищим.

Ми погоджуємось з думкою дослідників Бабича
М.М. [10—15] та Котикової О.І. [16—17], що у вирі$
шенні зазначених проблем важливу роль відграють
побудова коротких ланцюгів постачання та зменшен$
ня втрат продовольства та харчових відходів в Ук$
раїні. Саме на цих питаннях слід зосередитись у по$
дальших дослідженнях.
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Індикатори 2015 р. 2020 р. 2025 р. 2030 р. 
2.1.1. Споживання м’яса у 
розрахунку на одну особу, кг 51 61 71 80 
темп приросту, % … 19,6 16,4 12,7 
2.1.2. Споживання молока у 
розрахунку на одну особу, кг 210 270 320 380 
темп приросту, % … 28,6 18,5 18,8 
2.1.3. Споживання фруктів у 
розрахунку на одну особу, кг 51 65 78 90 
темп приросту, % … 27,5 20,0 15,4 
2.2.2. Індекс 
сільськогосподарської продукції, 
% 95,2 102,0 102,0 102,0 
темп приросту, в. п. … 6,8 0,0 0,0 
2.3.1. Індекс виробництва 
харчових продуктів, % 87,2 103,0 103,0 103,0 
темп приросту, в. п. … 15,8 0,0 0,0 
2.3.2. Частка продукції харчової 
промисловості та переробки 
сільськогосподарської сировини в 
експорті груп 1-24 УКТЗЕД, % 38,3 51,0 57,0 65,0 
темп приросту, в. п. … 12,7 6,0 8,0 

Таблиця 4. Темпи росту цільових значень* окремих індикаторів
Національної доповіді 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна"

ЦСР2

Примітка: * цільові значення наведено за даними Національної
доповіді 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна" ЦСР2.

Рис. 3. Фактичні, прогнозні та цільові показники частки сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом у
загальній площі сільськогосподарських угідь України, %

Джерело: розраховано за даними IFOAM та Федерації органічного руху України
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Прогнозні дані, визначені за 
допомогою лінійного 

вирівнювання  
(за 2000-2017 рр.) 

Показники 

2020 р. 2025 р. 2030 р. 
Рівняння  y = 0,0498x + 0,1645 
Коефіцієнт апроксимації  R² = 0,8149 
Прогноз за фактичними даними 1,2 1,5 1,7 
Цільові значення*  1,1 1,3 1,7 
Відхилення (прогноз за 
фактичними даними – цільові 
значення) 0,1 0,2 0,0 

Таблиця 5. Прогнозні та цільові значення частки
сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом

у загальній площі сільськогосподарських угідь України
відповідно до ЦСР2

Джерело: розраховано автором.
Примітка: * цільові значення наведено за даними Національ�

ної доповіді 2017 "Цілі сталого розвитку: Україна" ЦСР2.
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STRATEGIC ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

У статті розглянуто питання визначення і управління стратегічними ризиками. Проаналізовано та

уточнено поняття "стратегічний ризик", "управління стратегічними ризиками". Розглянуто основні груJ

пи стратегічних ризиків. Проведений аналіз досліджень і публікацій дозволив виділити основні групи

стратегічних ризиків підприємства, які здійснюють найбільш небезпечний вплив на діяльність. ПроанаJ

лізовано основні причини настання ризикових ситуацій та запропоновано управлінські заходи щодо

мінімізації можливих ризиків. Запропоновано поняття "екосистема управління ризиками" як сукупність

всіх елементів підприємства, діяльність яких спрямовано на ідентифікацію, оцінку та аналіз ризику, а

також вибір оптимального способу управління ризиком. Розглянуто роль CRO в управлінні ризиками на

підприємстві, а також переваги наявності сертифікованої системи управління ризиками на підприємстві.

Виділено питання для подальшого дослідження.

The article considers the issues of identifying and managing strategic risks. The concepts of "strategic risk,"

"strategic risk management" are analyzed and specified. The analysis of researches and publications allows the

allocation of the primary groups of strategic risks of the enterprise, which carry out the most dangerous influence

on activity. The leading causes of risk situations are analyzed, and management measures to minimize possible

risks are suggested. The concept of the "risk management ecosystem" considered as a set of all elements of the

enterprise whose activities are aimed at identifying, assessing, and analyzing risk, as well as the choice of the

optimal method of risk management. The problem of strategic risk management has been discovered in the

article. The purpose of the article is to clarify the content of the concept of "strategic risk," "strategic risk

management," "risk management ecosystem," to identify the main groups of strategic risks and justify possible

ways to minimize them. During the study, methods of comparison, systematization, induction, and deduction,

graphical modeling were used to form an ecosystem of strategic risk management in the enterprise. The main

groups of strategic risks that are characteristic of the enterprise are identified. The article proposes measures to

minimize the consequences of risky situations.

The relevance of the relevant group of strategic risks for the company following the stage of its life cycle is

substantiated. The generalized concept of "strategic risk management" is proposed as a set of measures aimed at

identifying, analyzing, assessing, and managing risks that may affect the company's activities in the market, as

well as affect the company's competitive advantages in the market. The components of a productive strategic

risk management ecosystem at the enterprise are determined: principles of risk management, management

process, and structure. An improved method of strategic risk management at the enterprise is proposed. The

conclusions of the article show that strategic risk management allows the company to move from defense (finding

solutions to overcome the consequences of risks) to attack. Unmanaged risk is the most significant source of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В епоху масової глобалізації ризик є невід'ємною

частиною господарської діяльності людини. Те, що на
початку ХХІ ст. інтенсивність ризику зростає, вже ба$
гато років є однією із реалій сучасного бізнесу. Згідно
зі звітом Всесвітнього Економічного Форуму у Давосі
Global Risks Report 2020, у цьому році зростуть такі ри$
зики: економічна конфронтація, внутрішньополітична
поляризація, екстремальні погодні явища (зміна кліма$
ту), знищення природних ресурсних екосистем, кібера$
таки на сферу інфраструктури [1]. За словами Борже
Бренде, президента Світового Економічного Форуму у
Давосі "Оновлення та вдосконалення архітектури нашої
національної і міжнародної політичної та економічної
систем є визначальним завданням цього покоління" [1].
Ризики, з якими зустрічаються підприємства, змінюють$
ся, оскільки вони також еволюціонують під дією ринко$
вих змін: зміна ринкової кон'юнктури, зміна уподобань
споживачів, вихід на ринки нових гравців та багато іншо$
го. Побудова алгоритму управління стратегічними ризи$
ками підприємства є важливою умовою ефективності її
діяльності та досягнення поставлених стратегічних цілей.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є уточнення змісту поняття "страте$

гічний ризик", "управління стратегічними ризиками",
"екосистема управління ризиками", виділення основних
груп стратегічних ризиків і обгрунтування можливих
шляхів їх мінімізації.

У ході дослідження було застосовано методи по$
рівняння, систематизації, індукції та дедукції, графіч$

waste for the company and the economy as well. Large projects fail, customers are continually changing, and

offers are no longer relevant, brands are collapsing, specific industries cannot make a profit, changes in technology

or the emergence of a unique competitor in the market can destroy dozens of companies. Issues for further research

have been identified.

Ключові слова: ризик, стратегічний ризик, управління стратегічними ризиками, екосистема управління
стратегічними ризиками.

Key words: risk, strategic risk, strategic risk management, ecosystem of the strategic risk management.

ного моделювання для формування екосистеми управ$
ління стратегічними ризиками на підприємстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням стратегічних ризиків займається чимало
вітчизняних та зарубіжних вчених, доказом чого є чис$
ленні наукові публікації з обраної тематики. Так,
Ю.В. Литюга розглядає сутність поняття "ризик$менед$
жмент" та його стратегічний напрямок, вона запропо$
нувала та описала послідовність процесу стратегічного
ризик$менеджменту на підприємстві, наводить по$
рівняння традиційних та стратегічних методів управ$
ління ризиком, проте не подає тлумачення "стратегіч$
ного ризику" як економічної категорії [2].

Зоідзе Д. Р. дає визначення поняття "стратегічний
ризик$менеджмент" як "безперервний процес управ$
ління комплексом ризиків та можливостей підприєм$
ства, в якому приймають участь всі його підрозділи" та
виділяє основні цілі стратегічного ризику на під$
приємстві [3]. Але в такому визначенні бракує саме стра$
тегічного спрямування ризик$менеджменту.

Вивченням стратегічного ризику займаються такі
вітчизняні вчені як Н.І. Машина, Л.І. Донець, І.Ю. Івчен$
ко, С.М. Ілляшенко, В.В. Вітлінський [4], Литвинов О.І.
[5]  та інші. Серед закордонних колег варто відзначити
праці таких вчених: Т.Л. Бартон, У.Г. Шенкір, П.Л.
Уокер, Р.К. Поляков, Г.Л. Балієв та інші. В роботах цих
вчених розглядались питання ідентифікації, аналізу,
оцінки і управління ризиками. Водночас, попри досить
широке дослідження в наукових колах, не до кінця роз$

критим залишаються питання визначення сут$
ності стратегічного ризику та управління ним.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питання сутності стратегічного ризику і

досі залишається мало дослідженим. Нижче
наведено тлумачення поняття "стратегічний
ризик" різними науковцями та організаціями
(табл. 1).

Всі вищерозглянуті трактування поняття
"стратегічний ризик" не розкривають його сут$
ності в повній мірі та не відображають значу$
щості поняття "ризик" у концепції стратегіч$
ного управління підприємством. З огляду на
це, пропонуємо розширене трактування по$
няття "стратегічний ризик", що буде охоплю$
вати всі сфери його впливу.

Стратегічні ризики — це ризики, що впли$
вають на забезпечення довгострокового існу$
вання підприємства на ринку і формування та/
або збереження своєї конкурентної переваги;
це ризики, які пов'язані із функціонуванням і
розвитком ринку або галузі і поводженням
підприємства на ринку.

№ 
з\п Визначення Джерело 

1 Стратегічний ризик – це наявний або потенційний 
ризик для надходжень та капіталу, який виникає 
через неправильні управлінські рішення, неналежну 
реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни 
в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок 
несумісності: стратегічних цілей банку; бізнес-
стратегій, розроблених для досягнення цих цілей; 
ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей; якості 
їх реалізації 

Національний банк 
України [6] 

2 Стратегічний ризик – це можливе джерело збитків, 
які можуть виникнути внаслідок здійснення 
невдалого бізнес-плану 

Згідно визначення 
Business Dictionary [7] 

3 Стратегічний ризик – це ризик виникнення 
фінансових збитків внаслідок помилок (недоліків), 
які були допущені під час прийняття рішень, що 
визначають стратегію діяльності і розвитку банку 

Данченко О. Б. [8] 
 

4 Стратегічні ризики – це такі ризики, які виникають 
внаслідок принципових рішень, які приймають 
директори щодо цілей організації. По суті, 
стратегічні ризики – це ризики не досягнення цих 
цілей бізнесу 

Згідно визначення 
ресурсу ACCA Think 
Ahead [9] 

Таблиця 1. Визначення поняття "стратегічний ризик"
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Звідси слідує, що управління стра$
тегічними ризиками — це комплекс за$
ходів, які направленні на ідентифіка$
цію, аналіз, оцінку та керування ризи$
ками, що можуть чинити вплив на
діяльність підприємства на ринку, а та$
кож вплинути на конкурентні перева$
ги підприємства на ринку. Іншими сло$
вами, це керування факторами невиз$
наченості, що можуть чинити вплив на
досягнення стратегічних цілей під$
приємства.

Трансформація ризику може дати
змогу компанії підняти управління ри$
зиками з рівня функції певного підроз$
ділу до відповідальності підприємства,
що поширюється на всю організацію.
Коли це відбувається, ризик більше не сприймається як
зона відповідальності лише підрозділу управління ри$
зиками. Натомість кожний бізнес$підрозділ, функціо$
нальний підрозділ та працівник стають відповідальни$
ми та спроможними реагувати на ризики у межах своєї
компетенції. Це дає змогу організації більш ефективно
реалізовувати стратегію та досягати цілей, водночас ре$
агуючи на ризики та дотримуючись нормативних вимог.

Звертаючись до рівнів стратегічного менеджменту,
запропонованих Томпсоном і Стріклендом [10], із за$
гального контексту всіх ризиків ми обираємо саме стра$
тегічний рівень, тобто ті ризики, які безпосередньо
впливають на формування і ефективність реалізації
стратегії підприємства. З цього випливає, що відпові$
дальність за управління стратегічними ризиками покла$
дено на керівників підрозділів всередині компанії: ви$
робництво, маркетинг, фінанси, персонал і т. д.

Стратегічні ризики можуть дуже швидко завдати
серйозної шкоди організації. Такі ризики можуть ура$
жати ланцюги постачання, інфраструктуру, технології,
персонал, капітал, репутацію та базові чинники створен$
ня цінності. Однак вони досі перебувають за межами
більшості програм управління ризиками підприємства
(ERM), важко кількісно виміряти їх, здійснювати їхній
моніторинг та управляти ними. Щоб впоратися з цими
ризиками, керівникам потрібні нові погляди та підходи.
Їм потрібні інструменти для аналізу зовнішнього сере$
довища, відстеження змін та візуалізації даних про ри$
зики. Проте саме мінімізація ймовірності настання ри$
зику завжди сприймалася як домінуюча парадигма ри$
зик$менеджменту компаній. Однак, мало хто сприймає
"мить максимального ризику водночас як мить макси$
мальної вигоди" [11].

У наш час менеджери компаній все частіше намага$
ються застрахувати різноманітні ризики, проте абсо$
лютно непоміченими залишаються найголовніші з них,
котрі можуть зруйнувати всі досягнення компанії за
попередні роки. Зараз досить успішно піддаються
кількісній оцінці ринкові, кредитні та операційні ризи$
ки, які можна легко ідентифікувати та водночас легко
управляти ними. Приділяючи значну увагу традиційним
та галузевим ризикам, менеджери підприємств залиша$
ють поза увагою стратегічні ризики. Особливість стра$
тегічних ризиків полягає в тому, що їх важко ідентифі$
кувати та кількісно виміряти, проте ці дії є вкрай не$
обхідними, оскільки в сучасних умовах перевага від$
дається методам управління, що базуються на викорис$
танні оцифрованих цілей (так звані КРІ — Key Per$
formance Indicators) — тих, що можна легко оцінити.
Стратегічні ризики, як і будь які інші ризики, несуть в
собі, з одного боку, загрозу, але з іншого — великі мож$
ливості, які допоможуть збільшити вартість існуючого
бізнесу чи принаймні утримати її на такому ж рівні.

Спроби класифікувати стратегічні ризики мають
місце у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних нау$
ковців, зокрема, це В. Савчук [12], А. Сливоцький [11]
та інші. Проте мало дослідженим залишається питання

виділення основних груп стратегічних ризиків, які є ха$
рактерними для торговельних підприємств.

У цій статті ми пропонуємо класифікацію стратегі$
чних ризиків запропоновану А. Сливоцьким [11], відпо$
відно до якої він виділяє 7 груп стратегічних ризиків
(рис. 1), але адаптовану до торговельного підприємства
та розширену рекомендованими заходами, направлени$
ми на їх мінімізацію.

Перша група стратегічних ризиків — це галузеві
ризики, що є притаманними для окремої галузі та обу$
мовлені специфікою її діяльності. У разі визначення га$
лузевих ризиків слід зазначити, що галузь розглядаєть$
ся тут як об'єкт впливу ризику, а всі гравці галузі є взає$
мозалежними. Головним ризиком першої групи страте$
гічних ризиків виступає ризик зниження прибутковості
галузі, що зумовлений дією негативних чинників, які
впливають однаковим чином на всі компанії. Такими
чинниками можуть виступати:

— відмова постачальників від послуг посередників
та вихід на кінцевого споживача, що в результаті при$
зводить до  ліквідації посередників як проміжної ланки
між виробником та кінцевим споживачем. Прикладом
може слугувати робота GDS (Глобальних дистрибутив$
них систем) — Galileo, Amadeus та Sabre, що забезпечу$
ють роботу цивільної авіації, пропонуючи в єдиному
інтерфейсі пропозиції всіх авіакомпаній світу туристич$
ним агентствам. Натомість авіакомпанії прагнуть опти$
мізувати свої витрати на обслуговування в GDS систе$
мах та пропонують свої пропозиції туристичним агент$
ствам напряму. Вже сьогодні GDS системи Galileo,
Amadeus та Sabre констатують зниження своїх доходів
загалом або зменшення темпів росту у порівнянні з ми$
нулими періодами;

— збільшення вартості капітальних витрат по галузі;
— стрімкі процеси щодо лібералізації цін;
— консолідація постачальників;
— збільшення вартості досліджень та розробки для

високотехнологічних компаній.
Коли зміни у технології або бізнес$моделі ведуть до

трансформації галузі, то близько 80% компаній не змо$
жуть пройти цю еволюцію. Ми знаємо чимало прикладів,
коли підприємства не змогли адаптуватися до змін у га$
лузі, що і стало причиною їх банкрутства. Із стрімким
розвитком online$торгівлі класичні роздрібні магазини
змушені адаптувати свої бізнес$моделі, пропонуючи
споживачам можливість замовити продукцію online.

Оскільки наслідки настання ризику зниження при$
бутковості галузі торкнуться всіх компаній, то продов$
жувати конкуренту боротьбу немає сенсу, а навпаки —
потрібна консолідація спільних зусиль і можливостей.
Завдяки консолідації спільних зусиль підприємства ма$
ють можливість отримати вигоду від згаданого ризику,
створюючи сприятливі умови і правила для функціону$
вання галузі.

Друга група стратегічних ризиків — це ризики тех$
нології. У бізнесі технологічні переходи зазвичай відбу$
ваються у два способи: з'являється нова технологія, що

Рис. 1. Групи стратегічних ризиків

Джерело: [11].
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робить старі технології, а разом з ними і компанії, що
на них збудовані, застарілими, або створюється нова
бізнес$модель, яка може цілком перевершити вже існу$
ючі на ринку моделі конкурентів. Коли відбувається
будь$який вид переходу, діловий ландшафт швидко і
різко змінюється, і не готові до цього підприємства мо$
жуть збанкрутувати. За останні десятиліття ми стали
свідками багатьох великих змін у технологіях чи бізнес
моделях — це і стрімкий розвиток online торгівлі, що
поступово витісняє з ринку підприємства роздрібної
торгівлі; це і розвиток сервісних компаній, що частково
або повністю перебрали на себе функції як виробників,
так і дистриб'юторів готової продукції; це і перехід на
смартфони та відмова від класичних ПК; розвиток елек$
трокарів та багато іншого. Ризик технологічних змін
полягає у тому, що випущена компанією продукція ста$
не не актуальною у зв'язку з появою принципово нової
технології та нових продуктів — приклад аналогових
телефонів, що були повністю замінені на цифрові.

Однак важко спрогнозувати яка саме технологія чи
продукт завоює ринок, тому як рішення для подолання
ризику технологій — це подвійна ставка водночас на
декілька конкуруючих технологій чи продуктів. Окрім
того, це диверсифікація асортименту продукції або по$
слуг, провадження нових технологій та постійний мо$
ніторинг вподобань споживачів.

Третя група стратегічних ризиків — це ризик брен$
ду. Потужний бренд мав би бути носієм та гарантом
цінності компанії. Однак близько 40% провідних брендів
зазнали суттєвого знецінення за останні 10 років. У
більшості випадків це погіршення стало наслідком того,
що менеджмент компаній надто вузько розглядав свої
бренди, забуваючи про баланс золотого трикутника
"Бренд — Продукт — Бізнес$модель".

Впливове видання The Economist свого часу заува$
жило: "Покупець книг, можливо, і не довірив би ком$
панії із Сієтлу номер своєї кредитної картки, якби із
власного досвіду не знав, що бренду Amazon можна до$
віряти" [11]. До прикладу з вітчизняними гравцями рин$
ку online продажу: понад 60%  прямого трафіку маркет$
плейсів в Україні належать провідним гравцям, що вже
давно себе зарекомендували — Evo та Rozetka, які ого$
лосили про своє об'єднання наприкінці 2018 року [13].

Компанії люблять бренди, бо ті створюють не лише
надбавку до ціни, додаткові обсяги продажу, позитивні
відгуки, а й пропонують частковий захист від конку$
ренції. Сьогодні бізнес$модель, продукт і позиціонуван$
ня бренду є основними складовими успішного управ$
ління ризиком бренду.

Найбільш ефективним засобом запобігти ризику
бренда — це перерозподілити потоки інвестицій. Інвес$
тиційні надходження повинні охоплювати не тільки мар$
кетинг, але і всі інші сфери, від яких залежить доля брен$
ду: кількість і якість послуг з перед чи після продажно$
го обслуговування, зручність у користуванні і т. д. Пе$
рерозподіл інвестицій у бренд повинно мати перманен$
тний характер, адже важливо безперервно відслідкову$
вати ключові показники капіталізації бренду.

Четверта група стратегічних ризиків — це ризики
конкуренції. Поява унікального конкурента, який зда$
тен швидше виявляти і якісніше задовольняти потреби
потенційних споживачів, а також може значно оптимі$
зувати собівартість виробництва аналогічних товарів,
може становити серйозну загрозу для підприємства.
Такі конкурентні переваги дозволять досить легко
підприємству$конкуренту зайняти своє місце на ринку,
заволодівши його левову долю. Для того, аби ефектив$
но управляти ризиком конкуренції слід діяти проактив$
но та відслідковувати появу нових гравців на ринку, що
здатні скласти конкуренцію.

В якості можливих варіантів рішень можна розгля$
нути зміну групи споживачів в межах своєї сфери діяль$
ності, вихід на нові ринки або диверсифікацію пропо$
зиції новими інноваційними продуктами. Слід відміти$

ти, що контрзахід на ризик конкуренції — це постійна
робота з лояльністю споживачів, вчасне виявлення змін
їх уподобань та відповідна реакція на них.

П'ята група стратегічних ризиків — це ризик стаг$
нації. Вплив ризику стагнації дуже широкий. Складна
ситуація в галузі, яка перетворює її на зону неприбут$
ковості не задовольняє жодного гравця на ринку. Не
менш негативним ризиком є ситуація, коли продаж, при$
бутки і вартість компанії загалом досягають певної межі
і припиняють зростати. Постійна боротьба за відновлен$
ня втраченої вартості компаній після настання ризику
стагнації — це головна перешкода для подальшого зро$
стання. Період стагнації можна подолати за допомогою
інноваційних продуктів та виходу на нові ринки — ці
кроки зможуть дати поштовх для подальшого зростан$
ня. Інновації — найбільш ефективний метод для бороть$
би з ризиком стагнації.

Шоста група стратегічних ризиків — це ризик про$
валу нового проєкту. Зростання будь$якого бізнесу на$
пряму залежить від успішної реалізації нових проєктів:
створення нових продуктів, виходу на нові ринки, по$
шуку нових клієнтів і т. д. Так само, вдосконалення вже
існуючого бізнесу залежить від великих нових проєктів,
таких як модернізація ІТ$систем, спрощення виробни$
чих процесів і раціоналізація ланцюгів постачання. В
умовах невизначеності всі прогнози мають високу долю
похибки, тому показники ефективності, що розрахову$
ються для нового проєкту, вірні з певною часткою ймо$
вірності їх настання. Саме тому, починаючи будь$який
новий проєкт, компанія йде на ризик. Адже завжди існує
ймовірність того, що новий продукт чи послуга вияв$
ляться технологічно не реалізованими, не зацікавлять
кінцевого споживача, просування нового продукту чи
послуги буде занадто повільним і в кінцевому підсумку
будуть дорого коштувати компанії.

Перший крок до зниження ризику провалу нового
проєкта — це визначення справжніх шансів на успіх,
другий крок — це максимізація цих шансів. До цього
питання важливо підійти комплексно, а саме: оптимізу$
вати час на реалізацію нового проєкта, застосовувати
змішані організаційні структури, чітко визначити пріо$
ритети, застосування інноваційних підходів та методи$
ки при реалізації проєкту.

Остання група стратегічних ризиків, але не менш
важлива, — це ризики споживачів, а саме зміни їх упо$
добань. Швидкоплинність всіх процесів спонукає спо$
живачів змінювати свої погляди та уподобання — це
стосується абсолютно всього, в тому числі і споживчих
продуктів чи послуг. Маючи вузьку спеціалізацію,
підприємство ризикує втратити своїх ключових клієнтів
внаслідок зміни їх уподобань. Їх пріоритети змінюють$
ся від якості до ціни, до рішень, до дизайну, до бренда.
Їх захоплюють і приваблюють різні дизайни, різні про$
позиції, різні способи купівлі; вони стають краще про$
інформованими і врешті$решт вони стають більш вимог$
ливими. Щоразу, коли змінюються пріоритети клієнтів,
існуюча бізнес$модель підприємства піддається ризику,
і унікальна ціннісна пропозиція стає все більш розми$
тою. Ризик, пов'язаний з клієнтами, найнепомітніший і
найпоширеніший з усіх ризиків. Проте глибоке знання
смаків та поведінки ключових клієнтів перетворює ри$
зик зміни пріоритетів покупців на можливість великого
зростання. Основними методами управління цим ризи$
ком виступають:

— збір і використання безперервної інформації про
клієнтів з різних джерел;

— збільшення точок контакту з клієнтами завдяки
програм лояльності;

— створення завдяки зібраним даним цільових про$
позицій для споживачів;

— розширення портфеля товарних пропозицій, щоб
зменшити ризик від зниження попиту на продукцію;

— оптимізація структури і збалансованість про$
дукції.
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Запорукою ефективного управління стратегічними
ризиками на підприємстві є побудова цілісної "екосис$
теми", що буде гармонічно функціонувати в межах всьо$
го підприємства.

Екосистема управління стратегічними ризиками —
це сукупність всіх елементів підприємства, діяльність
яких спрямована на ідентифікацію, оцінку та аналіз ри$
зику, а також вибір оптимального способу управління
ризиком (попередження ризику, уникнення, трансфер
ризику, зниження або прийняття). При цьому всі учас$
ники екосистеми управління ризиками провадять свою
діяльність в єдиному інформаційному полі для досяг$
нення поставлених цілей та реалізації загальної стра$
тегії компанії.

Цілісність екосистеми з управління стратегічними
ризиками на підприємстві передбачає:

— однаковий підхід до визначення ризику як еко$
номічної категорії;

— рівну відповідальність всіх учасників, що залучені
до управління ризиками;

— наявність єдиної методології з управління ризи$
ками, що передбачає однаковий алгоритм дій всіх учас$
ників.

Складовими ефективної екосистеми управління стра$
тегічними ризиками на підприємстві є: принципи управ$
ління ризиками, процес управління та структура. Вимо$
ги до кожної складової чітко регламентовані та пропи$
сані в ISO 31000:2018. Процес управління стратегічними
ризиками на підприємстві зображений на рисунку 2.

Наявність сертифікованої системи управління ри$
зиками на підприємстві свідчить передусім про рівень
важливості та уваги, який менеджмент приділяє управ$
лінню ризиками на підприємстві. Управління ризиками
— ознака високої корпоративної зрілості компанії. У
зрілих (або як сьогодні прийнято називати "мачурних")
компаніях за управління ризиками відповідає CRO —
Chief Risk Officer, який входить до Ради Директорів.
Керівник з управління ризиками (CRO) — це керівник
корпорації, який має завдання оцінювати та пом'якшу$
вати значні конкурентні, регуляторні та технологічні
загрози капіталу та прибутку підприємства.

До основних завдань CRO зокрема належать:
— розробка карт ризиків та формулювання страте$

гічних планів дій, щодо мінімізації, керування та пом'як$
шення первинних ризики, а також контроль над  ходом
цих зусиль;

— створення та розповсюдження звітів про аналіз
ризиків та звітів про прогрес для різних зацікавлених
сторін, включаючи працівників, членів правління та ке$
рівників підрозділів;

— забезпечення того, щоб пріоритети управління
ризиками відображалися в стратегічних планах ком$
панії;

— формулювання та реалізація стратегій забезпе$
чення ризику, пов'язаних з передачею, зберіганням та
використанням інформаційних даних систем;

— оцінка можливих операційних ризиків, які мо$
жуть виникнути внаслідок помилок людини або збоїв у

Рис. 2. Екосистема управління стратегічними ризиками на підприємстві

Джерело: узагальнено автором на основі ISO 31000:2018 [14].
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системі, які можуть порушити або вплинути на бізнес$
процеси компанії;

— CRO також розробляє різні стратегії для
мінімізації впливу ризику та визначає відповідні реакції
на випадки, коли люди стають помилками або збоями в
системі;

— Визначення рівня ризик$апетиту організації та
встановлення рівня ризику, який організація здатна та
бажає взяти на себе;

— розробка бюджетів для проєктів, пов'язаних з
ризиками, та нагляд за їх фінансуванням;

— проведення "гарантій ризику" та належної пере$
вірки від імені організації у випадках злиття, поглинан$
ня та інших ділових угод.

ВИСНОВКИ
Управління стратегічним ризиком дозволяє

підприємству перейти від оборони (пошуку рішень для
подолання наслідків настання ризиків) до атаки. Не$
керований ризик є найбільшим джерелом марнотрат$
ства компанії та економіки загалом. Великі проєкти
зазнають невдачі, клієнти постійно змінюються і про$
позиції стають вже не актуальними, бренди зазнають
руйнування, окремі галузі не можуть заробити прибут$
ки, зміна технологій або поява унікального конкурен$
та на ринку можуть знищити десятки підприємств, ком$
панії заходять у період стагнації. Коли всі ризики на$
стають, їх наслідки можуть бути фатальними для будь$
якого підприємства. Однак всі ці ризики можна зрозу$
міти, ідентифікувати, передбачити, пом'якшити або
відвернути і, таким чином, уникнути небажаних
збитків.

Проте успіх компанії з управління стратегічними
ризиками залежить від системного підходу роботи з
ними. Аналізуючи всі групи стратегічних ризиків разом,
підприємству легше розробити план дії щодо подолан$
ня небажаних наслідків від можливого настання цих
ризиків. Слід зауважити, що окремі групи стратегічних
ризиків можуть бути актуальними на різних етапах роз$
витку компанії. Очевидно, що ризик стагнації буде ха$
рактерним для підприємств, що досягли етапу старіння
(занепаду), тоді як окремі групи стратегічних ризиків
(ризик технології чи ризик зниження прибутковості га$
лузі) не мають жодного відношення до життєвого цик$
лу організації.

Збалансований системний підхід до управління стра$
тегічними ризиками підприємства може забезпечити
стабільний ріст організації та досягнення її стратегіч$
них цілей.
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SYSTEMATIZATION OF BENEFITS OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS IN THE PROCESS
OF FORMATION OF ENTERPRISE KNOWLEDGE

Статтю присвячено проблемам систематизації позитивних результатів функціонування інтегрованих

систем управління (ІСУ) як елементу зовнішнього контексту підприємства та перетворення їх у знання

підприємства. На основі вивчення досліджень результатів формування та розвитку ІСУ підприємств

різних країн, переважно європейських, розроблено ознаки та групи класифікації позитивних резульJ

татів ІСУ. Продемонстровано використання цієї класифікації для представлення результатів ІСУ, як сисJ

теми чинників. Такий підхід до систематизації результатів ІСУ може бути застосований у подальших

розробках для побудови моделі оцінки зрілості ІСУ, а також при плануванні результатів ІСУ. ЗапропоноJ

вані методичні підходи до перетворення зовнішніх знань позитивних результатів ІСУ у внутрішні знанJ

ня підприємства можуть бути використані у побудові підсистеми управління знаннями відповідно станJ

дартам ISO 9001:2015 та ISO 30401:2018.

The article addresses systematisation of positive outcomes of functioning of integrated managerial systems

(IMS) as external context elements of an enterprise that may be transformed into enterprise's knowledge.

Several reasons make this topic actual. First, there is a perceived by many scholars and practitioners believe

that growing level of complexity of internal processes from one hand, and turbulence in external environment,

from the other demand for integration of managerial approaches and tools in order to assure a holistic course of

management of enterprises. This idea is being feed by many reported problems while standardisation of internal

processes. Second, there is a growing experience in adopting and development of IMS that contributes to further

development of the concept of IMS and its application. There are researches in the field, however not to the same

extent in different countries. The researches in Ukraine are undertaken with some retard to global mainstream.

Practice of development of ISM in Ukraine rests relatively understudied. Third, there are evidences that little

attention is payed to management of knowledge in ISM, which is generally underestimated though the maturity

of the concept of management of knowledge itself and presence of the ISO standard in the field. There perceives

a need of methodical support for enterprises in order to development a better practice of management of knowledge

as an internal driver of the development of enterprises.

The article contains a brief review of positive outcomes of ISM development in a number of countries, mostly

European; classification base of the positive outcomes is also elaborated. Application of the base to the ISM

outcomes allows outlining a set of factors, affecting ISM. This approach to systematisation of ISM may be well
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес інтеграції систем управління почав активно

розвиватись у світовому масштабі з початку поточного
століття. Підприємства побачили потенційні переваги у
поєднанні схожих елементів стандартизованих підсис$
тем управління. Переважно вони орієнтувались тільки
на підвищення економіко$фінансових результатів, од$
нак палітра отриманих результатів виявилась значно
ширшою. У відсутності методичних засад формування
інтегрованих систем управління (ІСУ) кожне підприєм$
ство йшло своїм шляхом. Накопичені ними знання та
досвід на даний момент представляють значний інтерес
для наукової та бізнес спільноти. Узагальнення та сис$
тематизація знань та досвіду різних підприємств може
бути трансформована у нові знання кожного конкрет$
ного підприємства, яке прагне удосконалення своєї ІСУ.
Інструментом перетворення зовнішньої інформації у
знання підприємства має стати підсистема управління
знаннями. Використання концепції управління знання$
ми в контексті ІСУ має великий потенціал для підвищен$
ня результативності управління підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом спостерігається збільшення кіль$

кості наукових публікацій, присвячених різним аспек$
там інтегрованих систем управління (ІСУ) [1, с. 189]. Це
збільшення відповідає зростанню кількості підприємств,
що впровадили ІСУ [2—4]. У останні декілька років, з
певним запізненням по відношенню до зарубіжних тен$
денцій спостерігається активізація інтересу до темати$
ки ІСУ в Україні. Разом із тим, особливості ІСУ в Ук$
раїні загалом залишаються маловивченими. Така ж си$
туація спостерігається у низці інших країн [1; 5].

Вагомий внесок у розвиток теорії та практики фор$
мування та розвитку інтегрованих систем управління
внесли такі зарубіжні та українські вчені: М. Азіф,
Е. де Брюін, Л.М. Віткін, П. Домінгус, Т. Йоргенсен,
П. Лопес$Фресно, П.Я. Каліта, С. Карапетрович, П. Сам$
пайо, В. Сіва, А. Сімон, С. Зенг та ін. Однак низка пи$
тань залишається актуальною і далі. Так, постійної уваги
потребують питання позитивних та негативних резуль$
татів формування та розвитку ІСУ, чинників, що
збільшують, або зменшують дієвість ІСУ, перешкоджа$
ють її функціонуванню. Питання використання цієї
інформації підприємствами для покращення ефектив$
ності системи управління є слабо дослідженими. Управ$
лення знаннями для більшості підприємств, зокрема
українських, є новим напрямом розвитку ІСУ.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка методичних підходів до

систематизації позитивних результатів функціонуван$
ня інтегрованих систем управління як елементу зовніш$
нього контексту підприємства та перетворення їх у
знання підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття інтеграції систем управління в економічній
літературі використовується по відношенню до стандар$

applied in further researches aimed at development of maturity assessment model for ISM as well as at planning,
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тизованих та нестандартизованих систем управління.
Найчастіше досліджуються аспекти інтеграції стандар$
тизованих систем управління якістю, екологічного
управління, управління гігієною та безпекою праці [6].

У своєму дослідженні ми фокусуємо свою увагу на
інтеграції стандартизованих цільових підсистем управ$
ління, як окремому випадку загального інтеграційного
процесу в управлінні підприємством, що є актуальним
на сучасному етапі економічного розвитку у світовому
масштабі.

Для визначення сутності ІСУ важливе значення має
поняття рівня інтеграції. У ранніх дослідженнях ІСУ
було виділено три рівні інтеграції підсистем управлін$
ня: нульова інтеграція (окреме впровадження підсистем
без інтеграції між собою), часткова та повна [7; 8].

З розвитком концепції ІСУ було запроваджено по$
няття зрілості ІСУ, для оцінки якої встановлюються
рівні зрілості інтегрованої системи [9—11]. Рівні зрілості
ІСУ пов'язані з досягненням нею певних суттєвих по$
зитивних результатів.

Дослідження тематичних напрямків у рамках загаль$
ної тематики ІСУ демонструють підвищену зацікав$
леність питаннями позитивних результатів та чинників
протидії у процесах її впровадження, функціонування
та розвитку [1]. Рядом авторів були зроблені спроби
систематизації позитивних результатів та різнорідних
проблем, пов'язаних з формуванням та функціонуван$
ням ІСУ [7; 12].

Більш розробленою, розвиненою є класифікація по$
зитивних результатів ІСУ. Найчастіше вона представляє
результати інтегрованої системи, як цілісного механізму.
Хоча є підхід, де спочатку систематизують переваги окре$
мих підсистем, які є складовими ІСУ, і далі, вони інтегру$
ються [7]. Недоліком такого підходу є те, що він не врахо$
вує синергетичні результати інтегрованої системи.

Різнорідність проблем, пов'язаних з формуванням
та функціонуванням ІСУ, обумовлює потребу їх систе$
матизації. Однак нами виявлено лише одне джерело, де
вони представлені у систематизованому вигляді [12].

Питання доцільності класифікації позитивних та
негативних результатів діяльності ІСУ та проблем, з
якими стикаються підприємства в процесі формування
та розвитку ІСУ не підіймається, але вказується на те,
що не всі дослідники вважають це необхідним.

Ряд авторів [1, 5, 8, 13] доводять, що підприємства
не використовують при формуванні своїх ІСУ резуль$
тати наукових досліджень. Хоча їх врахування на етапі
проєктування ІСУ дозволило б уникнути неефектив$
ності побудованої системи, наприклад, правильно про$
писати процеси в сфері дії ІСУ, або врахувати при пла$
нуванні розвитку ІСУ збалансований розвиток її скла$
дових, без перекосів у бік пріоритетного розвитку управ$
ління якістю.

Цей факт підводить нас до висновку про те, що
підприємства не приділяють уваги управлінню знання$
ми, не розуміють його ролі в ІСУ. Хоча концепція уп$
равління знаннями є досить зрілою. Основні публікації
за зазначеною темою відносяться до початку ХХІ ст. Є
приклади успішного впровадження управління знання$
ми організаціями різних країн.
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Формальна вимога до такого елементу управління,
як знання організації, вперше з'явилась у поточній версії
стандарту ISO 9001:2015. Чітких формальних вимог до
структури та/або форми цього елементу управління
немає. Підприємство саме визначає, які дані їй потрібні
для підтримування здатності реагувати на "змінення
потреб і тенденцій" [14, п. 7.1.6]. Певні пояснення щодо
інформаційного змісту підсистеми управління знання$
ми організації надано у ISO/TS 9002 [15], який було вве$
дено у дію в Україні з 01.01.2019 р. Зауважимо, що цей
документ орієнтований переважно на внутрішній кон$
тент, на накопичення внутрішнього досвіду організації
та розповсюдження його в її межах. Серед фахівців з
ІСУ існує також протилежна точка зору, де в управлінні
знаннями організації першорядне значення надається
відстеженню зовнішнього контенту [11].

Ми дотримуємось збалансованого
підходу до вивчення зовнішнього та
внутрішнього контенту організацій.
Бачимо значну роль підсистеми управ$
ління знаннями у процесі розвитку
ІСУ, а також значний потенціал управ$
ління знань у підвищенні результатив$
ності та ефективності ІСУ. Ми також
виходимо з розуміння того, що кожна
організація, яка функціонує більше
року, має свій досвід та певні інстру$
менти управління знаннями, навіть
якщо вони не утворюють цілісну сис$
тему в структурі її управління.

Найсвіжішим методичним інстру$
ментом організації управління знання$
ми для підприємств став стандарт ISO
30401 [16], опублікований наприкінці
2018 р. Він містить вимоги до форму$
вання системи управління знаннями,
яка на практиці може стати черговою
відокремленою функціональною зо$
ною в структурі підприємства, котра
слабко пов'язана з іншими. З метою

ефективної реалізації підсистеми управління знаннями,
як потужного внутрішнього каталізатору розвитку уп$
равління, потрібно розробити для підприємств певні
методичні рекомендації.

Загальний концептуальний підхід до підсистеми уп$
равління знаннями підприємства представлений на ри$
сунку 1.

Процес управління знаннями є креативним за сут$
тю. Це означає, що на практиці підсистема управління
знаннями може вступити у конфлікт з досить бюрокра$
тизованою підсистемою управління якістю. Подібний
феномен було виявлено у процесах взаємодії між підси$
стемою управління якістю та екологічним управлінням
[17]. Доведено, що інноваційний підхід, якого вимагає
екологічний менеджмент, зустрічає протидію з боку бю$
рократичного механізму управління якістю.

Рис. 1. Концептуальна схема процесу управління знаннями організації

Джерело: розроблено автором.

Рис. 2. Місце класифікації виявлених позитивних результатів ІСУ у циклі навчання Д. Колба
Джерело: розроблено автором.
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Ризико$орієнтований харак$
тер управління підприємством пе$
редбачає [14, 16, 18, п. 6.1]

— гарантування досягнення
організацією запланованих ре$
зультатів;

— запобігання або послаблен$
ня дії негативних наслідків;

— забезпечення постійного
покращення.

Це означає, що формування
ефективної системи управління
вимагає від підприємства наявності
у нього актуальної інформації про
світовий досвід отримання пози$
тивних та негативних результатів
системами управління на
мікрорівні. З цієї точки зору, на$
бирає доцільності та актуальності
завдання збору інформації щодо
позитивних результатів та різнор$
ідних проблем, пов'язаних з фор$
муванням та функціонуванням
ІСУ, з подальшою її систематиза$
цією підсистемою управління
знань.

Стандарт [16] рекомендує дві
ознаки для систематизації запла$
нованих результатів: а) за типами
(бізнес$результати; організаційні
результати; результати, пов'язані
зі споживачами; результати, пов'я$
зані з екологічною та соціальною
сферами) та б)  за способами пред$
ставлення результату (матеріальні
та нематеріальні).

Різними групами дослідників
були запропоновані такі класифі$
кації позитивних результатів ІСУ
[7; 9; 10; 11; 19; 20]: 1) розподіл на
внутрішні та зовнішні; 2) розподіл
відповідно до результативності (продуктивність) та
ефективності (фінансові показники) діяльності підприє$
мства; 3) систематизація відповідно сфері виявлення: ви$
робничі, клієнтські, мотивації персоналу; 4) такі, що
мотивують до формування ІСУ, та такі, що виявляють$
ся в ході впровадження ІСУ; 5) відповідно етапам роз$
витку ІСУ.

З нашої точки зору, з наведених класифікацій пози$
тивних результатів ІСУ найбільшу цінність мають озна$
ки відношення до підприємства (внутрішні та зовнішні
результати) та відповідності етапам формування та роз$
витку ІСУ. Систематизація позитивних результатів, а
також, чинників, які створюють перешкоди, за ознакою
"етапи формування та розвитку ІСУ", на наш погляд, є
дуже корисною для проектування інтегрованої систе$
ми та планування подальшого її розвитку після впро$
вадження. З цією ж метою доцільно доповнити класиф$
ікацію позитивних результатів ІСУ ознакою "за харак$
тером цілей" (стратегічні та тактичні) та ознакою відпо$
відності потребам основних стейкхолдерів (зацікавле$
них сторін). Дослідження [20] виявило, що очікувані
позитивні результати, пов'язані з основними стейкхол$
дерами є мотивуючими для формування та розвитку
ІСУ. Серед трьох виявлених мотивуючих факторів два
пов'язані із зацікавленими сторонами: 1) задоволення
вимог клієнтів та 2) відгук на виклик уряду. На не$
обхідність розуміння вимог та очікувань зацікавлених
сторін також вказують вимоги стандартів на системи уп$
равління, зокрема управління знаннями організацій [16,
п.4.2].

На основі вивчення низки опублікованих наукових
досліджень, проведених у різних країнах світу, нами
розроблена система класифікаційних ознак та груп для

проведення систематизації виявлених позитивних ре$
зультатів ІСУ. На рисунку 2 вона представлена як
інструмент управління знаннями в циклі навчання (або
пізнання), запропонованого Д. Колбом [21].

Зауважимо, що дослідження доводять схожість по$
зитивних результатів та проблем, з якими стикаються
підприємства різних європейських країн в процесі
формування та розвитку ІСУ [22]. Не знайдено дослід$
жень схожості та розбіжностей ІСУ інших країн. Йор$
генсен Т. та ін. [8] стверджують, що не існує "єдиного
найкращого способу" управління усіма елементами ІСУ
підприємств різних країн, оскільки контекст та умови
функціонування в різних країнах мають свої відмінності.
Цей висновок фактично обгрунтовує необхідність ви$
користання систематизації виявлених позитивних ре$
зультатів та проблем ІСУ за ознакою "країна виявлен$
ня".

Результати, які підприємство отримує в процесі роз$
витку ІСУ, пов'язані між собою, отримання одних надає
можливість отримати наступні і т.д. Тому їх можна
характеризувати як чинники результативності ІСУ
(табл. 1). Такий підхід рекомендуємо використовувати
під час планування результатів ІСУ. Також система чин$
ників результативності добре узгоджується з етапами
зрілості ІСУ, що дозволяє її використання для побудо$
ви моделей оцінки зрілості інтегрованої системи управ$
ління.

Підсистеми управління знаннями виявляються дуже
ефективними у справі усунення або послаблення не$
доліків ІСУ. З цією метою підприємствам доцільно ви$
вчати не тільки позитивний, но також негативний досвід
інших підприємств, який досліджується та висвітлюєть$
ся у наукових джерелах.

Таблиця 1. Система чинників результативності ІСУ промислових підприємств

Джерело: розроблено автором за [8; 11].

Напрям 
розвитку 
ІСУ 

Характер чинників Внутрішні чинники Зовнішні 
чинники 

Первинні чинники 
 

− Підвищення якості процесів управління 
підприємства на основі чіткої стратегії, 
моделі та методології інтеграції 
(підвищення продуктивності) 

- 

Спрямовані на потреби 
працівників підприємства 

− Підвищення вмотивованості персоналу 
підприємства до розбудови ІСУ. 
− Підвищення конкурентоспроможності 
персоналу через розвиток (оновлення) 
знань та навичок 

- 

Чинники суб’єктивного 
характеру 
 

− Підвищення відповідальності персоналу.
− Підвищення ефективності прийняття 
рішень  

- 

Проміжні чинники 
об’єктивного характеру 
 

− Розвиток активів підприємства, зокрема 
нематеріальних. 
− Підвищення якості процесів 
підприємства (без процесів управління). 
− Зниження витрат 

Покращення 
позиції 
підприємства 
у ланцюгах 
поставок 

Спрямовані на потреби 
клієнтів підприємства 

− Підвищення якості продукції та послуг. 
− Скорочення термінів виходу на ринок 

Підвищення 
лояльності 
клієнтів 

Короткострокові, 
спрямовані на потреби 
власників або акціонерів, 
кредиторів (банки), 
персоналу, постачальників 
підприємства 

− Збільшення виручки. 
− Збільшення грошового потоку. 
− Підвищення рівня виконання бюджету. 
− Підвищення доходності (прибутковості).
− Підвищення доходу від інвестованого 
капіталу 

Збільшення 
кількості 
клієнтів 
 
 

 

Довгострокові, спрямовані 
на потреби власників або 
акціонерів, інвесторів, 
персонал, постачальників 
підприємства 

− Підвищення конкурентоспроможності та 
стійкості підприємства. 
− Підвищення інтелектуального капіталу 
підприємства. 
− Підвищення вартості власного капіталу 

Отримання 
відносної 
ринкової 
влади у 
ланцюгах 
поставок. 
Укріплення 
іміджу 
підприємства 
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Так, проблема нерозуміння концепції інтеграції си$
стем управління вирішується підсистемою управління
знаннями шляхом розповсюдження знань у різних
відповідних формах. Проблема завищеного рівня бю$
рократизації процесів ІСУ може бути збалансована ви$
сокою інтерактивністю підсистеми знань, формуванням
умов і можливостей для кожного працівника поділитись
своїми знаннями, ідеями, досвідом, надання дискусій$
них платформ для неформального обговорення
внутрішніх функціональних проблем на міжфункціо$
нальному рівні без створення формальної проектної
групи. Водночас це призведе також до інших покращень:
активізації інноваційного підходу у прийнятті управлі$
нських рішень, підвищення гнучкості системи управлі$
ння, поступовому вирівнюванню вагомості діяльності
підсистем ІСУ та доведенню їх співвідношення до опти$
мального рівню, з точки зору цілей та завдань підприє$
мства.

Однак проблема дефіциту людських ресурсів скоріш
за все тільки підсилиться з інтеграцією підсистеми уп$
равління знань. Працівники, які обслуговують підсис$
тему управління знань, мають бути спроможні до ре$
зультативного та ефективного виконання усіх дій у
циклі навчання (або пізнання) [21], що на практиці зус$
трічається нечасто.

Дослідники ІСУ відзначають низький рівень взає$
модії функціональних зон [19], що унеможливлює по$
будову єдиної культури організації. Проблема форму$
вання організаційної культури вказується багатьма на$
уковцями, як один з основних негативних результатів
помилок на етапі формування ІСУ, та водночас, як фак$
тор, який створює обмеження для розвитку ІСУ [12]. З
нашої точки зору, підсистема управління знаннями на
підприємстві має стати, серед вирішення інших завдань,
інструментом формування культури організації завдя$
ки розповсюдженню та оновленню знань в організації,
персонального інтелектуального та культурного роз$
витку працівників.

ВИСНОВКИ
Інтеграція управління не може і не повинна обме$

жуватись поєднанням стандартизованих підсистем уп$
равління. Вона має здійснюватись між всіма функціо$
нальними структурами підприємства для підвищення
результативності та ефективності його управління.
Інструментом зниження міжфункціональних конфлік$
тів на підприємстві має стати управління знаннями.

Правильно організована підсистема знань підвищить
холістичність та гнучкість системи управління підприє$
мства, його адаптивну спроможність. Кожне підприєм$
ство має усвідомити значущість накопичення та вико$
ристання знань та досвіду не тільки внутрішніх, але та$
кож зовнішніх.

Розроблені нами методичні підходи до системати$
зації та перетворення зовнішніх знань позитивних ре$
зультатів ІСУ у внутрішні знання підприємства можуть
бути використані при побудові підсистеми управління
знаннями відповідно стандартам ISO 9001:2015 та ISO
30401:2018.

Результати ІСУ, представлені як система чинників
її результативності, добре узгоджується з етапами
зрілості, тому може бути застосована для побудови
моделі оцінки зрілості ІСУ, а також при плануванні ре$
зультатів ІСУ, наприклад, у вигляді "дерева результатів".
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Метою статті є проведення моніторингу світового досвіду інноваційного управління медіа платформами в
умовах перманентних кризових явищ. Обгрунтовано, що для оцінки моніторингу світового досвіду інноваційJ
ного управління медіа платформами пропонуємо проаналізувати міжнародні рейтинги та місце України в них,
зокрема: Індекс свободи преси (World Press Freedom Index), Індекс економічної свободи (Index of Economic
Freedom), Глобальний Інноваційний індекс (Global Innovation Index).

Проаналізовано, що за 10 років Україна підвищила свій рейтинг у свободі преси з 131 позиції у 2010 році до 96
позиції у 2020 році. Індекс роботи ЗМІ репортери без кордонів розраховують з таких параметрів, як умови
роботи журналістів, самоцензура, повний захист та інституційна прозорість, різноманіття медіа та їхня незаJ
лежність. Україна незначно покращила свої позиції у рейтингу свободи ЗМІ.

Доведено, що у 2020 році Індекс економічної свободи України підвищився до позначки 54,9, тобто за осJ
танні десять років зміна індексу відбулася майже на 8,5 балів. Необхідно відмітити позитивну динаміку зросJ
тання показника за даним індексом, що говорить про ефективні структурні трансформації в Україні. Оцінка
економічної свободи в Україні становить 52,3, що робить її економіку на 14Jму місці найвищою в Індексі 2019
року. Її загальний бал збільшився на 0,4 бала, внаслідок поліпшення фіскального здоров'я, свободи бізнесу та
прав власності випереджаючи зменшення свободи праці та торгівлі. Україна займає 44 місце серед 44 країн
регіону Європи, а її загальний бал нижчий за середні показники в регіоні та світі. Прогрес відстає від багатьох
необхідних, але суперечливих структурних реформ, таких як скорочення субсидій та підвищення енергетичJ
них тарифів, фіскальне зміцнення, і боротьба з корупцією.

Глобальний інноваційний індекс в Україні з 2013 року підвищився з 71 позиції до 47 позиції у 2019 році.
Таке позиціювання України у світовому рейтингу говорить про те, що розбудова національної економіки дозJ
воляє здійснювати інноваційну діяльність. У 2019 році за даними Глобального Інноваційного індексу ТОПJ10
країн, що мали найвищий рівень інноваційної діяльності, до яких належить: Швейцарія, Швеція, Сполучені
Штати Америки, Нідерланди, Великобританія, Фінляндія, Данія, Сінгапур, Німеччина та Ізраїль.

The purpose of the article is to monitor the world experience of innovative management of media platforms in
conditions of permanent crisis. It is substantiated that to assess the monitoring of the world experience of innovative
management of media platforms we propose to analyze international ratings and Ukraine's place in them, in particular:
Index of Freedom of the Press (World Press Freedom Index), Index of Economic Freedom (Index of Economic Freedom),
Global Innovation Index Index).

It is analyzed that in 10 years Ukraine has increased its rating in freedom of the press from 131 positions in 2010 to
96 positions in 2020. Reporters Without Borders calculates the media performance index on such parameters as working
conditions of journalists, selfJcensorship, full protection and institutional transparency, media diversity and their
independence. Ukraine has slightly improved its position in the ranking of media freedom.

It is proved that in 2020 the Index of Economic Freedom of Ukraine increased to 54.9, ie for the last ten years the
index has changed by almost 8.5 points. It should be noted the positive dynamics of growth of the indicator according
to this index, which indicates effective structural transformations in Ukraine. The assessment of economic freedom in
Ukraine is 52.3, which makes its economy in 14th place the highest in the 2019 Index. Its overall score increased by
0.4, due to improved fiscal health, business freedom and property rights, outpacing the decline in labor and trade
freedom. Ukraine ranks 44th among 44 countries in the European region, and its overall score is lower than the regional
and global averages. Progress is lagging behind many necessary but controversial structural reforms, such as reducing
subsidies and raising energy tariffs, fiscal strengthening, and fighting corruption.

The Global Innovation Index in Ukraine has risen from 71 positions in 2013 to 47 positions in 2019. This positioning
of Ukraine in the world ranking suggests that the development of the national economy allows for innovative activities.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Для формування напрямів розвитку медіа платформ

в Україні необхідно зауважити про важливість напра$
цювання світового досвіду. Адже, як показує практика
країни з розвинутою економікою найбільше фінансо$
вих ресурсів витрачають на інновації, задля добробуту
населення. Тому вивчення передового досвіду впровад$
ження медіа платформ значно розширить можливості
їх адаптації. Окрім цього, існує необхідність проведен$
ня моніторингу управління медіа сферою за допомогою
міжнародних індексів. Дані світових рейтингів покажуть
наскільки в Україні змінилися політичний, економічний,
соціальний клімати після впровадження реформ, відно$
вилася довіра інвесторів для вкладання інвестицій в інно$
вації. Отже, здійснення моніторингу світового досвіду
інноваційного управління медіа платформами в умовах
перманентних кризових явищ є досить актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Особливостям дослідження моніторингу стану й

обгрунтування перспектив розвитку медіа платформ,
приділено значну увагу вітчизняними та зарубіжними
вченими, зокрема: Лашковська Х., Коррея К., Коста Х.,
Ситнік О., Ковалем С., Чорною І. та ін. У сфері позиці$
ювання України у міжнародних рейтигах багато до$
сліджень здійснено науковцями Іртищевою І., Стегней М.,
Крамаренко І., Козаченко Л. Але водночас проведенню
моніторингу світового досвіду інноваційного управлін$
ня медіа платформами в умовах перманентних кризо$
вих явищ не приділено достатньо уваги, а тому заслуго$
вує на дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення моніторингу світового

досвіду інноваційного управління медіа платформами в
умовах перманентних кризових явищ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для оцінки моніторингу світового досвіду іннова$
ційного управління медіа платформами пропонуємо
проаналізувати міжнародні рейтинги та місце України
в них, зокрема: Індекс свободи преси (World Press
Freedom Index), Індекс економічної свободи (Index of
Economic Freedom), Глобальний Інноваційний індекс
(Global Innovation Index) та Підіндекс "Інновації" Індек$
су глобальної конкурентоспроможності.

Сьогодні медіа сферу відносять до креативної
індустрії, що уявляє собою окремий сектор економіки,
в основні якої є інтелектуальна діяльність. Окремо не$
обхідно наголосити, що є індекси, змістовність яких
показує рівень креативності.

Лошковська Х. С. у своєму дослідженні при вивченні
парадигмального підходу до визначення індексної моделі
креативності зазначає, що "Найбільш поширеним підхо$
дом до оцінки креативності країн, регіонів та міст є індек$
сний, започаткований Р. Флоридою — Індекс креатив$
ності, розвинений і доповнений іншими науковцями у
відповідності до потреб національної економіки. Зазна$
чимо, що просторовий чинник у оцінці креативності при$
сутній у Індексі креативності Балтимору (Baltimore
Creativity Index) (BCI), що був розроблений науковцями
Золтаном Ачем та Монікою Мед'єші з урахуванням мо$

Ключові слова: моніторинг, регіональні медіа платформи, медіа сфера, засоби масової інформації, управ�
ління, індекси.

Key words: monitoring, regional media platforms, media sphere, mass media, management, indices.

делі Р. Флориди для оцінки потенціалу трансформації
Балтімору в креативній сфері. До неї було включено та$
кий вимір, як "територія", що включає територіальні та
комунальні послуги, а також "індекс доступності жит$
ла". З іншого боку, зазначене дослідження вказує на гео$
графічну близькість Балтімору до Вашингтона, що є виз$
наним креативним і високотехнологічним епіцентром" [1,
c. 43]. У інших підходах до оцінки Індексу інноваційності
теж опосередковано включено показники, які відобра$
жають місце локалізації креативних індустрій, просто$
ровий аспект включено до розрахунку Індексу креатив$
ного міста Ч. Лендрі та Дж. Хаямса, а також враховують
масштаби поширення креативної економіки [1, c. 43].

Карлосом Мігель Коррея і Хосе да Сілва Коста зап$
ропонований  Індекс креативного простору (CSI), що
має на меті бути комплексним покажчиком, збираючи
найкращі аспекти існуючих та доповнюючи їх додатко$
вими ознаками. Індекс був розроблений як універсаль$
ний (він повинен вміти аналізувати різні реалії та допус$
кати порівняння по всьому світу), гнучким (він повинен
бути адаптованим для роботи з різними сферами дії —
рівень країни, регіональний рівень та рівень міста — та
з різними даними джерела), ефективний (він повинен
охоплювати якомога більше аспектів творчого явища,
зберігаючи дані легко і просто) та неупередженими (кре$
ативність не залежить від одного виміру, і важливо, щоб
індекс був широким і правильним зважено для кращої
політики) [2]. Однак відсутність розрахунків за даними
індексами не уможливлює їх розкриття.

Найбільш змістовний рейтинг, що розкриває процес
розвитку медіа сфери є індекс свободи преси (World
Press Freedom Index).

Індекс свободи преси (World Press Freedom Index) —
це індекс, що визначає рівень свободи преси в країні. Індекс
розраховується за допомогою даних анкетування [3].

Україна має різноманітний медіа$ландшафт, і її
органи влади прийняли ряд довгоочікуваних реформ
після революції 2014 року, включаючи закон про про$
зорість власності ЗМІ. Однак ці прибутки неміцні, як
показало недостатність фінансування нового незалеж$
ного громадського мовника. Набагато більше потрібно
для послаблення олігархів жорсткого зчеплення зі ЗМІ,
заохочення редакції. Динаміка індексу свободи преси в
Україні (World Press Freedom Index) за 2010—2019 рр.,
прогноз 2020 року наведено на рисунку 1.

За 10 років Україна підвищила свій рейтинг у свободі
преси з 131 позиції у 2010 році до 96 позиції у 2020 році.
Індекс роботи ЗМІ репортери без кордонів розраховують
з таких параметрів, як умови роботи журналістів, само$
цензура, повний захист та інституційна прозорість, різно$
маніття медіа та їхня незалежність. Україна незначно по$
кращила свої позиції у рейтингу свободи ЗМІ. Про це
свідчить щорічний звіт правозахисної організації Репор$
тери без кордонів. У ньому вітчизняна свобода преси у 2018 році
знаходиться на 101 місці з 180 позицій. Порівняно з мину$
лим роком, Україна піднялась на одну позицію [4].

Сьогодні ми живемо у найбільш процвітаючий час в
історії людства. Бідність, хвороби та незнання відсту$
пають у всьому світі, що значною мірою пояснюється
просуванням економічної свободи. У 2020 році принци$
пи економічної свободи, які підживили цей монумен$
тальний прогрес, вкотре вимірюються в Індексі еконо$
мічної свободи (Index of Economic Freedom), щорічно$
му путівнику, опублікованому Фондом Спадщини, ана$
літичним центром № 1 Вашингтона. Index of Economic

In 2019, according to the Global Innovation Index of the TOPJ10 countries with the highest level of innovation, which
include: Switzerland, Sweden, the United States, the Netherlands, the United Kingdom, Finland, Denmark, Singapore,
Germany and Israel.
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Freedom охоплює 12 свобод — від прав
власності до фінансової свободи — у 186
країнах [5].

Оцінка економічної свободи в Україні
становить 52,3, що робить її економіку на
14$му місці найвищою в Індексі 2019 року.
Її загальний бал збільшився на 0,4 бала,
внаслідок поліпшення фіскального здоро$
в'я, свободи бізнесу та прав власності ви$
переджаючи зменшення свободи праці та
торгівлі. Україна займає 44 місце серед 44
країн регіону Європи, а її загальний бал
нижчий за середні показники в регіоні та
світі. Прогрес відстає від багатьох необхі$
дних, але суперечливих структурних ре$
форм, таких як скорочення субсидій та
підвищення енергетичних тарифів,
фіскальне зміцнення, і боротьба з коруп$
цією. У міру покращення економіки, одер$
жаної олігархом в Україні, в 2018 році, ча$
стково через більший приплив грошових
переказів, західні установи виявили, що
вони мають менше можливостей для подаль$
ших реформ, щоб зробити країну більш про$
цвітаючою, демократичною та прозорою.
Україні також потрібно розвивати свої рин$
ки капіталу, приватизувати державні
підприємства, вдосконалювати як свою за$
конодавчу базу, так і верховенство права.

У 2020 році Індекс економічної свободи
України підвищився до позначки 54,9, тобто
за останні десять років зміна індексу відбу$
лася майже на 8,5 балів. Необхідно відмітити
позитивну динаміку зростання показника за
даним індексом, що говорить про ефективні
структурні трансформації в Україні.

Сьогодні розвиваються та розвивають$
ся економіки всіх типів сприяти інноваціям
для досягнення економічного та соціально$
го розвитку. Зараз також краще зрозуміти,
що відбувається інновація у всіх сферах еко$
номіки, не тільки у високотехнологічних
компаніях та сектори технологій. Як резуль$
тат, економіка міцно зосереджуючи свою
увагу на створенні та підтримці звуку та ди$
намічні інноваційні екосистеми та мережі. У
світі спостерігається зростання інвестицій в
інновації за останні роки, вимірюється се$
редніми інвестиціями економіки всіх рівнів розвитку.
Використання інтелектуальна власність (IP) досягла ре$
кордних показників у 2017 та 2018 роках.

Крамаренко І.С. та Козаченко Л.А. зазначають, що в
Україні "Наявні можливості нівелюються поточними ри$
зиками фінансового, політичного, екологічного та техно$
генного характеру, а нестабільність законодавства й не
прогнозованість макроекономічного становища стриму$
ють започаткування масштабних довгострокових інвести$
ційних проектів. Україна володіє значним ресурсним по$
тенціалом та розгалуженою мережею інфраструктури, що
досі залишаються вагомими чинниками інвестиційної при$
вабливості з позицій іноземних інвесторів. Разом з цим,
наявні тенденції, що характеризуються неефективним та
безвідповідальним використанням природних ресурсів
призводять до їх поступового скорочення та екологічно$
го забруднення, а діюча політика короткострокового інве$
стування не сприяє ефективному відтворенню основних
засобів виробництва та інфраструктури" [7].

Глобальний інноваційний індекс (GII) — це розви$
ваючий проект, який грунтується на своїх попередніх
виданнях, включаючи нещодавно доступні дані, і нади$
хається останніми дослідженнями вимірювання інно$
вацій. Цього року модель GII включає 131 країну /
економіку, яка становить 93,5% світового населення та
97,4% світового ВВП у паритеті купівельної спромож$

ності в поточних міжнародних доларах. GII спирається
на два субіндекси — підіндекс інноваційного введення
та підіндекс інноваційного виходу — кожен з яких по$
будований навколо стовпів [8].

Необхідно зазначити, що Глобальний інноваційний
індекс в Україні має позитивну динаміку (рис. 3). Так, з
2013 року індекс підвищився з 71 позиції до 47 позиції у
2019 році. Дане позиціювання України у світовому рей$
тингу говорить про те, що розбудова національної еко$
номіки дозволяє здійснювати інноваційну діяльність.

У 2019 році за даними Глобального Інноваційного
індексу ТОП$10 країн, що мали найвищий рівень іннова$
ційної діяльності, до яких належить: Швейцарія, Швеція,
Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Великобританія,
Фінляндія, Данія, Сінгапур, Німеччина та Ізраїль.

Отже, за оцінкою міжнародних рейтингів Україна
значно підвищила свої позиції у свободі преси, економіці
та інноваціях. Зазначений аналіз показав на сприятли$
вий клімат щодо розбудови медіа платформ в України.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Обгрунтовано, що для оцінки моніторингу світово$

го досвіду інноваційного управління медіа платформа$
ми пропонуємо проаналізувати міжнародні рейтинги та
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Рис. 1. Динаміка зміни Індексу свободи преси в Україні (World Press
Freedom Index) за 2010—2020 рр.

Джерело: згруповано автором за даними: [3].

Рис. 2. Динаміка зміни Індексу економічної свободи (Index of Economic
Freedom) за 2010—2020 рр.

Джерело: згруповано автором за даними [5].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/2020122

місце України в них, зокрема: Індекс сво$
боди преси (World Press Freedom Index),
Індекс економічної свободи (Index of
Economic Freedom), Глобальний Інновац$
ійний індекс (Global Innovation Index).

Проаналізовано, що за 10 років Украї$
на підвищила свій рейтинг у свободі преси
з 131 позиції у 2010 році до 96 позиції у
2020 році. Індекс роботи ЗМІ репортери
без кордонів розраховують з таких пара$
метрів, як умови роботи журналістів, са$
моцензура, повний захист та інституційна
прозорість, різноманіття медіа та їхня не$
залежність. Україна незначно покращила
свої позиції у рейтингу свободи ЗМІ.

Доведено, що у 2020 році Індекс еконо$
мічної свободи України підвищився до по$
значки 54,9, тобто за останні десять років
зміна індексу відбулася майже на 8,5 балів.
Необхідно відмітити позитивну динаміку
зростання показника за даним індексом, що
говорить про ефективні структурні транс$
формації в Україні. Оцінка економічної сво$
боди в Україні становить 52,3, що робить її економіку на
14$му місці найвищою в Індексі 2019 року. Її загальний
бал збільшився на 0,4 бала, внаслідок поліпшення
фіскального здоров'я, свободи бізнесу та прав власності
випереджаючи зменшення свободи праці та торгівлі. Ук$
раїна займає 44 місце серед 44 країн регіону Європи, а її
загальний бал нижчий за середні показники в регіоні та
світі. Прогрес відстає від багатьох необхідних, але супе$
речливих структурних реформ, таких як скорочення суб$
сидій та підвищення енергетичних тарифів, фіскальне
зміцнення, і боротьба з корупцією.

Глобальний інноваційний індекс в Україні з 2013 ро$
ку підвищився з 71 позиції до 47 позиції у 2019 році. Дане
позиціювання України у світовому рейтингу говорить
про те, що розбудова національної економіки дозволяє
здійснювати інноваційну діяльність. У 2019 році за да$
ними Глобального Інноваційного індексу ТОП$10 країн,
що мали найвищий рівень інноваційної діяльності, до
яких належить: Швейцарія, Швеція, Сполучені Штати
Америки, Нідерланди, Великобританія, Фінляндія, Да$
нія, Сінгапур, Німеччина та Ізраїль.
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Рис. 3. Динаміка зміни Глобального Інноваційного індексу
(Global Innovation Index) для України за 2013—2019 рр.

Джерело: згруповано автором за даними [8].


