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INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF STRATEGIC SECURITY MANAGEMENT OF THE NATIONAL
ECONOMY IN THE CONDITIONS OF RISKS AND UNCERTAINTY OF GLOBALIZATION

У статті доведено, що стратегічно важливими задачами національного господарства сучасної УкраїQ

ни є розвиток вітчизняного наукомісткого виробництва, розробка, впровадження, засвоєння інноваційQ

ноQінформаційних технік та технологій, зорієнтованих на вироблення конкурентоспроможної продукції.

Обгрунтовано досліджувати інновації в системі стратегічного управління безпекою національної еконоQ

міки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Зроблено висновок, що нововведення в умовах

інноваційної економіки — це не лише кінцевий комерціалізований підсумок інноваційної діяльності, що

отримав попит серед окремих споживачів, але й проміжні матеріальні чи нематеріальні результати інноQ

ваційного процесу у вигляді реалізованої інноваційної ідеї у сфері маркетингу, менеджменту, управлінQ

ня персоналом, збуту тощо. Систематизовані атрибутивні властивості інновації в умовах інноваційної
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Стратегічно важливими задачами національного

господарства сучасної України є розвиток вітчизняно$
го наукомісткого виробництва, розробка, впроваджен$
ня, засвоєння інноваційно$інформаційних технік та тех$
нологій, зорієнтованих на вироблення конкурентоспро$
можної продукції. Зазначене дозволить задовольнити
економічні інтереси виробництва і широких верств на$
селення за рахунок впровадження та примноження на$
уково$технічного потенціалу країни. За сучасних умов
господарювання стає очевидним, що сировинна за$
лежність не дозволяє підвищити національну безпеку
України. Всеохоплююча техніко$технологічна від$
сталість суб'єктів господарювання, звужений цикл ви$
робництва, відсутність партнерських зв'язків між нау$
кою та бізнесом, сировинна залежність від імпорту ство$
рюють значні загрози соціально$економічній безпеці
держави та унеможливлюють її інноваційний шлях роз$
витку. Зазначені факти обумовлюють актуальність теми
дослідження.

економіки. Проаналізовано ступінь підприємницького ризику внаслідок необхідності постійного пошуQ

ку нових способів ведення бізнесу в мінливому зовнішньому оточенні та в умовах високої конкуренції.

Розмежовано поняття "інноваційна діяльність" та "інноваційний процес" у системі інноваційної еконоQ

міки не завжди має концептуальне значення. Узагальнено систему інноваційності підприємницької діяльQ

ності в інноваційній економіці, якщо підприємець на будьQяких конкретних етапах життєвого циклу прагне

впроваджувати нововведення, нові технології, інноваційні форми управління персоналом або нестанQ

дартні форми взаємодії з конкурентами.

The article proves that strategically important tasks of the national economy of modern Ukraine are the

development of domestic knowledgeQintensive production, development, implementation, mastering of

innovative information techniques and technologies focused on the production of competitive products. It is

reasonable to study innovations in the system of strategic security management of the national economy in the

conditions of risks and uncertainty of globalization. Systematized attributive properties of innovation in the

conditions of innovative economy. It is proved that innovations in the system of innovative economy are

characterized by both static and dynamic forms; in the first case, innovations are considered as the output of the

final product in the system of research and production of a separate cycle, in the second — as the impact of

innovation on organizational, technological, financial, managerial and other decisions over time. The degree of

entrepreneurial risk due to the need to constantly find new ways of doing business in a changing external

environment and in conditions of high competition is analyzed. The distinction between the concept of

"innovation" and "innovation process" in the system of innovative economy is not always conceptual significance.

The innovation process includes a number of successive actions, namely certain stages, the connection of which

forms a complete structural composition of this phenomenon. Innovative entrepreneurship that operates in an

innovative economy is a creative, creative and always risky type of entrepreneurial activity in an unstable

environment, which is manifested as a complex logical process of expanded economic reproduction, which is

carried out by a legal entity or individual and aimed at implementing innovative projects, innovative methods

organization of labor, production of fundamentally new goods, services, technologies, and the result of such

activities is to make a profit due to commercialization and the achievement of public utility. The system of

innovativeness of entrepreneurial activity in the innovative economy is generalized, if the entrepreneur at any

specific stages of the life cycle seeks to implement innovations, new technologies, innovative forms of personnel

management or nonQstandard forms of interaction with competitors.

Ключові слова: інновації, система стратегічного управління, безпека національної економіки, ризики, не�
визначеність глобалізації.

Key words: innovation, strategic management system, security of the national economy, risks, uncertainty of
globalization.

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

Ряд науковців пропонують ототожнювати інновації
та нововведення, пояснюючи це тим, що з англійської
мови термін "innovation" перекладається, як нововведен$
ня. Проте ми більш схиляємося до наукових поглядів
інших науковців, які справедливо пропонують не ото$
тожнювати інновації та нововведення. Як приклад, Ба$
жал Ю.М. визначає інновацію процесом розумової праці
підприємця у економічній, соціальній та технічній сфе$
рах, направленим на створення поліпшених за власти$
востями нових видів товарів, послуг, технологій, ідей,
винаходів, які у результаті комерціалізації на ринку вва$
жаються нововведеннями, здатними принести власни$
ку додатковий дохід [2]. Отже, на думку цих науковців,
нововведення, не можна вважати процесом, бо процес —
це є інновації, а нововведення — результат інновацій$
ного процесу. Ареф'єв С.О. так само пропонує не ото$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/20216

тожнювати зазначені явища [1]. За його думкою, ново$
введення значно вужче поняття і є предметом інновації,
окрім того життєвий цикл нововведення складається з
розробки, проєктування, виготовлення, використання,
старіння, а інновації з зародження, дифузії, рутинізації
тощо. Гнатенко І. вважає, що нововведення може бути
окремим елементом інновації, але не її аналогом [5].
Барна М.Ю., Білецька І.М., Кучерова Г., Лояк Л.М.,
Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos$Kior M.,
Rubezhanska V., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O. зазна$
чають, що основною відмінною ознакою інновації від
нововведення є отримання комерційного ефекту, який
є корисним не лише для підприємця, але і споживача [3;
7—10], що потребує подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Формулювання цілей статті є дослідження інновацій

в системі стратегічного управління безпекою національ$
ної економіки в умовах ризиків та невизначеності гло$
балізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
За нашим баченням, термін "інновація", який при$

таманний інноваційній економіці нового типу, більш
ширший ніж "нововведення", а тому їх не слід ото$
тожнювати. Інновація в умовах інноваційної еконо$
міки — це високоінтелектуальний розумовий процес
діяльності підприємця, державного управлінця або
іншого суб'єкту ринку, який складається з циклів: за$
родження, проєктування, стратегування, бюджету$
вання, виготовлення та комерціалізації. Причому
така інновація повинна приносити результат не обо$
в'язково у грошовому вимірі, але й користуватися
попитом серед споживачів та мати суспільно корис$
ний ефект. Нововведення в умовах інноваційної еко$
номіки — це не лише кінцевий комерціалізований
підсумок інноваційної діяльності, що отримав попит
серед окремих споживачів, але й проміжні матері$
альні чи нематеріальні результати інноваційного
процесу у вигляді реалізованої інноваційної ідеї у
сфері маркетингу, менеджменту, управління персо$
налом, збуту тощо.

З усього різноманіття наведених тлумачень можна
виділити наступні атрибутивні властивості інновації в
умовах інноваційної економіки:

трудомісткий техніко$технологічний та економічний
процес творчо$розумової діяльності підприємця, з чітко
визначеними етапами та життєвим циклом у вигляді про$
міжних нововведень;

концептуальна новизна національного рівня, що
рухає науково$технічний прогрес;

діяльність підприємця, державного управління або
іншого учасника ринку, яка має виробничо$практичну
доцільність та суспільну корисність;

закінчений комерціалізований результат госпо$
дарської або державної діяльності;

активний прояв прогресивності, творчості, індиві$
дуальності, ризикованості та креативності підприємця;

отримання економічної вигоди за рахунок реалізації
управлінських якостей, що призводять до зменшення
проміжних витрат на етапах виробництва або внаслідок
зайняття нового сегменту споживачів при збуті про$
дукції;

надвисокий (вище традиційної діяльності) ризико$
ваний вид суспільно$корисної діяльності.

Інновацій, відкриття, винаходи — є обов'язковими
умовами розвитку інноваційної економіки. Водночас,
інновації не є тотожнім визначенням "відкриттю" чи "ви$
находу. Відкриття — це нове революційне досягнення в
системі інноваційної економіки, що здійснюється на
фундаментальному рівні (квантова теорія Планка, тео$
рія відносності Ейнштейна, каталізатори Циглера$Ната,

методика екстракорпорального запліднення тощо), тоді
як інновація — на прикладному рівні — це транзистори,
пеніцилін, радіотелеграф, інсулін, мобільний телефон,
тощо. Окрім того, відкриття не завжди спрямоване на
отримання прибутку, а скоріше є сходинкою науково$
технічного прогресу в еволюції людства та суспільного
визнання винахідника, проте метою інновації є отриман$
ня підприємницьких прибутків. До того ж винахід може
здійснити одна людина, а інновації — це трудомісткий
процес, який вимагає залучення значної кількості пер$
соналу, що мають творчі, інтелектуальні та креативні
здібності. Винаходу або відкриттю властива ситуація
випадковості, проте інновація вимагає цілеспрямовано$
го процесу діяльності спрямованої на розробку, наукові
дослідження, комерціалізацію, що є досить тривалим і
складним процесом.

Слід визнати, що аналіз розглянутих вище визна$
чень поняття "інновація", з метою виявлення в них за$
гального наукового підходу до пояснення даного фе$
номену в межах функціонування підприємництва в
інноваційній економіці, який би міг стати спільною
квінтесенцією їх узгодженого трактування, значно
утруднений. Зазначене дозволяє спрогнозувати, що
у майбутньому буде відбуватися достатньо тривалий
процес компліментарного синтезу інноваційного ево$
люціонізму та синергетики теорії підприємницьких
систем в умовах інноваційної економіки. Саме вони
на основі сучасної методології будуть задавати тренд
формування логіки визначення сутності "інновації" як
найголовнішого інструментарію ефективного
підприємництва в національній економіці інновацій$
ного типу.

Підсумовуючи розглянуті наукові погляди зауважи$
мо, що для інновацій в системі інноваційної економіки
характерні як статичні, так і динамічні форми; в першо$
му випадку інновації розглядаються як вихід на кінце$
вий продукт у системі науково$виробничого окремого
циклу (одного конкретного), у другому — як вплив інно$
вацій на організаційні, технологічні, фінансові, управ$
лінські та інші рішення в часі (множини циклів). У всіх
випадках інновації викликають кількісні і якісні зміни у
виробничій та соціально$економічній сферах підприє$
мницької діяльності та змінюють господарську мен$
тальність.

Дискусійні положення серед вчених простежу$
ються у визначенні інноваційної діяльності, як і ба$
зової категорії підприємництва в інноваційній еко$
номіці.

Визначення теорії інноваційної діяльності підприє$
мництва має деякі відмінності, проте найбільш точне її
пояснення дається у ст. 1 Закону України "Про іннова$
ційну діяльність", де зазначено, що "…інноваційна
діяльність — діяльність, що спрямована на використан$
ня і комерціалізацію результатів наукових досліджень
та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конку$
рентоспроможних товарів і послуг…" [4].

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про інвести$
ційну діяльність" — "…інноваційною діяльністю є су$
купність заходів, спрямованих на створення, впровад$
ження, поширення та реалізацію інновацій з метою от$
римання комерційного та/або соціального ефекту, які
здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених
в об'єкти інноваційної діяльності…" [4].

У ст. 325 Господарського кодексу України закріп$
лено визначення інноваційної діяльності стосовно сфе$
ри господарювання, під якою визначається: "…діяль$
ність учасників господарських відносин, що здійснюєть$
ся на основі реалізації інвестицій з метою виконання
довгострокових науково$технічних програм з тривали$
ми строками окупності витрат і впровадження нових
науково$технічних досягнень у виробництво та інші
сфери суспільного життя". Ст. 42 Господарського ко$
дексу України закріплює, що "…підприємництво — це
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик
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господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами
господарювання (підприємцями) з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання при$
бутку…" [6].

Крім того, під інноваційною діяльністю розумієть$
ся підприємницька діяльність, яка спрямована на от$
римання нових когнітивних умінь, технологій управ$
ління, специфічних знань в їх синергетичній реалізації
зі стейкхолдерами ринку. При цьому головними умо$
вами ефективності такої діяльності є можливість пе$
редачі отриманих умінь і знань у виробничу і немате$
ріальну сфери, комерційний оборот. Якісною основою
інноваційної діяльності є суспільні відносини в про$
цесі отримання таких нових умінь і знань, які фунда$
ментально досліджуються на науковому та практич$
ному рівнях.

Водночас інноваційна діяльність та інноваційне
підприємництво в умовах інноваційної економіки
відрізняються між собою, бо характеризують різні за
своєю суттю явища та процеси, хоча і підпорядковані
схожим загально$економічним законам та суспільному
розвитку. Інноваційна діяльність більш широке понят$
тя, бо така діяльність притаманна будь$якому виду
людської праці та може здійснюватися як окремим інди$
відом, регіоном або державою в цілому. Особливою ри$
сою такої діяльності, за думкою вченої, є реалізація
наявного інноваційного потенціалу за допомогою різних
методів управління, причому така діяльність не завжди
має приносити дохід та може бути не ризикованою, за
умов досконалості інституціональних умов та стабіль$
ного зовнішнього оточення. Інноваційною діяльністю
також може бути розроблення державної інноваційної
політики, яка створює умови для розвитку інновацій$
ного підприємництва. Інноваційне підприємництво — це

особливий новаторський процес (ча$
стина інноваційної діяльності в на$
ціональній економіці), який здебільш
направлений на отримання підприє$
мницького надприбутку через відтво$
рення, впровадження та розповсюд$
ження нововведень на певних етапах
виробництва і знаходиться у залеж$
ності від інноваційної політики дер$
жави.

Характерною рисою такої діяль$
ності є високий ступінь підприєм$
ницького ризику внаслідок необхід$
ності постійного пошуку нових спо$
собів ведення бізнесу в мінливому
зовнішньому оточенні та в умовах ви$
сокої конкуренції.

Інноваційна діяльність в умовах
інноваційної економіки — це склад$
на система реалізації різних інстру$
ментів, методів, форм управління,
економічних важелів і стимулів, що
використовуються державою, колек$
тивом або приватною особою, з ме$
тою формування механізмів, стра$
тегій або тактик по створенню нової
адаптаційної політики в сфері менед$
жменту, виробництва, послуг, вдос$
коналення технологічних процесів,
форм управління персоналом, про$
гнозування, фінансування. Така
діяльність спрямована на прискорен$
ня інтенсивного економічного роз$
витку, стимулювання науково$тех$
нічного прогресу і підвищення його
соціально$економічної ефектив$
ності.

Важливо також відмітити інший
підхід, зокрема, ототожнення по$
нять "інноваційна діяльність" та

"інноваційний процес" в середовищі національної еко$
номіки, що є досить поширеним явищем у сучасній
науці. Вони є однаковими за своєю суттю та склада$
ються з тотожних етапів: дослідження і розробки;
впровадження; серійне або масове виробництво; спо$
живання.

Розмежування понять "інноваційна діяльність" та
"інноваційний процес" у системі інноваційної економі$
ки не завжди має концептуальне значення. Інновацій$
ний процес включає до себе цілий ряд послідовних дій,
а саме певні етапи (ініціювання новаторської ідеї; мар$
кетингова політика; виробництво інновацій; поширен$
ня на ринку; оцінювання ефективності і дифузія інно$
вацій), з'єднання яких утворює повну структурну ком$
позицію даного явища.

Виходячи із загальної етимології, під процесом
слід розуміти еволюційний розвиток національної
економіки, що складається з ланцюжка окремих подій
або будь$яких явищ, які розвиваються, трансформу$
ються і змінюють один етап розвитку економіки на
інший. Інноваційний процес, за своєю суттю — це
форма реалізації інноваційної діяльності. Тобто,
будь$яка діяльність на мега$, макро$, мікро$, мезорі$
внях здійснюється у формі взаємопов'язаних про$
цесів. Зі сказаного випливає, що під інноваційною
діяльністю слід розуміти діяльність суб'єкта ринку,
тобто процес, спрямований на розробку і подальшу
комерціалізацію результатів закінчених науково$тех$
нічних досліджень в новий або оновлений товар, по$
слугу чи технологічний процес, використаний у прак$
тичній діяльності.

Ретроспективний розгляд становлення інновацій
та підприємництва, дослідження підходів до визна$
чення інновацій, інноваційної діяльності в системі

Джерело: [1—10].

Автор Визначення поняття «інноваційне підприємництво» 
В. Зянько «Інноваційне підприємництво треба розуміти як економічну діяльність зі 

створення та управління інноваційним підприємством з метою розробки, 
впровадження і комерційного використання різного роду інновацій. Інновації 
в цьому випадку виступають специфічним інструментом інноваційного 
підприємництва. Інноваційне підприємництво – це особливий вид 
господарської діяльності орієнтований на інновації. Це діяльність зі 
створення чогось нового, постійного пошуку нових можливостей, 
впровадження нових проектів чи покращення існуючих» 

І. Павленко «Інноваційне підприємництво являє собою не просту механічну сукупність 
факторів виробництва у певному співвідношенні, а складну систему взаємодії 
та взаємовідносин, яка вирізняється якісно новим змістом як порівняти з 
традиційним підприємництвом» 

Л. Ганущак-
Єфименко 

«Інноваційне підприємництво – це особлива підсистема економічних 
відносин, які формуються з приводу створення, впровадження та розширення 
відтворень нововведень» 

Д. Черваньов, 
О.Жилінська 

«Інноваційне підприємництво – це спеціалізована форма підприємницької 
діяльності, мотивована бажанням привласнення інноваційної квазіренти, що 
полягає у цілеспрямованому пошуку неусвідомлених потреб та створенні, 
виробництві і реалізації нової, у т.ч. наукоємної, продукції інвестиційного та 
кінцевого споживання, або задоволенні існуючих потреб шляхом створення 
кращих за своїми властивостями продуктів чи поліпшення процесів» 

Ю. Драчук,  
Н. Трушкіна 

«Під інноваційним підприємництвом розуміється бізнес, який для одержання 
прибутків застосовує якісно нові підходи, сировину, ідеї, продукцію з метою 
задоволення попиту споживачів. Інноваційне підприємництво включає такі 
стадії: пошук інноваційної ідеї, оцінку ідеї, розробку бізнес-плану 
інноваційного проекту, пошук необхідних ресурсів, управління створеним 
нововведенням» 

Г. Болотов, 
Ж. Дерій,  
О. Семченко 

«Інноваційне підприємництво – вияв альтернатив розвитку, пошук нових 
форм, джерел, методів здійснення бізнесу» 

Л. Лояк «Інноваційне підприємництво – це особливий новаторський процес створення 
чогось нового, процес господарювання, в основі якого лежить постійний 
пошук нових можливостей, орієнтація на інновації. 
Воно пов’язане з готовністю підприємця брати на себе весь ризик зі 
здійснення нового проекту чи поліпшення існуючого, а також фінансову, 
моральну і соціальну відповідальність, що виникає при цьому» 

Таблиця 1. Визначення поняття "інноваційне підприємництво"
та його сутність
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інноваційної економіки тощо, дозволяє нам надати
визначення інноваційному підприємництву, яке при$
таманне економіці інноваційного типу. Слід зазна$
чити, що вітчизняні та зарубіжні вчені поняття "інно$
ваційне підприємництво" трактують по$різному. Виз$
начення цього поняття розглянуто детальніше в таб$
лиці 1.

Багато визначень, якими користуються в еко$
номічній науці, є суперечливими. Проте на цей час в еко$
номічній теорії продовжуються наукові пошуки визна$
чення інноваційного підприємництва, яке буде відобра$
жати усі специфічні риси ведення інноваційної діяль$
ності сучасними суб'єктами господарювання в умовах
інноваційної економіки.

На наш погляд, інноваційне підприємництво яке
функціонує в інноваційній економіці — це креативний,
творчий і завжди ризикований вид підприємницької
діяльності в умовах нестабільності зовнішнього сере$
довища, що виявляється як складно$логічний процес
розширеного економічного відтворення, який
здійснюється юридичною або фізичною особою і спря$
мований на реалізацію інноваційних проєктів, нова$
торських методів організації праці, виробництво прин$
ципово нового товару, послуги, технології, причому
результатом такої діяльності є отримання прибутку
внаслідок комерціалізації і досягнення суспільної ко$
рисності.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Концептуальна відмінність нашого визначення

інноваційного підприємництва від інших видів діяль$
ності полягає в тому, що підприємець завжди діє як
творча і креативна особистість, в основі функціону$
вання якої лежить постійний пошук нових можливо$
стей, орієнтацій на інноваційний розвиток внаслідок
постійно зростаючої конкуренції на ринку і розши$
рення потреб населення в специфічних товарах або
послугах.

Саме в такому підприємництві найбільш повною
мірою проявляється готовність підприємця брати на
себе весь непередбачуваний ризик, а також моральну,
соціальну та фінансову відповідальність, які виникають
під час реалізації нової ідей або поліпшення будь$яких
елементів матеріального або нематеріального виду.
Підприємницька діяльність в інноваційній економіці
тільки тоді є інноваційною, якщо підприємець на будь$
яких конкретних етапах життєвого циклу (або на кож$
ному) прагне впроваджувати нововведення, нові техно$
логії, інноваційні форми управління персоналом або не$
стандартні форми (методи, підходи) взаємодії з конку$
рентами.
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У статті, мета якої полягає у аналізі інфраструктурних проєктів, запропонованих США за підтримки

країн G7 та проєкту КНР, з позицій їхнього потенційного впливу на глобальну економічну кон'юнктуру

та економічну безпеку країн, що розвиваються, з виокремленням боргових, технологічних і фінансових

важелів тиску на сталий розвиток, було акцентовано увагу на інституційних інструментах глобального

суперництва. Порівняння проєктів "Відновимо світ у його кращому варіанті" (B3W) та "Пояс і шлях" (BRI)

дозволило встановити відмінності в цілепокладанні: якщо перший заявлено як дієвий інструмент інфраQ

структурного розвитку країн з низьким і середнім рівнем доходів з метою нівелювання існуючих інфраQ

структурних асиметрій з акцентом на навколишньому середовищу, зусиллях з боротьби з корупцією,
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вільному потоці інформації та забезпеченні таких умов фінансування, які дають змогу країнам, що розQ

виваються, уникнути потрапляння у боргову пастку, то другий є знаковою зовнішньополітичною ініціаQ

тивою президента Китаю Сі Цзіньпіна і найбільший в історії глобальний проєкт у галузі інфраструктури,

який передбачає фінансування і будівництво доріг, електростанцій, портів, залізниць, мереж 5G і оптоQ

волоконних кабелів у всьому світі. Встановлено, що останнім часом саме Китай є єдиною країною, яка

пропонує фінансування проєктів критично важливої інфраструктури у країнах з низьким і середнім

рівнем доходу, а висока конкурентоспроможність продукції його підприємств пояснюється не регуляQ

торною конкуренцією, а здатністю швидко перейти від планування до будівництва і високою координаQ

цією діяльності будівельників, фінансистів і державних чиновників. Проаналізовано аргументи експерQ

тного середовища з країн G7 на користь визнання факту сповідування Китаєм "перегонів по низхідній"

(race to the bottom) як стратегі] підвищення конкурентоспроможності продукції національного виробQ

ництва, що передбачають свідоме заниження екологічних і соціальних стандартів аж до використання

примусової праці, що, як наслідок, гарантує Китаю перемогу в ціновій конкуренції. Виявлено вплив заQ

значених проєктів на прогрес у реалізації Цілей сталого розвитку (Sustainable Development Goals), а саме:

занижені соціальні стандарти очікувано позначаються на помірному зростанні якості життя, що, зрозуQ

міло, не може не спричинити незадовільну реалізацію Цілей сталого розвитку, які, зокрема, передбачаQ

ють поліпшення добробуту (Ціль 1 "Ліквідація бідності", Ціль 2 "Ліквідація голоду", Ціль 3 "Краще здороQ

в'я і добробут", Ціль 10 "Зменшення нерівності", Ціль 8 "Гідна робота і економічне зростання"), а ігноруQ

вання екологічного порядку денного — нехтування Цілі 6 "Чиста вода і санітарія", Цілі 12 "Відповідальне

споживання і виробництво", Цілі 13 "Боротьба із змінами клімату", Цілі 14 "Збереження морських екосиQ

стем", Цілі 15 "Збереження екосистем суші". Водночас акцент китайської сторони на Цілі 9 "ІндустріаліQ

зація, інновації та інфраструктура" не ставиться під сумнів.

Визнано, що підхід до визначення ризику потрапляння у боргову пастку, який запропонований ексQ

пертами з країн G7 є вкрай контроверсійним, адже за запропонованим алгоритмом не враховує

відмінності, яка саме країна надаватиме кредит, бо оцінюється здебільшого "портфель" державної заборQ

гованості на момент дослідження. То ж B3W з його акцентом на транспарентності і триєдиній сталості —

фінансовій, соціальній, екологічній — швидше за все пропонуватиме або альтернативні умови залученQ

ня до реалізації інфраструктурних ініціатив, або пропонуватиме переглянути терміни виконання зобоQ

в'язань. Враховуючи, що у межах B3W визначальну роль відіграватиме приватний сектор, є загроза неQ

потрапляння країн із наведеного переліку до числа потенційних учасників як за критерієм сталості, так

і, зокрема, за критерієм відсутності корупції. Для України, для якої колективний захід є стратегічним

партнером, відмова від участі в BRI є обєктивно невідворотною.

The article, which aims to analyze the infrastructure projects proposed by the United States with the support

of the G7 and China, from the standpoint of their potential impact on the global economic situation and economic

security of developing countries, highlighting debt, technological and financial levers of pressure on sustainable

development, emphasis was placed on the institutional instruments of global rivalry. A comparison of "Build

Back Better World" (B3W) and Belt and Road (BRI) allowed us to identify differences in goalQsetting: the first one

emphasis on the environment, antiQcorruption efforts, free flow of information and funding conditions that allow

developing countries to avoid debt traps, the latter is a landmark foreign policy initiative by Chinese President

Xi Jinping and the largest global project in history. in the field of infrastructure, which provides financing and

construction of roads, power plants, ports, railways, 5G networks and fiber optic cables around the world. It has

been established that recently China is the only country that offers financing for critical infrastructure projects

in low— and middleQincome countries, and the high competitiveness of its products is not due to regulatory

competition, but the ability to quickly move from planning to construction and high coordination between

builders, financiers and government officials. The arguments of the G7 expert community in favor of recognizing

China's "race to the bottom" as a strategy to increase the competitiveness of nationally produced products, which

involve deliberately lowering environmental and social standards and the use of forced labor, are analyzed.

The impact of these projects on the progress in the implementation of Sustainable Development Goals has

been identified. Lower social standards are expected to affect the moderate growth of quality of life, which, of

course, can not but lead to unsatisfactory implementation of the Sustainable Development Goals, which, inter

alia, improve welfare (Goal 1 "Eradicate Poverty", Goal 2 "Eradicate Hunger", Goal 3). Better health and wellQ

being ", Goal 10" Reducing inequality ", Goal 8" Decent work and economic growth "), and ignoring the

environmental agenda — neglecting Goal 6" Clean water and sanitation ", Goal 12" Responsible consumption

and production ", Objectives 13 "Combating climate change", Objectives 14 "Preservation of marine ecosystems",

Objectives 15 "Conservation of terrestrial ecosystems". At the same time, the Chinese side's focus on Objective 9

"Industrialization, Innovation and Infrastructure" is not in doubt.

It is recognized that the approach to determining the risk of falling into the debt trap, which is proposed by

experts from G7' countries is extremely controversial, because the proposed algorithm does not take into account

the difference, which country will provide credit, because it evaluates mostly "debt" portfolio. Similarly, B3W,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Лідери G7 — США, Канада, Великобританія, Німеч$

чина, Італія, Франція і Японія як найзаможніші демок$
ратії — за участю керівників Австралії, Індії, Південної
Кореї і ПАР запропонували світовому співтовариству
альтернативу зростаючому впливові Китаю низку ініціа$
тив з розвитку інфраструктурних проєктів країн, що
розвиваються, під назвою "Відновимо світ у його кра$
щому варіанті" (англ. "Build Back Better World", B3W).
Офіційний представник США заявив, що Захід досі не
зміг запропонувати позитивну альтернативу "відсут$
ності прозорості, недосконалим екологічним і трудовим
стандартам", завуальовано "натякаючи" на целеспрямо$
ване викривлення Китаєм ринків шляхом застосування
інструментів регуляторної конкуренції. Так звані "пе$
регони по низхідній" як стратегія підвищення конкурен$
тоспроможності продукції національного виробництва
передбачають свідоме заниження екологічних і соціаль$
них стандартів аж до використання примусової праці,
що, як наслідок, "гарантує" Китаю перемогу в ціновій
конкуренції. При цьому занижені соціальні стандарти
очікувано позначаються на помірному зростанні якості
життя, що, зрозуміло, не може не спричинити незадо$
вільну реалізацію Цілей сталого розвитку, які, зокрема,
передбачають поліпшення добробуту (Ціль 1 "Ліквіда$
ція бідності", Ціль 2 "Ліквідація голоду", Ціль 3 "Краще
здоров'я і добробут", Ціль 10 "Зменшення нерівності",
Ціль 8 "Гідна робота і економічне зростання"), а ігнору$
вання екологічного порядку денного — нехтування Цілі
6 "Чиста вода і санітарія", Цілі 12 "Відповідальне спо$
живання і виробництво", Цілі 13 "Боротьба із змінами
клімату", Цілі 14 "Збереження морських екосистем",
Цілі 15 "Збереження екосистем суші". Водночас акцент
китайської сторони на Цілі 9 "Індустріалізація, інновації
та інфраструктура" не ставиться під сумнів: згідно з ба$
зою даних Refinitiv, станом на середину 2020 року по$
над 2600 проєктів на суму 3,7 трлн дол США були пов'я$
зані з планом BRI (англ. "Belt and Road Initiative", Ініціа$
тива "Пояс і Шлях" ), хоча міністерство закордонних
справ Китаю тоді ж заявило, що майже чверть проєктів
зазнала негативного впливу пандемії Covid$19. Тому в
межах плану G7 перед Конгресом США стоятиме зав$
дання щодо пошуку додаткових джерел фінансування
розвитку і колективного стимулювання на сотні
мільярдів доларів інвестицій в інфраструктуру країн, що
розвиваються. Мета статті полягає в аналізі інфраструк$
турних проєктів, запропонованих США за підтримки
країн G7 та КНР у контексті ініціативи "Пояс і шлях", з
позицій їхнього потенційного впливу на глобальну еко$
номічну кон'юнктуру та економічну безпеку країн, що
розвиваються, з виокремленням боргових, технологіч$
них і фінансових важелів тиску на сталий розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Криза, спровокована пандемією COVID 19, актуалі$

зувала залежність як країн розвинених, так і країн, що
розвиваються, від ланцюгів поставок критичної сиро$

with its emphasis on transparency and tripartite sustainability — financial, social, environmental — is likely to

offer either alternative conditions for engaging in infrastructure initiatives, or will propose a review of deadlines.

Given that the private sector will play a key role in B3W, there is a risk that the countries on the list will not be

included in the list of potential participants both in terms of sustainability and, in particular, in terms of the

absence of corruption. For Ukraine, for which the collective event is a strategic partner, the refusal to participate

in the BRI is objectively inevitable.

Ключові слова: економічна кон'юнктура, економічна безпека, сталий розвиток, інфраструктурні проєкти,
країни, що розвиваються.

Key words: business situation, economic security, sustainable development, infrastructure projects, developing
countries.

вини, від логістичних ланцюгів, здороження контейнер$
них перевезень, готовності інфраструктурних проєктів
задовольняти безпекові потреби держав. Глобальні
інфраструктурні тренди в умовах коронакризи було вис$
вітлено експертами PwC [1] з виокремленням курсу на
технологічності й сталості, що здебільшого співпадає з
результатами аналітичної оцінки кон'юнктури ринку
інфраструктурних проєктів, укладеної напередодні кри$
зи [2]. Натомість фахівці компанії Deloitte [3] акценту$
ють на політекономічних аспектах інфраструктурного
проєктування в частині запиту на урядову політику су$
проводу та підтримки останнього. Аналітики McKinsey
& Company [4] у всеосяжному дослідженні, присвяче$
ному глибокому аналізу інфраструктурних перетворень
в умовах глобальної взаємозалежності, не лише запро$
понували огляд існуючих ініціатив в регіональному
розрізі, але й конкретизували геополітичні виміри
співпраці, безпекові важелі впливу на конкурентоспро$
можність, а також виклики перед інституційними інве$
сторами, що репрезентують міжнародний ринок приват$
ного капіталу, задовольнити запит у фінансуванні, зок$
рема, з боку країн, що розвиваються. Експерти KPMG,
чий підхід базувався на футуристичних прогнозах ста$
ну глобальної інфраструктури у 2050 році [5] довели
невідворотність врахування чинника сталості як детер$
мінуючого при виборі об'єктів інвестування інфраструк$
турних проєктів та ступеня впливу останніх на прогре$
су реалізації Цілей сталого розвитку. Інфраструктурне
протистояння між США та Китаєм здебільшого розг$
лядається крізь призму економічної експансії [6—9 ],
як спосіб реалізації політики економічного націоналіз$
му та патріотизму [10—12], як координуючий механізм
задіяння інструментів інтеграційного неопротекціоніз$
му [13—15] і боргової й фінансової залежності [16—19].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

США і партнери по G7 висловлюють єдине бачення
розвитку глобальної інфраструктури, а США, як про$
відний партнер у B3W, прагнутимуть мобілізувати по$
тенціал існуючих інструментів фінансування розвитку,
для чого і залучена Американська Корпорація Фінан$
сування Міжнародного Розвитку (United States
International Development Finance Corporation, DFC) (що
була створена у кінці 2019 року шляхом злиття Overseas
Private Investment Corporation (OPIC) і Development
Credit Authority (DCA). Вона раніше не мала достатнь$
ого бюджету і фінансувала проєкти тільки американсь$
ких компаній, але після зміни закону може спрямову$
вати кошти на проєкти, що є важливими для США з точ$
ки зору національних інтересів. Також долучене Аген$
тство США з міжнародного розвитку (USAID), Експор$
тно$імпортний банк США, Корпорація "Виклики тися$
чоліття" (двостороннє агентство США з надання інозем$
ної допомоги, засноване Конгресом США у 2004 році,
незалежне від Державного департаменту і USAID),
Агентство торгівлі і розвитку США (U.S. Trade and
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Development Agency), а також додаткові органи, як$от
Консультативний фонд з операцій (призначений для
фінансування цільових угод з урядами країн, що розви$
ваються). У такий спосіб адміністрація Дж. Байдена
прагне доповнити інвестиції у внутрішню інфраструк$
туру в межах "Американського плану зайнятості" та
продемонструвати конкурентоспроможність США за
кордоном і змогу створення робочих місць у себе вдо$
ма. Як зазначається на сайті Білого Дому, цей план —
інвестиція в Америку, у мільйони нових робочих місць,
відновлення інфраструктури, а також у випередження
Китаю шляхом нарощування частки державних
внутрішніх інвестицій [20].

На додаток до мільярдного пакету інвестицій, які
США мобілізують для фінансування зарубіжної інфра$
структури за допомогою існуючих двосторонніх і бага$
тосторонніх інструментів, ініціатива B3W, за партнер$
ства країн$членів G7, має залучити сотні мільярдів до$
ларів інвестицій в інфраструктуру для країн з низьким і
середнім рівнем доходів у найближчі роки. Особлива
увага надається навколишньому середовищу, зусиллям
з боротьби з корупцією, вільному потоку інформації та
забезпеченню таких умов фінансування, які дають змо$
гу країнам, що розвиваються, уникнути потрапляння у
боргову пастку. Адже одне із критичних зауважень на
адресу BRI полягає саме в тому, що цей проєкт узалеж$
нює країни, залучені до його реалізації, від Китаю, на$
даючи Пекіну занадто багато важелів впливу на них.

Глобальне охоплення B3W передбачає залучення в
орбіту його впливу низку країн від Латинської Амери$
ки і Карибського басейну до Африки й Індо$Тихооке$
анського регіону. І хоча партнери по G7 матимуть іншу
географічну орієнтацію, але і їх частина в ініціативі
охоплюватиме країни з низьким і середнім рівнем до$
ходу.

Детальніше керівні принципи B3W виглядають таким
чином:

1. Цінності. Розвиток інфраструктури має здійсню$
ватись на принципах транспарентності та сталості у
фінансовому, екологічному і соціальному аспектах, що
має спричинити кращі результати для країн$одержу$
вачів і світової спільноти загалом.

2. Якісне управління і суворі стандарти. Високі стан$
дарти стають важливішими, коли уряди приймають
складні рішення щодо боротьби зі зміною клімату,
відновлення місцевої економіки, адміністрування дефі$
цитним фінансуванням і зростання зайнятості на інклю$
зивній основі. Прикметно, що зазначені стандарти і
принципи наслідуватимуть ті, що просуваються онов$
леною Мережею блакитних крапок (Blue Dot Network,
BDN). Мережа BDN була започаткована в кінці 2019 року
Австралією, Японією і США з метою розробки стандар$
ту сертифікації для окремих інфраструктурних
проєктів, досягнутого на саміті G20. Відповідальними за
реалізацію BDN є USAID, DFC і Державний департамент
США. Blue Dot Network є відповіддю на дипломатію
боргових пасток Китаю і позиціонує себе як механізм
для мобілізації сотень мільярдів доларів, що зберігають$
ся у різних фондах, на реальні інфраструктурні проєкти,
що особливо важливо з урахуванням збитку, нанесено$
го економікам країн, інвестиційним планам і потокам
капіталу пандемією COVID$19.

3. Нешкідливий для клімату. Інвестиції здійснюва$
тимуться з метою досягнення цілей Паризької кліматич$
ної угоди.

4. Потужне стратегічне партнерство. Інфраструкту$
ра розробляється у партнерстві з тими, кому вона вигі$
дна, прослужить довше і матиме більший вплив на роз$
виток.

5. Мобілізація приватного капіталу через фінансу$
вання розвитку. Інвестиції в інфраструктуру з боку
відповідального і орієнтованого на ринок приватного
сектора у поєднанні з високими стандартами і прозо$
рістю державного фінансування мають вирішальне зна$

чення для довгострокової ефективності та стійкості
розвитку.

6. Підвищення впливу багатосторонніх державних
фінансів. Багатосторонні банки розвитку та інші міжна$
родні фінансові інститути (МФІ) розробили суворі стан$
дарти для планування проєктів, реалізації їх, соціаль$
них і екологічних гарантій.

Доречно зазначити, що 138 країн на п'яти континен$
тах станом на кінець 2020 року вже підписали різні уго$
ди про співпрацю за програмою BRI з Китаєм (країни$
члени ЄС, включаючи Грецію та Італію, також беруть
участь у ній). Обсяг угод лише 100 країн вже на сьогодні
є вражаючим — 690 млрд дол. США. Низка пов'язаних
з BRI проєктів у країнах, що розвиваються, із Азії й
Африки піддається критиці за непрозорість і пробле$
матичність для економічної стійкості. Такі проєкти
спричиняють потрапляння країн$учасниць BRI у так
звану "боргову пастку", яку назвиають "хижацькою си$
стемою, покликаною заманити країни в гамівну сороч$
ку боргового рабства". Яскравим прикладом цього є
Шрі$Ланка, яка була змушена підписати договір орен$
ди на 99 років з Китаєм, за яким Пекін отримав 70% акцій
стратегічного порту Хамбантота. Чимало проєктів, що
підпадають під дію Китайсько$пакистанського економ$
ічного коридору (CPEC), також опинилися у тіні через
відсутність прозорості і неможливості реалізації. У де$
яких випадках, зокрема щодо порту К'яукп'ю у М'янмі,
Пекін був змушений переглянути вартість проєктів (вона
знижена з 7,3 млрд дол. США до 1,3 млрд дол США) че$
рез дію потужної місцевої опозиції.

Китайські офіційні особи підкреслили комерційний
характер BRI, применшуючи роль, яку відіграватиме
традиційна іноземна допомога. Проте, роль Китаю як
донора допомоги розширюється у всьому світі. Поряд з
позиками і прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) Ки$
тай все частіше надає грантові ресурси країнам з низь$
ким рівнем доходу і через багатосторонні механізми,
наприклад, Міжнародну асоціацію розвитку Світового
банку (МАР). До речі, еволюція участі Китаю у МАР є
показовою. Провівши два десятиліття у ролі отримува$
ча допомоги з фонду Світового банку для найбідніших
країн, Китай відмовився від неї у 1999 році. У наступні
роки Китай вкрай неохоче виступав донором МАР,
стверджуючи, що він залишається бідною країною і,
отже, не може відігравати цю роль, виділяючи незначні
суми. Але раптом у 2016 році Китай став одним із най$
більших донорів МАР. Вочевидь, подібна трансформа$
ція є частиною ширшої стратегії, яка передбачає інозем$
ну допомогу на основі грантів як частини взаємодії Ки$
таю з країнами, що розвиваються.

З огляду на величезну роль Китаю як комерційно
орієнтованого кредитора для країн, що розвиваються,
є підстави для спрямування частини цієї допомоги з ме$
тою знизити ризики комерційного кредитування. Роз$
винені країни пропонують Китаю у такий спосіб також
переглянути власну боргову політику, аби не наража$
тись на супротив світової спільноти: 1) фінансувати тех$
нічну юридичну підтримку позичальників з країн, що
розвиваються, через нові та існуючі багатосторонні ме$
ханізми; і 2) пропонувати угоди про обмін боргу на
підтримку екологічних цілей.

Існуючі механізми — Фонд управління боргом
Світового банку і МВФ, а також Система управління
боргом та фінансового аналізу ЮНКТАД поки що не
розглядають Китай як донора. Обидві ініціативи нада$
ють технічну підтримку урядам країн, що розвивають$
ся, з метою поліпшення практики управління боргом.
Спрямовуючи підтримку через ці багатосторонні меха$
нізми, Китай забезпечив би неупереджений підхід до
своєї допомоги. Нарешті, Китай міг би застосовувати
обмін боргу на реалізацію екологічно орієнтованих
проєктів, підхід, на якому наполягали екологічні орга$
нізації з 1980$х років і широко використовували Сполу$
чені Штати і деякі багатосторонні фонди, зокрема Гло$
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бальний екологічний фонд. Відповідно до угоди про та$
кий "обмін" борг країни$позичальника списується в
обмін на зобов'язання країни фінансувати ключові еко$
логічні цілі, наприклад, збереження тропічних лісів. Ці
свопи були незмінно популярними у Сполучених Шта$
тах доти, поки група країн, які заборгували гроші пе$
ред урядом США, що мали амбітні екологічні цілі, не
змогли реалізувати узгоджену програму дій.

Загалом експерти на підставі звітів китайських на$
півофіційних організацій і географічного представниц$
тва BRI ідентифікують 68 країн, які можуть підпасти під
дію BRI [21, с.124]. За регіонами країни згруповані так:

— Східна і Південно$Східна Азія (14): Бруней, Ки$
тай, Індонезія, Малайзія, Монголія, М'янма, Камбод$
жа, Лаос, Філіппіни, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд,
Тимор$Лешті, В'єтнам;

— Центральна і Південна Азія (13): Афганістан, Бан$
гладеш, Бутан, Індія, Казахстан, Киргизстан, Мальді$
ви, Непал, Пакистан, Шрі$Ланка, Таджикистан, Турк$
меністан, Узбекистан;

— Близький Схід і Африка (17): Бахрейн, Джибуті,
Єгипет, Ефіопія, Іран, Ірак, Ізраїль, Йорданія, Кенія,
Кувейт, Ліван, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Сирія,
Об'єднані Арабські Емірати, Ємен;

— Європа і Євразія (24): Албанія, Вірменія, Азер$
байджан, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хор$
ватія, Чеська Республіка, Естонія, Грузія, Угорщина,
Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Чорногорія,
Польща, Румунія, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія,
Туреччина, Україна.

Річний обсяг економік цих країн становить приблиз$
но 25 трильйонів доларів, з яких 45 % припадає на Ки$
тай. Серед них: країни з високо— і низькодиверсифіко$
ваною структурою економіки; країни з малими і вели$
кими відкритими економіками; країни розвинені і ті, що
розвиваються; країни, що залежать від сировинних то$
варів, а також країни$більш диверсифіковані експорте$
ри.

Дослідники американського Центру глобального
розвитку (Center for Global Development) виокремили
23 країни, що перебувають у найвищій небезпеці потрап$
ляння у китайську боргову пастку [16]:

— Східна і Південно$Східна Азія (3): Камбоджа,
Монголія, Лаос;

— Центральна і Південна Азія (7): Афганістан, Бу$
тан, Киргизстан, Мальдіви, Пакистан, Шрі$Ланка, Тад$
жикистан;

— Близький Схід і Африка (7): Джибуті, Єгипет,
Ефіопія, Ірак, Йорданія, Кенія, Ліван;

— Європа і Євразія (6): Албанія, Вірменія, Білорусь,
Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Україна.

10—15 з них можуть постраждати від боргової кри$
зи через майбутнє фінансування, пов'язане з отриман$
ням кредитних ліній від Китаю, при цьому вісім країн
викликають особливе занепокоєння. Ними є Джибуті,
Киргизстан, Лаос, Мальдіви, Монголія, Чорногорія, Па$
кистан і Таджикистан.

Але підхід до визначення ризику потрапляння у бор$
гову пастку є вкрай контроверсійним [17—19], адже за
запропонованим алгоритмом немає різниці, яка саме
країна надаватиме кредит, бо оцінюється здебільшого
"портфель" державної заборгованості на момент до$
слідження. То ж B3W з його акцентом на транспарент$
ності і триєдиній сталості — фінансовій, соціальній, еко$
логічній — швидше за все пропонуватиме або альтерна$
тивні умови залучення до реалізації інфраструктурних
ініціатив, або пропонуватиме переглянути терміни ви$
конання зобов'язань. Враховуючи, що у межах B3W виз$
начальну роль відіграватиме приватний сектор, є загро$
за непотрапляння країн із наведеного переліку до чис$
ла потенційних учасників як за критерієм сталості, так
і, зокрема, за критерієм відсутності корупції. Для Ук$
раїни, для якої колективний захід є стратегічним партне$
ром, відмова від участі в BRI є обєктивно невідворотною.

Ризики недостатнього фінансування для нерозвину$
тих країн багато в чому залежатимуть не тільки від го$
товності уряду США і американського великого бізне$
су інвестувати у B3W (оскільки модель є складнішою у
виконанні від BRI, яка базується на "державному капі$
талізмі"), але й від активності інших членів "Великої
сімки" у новому проєкті. На сьогодні ситуація, як за$
свідчили дебати на G7 щодо B3W, є складною.

Наголосимо, що "Пояс і шлях" — знакова зовніш$
ньополітична ініціатива президента Китаю Сі Цзіньпіна
і найбільший в історії глобальний проєкт у галузі інфра$
структури, який передбачає фінансування і будівницт$
во доріг, електростанцій, портів, залізниць, мереж 5G і
оптоволоконних кабелів у всьому світі, проєкт також
заповнив пустоту, залишену Сполученими Штатами
Америки, їхніми союзниками і багатосторонніми бан$
ками розвитку. Останнім часом саме Китай є єдиною
країною, яка пропонує фінансування проєктів критич$
но важливої інфраструктури у країнах з низьким і се$
реднім рівнем доходу, а висока конкурентоспро$
можність продукції його підприємств пояснюється не
регуляторною конкуренцією, а здатністю швидко перей$
ти від планування до будівництва і високою координа$
цією діяльності будівельників, фінансистів і державних
чиновників.

Але розвинені країни [22—23] інтерпретують BRI як
загрозу глобальній макроекономічній стабільності, за$
являючи, що Китай, надаючи позики на нестійкі проєкти,
фактично нарощує борги країн. Крім того, реалізуючи
ініціативу "Пояс і шлях", деякі країни активно розвива$
ють вугільну галузь (не виконуючи при цьому Ціль 7 ЦСР
"Дешева і чиста енергія"), а також відбувається зміщен$
ня правил гри на основних ринках на бік китайських
компаній, що сприяє винятковій залежності від китайсь$
ких технологій і втягуванні країн$учасниць BRI у тісніші
економічні і політичні відносини з Пекіном. Інакше ка$
жучи, країни G7 наполягають на неприпустимості по$
дальшого формування образу Китаю як певного гаран$
та майбутнього економічного процвітання країн з рин$
ками, що розвиваються, а також упевненості останніх у
тому, що саме у міцності їхніх політичних відносин з
Китаєм і криється секрет економічного успіху.

Не існує однозначної оцінки того, чи матиме B3W
інструменти для конкуренції, адже згадуваний "новий
механізм фінансування" так і не конкретизовано, а та$
кож не схвалений Конгресом США з метою визначення
необхідних ресурсів, які б дали змогу стимулювати до$
даткові приватні інвестиції в інфраструктуру країн з
ринками, що розвиваються, які опинилися під політич$
ним впливом Китаю, під сумнівом є особливості реалі$
зації механізму, а також співвідношення бюджетів
країн$учасниць. Адже, як стверджують економісти гру$
пи Світового банку, існуючий на сьогодні дефіцит інфра$
структури оцінюється у розмірі 18 трлн дол, а тому якщо
на ініціативу B3W не будуть спрямовані додаткові ре$
сурси, вона не зможе досягти значного прогресу, щоб
ліквідувати існуючі у глобальних масштабах прогалини
у реалізації Цілі 9 "Індустріалізація, інновації та інфра$
структура".

Чимало експертів справедливо зазначають: хоча
ініціатива "Відновимо світ у його кращому варіанті" має
зв'язок з внутрішнім порядком денним Джо Байдена
"Відбудуємо ще раз і краще" (англ. "Build Back Better"),
як заклик G7 навряд чи приживеться або матиме само$
достатність, щоб спростувати уявлення про масш$
табність і грандіозність китайскої ініціативи "Пояс і
шлях". Свого часу деякі впливові представники світо$
вого співтовариства вплинули на зміну первісної назви
китайского проєкту ("Один пояс — один шлях", англ.
"One Belt One Road"), наполягаючи на тому, що прихо$
вана між рядками згадка про "безальтернативність шля$
ху" є проявом гегемоністських інтенцій Китаю (при цьо$
му ініціюючи відмову від застосування у назві слова
"one"). Проте ніхто не ставить під сумнів той факт, що
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"Пояс і шлях" має стійкі асоціації й емоції, достатні, щоб
уже на нинішньому етапові його реалізації назва про$
єкту сприймалася як повноцінний бренд. Більше того,
офіційний Пекін просуває "Пояс і шлях" і на рівні інсти$
тутів, функціонуючих на мега рівні міжнародної по$
літики, ініціюючи згадку про проєкт у комюніке і про$
грамних документах багатьох міжурядових форумів
включно з формулюваннями, підтримуваними BRI, Все$
світньою організацією охорони здоров'я та іншими
органами ООН, наприклад, як це відбувалося у "панде$
мічному 2020 році", що об'єктивно посилює його мар$
кетингову силу і привабливість. Тому з метою конку$
ренції з китайським "Пояс і шлях" Сполученим Штатам
й іншим членам G7 потрібен власний яскравий бренд,
який сигналізуватиме про прозорий, високоякісний та
екологічно безпечний проєкт глобального рівня. У цьо$
му зв'язку можуть розглядатися уже внесені на розг$
ляд альтернативні формулювання "Глобально відпові$
дальний розвиток інфраструктури" (GRID, англ.
"Globally Responsible Infrastructure Development) або
"Шлях відкритого партнерства" (ORP, англ. "Open Road
Partnership").

Скептично налаштовані експерти, зокрема, акцен$
тують і на відсутності у США позитивного порядку ден$
ного щодо торгівлі для Азійсько$Тихоокеанського рег$
іону. З метою конкуренції з "Пояс і шлях" необхідно
укласти додаткові торговельні й інвестиційні угоди, од$
ночасно підтримуючи базову конкурентоспроможність
США у таких найважливіших технологіях, як 5G. Крім
того, США необхідно зосередити більшу увагу на
лідерстві у процесі запровадження міжнародних стан$
дартів, а також на навчанні, залученні й утримуванні
найкращих талантів.

Тому дискусії на найвищому рівні G7 під час обго$
ворення майбутнього проєкту "Відновимо світ у його
кращому варіанті" засвідчили наявність дебатів, які по$
сідають чільне місце у порядку денному "Заходу" про
те, як розглядати Китай: партнером, конкурентом, про$
тивником або прямою загрозою безпеці. І лишається під
сумнів, чи зможуть країни G7 запропонувати вичерпну
консолідовану відповідь. Попри те, що лідери G7 зага$
лом згодні з тим, що Китай використовує інвестиційну
стратегію як для підтримки власних державних
підприємств [24—29], так і для створення мережі комер$
ційних хабів, контрольованих завдяки технологіям і си$
стемам зв'язку Huawei, офіційні представники Німеч$
чини, Італії і навіть Європейського Союзу не намагали$
ся применшити ризики можливих втрат від розриву мас$
штабних торговельних й інвестиційних угод з Китаєм.

Можна припустити, що ризик для американської
стратегії полягає у тому, що "робота з клаптиковою
ковдрою окремих програм і вперте намагання Заходу
щодо відповідної практики захисту довкілля і прав лю$
дини можуть виявитися менш привабливими для країн,
що розвиваються, аніж комплексний пакет фінансуван$
ня і нових технологій Пекіна". Адже країни з ринками,
що розвиваються, цінують "готовність Китаю будувати
те, що хочуть приймаючі країни, замість того, щоб їм
диктували, що вони мають робити". Бо власне інфра$
структура не є достатньою умовою для отримання вигоди
від участі у глобальних ланцюгах створення вартості, а
участь у них не є достатньою умовою для структурних
перетворень. Базуючись на вибірці з понад 2$х мільйонів
фірм у Європейському Союзі у 2015 році, емпіричні
результати учених Д. Дель Прете, Дж. Джованетті і
Е. Марвасі [30], опубликовані Центром досліджень роз$
витку Луки д'Альяно (Centro Studi Luca иd'Agliano
Development Studies), підтвердили передбачення, що
країни, які розвиваються, враховуючи сукупність існу$
ючих чинників виробництва, часто спочатку входять у
глобальні виробничо$збутові ланцюги на стадії низької
доданої вартості (стадії складання або виробництва), а
потім намагаються перейти до діяльності з вищою до$
даною вартістю. Можливість нарощувати власну внут$

рішню додану вартість і просування "східцями доданої
вартості" залежить від багатьох чинників. Належна
інфраструктура надає змогу, але успіх не гарантований;
та все ж без розвиненої інфраструктури економіка, зви$
чайно, не матиме змоги реалізувати власну приховану
перевагу у глобальному масштабі на ранньому етапові.

ВИСНОВКИ
Суспільно$корисний характер інфраструктури по$

требує підтримки з боку урядів, а партнерство між дер$
жавним і приватним секторами у багатьох сферах має
важливе значення. При перетині інвестиціями в інфрас$
труктуру національних кордонів переважне значення
має регіональне і глобальне співробітництво. Вирішаль$
ну роль можуть відігравати узгоджені зусилля націо$
нальних урядів і регіональних або міжнародних агентств
з розвитку. За належних умов інвестиції в інфраструк$
туру і економічне зростання можуть взаємно посилю$
ватися: інвестиції в інфраструктуру можуть прискори$
ти зростання, водночас зростання може спровокувати
більший попит і, як правило, пропозицію інфраструк$
тури. Інфраструктура коштує дорого і потребує серй$
озного обслуговування. Бюджетний тягар може бути
важким, особливо для менш розвинених країн, які сти$
каються з багатьма проблемами і водночас мають на$
гальні потреби. Зосередження інвестицій в інфраструк$
турі в особливих економічних зонах або індустріальних
парках може бути корисним підходом для швидкого
старту процесу з обмеженими ресурсами. Але приклад
України свідчить про небажання європейських парт$
нерів сприяти розвиткові таких форм економічної
активності, як індустріальні або технопарки. Проєкт
B3W пропонує альтернативний підхід до реалізації
інфраструктурних ініціатив в країнах, що розвивають$
ся, зокрема:

1. Реалізація заморожених під впливом пандемії
проєктів з ініціативою країн G7.

2. Ширше охоплення B3W порівняно з проєктами,
що реалізуються у межах Індо$Тихоокеанського регіо$
ну (B3W залучатиме також Латинську Америку і Ка$
рибський басейн).

3. Реалізація проєктів на принципах прозорості і
сталості як в економічній, так і в екологічній сферах, що
позитивно впливатиме на реалізацію Цілей у галузі ста$
лого розвитку ООН.

4. Пропозиція країнам, які шукають альтернативи
BRI.

Та все ж B3W викликає багато запитань. По$перше,
ця ініціатива досі не має чіткого плану реалізації на
відміну від BRI. По$друге, відсутнє розуміння механіз$
му фінансування, його джерел (приватні або державні)
та обсягу залучуваних ресурсів. Адже якщо проєкти у
межах B3W маркуються лейблом "сталий", готовність
приватного капіталу реалізовувати окремі ініціативи
однозначно буде викликати сумнів, якщо не сум'яття,
оскільки не кожна компанія готова фінансово відпові$
сти на заклик бути соціально і кліматично відповідаль$
ною. І при цьому немає жодного секрету, що проєкт
"Пояс і шлях"", якому B3W змушено протистоїть, не
можна назвати у чистому вигляді ініціативою, орієнто$
ваною на отримання прибутку китайською стороною.
А ось компанії$учасники можуть на прибуток розрахо$
вувати. По$третє, деякі члени G7, зацікавлені у
підтримці стабільних і прогнозованих відносин з Ки$
таєм, який є глобальним топ$експортером і топ$імпор$
тером, можуть не приєднатися до цієї ініціативи, щоб
не зашкодити інтересам своїх компаній і доходам гро$
мадян. Це ж можна сказати і про країни, з якими Китай
підписав або може підписати регіональні торговельні
угоди.

Література:
1. The global forces shaping the future of infrastructure.

PwC Global infrastructure trends. 2020. URL: https://



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

15www.economy.in.ua

www.pwc.com/gx/en/capital$projects$infrastructure/pdf/
global$infrastructure$trends.pdf

2. Strategic 100 Global Infrastructure Report / 11th
Edition. CG/LA Infrastructure. 2018. URL: https://
seaone.com/public/downloads/zxHEq/Global$100$
Report$2018$05$02.pdf

3. Set your infrastructure policies in the right direction.
InfraCompass. 2020. URL: https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/global/ Documents/ Public$Sector/
gx$gps$infracompass$2020$report.pdf

4. Secchi C., Belladonna A. Infrastructure in a Changing
World: Trends and Challenges. Milan: Ledizioni, 2020. 216
p. URL: https://www.ispionline.it/sites/default/files/
pubblicazioni/ispi_report$infrastructure_ 2020.pdf

5. Infrastructure 2050 Why the world must come
together to solve the global infrastructure challenge.
INSIGHT. November 2010. Issue No. 1. URL: https://
assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2012/02/insight$nov$
2010.pdf

6. Reznikova N., Zvarych R., Iavshchenko O. Approa$
ches to identifying the form of Сhina's economic expansion
in the context of global economy transnationalization: the
commercial expansion case. Ефективна економіка. 2019.
№ 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/

7. Зварич Р.Є., Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Екс$
пансіоністські імперативи та детермінанти міжнародної
економічної політики КНР. Ефективна економіка. 2019.
№ 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&$
z=7286

8. Іващенко О.А., Резнікова Н.В. Еволюція форм
економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент
глобального домінування. Економіка та держава. 2016.
№ 4. С. 4—8.

9. Панченко В.Г., Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Роз$
виток Industry 4.0 й цифрової економіки у фокусі гло$
бального технологічного та інноваційного суперництва
КНР і США. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 4—10.

10. Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Політика еконо$
мічного націоналізму: від витоків до нових варіацій
економічного патріотизму. Економіка і держава. 2017.
№ 8. С. 4—8.

11. Резнікова Н.В., Панченко В.Г. Методологічні за$
сади економічного націоналізму. Економіка і держава.
2017. № 7. С. 4—8.

12. Reznikova N., Bulatova O., Panchenko V. The policy
of economic nationalism: from origins to new variations of
economic patriotism. Baltic Journal of Economic Studies.
2018. Vol. 4 (4). P. 51—59.

13. Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Регіональні тор$
говельні угоди як інструмент політики економічного
патріотизму в контексті інтеграційного неопротекціо$
нізму. Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія: Міжнародні економічні відносини
та світове господарство. 2017. Вип. 15 (Ч. 2). С. 67—71.

14. Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Перспективи ук$
ладання і потенційні економічні ефекти регіональних
торговельних угод в Північно$Східній Азії: аспекти нео$
залежності в контексті нового регіоналізму. Інвестиції:
практика та досвід. 2015. № 21. С. 29—34.

15. Панченко В.Г., Резнікова Н.В. Неопротекціонізм
як інструмент усунення внутрішньої суперечності лібе$
ралізму. Ефективна економіка. 2016. № 1. URL: http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5781

16. Hurley J., Morris S., Portelance G. Examining the
Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a
Policy Perspective. CGD Policy Paper 121. March 2018.
URL: https://www.cgdev.org/sites/default/files/exami$
ning$debt$implications$belt$and$road$initiative$policy$
perspective.pdf

17. Резнікова Н.В. Боргові важелі макроекономіч$
ної взаємозалежності: канали впливу на економічне
зростання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13.
С. 5—11. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/
13_2016/3.pdf

18. Резнікова Н.В. Інституційні актори боргової за$
лежності: роль кредитно$рейтингових агентств та
міжнародних фінансових організацій. Інвестиції: прак$
тика та досвід. 2016. № 11. С. 5—9. URL: http://www.in$
vestplan.com.ua/pdf/11_2016/3.pdf

19. Резнікова Н.В. Нові контури боргової залеж$
ності: тригери кризових проявів в умовах глобальної
взаємозалежності. Інвестиції: практика та досвід. 2016.
№ 15. С. 5—12. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/
15_2016/3.pdf

20. FACT SHEET: President Biden and G7 Leaders
Launch Build Back Better World (B3W) Partnership.
Statements and Releases. June 12, 2021. URL: https://
www.whitehouse.gov/briefing$room/statements$releases/
2021/06/12/fact$sheet$president$biden$and$g7$leaders$
launch$build$back$better$world$b3w$partnership/

21. Резнікова Н.В. Економічна кон'юнктура розви$
нених країн: навч. посіб. у 2$х ч. Ч.1. Теоретичні основи
дослідження економічної кон'юнктури розвинених
країн. Київ: Аграр Медіа Груп, 2021. 422 с.

22. Резнікова Н.В., Іващенко О.А., Курбала Н.В. Рет$
роспективний аналіз альтернативних підходів до виок$
ремлення розвинених країн: фінансовий, індустріаль$
ний, цифровий та інноваційний виміри розвитку. Ефек$
тивна економіка. 2020. № 9. — URL: http://www.eco$
nomy.nayka.com.ua/?op=1&z=8172

23. Резнікова Н.В., Іващенко О.А., Курбала Н.В.
Ідентифікаційні характеристики розвинених країн у
мандатах міжнародних організацій: ознаки передової
економіки у фокусі дослідження. Економіка та держа$
ва. 2020. № 9. С. 17—24. DOI: 10.32702/2306$
6806.2020.9.17

24. Панченко В.Г., Резнікова Н.В., Іващенко О.А.
Розвиток industry 4.0 й цифрової економіки у фокусі
глобального технологічного та інноваційного супер$
ництва КНР і США. Економіка та держава. 2021. № 2.
С. 4—10.

25. Reznikova N., Rubtsova M., Yatsenko O. The role
of innovation clusters in building up investment and inno$
vation strategies in the crossborder cooperation context.
Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2020. Вип.
142. С. 85—98.

26. Резнікова Н. В. Цифровий простір регуляторної
конкуренції: проблема інституційних викривлень кон$
курентоспроможності. Бізнес$аналітика в управлінні
зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали VIІ
Міжнародної науково$практичної конференції, 17 бе$
резня 2020 року. Київ: ДП "Інформаційно$аналітичне
агентство", 2020. С. 385—388.

27. Резнікова Н. В. "Industry 4.0" у фокусі держав$
ної політики стимулювання інноваційного розвитку.
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". 2019.
№ 20. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/
article/view/3801

28. Рєзнікова Н. Інноваційна модель розвитку націо$
нальної економіки: оцінка стартових можливостей та
засобів реалізації. 2020. URL: www.academia.org.ua

29. Secchi C., Belladonna A. Infrastructure in a
Changing World: Trends and Challenges. Milan: Ledizioni,
2020. 216 p. URL: https://www.ispionline.it/sites/
default/files/pubblicazioni/ispi_report$infrastruc$
ture_2020.pdf

30. Prete D., Giovannetti G. and Marvasi E. Global Value
Chains Participation and Productivity Gains for North
African Firms. Development Working Papers 407. Centro
Studi Luca d'Agliano, University of Milano, revised 14 Nov
2016.

References:
1. PwC Global infrastructure trends (2020), "The global

forces shaping the future of infrastructure", available at:
https://www.pwc.com/gx/en/capital$projects$infra$
structure/pdf/global$infrastructure$trends.pdf (Accessed
2 Jul 2021).



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/202116

2. CG/LA Infrastructure. (2018), "Strategic 100 Global
Infrastructure Report", 11th Edition, available at: https://
seaone.com/public/downloads/zxHEq/Global$100$
Report$2018$05$02.pdf (Accessed 2 Jul 2021).

3. InfraCompass. (2020), "Set your infrastructure
policies in the right direction", available at: https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/
Documents/Public$Sector/gx$gps$infracompass$2020$
report.pdf (Accessed 2 Jul 2021).

4. Secchi, C. and Belladonna, A. (2020), "Infrastructure
in a Changing World: Trends and Challenges", available at:
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/
ispi_report$infrastructure_2020.pdf (Accessed 2 Jul 2021).

5. INSIGHT (2010), "Infrastructure 2050 Why the
world must come together to solve the global infrastructure
challenge", vol. 1, available at: https://assets.kpmg/content/
dam/kpmg/pdf/2012/02/insight$nov$2010.pdf (Accessed 2
Jul 2021).

6. Reznikova, N. Zvarych, R. and Ivashchenko, O.
(2019), "Approaches to identifying the form of Сhina's
economic expansion in the context of global economy
transnationalization: the commercial expansion case",
Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://www.eco$
nomy.nayka.com.ua/?op=1&z=7285 (Accessed 2 Jul 2021).

7. Reznikova, N. Zvarych, R. and Ivashchenko, O.
(2019), "The expansionist imperatives and determinants of
the international economic policy of china", Efektyvna
ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.eco$
nomy.nayka.com.ua/?op=1&z=7286 (Accessed 21 June
2021). DOI: 10.32702/2307$2105$2019.9.8

8. Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2016), "Evolution
of forms of economic expansion: neoprotectionism as an
instrument of global domination", Ekonomika ta derzhava,
vol. 4, pp. 4—8.

9. Panchenko, V. Reznikova, N. and Ivashchenko, O.
(2021), "The development of industry 4.0 and digital eco$
nomy in focus of the china$united states global technological
and innovation rivalry", Ekonomika ta derzhava, vol. 2,
pp. 4—10.

10. Panchenko, V. and Reznikova, N. (2017), "The policy
of economic nationalism: from origins to new versions of
economic patriotism", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp.
4—8.

11. Reznikova, N. and Panchenko, V. (2017), "Metho$
dological principles of economic nationalism", Ekonomika
ta derzhava, vol. 7, pp. 4—8.

12. Reznikova, N. Bulatova, O. and Panchenko, V.
(2018), "The policy of economic nationalism: from origins
to new variations of economic patriotism", Baltic Journal
of Economic Studies, vol. 4 (4), pp. 51—59.

13. Reznikova, N. and Panchenko, V. (2017), "Regional
trade agreements as an instrument of economic patriotism
policy in the context of integration neo$protectionism",
Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series:
International Economic Relations and the World Economy,
vol. 15 (2), pp. 67—71.

14. Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2015), "Pros$
pects of Signing Regional Trade Agreements in North$
Eastern Asia and Their Potential Economic Effects: Aspects
of Neo$Dependency in the Context of New Regionalism",
Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 29—34.

15. Reznikova, N. and Panchenko, V. (2016), "Neo$
Protectionism as an Instrument for Eliminating the Internal
Contradiction of Liberalism", Efektyvna ekonomika,
[Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nay$
ka.com.ua/?op=1&z=5781 (Accessed 2 Jul 2021)

16. Hurley, J. Morris, S. and Portelance, G. (2018), "Exa$
mining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative
from a Policy Perspective", CGD Policy Paper, vol. 121,
available at: https://www.cgdev.org/sites/default/files/
examining$debt$implications$belt$and$road$initiative$
policy$perspective.pdf (Accessed 2 Jul 2021).

17. Reznikova, N. (2016), "Debt levers of macroeco$
nomic interdependence: channels of the impact on economic

growth", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 5—
11. available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/
13_2016/3.pdf (Accessed 2 Jul 2021).

18. Reznikova, N. (2016), "Institutional actors of debt$
based dependence: the role of credit rating agencies and
international financial organizations", Investytsiyi: praktyka
ta dosvid, vol. 11, pp. 5—9. available at: http://www.invest$
plan.com.ua/pdf/11_2016/3.pdf (Accessed 2 Jul 2021).

19. Reznikova, N. (2016), "Debt levers of macroeco$
nomic interdependence: channels of the impact on economic
growth", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 5—
12. available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/
15_2016/3.pdf (Accessed 2 Jul 2021).

20. Statements and Releases (2021), "FACT SHEET:
President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World
(B3W) Partnership", available at: https://www.whitehouse.gov/
briefing$room/statements$releases/2021/06/12/fact$sheet$
president$biden$and$g7$leaders$launch$build$back$better$
world$b3w$partnership/ (Accessed 2 Jul 2021).

21. Reznikova, N. (2021), Ekonomichna kon'iunktura
rozvynenykh krain [Economic conjuncture of developed
countries], vol.1, Teoretychni osnovy doslidzhennya
ekonomichnoyi kon'yunktury rozvynenykh krayin [Theo$
retical foundations of the study of economic conjuncture of
developed countries], Ahrar Media Hrup, Kyiv, Ukraine.

22. Reznikova, N. Ivashchenko, O. and Kurbala, N.
(2020), "A retrospective analysis of alternative approaches
to grouping of developed countries: financial, industrial,
digital and innovative dimensions of development",
Efektyvna ekonomika, [Online], Vol. 9. available at: http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8172 (Accessed
16 Jul 2021). DOI: 10.32702/2307$2105$2020.9.1

23. Reznikova, N. Ivashchenko, O. and Kurbala, N.
(2020), "Identifiers of developed countries in international
organizations' mandates: the features of an advanced
economy in the research focus", Ekonomika ta derzhava,
vol. 9, pp. 17—24. DOI: 10.32702/2306$6806.2020.9.17

24. Panchenko, V. Reznikova, N. and Ivashchenko, O.
(2021), "The development of industry 4.0 and digital
economy in focus of the china$united states global tech$
nological and innovation rivalry", Ekonomika ta derzhava,
vol. 2, pp. 4—10.

25. Reznikova, N. Rubtsova, M. and Yatsenko O. (2020),
"The role of innovation clusters in building up investment
and innovation strategies in the crossborder cooperation
context", Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn,
vol. 142, pp. 85—98.

26. Reznikova, N. (2020), "The digital space of regu$
latory competition: the problem of institutional distortions
of competitiveness", Biznes$analityka v upravlinni zov$
nishn'oekonomichnoiu diial'nistiu, Materialy VI Mizhna$
rodnoyi naukovo$praktychnoyi konferentsiyi [Business
analytics in the management of foreign economic activity:
Proceedings of the Sixth International Scientific and
Practical Conference], Informatsijno$analitychne ahents$
tvo, Kyiv, Ukraine, pp. 289—291.

27. Reznikova, N. (2019), "Industry 4.0" in the focus of
state policy to stimulate innovative development",
International relations. Economic Sciences Series, [Online],
vol. 20, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/
ec_n/article/view/3801 (Accessed 2 Jul 2021).

28. Reznikova, N. (2020), "Innovative model of national
economy development: assessment of starting opportunities
and means of implementation", available at: www.aca$
demia.org.ua (Accessed 2 Jul 2021).

29. Secchi, C. and Belladonna, A. (2020), "Infrastructure
in a Changing World: Trends and Challenges", available at:
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/
ispi_report$infrastructure_2020.pdf (Accessed 2 Jul 2021).

30. Prete, D., Giovannetti, G. and Marvasi, E. (2016),
"Global Value Chains Participation and Productivity Gains
for North African Firms", Development Working Papers
407, Centro Studi Luca d'Agliano, University of Milano.
Стаття надійшла до редакції 21.07.2021 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

17www.economy.in.ua

УДК 332.12:352.824.1

О. Ю. Бобровська,
д. держ. упр., професор, професор кафедри економіки та соціально+трудових відносин,
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
ORCID ID: 0000+0002+2174+9040

DOI: 10.32702/2306�6806.2021.8.17

ПУБЛІЧНОQПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК

ГЕНЕРАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

O. Bobrovska,

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department

of Economics and Social and Labor Vidnosin, University of Customs and Finance

PUBLICQPRIVATE PARTNERSHIP OF THE MUNICIPAL AND PRIVATE SECTORS
OF THE ECONOMY IN THE DIRECTION OF IMPLEMENTING THE POLICY
FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN THE REGION

Досліджено теоретичні основи і практичний досвід використання в Україні державноQприватного

партнерства як нової форми взаємовідносин публічного управління з приватним сектором економіки

регіонів. Проаналізовано нормативноQзаконодавче забезпечення, ознаки, види, призначення і очікувана

результативність застосування. Визначено найбільш використовувані в зарубіжних країнах види партQ

нерства, їх результативність у різних сферах суспільної діяльності. Розглянуто особливості найбільш

поширеної на сьогодні форми державноQприватного партнерства — концесійного договору. Доведено

необхідність підвищення ролі і можливостей застосування державноQприватного партнерства на рівні

регіонів. Підкреслено недостатнє використання в Україні економічної співпраці і взаємовідносин дерQ

жавної і муніципальної влади з приватним сектором і громадянським суспільством. Відмічено необхідність

розвитку публічноQприватного партнерства на рівні регіонів на основі розширення прав органів місцеQ

вого самоврядування здійснювати правочини стосовно організації публічноQприватного партнерства і

виступати засновником, співзасновником чи учасником комерційних і некомерційних проєктів. ЗапроQ

поновано з метою підвищення рівня економічного розвитку і конкурентоспроможності промисловості

регіонів здійснити структурну модернізацію органів публічної влади, створивши і виокремивши в самоQ

стійний орган підрозділ управління промисловим інноваційним розвитком і організації нових форм

співпраці публічноQприватного і суспільного секторів економіки.

The theoretical foundations and practical experience of using publicQprivate partnership in Ukraine as a new

form of relations between public administration and the private sector of the regional economy are investigated.

Analyzed the regulatory framework, types, purpose and expected effectiveness of the application. The types of

partnership most used in foreign countries have been determined, their effectiveness in various spheres of public

activity has been proved. The features of the most common form of publicQprivate partnership — a concession

agreement — are considered. The necessity of increasing the role and possibilities of using publicQprivate

partnership at the regional level has been proved. There is also a need for a smooth transition from a stateQ

private partnership to a publicQprivate partnership, more sophisticated and new forms of its development.

Insufficient use of economic cooperation and relations of state and municipal authorities with the private sector

and civil society in Ukraine was emphasized. The need to develop publicQprivate partnerships at the regional

level on the basis of the rights of local governments to carry out legal transactions regarding the organization of

publicQprivate partnerships — to act as a founder, coQfounder or participant in commercial and nonQcommercial

projects was noted. Attention is drawn to the absence of new progressive forms of social labor in the industry of

the regions of Ukraine, which is the main source of providing the population with products of material production

and is able to improve the economic situation of society at the local, regional and state levels. In order to increase

the level of economic development and competitiveness of industry in the regions, it was proposed to carry out
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стійкою тенденцією сучасного світового господар$

ства є посилення уваги до розвитку промисловості як
генератора науково$технічного прогресу і інновацій для
підвищення динаміки економічного розвитку промисло$
вості країни, який формується на основі розвитку адм$
іністративно$територіальних утворень — регіонів.

Промисловість України є потужним сектором з ве$
ликим виробничим потенціалом, висококваліфікованими
фахівцями, але показники ефективності його діяльності
значно нижчі за показники розвинених країн. Низька
наукоємність виробництва, знос основного капіталу, про$
блема технологічної інноватизації, відсутність структур$
ної модернізації матеріально$технічної бази та інші про$
блеми потребують зосередження уваги влади на викори$
станні нових форм організації і механізмів управління
промисловістю, які будуть спроможні підвищити й утри$
мувати належний рівень її розвитку для забезпечення
інтересів суспільства, влади і бізнесу.

Одним із таких механізмів, ефективність якого до$
ведена світовим досвідом є державно$приватне партнер$
ство (далі — ДПП) і публічно$приватне партнерство
(далі — ППП). Наукові здобутки зарубіжних і вітчиз$
няних учених сприяли появі в Україні передумов фор$
мування різних видів партнерства і механізмів їх засто$
сування як засобу регулювання економічних проблем і
як підгрунтя підтримки і розвитку економічних процесів
на основі взаємодії держави і приватного сектору. В
країні вже існує достатньо широка теоретико$методич$
на база, методичні і практичні рекомендації і зроблена
спроба формування інституту ДПП. Водночас в усіх
сферах господарського життя воно не знайшло належ$
ного застосування. Цей механізм недостатньо викори$
стовується і в практиці публічного управління в галу$
зях промисловості на регіональному рівні, що обумов$
лює подальший пошук нових доцільних підходів до
співпраці і ефективної взаємодії органів місцевого са$
моврядування і публічного сектору на цьому рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням та розробкою основ теорії і практи$

ки ДПП займалось багато зарубіжних і українських уче$
них: А. Мішель [1], В. Ванберг [2], Дж.К. Гелбрейт [3],
К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю [4], А. Маршалл [5], Д. Норт
[6], А.Ф. Мельник, С.В. Підгаєць [7], Г.В. Боднар [8], П.І.
Шилепницький [9], Н.Д. Бабяк, С.Г. Виноходова, Є.О. На$
горний [13] та багато інших. Але серед наробок щодо
вирішення такої складної проблеми залишаються питан$
ня, які потребують подальшого розгляду, у тому числі
проблема налагодження публічного партнерства і ефек$
тивних відносин органів місцевого самоврядування
(ОМС) з приватним сектором стосовно розвитку про$
мислової сфери в регіонах.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: проаналізувати еволюційний шлях і

досвід розвитку ДПП в Україні і можливостей застосу$

the structural modernization of public authorities by creating and separating into an independent body a

subdivision for managing industrial innovative development and organizing new forms of cooperation between

the publicQprivate and public sectors of the economy. Its powers, functions and tasks for the organization and

application of new forms of cooperation in various types and their distribution in all sectors of the economic

complex of the region have been determined.

Ключові слова: державно�приватне партнерство, публічно�приватне партнерство, види партнерства і
співпраці, роль і можливості партнерства, форми організації, сфери застосування, нормативно�законодавче
забезпечення, функції організації, створення і регулювання, партнерські відносини.

Key words: public�private partnership, public�private partnership, types of partnership and cooperation, role and
possibilities of partnership, forms of organization, areas of application, regulatory framework, functions of the
organization of creation, regulation, partnership.

вання його видів на регіональному рівні для розв'язан$
ня завдань у системі розвитку промисловості регіонів
при реалізації суспільно значущих проєктів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відносини партнерської взаємодії і співробітницт$

ва між державою і приватним сектором (ДПП) у сфері
економічної і соціальної діяльності в Україні почали
формуватись з початку 1998 р. За даними світового бан$
ку протягом 1990—2011 рр. за участю приватного сек$
тору реалізовано 40 інфраструктурних проєктів на
12,1 млрд дол. США, з яких 90 % були спрямовані на
реалізацію проєктів у сфері телекомунікацій [17], але
після цього спостерігається уповільнення його розгля$
ду і розвитку. Причиною цього, на нашу думку, була
відсутність дієвих заходів зі створення умов розвитку
ДПП, у тому числі низький рівень інституційної спро$
можності органів влади і приватного сектору до впро$
вадження заходів спільної праці.

Законодавча підтримка ДПП почалася з прийняття
Закону України "Про державно$приватне партнерство"
[10]. Воно було визначено як співробітництво між дер$
жавою Україна, Автономною Республікою Крим, тери$
торіальними громадами в особі відповідних державних
органів, що здійснюють управління об'єктами держав$
ної власності, органами місцевого самоврядування, На$
ціональною академією наук України, національних га$
лузевих академій наук (державних партнерів) та юри$
дичними особами, крім державних та комунальних
підприємств, установ, організацій (приватних парт$
нерів), що здійснюється на основі договору в порядку,
встановленому цим законом та іншими законодавчими
актами, та відповідає ознакам ДПП. До ознак ДПП
віднесено забезпечення вищих техніко$економічних
показників ефективності діяльності у разі здійснення
такої діяльності без залучення приватного партнера.
Застосування ДПП запропоновано здійснювати у низці
сфер: виробництво, транспортування і постачання теп$
ла та розподіл і постачання природного газу; будівниц$
тво та/або експлуатація транспортної інфраструктури
(автошляхів, морських і річкових портів); машинобуду$
вання; збір, очищення та розподілення води; забезпе$
чення функціонування зрошувальних і осушувальних
систем; поводження з відходами, крім збирання та пе$
ревезення; виробництво, розподілення та постачання
електричної енергії; виробництво та впровадження
енергозберігаючих технологій, будівництво та капіталь$
ний ремонт житлових будинків; надання освітніх послуг
та послуг у сфері охорони здоров'я; управління пам'ят$
ками архітектури та культурної спадщини та ін. У складі
об'єктів ДПП запропоновані існуючі й відтворювальні
об'єкти, їх модернізація і технічне переоснащення. Зго$
дом була прийнята низка законодавчих актів, які ство$
рили нормативно$правові основи розвитку цього виду
співпраці і партнерства органів державної і місцевої вла$
ди з приватним сектором. Був суттєво розширений і
спектр дій щодо застосування партнерства. Завдяки
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науково$аналітичним та інституційним дослідженням
цього феномену стали розглядатись більш широко його
зміст, призначення, можливості, умови створення і ре$
зультати застосування. Було надане і його розширене
розуміння. Як систему відносин, ДПП розглядали Ше$
лепницький П.І., Власов А., Полуянов В.П., Кравчен$
ко Р.С., Варнавський В.Г., Павлюк К.В., Павлюк С.М.,
Черевиков Є.Л. [7, с. 30—31]. Зміст цього поняття розг$
лядався як проєктна діяльність, як форма нової органі$
зації праці та інших проявів у спільній діяльності дер$
жави і приватного сектору [12; 14]. У широкому ро$
зумінні ДПП запропоновано використовувати як орган$
ізаційно$економічний, інноваційний механізм співпраці,
який дає змогу, з одного боку, скоротити й оптимізува$
ти районні, обласні та державні бюджети, а з іншого —
підвищити якість управління об'єктами структури,
якість послуг і продукції, що виробляються за їх участі.

Близьким до поняття ДПП стали розглядатись по$
няття "міжсекторне партнерство", "соціальне партнер$
ство", "публічно$приватне партнерство" та інші, які за$
лежно від цілей партнерства можуть започатковуватись
у повному наборі функціонально важливих видів діяль$
ності. Основа побудови партнерських відносин в еко$
номічних видах діяльності спирається на нормативно$
правові, ресурсні, фінансово$економічні процедури та
інші засади, сукупна взаємодія яких сприяє економіч$
ному зростанню. При цьому агентами співпраці роз$
глядаються: публічна влада, яка створює політико$пра$
вові умови, приватний сектор, який генерує робочі
місця, виробничі процеси, організацію їх продуктивно$
го застосування, та громадянське суспільство, яке по$
силює політичну і соціальну взаємодію. Завдяки їх
співпраці забезпечується розвиток процесів життєдіяль$
ності, орієнтованої на задоволення суспільних потреб
[11]. Але до цього часу ДПП в Україні впроваджується
недостатньо. В активізації його розвитку певну роль
відіграє вивчення практичного досвіду зарубіжних
країн, які сьогодні ілюструють різні типи ДПП, їх ме$
ханізми і моделі реалізації. Цей досвід свідчить про ус$
пішну реалізацію проєктів ДПП у таких секторах еко$
номіки: енергетика, транспорт, телекомунікації, водо$
постачання та водовідведення. Так, Великобританія,
Німеччина, Франція, США, Індія та інші країни успіш$
но застосовують ДПП для розвитку і функціонування
всіх видів транспорту, інформаційних технологій, у
житловому будівництві, інфраструктурі, енергетичній
галузі, охороні здоров'я (будівництво нових, реконст$
рукція діючих закладів і надання медичних послуг насе$
ленню), в освіті, телекомунікаціях, утриманні національ$
них парків, паркових зон, охороні довкілля та в інших
сферах.

Найбільш використовувані моделі ДПП сформовано
за низкою груп: контракти на управління і експлуата$
цію; контракти на виконання робіт (надання послуг);
контракти на управління; концесія; договори про
спільну діяльність; концесійні моделі (будівництво —
експлуатація / управління — передача; будівництво,
оренда, експлуатація, передання; будівництво — воло$
діння — експлуатація / управління; проєктування —
будівництво — фінансування — експлуатація / управ$
ління; придбання, будівництво, експлуатація та ін.); уго$
ди про реалізацію проєктів; відновлення / експлуатація
(управління — передача); проєкти "зеленого поля";
лізингові (орендні) угоди; спільна діяльність; спільне
підприємництво; передача активів та ін. [20]. Зазначені
особливі види ДПП реалізуються за допомогою юри$
дично оформлених організаційно$економічних ме$
ханізмів, які виокремлюють права і відповідальність
партнерів і основні умови об'єднання капіталів, зусиль і
ресурсів для отримання вищих результатів та їх подаль$
шого використання.

Втім, в Україні з моменту набуття незалежності і до
2019 р. не реалізовано жоден проєкт про співпрацю,
спрямовану на розвиток інфраструктурних об'єктів, в

які приватний партнер вклав власні кошти. Не відрізня$
лись ефективністю і інші підприємства (форми органі$
зації співпраці — оренда, спільні підприємства, лізинг).
Тому державна влада вжила низку заходів з активізації
і поглиблення партнерських відносин із приватними
партнерами. Було прийнято Закони України щодо цен$
тралізації і розмежування функцій і повноважень між
державними і місцевими рівнями управління в частині
прав ОМС на здійснення ДПП; концесійної діяльності;
створені Агенція з питань підтримки державно$приват$
ного партнерства (в 2019 р.), Український центр спри$
яння розвитку публічно$приватного партнерства (в
2010 р.), Проєктний офіс з розвитку державно$приват$
ного партнерства; визначені функціональні обов'язки
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільсько$
го господарства України (Мінекономрозвитку України)
в інституційному забезпеченні ДПП. Але результатів від
зазначених заходів не спостерігається. Станом на 1 січня
2019 р., згідно з інформацією Міністерства економічно$
го розвитку і торгівлі, в Україні на засадах ДПП укла$
дено 189 угод за різними видами партнерства: 60 % з них
було таких, що не виконуються, 7 % — розірваних, 2 %
— термін дії яких завершився і лише 31 % — реалізова$
них. За спрямованістю діяльності 25 із 58 угод (40 %)
стосувалися збирання, очищення та розподілу води і
лише 11 % угод передбачали співпрацю щодо покращен$
ня інфраструктури [15, с. 45—47]. Назви виконаних угод
засвідчують їх однотипність навіть в інфраструктурних
галузях. Водночас галузі промисловості, які створюють
матеріальну основу забезпечення існування і добробу$
ту суспільства, майже не задіяні в нових формах орга$
нізації співпраці державної, муніципальної, приватної і
суспільної діяльності.

Не знижуючи значущість розвитку соціального
партнерства чи партнерства в інфраструктурних галу$
зях, слід зазначити, що без стабільного і достатнього
економічного базису і добробуту людей розвиток су$
спільства стає проблематичним. Тобто існує гостра про$
блема побудови науково і практично обгрунтованого
налагодження продуктивних відносин влади і приват$
ного сектору, усунення вузької обмеженості і спрямо$
ваності нових форм організації діяльності, спрямованих
на підйом ключових галузей економіки. Адже саме ма$
теріальне виробництво забезпечує економічний добро$
бут людей і розвиток різних напрямів діяльності. Саме
це і було передбачено в Законі України "Про держав$
но$приватне партнерство" [10]. До того ж стан галузей
матеріального виробництва, за даними держкомстату
України, і сьогодні перебуває на досить низькому рівні.
Так, індекс промислової продукції у 2020—2021 рр. за
видами діяльності та основними промисловими група$
ми має нестійкий характер і схильність до зниження
темпів розвитку в добувній, переробній та інших галу$
зях порівняно з попередніми роками [16]. Промис$
ловість загалом так і не подолала бар'єр щодо виходу
на доринковий рівень.

Реальні резерви підвищення економічної спромож$
ності і розвитку України, які можуть бути збільшені в
економічних галузях завдяки співпраці держави і при$
ватного сектору, існують у різних видах і нових формах
організації в системі розвитку суспільної праці муніци$
пального і приватного секторів економіки і широкому
їх застосуванні на регіональному рівні в системі забез$
печуючих галузей промисловості.

Однією з поширених форм співпраці на сучасному
етапі доцільно розглядати концесійні угоди. Хоча зовсім
не зрозуміло чому в Законі України "Про концесію" [18]
галузі машинобудування, будівництво і модернізації
були виключені із переліку видів діяльності, для яких
вже існують рекомендації щодо їх здійснення і які успіш$
но використовуються в зарубіжних країнах. Безумов$
но, промисловість має низку галузей і підгалузей, про
які в законі мова не йде. Тому вважаємо, що обмеження
для здійснення концесійних угод є необгрунтованими і
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недалекооглядними. Підприємництво є більш активним
суб'єктом господарювання, оскільки йому притаманна
висока мобільність, гнучкість, оперативність і здатність
ефективно використовувати комерційні можливості.
Водночас знання особливостей виробничих процесів, їх
обслуговування і регулювання, розробка планів розвит$
ку, їх обгрунтування, досвід ведення переговорів, скла$
дання контрактів, здійснення контролю за якістю та
багато інших управлінських дій у сучасних технологіях
фінансового управління і технологій економічної взає$
модії притаманно органам галузевого й муніципально$
го управління. Це робить співпрацю державного, муні$
ципального, приватного і суспільного секторів прийнят$
ною і ефективною в напрямі формування і реалізації
процесів розвитку матеріальних і нематеріальних галу$
зей промисловості. Налагодження цієї діяльності є над$
звичайно важливим в існуючих умовах "знесилення"
промисловості.

З усіх форм ДПП за оцінками дослідників і прак$
тиків найбільш ефективною є організація спільних
підприємств на умовах договору концесії. Однак спе$
цифіка і особливості моделей ППП і їх практика реалі$
зації на регіональному і місцевому рівнях поки залиша$
ються розмитими, незважаючи на досвід їх застосуван$
ня, широкий розгляд у літературних джерелах, достат$
ньо повну нормативно$законодавчу базу і методоло$
гічну основу їх побудови на державному рівні. Нові мож$
ливості розвитку ДПП в Україні з'явилися на рівні ОМС
після децентралізації державної влади — адміністратив$
но$територіальних реформ і набуття органами публіч$
ної влади нових повноважень. В чинному законодавстві
у частині прав ОМС на здійснення ДПП встановлено
право ОМС здійснювати правочини, визначені законом,
у рамках ДПП; надано право виступати засновниками,
співзасновниками чи учасниками комерційних і неко$
мерційних проєктів із суб'єктами, які можуть здійс$
нювати діяльність у сфері компетенцій ради громад,
яка здатна підсилити їх економічний стан на місцевому,
районному, регіональному чи навіть на центральному
рівні; наведений виключний перелік функцій і завдань
ОМС і процедури прийняття законодавчих і норматив$
них актів на територіях їх відання, які слугують стиму$
лом активізації діяльності органів влади в напрямі
співпраці з приватним сектором.

Закон України "Про Концесію" [18] прийнятий у
жовтні 2019 р. покликаний забезпечити регулювання
здійснення концесійної діяльності з імплементацією
основних принципів здійснення концесій та ДПП відпо$
відно до права ЄС. Концесія розглядається як форма
здійснення ДПП, що передбачає передачу прав на
об'єкти державної чи комунальної власності в тимча$
сову експлуатацію, за умови обов'язкового інвестуван$
ня в такі об'єкти. Строк концесійного договору може
бути від 5 до 50 років. Концесійні договори укладають$
ся на платній і строковій основі з юридичною або фізич$
ною особою (суб'єктами підприємницької діяльності) і
передбачають надання права на створення (будівницт$
во), управління (користування, експлуатацію, технічне
обслуговування) об'єкта концесії, строкове, платне во$
лодіння за умовою взяття суб'єктом підприємництва
(концесіонером) на себе зобов'язань зі створення (бу$
дівництва) та (або) управління об'єктами концесії і май$
нової відповідальності та можливого підприємницько$
го ризику.

Проєктний офіс з розвитку ДПП [19], створений для
забезпечення швидкого та ефективного розвитку меха$
нізму ДПП в Україні при Міністерстві інфраструктури
для запуску механізму цього виду партнерства, пропо$
нував не тільки удосконалити вітчизняне законодавство,
а й підготував три пілотних проєкти концесій залізни$
чо$паромного комплексу ДП "Морський торговельний
порт "Чорноморськ"", ДП Стивідорна компанія "Оль$
вія", ДП "Херсонський морський торговельний порт".
Дані державної статистики України сьогодні засвідчу$

ють їх ефективну діяльність. Хоча слід зазначити, що і
до існування договорів про концесії вони не були збит$
ковими.

Аналізуючи можливості розвитку ДПП, виділимо
таку обставину: органи державної влади та інституції,
створені для підтримки ДПП, функціонують у Києві і
використання їх консультативних послуг є не простим
завданням, оскільки на регіональному рівні органи вла$
ди не мають спеціальних структур, які б професійно зай$
мались організацією різних видів ДПП. А очікувати, що
з цією ініціативою вийдуть підприємницькі структури —
марно, оскільки для цього в них немає достатньої інфор$
мації і кваліфікації. Тому на регіональному рівні існує
потреба у формуванні нових вимірів ДПП за рахунок
переходу на ППП і розширення кола видів партнерсь$
ких відносин, не обмежуючись тільки економічними.
Доцільним є доповнення партнерства із забезпечення і
організації процесів усіх видів діяльності, у тому числі
управлінської. А саме партнерство стосовно розробки
стратегій, планів і програм розвитку і контролю за їх
виконання, науково$прикладне і експертно$консульта$
тивне партнерство та інші види партнерств і співпраці,
із залученням творчих партнерів і великих роботодавців,
створення форм їх співпраці, застосовуючи для побу$
дови не тільки референтні моделі, а й власні моделі з
чіткою конфігурацією відносин. Для вирішення цих пи$
тань необхідно аналізувати інтереси партнерів, надаю$
чи їм якісно опрацьовані і прийнятні для них пропозиції,
сформоване надійне нормативно$правове та інститу$
ційне забезпечення. Консолідація ДПП і ППП буде спри$
яти більш швидкій капіталізації регіональних ресурсів і
створювати в регіонах атмосферу соціальної співдруж$
ності. На регіональному рівні повинні бути створені
відповідні структури, які були б здатні підняти цю
діяльність на належний практичний рівень. Для розбу$
дови ППП як складника інституційного забезпечення
регіональної, а в сукупності і всієї економіки держави,
необхідно внести корективи до складу працівників
органів виконавчої влади обласних і районних рад, вве$
сти відповідних фахівців в структурні підрозділи для
організаційної та інституційної розбудови партнерсь$
ких відносин і співпраці муніципальних і галузевих сек$
торів економічної діяльності, а також виокремити спе$
ціально уповноважений орган, який буде тісно взаємо$
діяти з приватним сектором і суспільними інститутами.

Головною метою таких фахівців чи спеціального
підрозділу повинно стати створення нових і укріплення
діючих ППП на керованих територіях, що базуються на
стійких економічних відносинах із значними довготри$
валими перспективами розвитку економічних процесів.
При цьому повинні забезпечуватись координація, коо$
перація, спеціалізація, концентрація і комбінування
організації діяльності суб'єктів ППП на засадах функ$
ціональної і організаційно$управлінської цілісності
суб'єктів господарювання, об'єднання знань, досвіду,
практичних вмінь і навичок та інноватизації форм орга$
нізації виробництва. До їх основних завдань доцільно
віднести:

— опис і аналіз результатів економічної діяльності
регіонів з виділенням в ній промислового сектору, його
галузей і підгалузей, їх систематизації, ступеня перс$
пективності і умов поглиблення їх розвитку;

— створення чіткого уявлення про змістовно$фун$
кціональне, інституційне, організаційне, економічне,
соціальне і екологічне забезпечення їх діяльності, ви$
значення їх ролі в розвитку економіки регіонів, можли$
востей і результатів функціонування ППП;

— визначення пріоритетних секторів економіки,
соціальної та інших сфер, які доцільно долучити до но$
вого способу господарювання, основою якого стає
співпраця господарюючих суб'єктів з органами публіч$
ного управління регіонів;

— вибір і обгрунтування потреб партнерства, моти$
ваційних чинників і можливостей публічної влади жи$
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телів і підприємницьких структур і суспільного секто$
ру, які можуть бути задіяні в побудові процесів спільної
праці, що допоможе реалізовувати стратегічні й поточні
плани діяльності з меншими витратами за більш корот$
кий строк з очікуваними результатами;

— вибір ефективних і прийнятних для специфіки
регіонів видів ППП з урахуванням можливостей їх роз$
ширення і розвитку;

— ознайомлення приватного сектору і суспільства
із можливостями ППП і стимулюванням його спільної
участі;

— удосконалення механізмів взаємодії ОМС з інсти$
тутами громадянського суспільства;

— надання права комунальним підприємствам бути
учасниками договорів партнерства з боку муніципаль$
них партнерів;

— створення мотиваційних умов залучення гро$
мадських об'єднань до формування ППП і безпосеред$
ньої участі в їх діяльності;

— пошук і розбудова нових видів ППП у сферах
наукового, аналітичного, соціального та інформаційно$
го обслуговування процесів життєдіяльності;

— організація партнерства органів влади регіонів в
сфері наукової, науково$технічної інноваційної, інститу$
ційно$професійної діяльності для розвитку і розробки
перспективних проєктів високотехнологічного виробниц$
тва промислової продукції для створення умов задоволен$
ня зростаючих економічних і соціальних потреб жителів.

Окремим ключовим чинником розбудови ППП
окремих територій і регіонів у сфері промислового ви$
робництва повинен стати перехід від локальних органі$
заційних дій, адміністрування та контролю діяльності
до прямої участі самих органів публічного управління в
розбудові процесів співпраці і взаємодії організації
різних форм власності. Вона може стосуватися:

— розробки узгоджених пропозицій щодо вибору
галузей і секторів промисловості, їх виробничого еко$
номічного і людського потенціалу, які потребують
підтримки, відновлення і розбудови;

— вибору системи показників і критеріїв оцінюван$
ня досконалості організацій ППП і запровадження їх
використання в аналізі і моніторингу результатів
спільної діяльності;

— прогнозу динаміки і витрат можливостей регіо$
нального бюджету, його порівняння з потребами фінан$
сування проєктів ППП і пошуку нових можливостей при
їх недостатньому рівні;

— контролю розрахунків, необхідних для фінансу$
вання ППП і дольовими можливостями їх забезпечен$
ня власними коштами;

— оцінки очікуваних результатів і можливих загроз
і ризиків реалізації проєктів ППП;

— розробки стратегічних і поточних програм
співпраці з партнерами і населенням;

— обгрунтування і розробка нових моделей спільно$
го господарювання;

— аналізу виконання планів підприємств партнерів
за системою обраних показників і критеріїв;

— аналізу причин виконання окремих показників із
встановленням переліку недоліків діяльності, визначен$
ня резервів і розробки конкретних заходів з їх подолан$
ня в установлені строки;

— оцінки участі кожного учасника ППП і його вне$
ску в отримання спільного результату;

— розробки системи розподілу і стимулювання
отриманих результатів;

— систематичного оприлюднення результатів
спільної діяльності для широкого кола жителів регіонів.

ВИСНОВКИ
Сучасний стан економіки України і її фінансові мож$

ливості потребують суттєвого підвищення статусу і
активізації спільної діяльності всіх видів влади з при$
ватним сектором економіки і суспільними інститутами

з метою виконання стратегічних завдань економічного
розвитку регіону. Активізація і розширення співпраці
між державою і приватним сектором потребують усі
галузі матеріального виробництва, інфраструктура та
інші види спільної діяльності. Особливо на первісному
рівні територіальних громад і на рівні регіонів загалом.

Здійснення адміністративно$територіальної рефор$
ми і надання більших економічних прав ОМС потребу$
ють на рівні регіонів розширення і поглиблення взаємодії
між господарюючими суб'єктами, розширення взаємодії
влади з бізнесом і організації спільного муніципального
приватного партнерства, підвищення ролі і безпосеред$
ньої участі органів місцевої влади у вирішенні економіч$
них та інших проблем розвитку. Це забезпечить новий
шлях розвитку за рахунок використання науково обгрун$
тованих і юридично оформлених управлінських ме$
ханізмів взаємодії, партнерських відносин, надання пра$
ва муніципальним підприємствам, розташованим на
підвладній території бути учасниками спільної праці з
приватним сектором і інституціями суспільства.

У складі пріоритетних сфер і напрямів спільної
діяльності доцільно застосовувати науково$практичні,
високотехнологічні, техніко$економічні, інноваційні та
інформаційні процеси діяльності, виробничу інфра$
структуру всіх галузей і підгалузей економіки, аграрну
та інші пріоритетні сфери для забезпечення економіч$
ного добробуту жителів регіону, використовуючи нові
форми організації діяльності і відносин між владою і
суб'єктами господарювання.

Досягнення успіхів у вирішенні зазначених завдань
потребує від органів публічного управління на місцево$
му рівні прямої участі у відтворенні і розвитку промис$
лового та інших секторів розвитку регіонів за рахунок
організації ефективних форм співпраці і партнерства
галузей і секторів економіки з приватними і суспільни$
ми секторами. Необхідним є і якомога швидший перехід
ДПП до ППП, удосконалення діючих і розробка нових
форм його здійснення, прийнятних для учасників, уточ$
нення їх прав і обов'язків, розвиток культури партнер$
ства і орієнтація його на широку взаємодію із місцевою
владою і громадськими інституціями.

Постійне приватне партнерство слід розглядати як
перспективний вид партнерства на регіональному рівні,
що уможливлює спільну діяльність між суспільними
інститутами, владою і підприємцями. Воно мотивує ра$
зом приймати рішення щодо довгострокового страте$
гічного соціального розвитку регіонів з урахуванням
економічних можливостей територій, орієнтації
підприємницьких структур на зниження масштабів тор$
говельної діяльності на користь розвитку альтернатив$
них малих і середніх підприємств виробництва продукції
і матеріальних послуг для задоволення потреб населен$
ня продукцією вітчизняного виробництва. ППП мож$
ливо здійснювати в цілій низці галузей промисловості,
що сприятиме збалансованості галузевого розвитку і
синхронізації його з просторовим розвитком.

Надані в дослідженні пропозиції зі створення спе$
ціально інноваційно орієнтованого ланцюга управлін$
ня розвитком партнерських відносин і завдань спільної
діяльності на рівні регіонів повинні охоплювати всі
управлінські завдання, вирішення яких сприятиме підйо$
му економіки регіонів і створенню стійкої економічної
основи для розвитку соціальної та збереження еколо$
гічної систем регіонів.
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THE INFLUENCE OF REGULATORY MECHANISMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT ON THE
REALIZATION OF THE POTENTIAL OF DIGITAL TECHNOLOGIES

У статті відображено концептуальні засади щодо впливу регуляторних механізмів розвитку аграрної

сфери на реалізацію потенціалу цифрових технологій. Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій на

тлі глобалізації економіки послужив основою для цифрової революції і трансформації ролі інформації з

допоміжного в основний ресурс діяльності суб'єктів ринку. За сучасних умов усвідомлено необхідність

прискорення процесів цифровізації і цифрової трансформації економіки з метою досягнення конкуренQ

тоспроможних позицій, яка формується в цифровому просторі нової світової економіки і потребує аналQ

ітичної і науковоQметодичного опрацювання здійснення такого роду змін. Перехід до цифрової економіQ

ки проявляється в автоматизації бізнесQпроцесів, впровадженні комп'ютерних технологій у виробничу

діяльність підприємств, зокрема і господарюючих суб'єктів аграрної сфери. Освоєння цифрових техноQ

логій забезпечує господарюючим суб'єктам незаперечні переваги щодо підвищення ефективності, безпеQ

ребійності виробничого процесу, їх діяльності на самофінансуванні і самоокупності, підвищенні конкуQ

рентоспроможності, синергетичного ефекту за рахунок мережевої взаємодії між учасниками ринку. З

огляду на це, вітчизняні виробники аграрної продукції внаслідок відсутності умов для інвестицій і низьQ

кого рівня забезпеченості сучасними інформаційними технологіями відстають від аграріїв країн з розвиQ

неним ринковими відносинами з таких показників, як продуктивність праці, матеріаломісткість, конкуQ

рентоспроможність, вартість продукції.

The article reflects the conceptual framework for the impact of regulatory mechanisms for the development

of the agricultural sector on the realization of the potential of digital technologies. The rapid development of

computer technology against the background of globalization of the economy served as the basis for the digital

revolution and the transformation of the role of information from ancillary to the main resource of market

participants. Under modern conditions, the need to accelerate the processes of digitization and digital

transformation of the economy in order to achieve a competitive position, which is formed in the digital space of



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/202124

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В останнє десятиліття в науковому обігу і в прак$

тичній діяльності ряду країн набуло поширення понят$
тя "цифрова економіка" [1, с. 18—35]. Стрімкий розви$
ток комп'ютерних технологій на тлі глобалізації еконо$
міки послужив основою для цифрової революції і транс$
формації ролі інформації з допоміжного в основний
ресурс діяльності суб'єктів ринку. За сучасних умов ус$
відомлена необхідність прискорення процесів цифрові$
зації і цифрової трансформації економіки з метою до$
сягнення конкурентоспроможних позицій, яка фор$
мується в цифровому просторі нової світової економі$
ки і потребує аналітичної і науково$методичного опра$
цювання здійснення такого роду змін. Перехід до циф$
рової економіки проявляється в автоматизації бізнес$
процесів, впровадженні комп'ютерних технологій у ви$
робничу діяльність підприємств, зокрема і господарю$
ючих суб'єктів аграрної сфери. Освоєння цифрових тех$
нологій забезпечує господарюючим суб'єктам незапе$
речні переваги щодо підвищення ефективності, безпе$
ребійності виробничого процесу, їх діяльності на само$
фінансуванні і самоокупності, підвищенні конкурентос$
проможності, синергетичного ефекту за рахунок мере$
жевої взаємодії між учасниками ринку. З огляду на це,
вітчизняні виробники аграрної продукції внаслідок
відсутності умов для інвестицій і низького рівня забез$
печеності сучасними інформаційними технологіями
відстають від аграріїв країн з розвиненим ринковими
відносинами з таких показників, як продуктивність
праці, матеріаломісткість, конкурентоспроможність,
вартість продукції. Ступінь наукової опрацьованості
впливу регуляторних механізмів на розвиток аграрної
сфери і реалізацію потенціалу цифрових технологій ви$
значається новизною, є поки що недостатній, потребує
подальшого дослідження особливо щодо процесів циф$
рової трансформації, їх взаємозв'язку з тенденцією сер$
вісізації економіки тобто розвитку сфери виробництва
і надання послуг, з метою збільшення частки аграрного
виробництва в розвитку національної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми впливу регуляторних механізмів розвит$

ку аграрної сфери на реалізацію потенціалу цифрових
технологій їх становлення та дослідження відображе$
но у наукових працях низки вітчизняних та зарубіжних
вчених. Теоретико$методологічні засади запроваджен$
ня цифрових технологій широко відображені у науко$
вих працях вітчизняних дослідників, зокрема, та інших.

the new world economy and requires analytical and scientificQmethodological elaboration of such changes. The

transition to the digital economy is manifested in the automation of business processes, the introduction of

computer technology in the production activities of enterprises, including economic entities in the agricultural

sector. The development of digital technologies provides business entities with undeniable advantages in terms

of efficiency, uninterrupted production process, their activities on selfQfinancing and selfQsufficiency, increasing

competitiveness, synergy effect through network interaction between market participants. Given this, domestic

agricultural producers due to lack of investment conditions and low level of modern information technology lag

behind farmers in developed market relations in terms of productivity, material consumption, competitiveness,

product cost. The degree of scientific elaboration of the impact of regulatory mechanisms on the development of

agriculture and the realization of the potential of digital technologies is determined by novelty, is still insufficient,

requires further study, especially on digital transformation processes, their relationship with the trend of servicing

the economy. increasing the share of agricultural production in the development of the national economy.

Ключові слова: аграрна сфера, цифрові технології, механізми розвитку, чинники впливу, комп'ютерні
технології.

Key words: agricultural sphere, digital technologies, mechanisms of development, factors of influence, computer
technologies.

Значний внесок у становлення сучасної теорії і ме$
тодології впливу регуляторних механізмів розвитку аг$
рарної сфери на реалізацію потенціалу цифрових тех$
нологій зробили зарубіжні дослідники

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Для наукового вирішення поставленої у статті мети

використано загальнонаукові методи наукового пізнан$
ня та дослідження економічних явищ, сформованих за$
гальнонауковими принципами системного підходу; ме$
тодами аналізу, логічного, порівняльного, стратегічно$
го, управлінського та організаційно$структурного мо$
делювання, кількісного і якісного дослідження основ$
них тенденцій та напрямів впливу регуляторних ме$
ханізмів розвитку аграрної сфери на реалізацію потен$
ціалу цифрових технологій

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є відображення концептуальних засад

щодо впливу регуляторних механізмів розвитку аграр$
ної сфери на реалізацію потенціалу цифрових техно$
логій

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Цифрова економіка є складовою частиною еконо$

міки, де домінують знання суб'єктів виробництва.
Сутність "цифрова економіка" представлена сучасною
науковою літературою, формуючи нову соціально$еко$
номічну систему, яка замінює колишню індустріальну
парадигму. Країни з розвинутими ринковими відноси$
нами надають велику увагу гармонійному розвитку си$
стемоутворюючих елементів цифрової економіки,
інформаційного суспільства та економіки знань.

Цифровізація сільського господарства як впливу
регуляторних механізмів на розвиток підприємницької
діяльності галузі сприяє підвищенню ефективності та
стійкості функціонування господарюючих об'єктів шля$
хом кардинальних змін якості управління, шляхом зас$
тосування як технологічних процесів, так і процесів
прийняття рішень на всіх рівнях ієрархії, що базуються
на сучасних методах виробництва і подальшого вико$
ристання інформації про стан і прогнозуванні можли$
вих змін керованих елементів і підсистем, а також еко$
номічних умов в сільському господарстві [2, с. 25].

Глобальна ідея загальної цифровізації і переходу до
цифрової економіки виникла аж ніяк не спонтанно. Ево$
люція цифровізації має міцну теоретичну основу у виг$
ляді цифрової мови математики. Зародження інформа$
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ційно$цифрової епохи було ініційовано появою елект$
ронно$обчислювальних машин (ЕОМ), що забезпечили
виконання цифрових перетворень, обробку та переда$
чу інформації без участі людини. У цьому полягає прин$
ципова відмінність ЕОМ від машин з автоматичним уп$
равлінням. Виникнення штучного інтелекту ще більше
посилило самостійність і розширило клас задач ЕОМ. У
процесі еволюції соціально$економічних систем відбу$
лася перебудова їх складових частин. З огляду на це,
якщо досліджувати цифрову економіку як еволюційний

етап розвитку національної економіки, то можна виок$
ремити взаємозв'язок процесу її становлення (табл. 1).

У процесі еволюції соціально$економічних систем
відбулася перебудова їх складових частин. Отже, якщо
розглядати цифрову економіку як еволюційний етап
розвитку економіки, то можна виокремити взаємозв'я$
зок процесу її становлення з еволюцією основних дже$
рел багатств. Таким чином, цифрову економіку можна
розглядати як еволюційний розвиток економіки, в якій
обмін даними між учасниками процесів у режимі онлайн

Таблиця 1. Еволюція соціально>економічних відносин

Показники Аграрна економіка Індустріальна 
економіка Економіка знань 

Основа 
соціально-
економічних 
відносин 

Традиційне 
суспільство, 
спільноти, маєтки, 
міста 

Суспільство модерну. 
Вільний ринок праці 

Постіндустріальне 
суспільство. Комунікації на 
основі інформаційних 
технологій 

Основне 
джерело 
добробуту 

Земля, зародження 
ремісництва. Аграрне 
виробництво 
(основна частка 
населення зайнята в 
первинному секторі - 
сільському 
господарстві) 

Ресурси (на поверхні 
і в надрах землі; 
Промисловість 
(основна частка 
населення зайнята у 
вторинному секторі - 
промисловому 
виробництві) 

Масштабуються знання 
(формування глобального 
мислення). Економіка знань 
(основний% населення 
зайнятий в третинному 
секторі - сфері послуг) 

Важливий 
економічний 
чинник 

Земля Капітал Знання 
 

Таблиця 2. Класифікація основних чинники, що стримують і обмежують цифрову трансформацію
соціально>економічних систем

Зовнішні чинники, що стримують і обмежують цифрову трансформацію 
Державні 
бар'єри 

- Економічна невизначеність в країні, волатильність гривні; 
- нормативні обмеження, відсутність стандартів щодо застосування 
цифрових технологій; 
- відсутність спеціальних заходів державної підтримки використання 
цифрових технологій на підприємствах 

Конкурентні 
бар'єри 

- Впровадження цифрових технологій потребує витрат з боку 
постачальників і споживачів, які дотримуються «традиційної моделі»;  
- прихильність кінцевого користувача звичних продуктів (сервісів); 
- відсутність інформації про успішний або негативний досвід застосування 
цифрових технологій на інших підприємствах галузі 

Технологічні 
бар'єри 

- Дефіцит цифрових рішень, що враховують специфіку підприємства; 
- слабка захищеність цифрових технологій від кримінальних посягань; 
- недостатній рівень розвитку інфраструктури (низька пропускна здатність 
каналів зв'язку, відсутність доступу до мобільного інтернету, недолік 
центрів обробки даних тощо.); 
- відсутність вітчизняних аналогів програмного забезпечення для ряду 
галузевих підприємств 

Внутрішні чинники, що стримують і обмежує цифрову трансформацію 
Ресурсні 
бар'єри 

- Висока вартість проєктів застосування цифрових технологій; 
- недостатні розміри бюджетів, які підприємство може спрямувати на 
проєкти з використанням цифрових технологій; 
- високі витрати на експлуатацію систем, що використовують цифрові 
технології; 
- застаріле технічне обладнання виробництва аграрних підприємств,  яке 
ускладнює запровадження нових технологій 

Людський 
чинник 

- Недостатня обізнаність щодо переваг цифрових технологій, неправильне 
розуміння сутності цифрової трансформації та її ефектів з боку керівництва 
підприємства і осіб, які  приймають рішення; 
- небажання співробітників змінювати звичні форми роботи; 
- недостатня  кваліфікація  персоналу, що використовує цифрові технології; 
- недостатня кваліфікація у персоналу, що впроваджує і обслуговує цифрові 
технології 

Психологічні 
бар'єри 

- Відсутність достатнього власного досвіду або негативний досвід 
застосування цифрових технологій на інших підприємствах; 
- можливість успішного здійснення діяльності підприємства і без 
застосування цифрових технологій; 
- збереження і підтримка інформаційної безпеки як інфраструктури та 
мереж, так і продукції в процесі її функціонування, збереження 
конфіденційності 

Організаційні 
бар'єри 

- Необхідність інтеграції технологій в існуючий ІТ-ландшафт і поточну 
інфраструктуру підприємства; 
- жорстка організаційна структура підприємств, що зумовлює складність 
зміни внутрішніх процесів, регламентів, документообігу, підходів до 
отримання і обробки інформації 
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прийшов на зміну аналоговому взаємодії і впливає на
всі галузі національної економіки, а також сприяє еко$
номічному їх зростання, надання якісних послуг та нео$
бмеженої масштабності бізнес$моделі на основі засто$
сування нових технологій.

 Світова практика і досвід успішних вітчизняних
сільськогосподарських виробників свідчать, що зас$
тосування сучасних цифрових технологій дає змогу
сформувати оптимальні грунтово$агротехнічні та
організаційно$територіальні умови, що забезпечують
протягом всього виробничого циклу аграрної про$
дукції суттєве підвищення врожайності і продуктив$
ності праці, зниження матеріальних витрат на палив$
но$мастильні матеріали, електроенергію, засоби за$
хисту рослин, оплату праці та інші види витрат, збе$
реження родючості грунтів і захист навколишнього
середовища. Внаслідок господарської діяльності, по$
ступової зміни механізмів впливу регуляторних ме$
ханізмів на розвиток аграрного підприємництва, на$
дання все більш персоналізованих послуг, технічну ос$
нову для чого створює саме цифрова економіка нако$
пичились основні чинники, які стримують та обмежу$
ють цифрову трансформацію соціально$економічних
систем (табл. 2). Чинники, що стримують і обмежу$
ють цифрову трансформацію соціально$економічних
систем в цілому і аграрної галузі, зокрема можна роз$
ділити на:

— зовнішні чинники;
— внутрішні чинники.
Найбільш суттєвими зовнішніми чинниками є: дер$

жавні, конкурентні, технологічні бар'єри. Подолання
яких можливе шляхом прийнятті відповідних законів і
запровадження стандартів щодо застосування цифро$
вих технологій, прийняття спеціальних заходів держав$
ної їх підтримки використання на підприємствах. Не$
обхідна інформація щодо успішного чи негативного до$
свіду застосування цифрових технологій на інших
підприємствах галузі.

До внутрішніх чинників, що стримують і обмежують
цифрову трансформацію соціально$економічного роз$
витку аграрної галузі відносять ресурсні, психологічні,
організаційні бар'єри та людський чинник. Основним
ресурсним бар'єрам, що стримує і обмежує цифрову
трансформаціє є висока вартість проєктів застосуван$
ня цифрових технологій та недостатній розмір бюдже$
ту, який підприємство може спрямувати на проєкти з
використанням цифрових технологій. Внаслідок цього
в більшості суб'єктів господарювання на балансі чис$
литься застаріле технічне обладнання виробництва, яке
ускладнює запровадження нових технологій. Да людсь$
ких бар'єрів слід віднести недостатню обізнаність щодо
переваг цифрових технологій та неправильне розумін$
ня самої сутності цифрової трансформації та її ефектів
з боку керівництва підприємства і осіб, які приймають
рішення. З огляду на це, має місце небажання співробі$
тників змінювати звичні форми роботи внаслідок їх не$
достатньої кваліфікації із$за відсутності достатнього
власного досвіду та негативного досвіду застосування
цифрових технологій іншими підприємствами. Вирішен$
ня цих проблем можливе шляхом інтеграції технологій

в існуючий ІТ$ландшафт і поточну інфраструктуру
підприємства.

Цифровізація сприяє швидкому розширенню мож$
ливостей взаємодії всіх учасників агропродовольчої
системи, нівелювання перешкод, що унеможливлюють
підвищенню ефективності виробництва, усунення існу$
ючих бар'єрів [3, с. 98—102]. Стабільний доступ в Інтер$
нет дає змогу аграріям отримувати інформацію техніч$
ного характеру і обмінюватися такою інформацією з
колегами з інших країн, що сприяє підвищенню продук$
тивності, зміцненню несприйнятливості до зовнішніх
впливів і доступу до ринків. Це означає, що впроваджен$
ня цифрових технологій дає змогу учасникам, які пред$
ставляють різні ланки агропродовольчого, виробничо$
збутового ланцюжка, співпрацювати в рамках стійкої
агроекосистеми. Крім того, мобільні технології і Інтер$
нет$сервіси здатні забезпечити доступ до якіснішого
насіння, добрив, що дає змогу істотно наростити вироб$
ництво, налагодити збут виробленої продукції безпо$
середньо споживачам, минаючи посередників, за раху$
нок чого збільшиться рентабельність господарюючих
суб'єктів.

Такі технології, як блокчейн, сприяють доскона$
лості системи виробництва і реалізації продовольства,
сприяє скороченню псування продукції, підвищенню
рівня прозорості та довіри у всіх ланках виробничо$збу$
тового ланцюжка.

З метою підвищення ефективності управління рос$
линництвом, тваринництвом, виявлення хвороби, управ$
ління водними, земельними та лісовими ресурсами слід
використовувати навчання кадрів, що сприяє підвищен$
ню рівня їх кваліфікації при застосуванні цифровізації
сільського господарства.

Цифрові рішення є незамінними для підвищення точ$
ності моніторингу, звітності, пом'якшення наслідків
зміни клімату в сільському господарстві і землекорис$
туванні. Крім того, цифровізація відіграє важливу роль
у навчанні. Ці доступні технології допомагають дрібно$
товарним підприємствам удосконалювати методи управ$
ління ресурсами і сприяють підвищенню їх конкурен$
тоспроможності. Крім того, вони можуть сприяти більш
широкому залученню молоді, підвищуючи приваб$
ливість створюваних в сільських районах робочих місць,
запобігаючи міграцію сільської молоді в міста.

Водночас цифровізація загрожує певними ризика$
ми. В першу чергу це швидко наростаючий в результаті
впровадження інновацій цифровий розрив в агропродо$
вольчій системі, особливо між сучасним і натуральним
господарством. З плином часу впровадження цифрових
технологій стало обходитися помітно дешевше, але про$
відне натуральне господарство, фермерські господар$
ства особливо в країнах, що розвиваються, і країнах з
перехідною економікою так і не змогли повною мірою
скористатися перевагами, укладеними в нових можли$
востях. Основною причиною цього є слабка інфраструк$
тура, відсутність рівноправного доступу, висока вартість
запровадження цифрових технологій, відсутність нави$
чок і обмеженість їх капіталу. За умови, якщо праців$
ники не адаптуються належним чином до наявних ноу$
хау з цифрових технологій, і не зможуть перейти на нові

Таблиця 3. Ризики, які негативно впливають на цифровізацію суб'єктів господарювання аграрної сфери

Середовище Відповідні ризики 
Реальне 
середовище 

- Збільшення соціальної напруги, 
невідповідність системи освіти та 
отриманих навичок під час навчання 
рівню та можливостям сучасних 
технологій ,монопольна концентрація 
економічної влади 

Віртуальне 
середовище 

- Кібербезпеки - конкуренція з 
профільними цифровими 
платформами 

Інституційне 
середовище 

- Невідповідність нормативно-
правової бази цифровим технологіям 
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технології щодо впровадження роботизованої техніки
і технології це може призвести до втрати робочих місць.
У результаті можуть виникнути серйозні проблеми в
сільських районах, де агропродовольча система зали$
шається основним джерелом зайнятості, а навички, не$
обхідні, щоб скористатися перевагами цифровізації,
відсутні.

Впровадження цифрових технологій часто пов'яза$
но з використанням великих масивів даних, що потре$
бує адекватного захисту щодо впровадженням стан$
дартів персональних даних і захисних бар'єрів, що за$
безпечують дотримання прав користувачів (табл. 3).

Сучасні підходи, зокрема технологія прецизійного
сільського господарства, базується на застосуванні
підключених до мережі пристроїв, які можуть піддава$
тися кіберзагрозам: за відсутності належних заходів
забезпечення кібербезпеки. Щоб максимально розши$
рити можливості і звести до мінімуму ризики, в агро$
продовольчій системі слід усунути невирішені пробле$
ми, а саме: недосконалість заходів політики і регулю$
вання, а також наявність економічного, гендерного, ква$
ліфікаційного і цифрового розриву.

З плином часу рівень витрат на впровадження циф$
рових технологій в сільському господарстві знизився,
але фермери, провідні натуральне господарство, все ще
далекі від можливості скористатися благами сучасних
рішень: доступний їм капітал обмежений, дозволити
собі нові технології такі господарства не можуть.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Розрив в кваліфікації негативно позначається на

поширенні цифрових рішень, призваних забезпечити
загальну участь в цифрових технологіях, особливо в
сільських громадах. Цифрова неграмотність стала од$
ним з основних бар'єрів, з якими зіткнувся даний сек$
тор: навіть при наявності доступу в мережу фермери не
мають достатнього рівня освіти, прав і можливостей,
щоб витягти переваги з доступу до великих обсягів нової
інформації. Таким чином, ключем, який відкриває дос$
туп до нових цифровим робочих місць, які будуть ство$
рені при впровадженні нових технологій, особливо в
сільській місцевості, залишається освіта. З огляду на
зростаючий розрив між сучасним і натуральним госпо$
дарством пріоритетом має стати запровадження доступ$
них технологій, і тут гарантія рівноправного доступу до
цифрової інфраструктури має першорядне значення.
Дрібні фермери в країнах, що розвиваються не мають
достатньо широкого доступу до навичок і досвіду,
інформації та відкритими даними, що уповільнює роз$
виток підприємництва в аграрному секторі і створення
стійкої цифровий екосистеми. Крім того, цей стан справ
веде до виникнення пов'язаних з цифровими техноло$
гіями проблем: це відсутність локалізації вмісту нових
цифрових сервісів, обмежений доступ до інформації та
послуг на місцевому рівні через їх відсутність, вартості,
необізнаності про наявність, нестачі навичок. Отже,
виникає потреба в новому елементі ландшафту міжна$
родних ініціатив, здатному усунути розглянуті вище
прогалини і задовольнити найбільш проблеми, які час$
то засновані на наявності великих даних.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF LAND POLICY IN UKRAINE UNTIL 2030

Перед Україною, в умовах здійснення важливого етапу земельної реформи, а саме відкриття ринку

сільськогосподарських земель, стоїть важливе завдання обгрунтування та втілення стратегічних напрямів

розвитку земельної політики до 2030 року на принципах, рекомендованих ООН. Оскільки до цього часу

нинішня земельна політика не направлена на захист земель, а також не забезпечує захист права приватQ

них власників, капіталізацію, екологізацію та соціалізацію землекористування тощо. Стоять важливі пиQ

тання, як залучити потенціал земельних та інших природних ресурсів в ефективні і дієві економічні проQ

цеси (оборот). Авторами сформовано основні напрями стратегії розвитку земельної політики в Україні

до 2030 року, зокрема: 1) зменшення деградації земель; 2) приведення інституції власності на землю до

конституційних вимог; 3) перехід від поділу земель за категоріями до територіального їх зонування за

типами (підтипами) землекористування; 4) перехід на нову парадигму розвитку землевпорядкування і
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні, коли активно обговорюються стратегічні

напрями розвитку економіки України, особливої акту$
альності набуває питання перетворення землі в потуж$
ний фактор впливу на економічне зростання і соціальні
перетворення в країні. Оцінка ситуації, що склалася і
аналіз теоретичних підходів українських вчених дозво$
ляють зробити висновок, що нинішня земельна політи$
ка не направлена на захист земель від деградаційних
процесів і слабо захищає права приватних власників.
Огляд найбільш обговорюваних проблем у сфері земель$
них відносин за останні роки й аналіз основних позицій
концептуальних програмних документів, у тому числі
"Стратегія удосконалення механізму управління в сфері
використання та охорони земель сільськогосподарсь$
кого призначення державної власності та розпоряджен$
ня ними" [1] і наукові праці з проблем земельної рефор$
ми [2; 3] та розвитку земельних відносин [4; 5] дозволяє
виділити основні напрямки, на реалізацію яких повин$
на бути спрямована нова земельна політика. Вона може
бути успішно реалізована тільки в разі, якщо буде зміне$

землеустрою та відновлення ролі держави у їх здійсненні; 5) модернізація системи управління земельниQ

ми ресурсами та землекористуванням. Враховуючи низьку ефективність прав державної та комунальної

власності на землю у порівнянні із приватною, пропонується власність українського народу на землю

узаконити як суспільну власність на землі загального використання (під річками, вулицями, площами і

т.д.), а право державної та комунальної власності — трансформувати для державних та комунальних

підприємств із права постійного користування у право державної та комунальної власності із повним

пучком прав. Також авторами пропонується перейти з розподілом (перерозподілом) земель за їх категоQ

ріями до зонування земель за типами (підтипами) землекористування залежно від придатності земель та

цінності інших придатних ресурсів. Розвиток землевпорядкування та землеустрою пропонується на новій

парадигмі відносин, що пов'язані із сталим розвитком та сталим (збалансованим) землекористуванням.

Система управління земельними ресурсами та землекористуванням має бути реформована у багатофунQ

кціональну (багатоцільову) систему управління "зверху вниз" та "знизу вверх" на принципах рекоменQ

дованих ООН.

In the context of the implementation of an important stage of land reform, namely the opening of the

agricultural land market, Ukraine is facing an important task of substantiating and implementing strategic

directions for the development of land policy until 2030 on the principles recommended by the UN. Since until

now, the current land policy is not aimed at protecting land, and does not ensure the protection of the rights of

private owners, capitalization, greening and socialization of land use, etc. There are important questions on how

to attract the potential of land and other natural resources into effective and efficient economic processes

(turnover). The authors have formed the main directions of the strategy for the development of land policy in

Ukraine until 2030, in particular: 1) reduction of land degradation; 2) bringing the land ownership institution in

line with constitutional requirements; 3) transition from division of lands by categories to their territorial zoning

by types (subtypes) of land use; 4) transition to a new paradigm of development of land organization and land

planning, and restoration of the role of the state in their implementation; 5) modernization of the land

administration and land use system. Considering the low efficiency of the state and communal property right to

land in comparison with private property, it is proposed to legalize the ownership of the Ukrainian people to

land as public ownership of common land (under rivers, streets, squares, etc.), and the right of state and communal

property for state and communal enterprises to transform from the right of permanent use to the right of state

and communal property with a full range of rights. Also, it is proposed to move with the distribution (redistribution)

of lands according to their categories to the zoning of lands by types (subtypes) of land use, depending on the

suitability of land and the value of other suitable resources. The development of land organization and land

planning is proposed on a new paradigm of relations related to sustainable development and sustainable

(balanced) land use. The land administration and land use system should be reformed into a multifunctional

(multiQpurpose) "topQdown and bottomQup" management system based on UNQrecommended principles.

Ключові слова: земельна політика, власність на землю, земельні відносини, землевпорядкування та земле�
устрій, управління земельними ресурсами та землекористуванням.

Key words: land policy, land ownership, land relations, land organization and land planning, land administration
and land use management, land resources management and land use.

на система управління земельними ресурсами та земле$
користуванням країни і поліпшені інструменти її реалі$
зації. Головними з них, які вимагають перетворень, є:
економічні та екологічні відносини прав власності на
землю та інші природні ресурси, планування викорис$
тання і охорони земель (землекористування), землевпо$
рядкування та землеустрій, облік земель та реєстрація
земельних ділянок і прав на них. Як показує світова
практика, система управління земельними ресурсами та
землекористуванням в сучасних умовах стає багатоці$
льовим інструментом, що забезпечує захист прав на зем$
лю, капіталізацію, екологізацію та соціалізацію земле$
користування, підтримку актуальної бази про всі об'єк$
ти оподаткування і їх власників. Адже, земля, людина,
власність — три ключові поняття буття, що зачіпають
всі сфери життя.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Перед Україною стоїть важливе завдання обгрун$

тування та втілення стратегічних напрямів розвитку зе$
мельної політики до 2030 року на принципах рекомен$
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дованих ООН. Це питанням в останні роки підіймали у
свої працях: Я. Гадзало, Д. Добряк, В. Жук, О. Ковали$
шин, А. Мартин, Ю. Скляр, М. Хвесик, О. Ходаківська
та інші. Попри це, в умовах важливого етапу, а саме
відкриття ринку сільськогосподарських земель, актуа$
лізувалося потреба у перегляді стратегічних напрямів
розвитку земельної політики до 2030 року на принци$
пах рекомендованих ООН, оскільки нинішня політика
не направлена на захист земель й не забезпечує захист
прав на землю, капіталізацію, екологізацію та соціалі$
зацію землекористування.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування стратегічних

напрямів розвитку земельної політики до 2030 року на
принципах, рекомендованих ООН.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перед владою стоять важливі питання: як залучити
потенціал земельних та інших природних ресурсів в еко$
номічні процеси, щоб вони не перешкоджали підприєм$
ницькій діяльності, а приносили вигоду її учасникам і
економіці України загалом? Чи може земля стати драй$
вером розвитку промисловості України і при цьому за$
лишатися базовою умовою комфортного і здорового
проживання населення країни? Чи зуміємо ми зберегти
і якісно відродити землі сільськогосподарського при$
значення в умовах зовнішніх викликів продовольчої без$
пеки країни? Оскільки відносини з приводу використан$
ня землі на сучасному етапі стали грати настільки важ$
ливу роль, що вони можуть стати як істотним гальмом
економічного розвитку, так і потужним прискорювачем
економічного зростання. Не випадково, що земельні
питання порушуються практично у всіх розроблюваних
сьогодні довгострокових стратегіях розвитку країни. З
1990$х рр. в Україні почався перехід до якісно нової
стадії розвитку земельних відносин. Ухвалення числен$
них нормативно$правових актів, робота зі створення
відповідних інституційних структур, розробка земель$
ного кадастру — все це було направлено передусім на
підвищення ефективності використання земельних ре$
сурсів країни. Результатом стало формування земель$
ного ринку, зростання надходжень до бюджетів різних
рівнів від використання землі (оренда, земельний пода$
ток, продаж права оренди), підвищення значущості зе$
мельного фактора в розвитку економіки. Однак у ході
30$річного періоду проведення земельної реформи ста$
ло очевидним, що в стратегічному аспекті багато про$
блем в управлінні земельними ресурсами країни зали$
шилися невирішеними або вирішеними неефективно.
Радикальні зміни в земельних відносинах, що відбулися
на початку 90$х роках, принципово змінили систему пра$
вовідносин, але вони не могли привести до моменталь$
ної зміни соціальних традицій і автоматичного виник$
нення нової системи управління. Земля не стала повною
мірою економічним активом для підприємців — підприє$
мства її або не викуповують (навіть за зниженими ціна$
ми), або використовують не за призначенням. Земля не
стала предметом іпотеки та повноцінним активом і для
громадян, тому що межі та права більшості земельних
ділянок все ще не зареєстровані відповідно до вимог
держави. А значить з ними неможливо здійснювати опе$
рації, що не сприяє активізації ринкових відносин у цій
сфері. Земля не стала економічним активом і для дер$
жави, яка має у власності землі, але не має сформова$
них під різні потреби ділянок. Підвищення вартості
землі за нормативною грошовою оцінкою в останні роки
хоча і підвищило рівень надходжень до бюджету земель$
ного податку, але створило повсюдно соціальну напру$
женість. Більш того, існуюча земельна політика на
місцях поки все ще в невеликих обсягах генерує над$
ходження до місцевих бюджетів від продажу або орен$
ди земельних ділянок державної та комунальної влас$

ності. Тому виникає питання, що робити і з чого почи$
нати новий виток земельної реформи? Фахівці різних
галузей сходяться на думці, що на перше місце сьогодні
висувається проблема вдосконалення системи управлі$
ння земельними ресурсами та землекористуванням, а
нові управлінські підходи повинні бути системно відоб$
ражені в земельній політиці країни.

Земельні ресурси — явище багатогранне, і його не$
обхідно розглядати з різних позицій. Найбільш важли$
вим питанням стає формування методології і методич$
них основ управління ними, з урахуванням як сучасних
підходів до самих моделей управління земельними ре$
сурсами та землекористуванням, так і міжнародного
досвіду в даному питанні. Про важливість і складність
управління земельними ресурсами та землекористуван$
ням і неоднозначності результатів здійснюваної земель$
ної реформи викладено у фундаментальному дослід$
женні "Земельна реформа в Україні: тенденції та на$
слідки у контексті якості життя і безпеки населення" [6].
Де піднімається питання про необхідність формування
нової земельної політики в Україні та підкреслюєть, що
основою існуючого положення є недооцінка і різке зни$
ження ролі управління земельними ресурсами та зем$
лекористуванням в здійсненні земельної політики, втра$
та органами державної влади функцій планування і
організації раціонального використання земель та їх
охорони, особливо в сільській місцевості, вихід держа$
ви з сфери землеустрою. Негативним фактором є також
ігнорування владними структурами та бізнесом земле$
устрою як комплексної системи заходів щодо капіталі$
зації та екологізації землекористування, врегулювання
обороту земельних ділянок, зниження часу на їх виді$
лення. Також вони відзначають, що земельні питання в
державній політиці слід розглядати з точки зору інте$
ресів загалом держави, окремих галузей (загалом сіль$
ського господарства), а також громадян та майбутньо$
го покоління українців. Для цього пропонувалося не$
гайно вирішити такі питання:

— сформулювати і здійснити чітку земельну політи$
ку;

— побудувати ринково$орієнтовану модель земель$
ного устрою країни і реформувати систему державно$
го управління земельними ресурсами та землекористу$
ванням;

— відновити землевпорядкування та землеустрій;
— зробити земельно$ресурсний потенціал одною із

основних ланок підйому економіки України.
Як бачимо, питання про розробку нової земельної

політики та відповідальність держави в побудові сучас$
ної моделі земельного устрою і системи управління зе$
мельними ресурсами та землекористуванням, підвищен$
ня ролі землевпорядкування і землеустрою в цьому про$
цесі є архіважливим.

Прийняття у 2020 р. Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо умов
обігу земель сільськогосподарського призначення" [7]
стало одним із основних обговорюваних питань. Тема
вибудовування ринкової моделі земельного устрою Ук$
раїни та ефективної системи управління земельними
ресурсами і землекористування проходить червоною
ниткою у багатьох виступах провідних фахівців у галузі
земельних відносин. Також для активізації земельного
ринку необхідний розвиток його інфраструктури [4].

Отже, назріла необхідність виробити з боку держа$
ви земельну політику, в якій були б чітко встановлені
цілі, пріоритетні завдання та інструменти регулювання
земельних відносин, реалізація яких дозволить доко$
рінно змінити вектор їх розвитку з орієнтацією на збе$
реження і примноження земельного потенціалу країни
як на середньострокову, так і на більш віддалену перс$
пективу. В цьому зв'язку важливим є питання форму$
вання рівноцінних економічних відносин прав власності
на землю державних та комунальних підприємств із при$
ватними. Так, за дослідженнями О.Ф. Ковалишин [8] "…
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найвища ефективність за існуючого складу видів прав
притаманна приватній формі власності на землю (88 ба$
лів), а найнижчу ефективність має комунальна та колек$
тивна форми власності (відповідно 29 і 42 балів). Ефек$
тивність державної форма власності на землю оцінюєть$
ся 50 балами. Досить низькою є ефективність землеко$
ристування, сформованого на праві постійного корис$
тування (36 балів)".

На жаль, на сьогодні у нас так і не вироблено дер$
жавна земельна політика, яка могла б вирішити зазна$
чені вище проблеми. Є лише Указ Президента України
№722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на пе$
ріод до 2030 року" [9]. Проте відсутні механізми і інстру$
менти створення і вдосконалення правових, економіч$
них, екологічних, соціальних і організаційних умов для
розвитку земельних відносин. Адже вони повинні бути
направлені виходячи з уявлення про земельні ділянки
як про особливі об'єкти природного світу, які викорис$
товуються в якості основи життя і діяльності людини,
засоби виробництва в сільському господарстві та іншої
діяльності, і одночасно як про нерухоме майно з особ$
ливим правовим режимом. Аналіз показує, що конкре$
тизація норм у земельному, прирдоохоронному та га$
лузевому (лісовому, водному, аграрному) законодавстві
вкрай не узгоджена, а іноді і просто суперечлива, що не
раз говориться у різних наукових дослідженнях. Це,
безсумнівно, створює проблеми у визначенні правово$
го режиму всіх об'єктів та підвищення ефективності еко$
номічних відносин прав власності на землю.

Розглянемо основні проблеми земельної політики,
що потребують вирішення до 2030 року:

— деградація земель;
— приведення інституції власності на землю до кон$

ституційних вимог;
— перехід від поділу земель за категоріями до тери$

торіального їх зонування за типами (підтипами) земле$
користування;

— перехід на нову парадигму розвитку землевпоряд$
кування і землеустрою та відновлення ролі держави у
їх здійсненні;

— модернізація системи управління земельними ре$
сурсами та землекористуванням.

1. Деградація земель — нами розглядається як про$
цес скорочення або втрати біологічної та економічної
продуктивності і комплексної структури сільгоспугідь,
лісів тощо у наслідок процесу землекористування, або
комбінації процесів, пов'язаних з людською діяльністю.
Деградація земель являє собою складне явище, зазви$
чай пов'язане з частковою або повною їх втратою: про$
дуктивності земель (грунту), рослинного покриву, біо$
маси, біологічного різноманіття, екосистемних послуг і
екологічної стійкості. До деградації земель призводять
три широкі і взаємопов'язані групи чинників:

біофізичні фактори, що визначають режим земле$
користування;

інституційні чинники, які регулюють ширшу політи$
ку землекористування;

соціально$економічні фактори, що впливають на
попит і управління земельними ресурсами [10].

До первинних факторів, що визначають режим зем$
лекористування, зазвичай відносять клімат, рослинність,
рельєф місцевості і доступність води, а економічна ситу$
ація впливає на управлінські рішення, в тому числі на час
і спосіб здійснення змін. Інституційні чинники часто істо$
рично визначаються багаторічними культурними норма$
ми, а також під впливом політичних і економічних рішень.
У розумінні впливу інституційних факторів вирішальне
значення мають права власності і володіння. В цілому,
зміна режимів землекористування, яке призводить до
деградації земель, а пов'язана з нею втрата земельних
функцій обумовлені безліччю елементів, що взаємодіють
на всіх рівнях від місцевого до глобального [11]. Тому
одним із основних напрямів стратегії земельної політи$
ки є зменшення деградації земель.

2. Приведення інституції власності на землю до кон$
ституційних вимог. Згідно статті 13 Конституції Украї$
ни [12] "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та
інші природні ресурси, які знаходяться в межах тери$
торії України, природні ресурси її континентального
шельфу, виключної (морської) економічної зони є
об'єктами права власності Українського народу. Від
імені Українського народу права власника здійснюють
органи державної влади та органи місцевого самовря$
дування в межах, визначених Конституцією". У широ$
кому розумінні форма власності на землю й інші при$
родні ресурси полягає в економічних відносинах, що ви$
никають між державою, територіальною громадою, гро$
мадянами і підприємствами$землекористувачами, які
визначаються ступенем самостійності суб'єкта в процесі
присвоєння та обмеженості доступу інших суб'єктів до
їх присвоєння.

Основною проблемою реалізації права власності
українського народу в умовах ринкової економіки є
протиріччя між ним та іншими формами власності на
земельні ділянки, між товарними і нетоварними земель$
ними ресурсами в умовах різноманітних форм економі$
чних відносин з використання землі й інших природних
ресурсів економічно відокремленими суб'єктами. В умо$
вах товарно$грошового обміну, що охоплює сферу зем$
лекористування, неможлива ліквідація самого обміну
власністю на землю як фактора виробництва та життє$
діяльності суспільства, неможлива організація прямо$
го розподілу і привласнення земельних ресурсів для
всього суспільства загалом і для кожного члена сусп$
ільства зокрема.

Враховуючи, що, згідно зі статтею 80 Земельного ко$
дексу України, суб'єктами власності на землю на пра$
вах приватної власності є громадяни та юридичні осо$
би, комунальної власності — територіальні громади, які
його реалізують через органи місцевого самоврядуван$
ня, державної власності — держава, яка реалізує його
через відповідні органи державної влади [13]. Водночас
територіальні громади та органи виконавчої влади не є
безпосередніми суб'єктами використання земель. Таки$
ми суб'єктами для земель державної і комунальної влас$
ності є державні і комунальні підприємства, які сьогодні
використовують землю на праві постійного користуван$
ня. Для забезпечення принципу "рівності всіх форм влас$
ності" розглянемо концептуальну модель економіко$
правового змісту власності на землю (рис. 1) [14].

Нині не існує чіткого економічного розмежування
між власністю українського народу і державною влас$
ністю на землю та інші природні ресурси. До власності
українського народу і державної чи комунальної фор$
ми власності відносять землю та інші природні ресурси,
що знаходяться в господарському обороті. Для реалі$
зації концептуальних положень економіко$правового
змісту власності на землю нами розроблено концепту$
альну модель системи форм власності на землю в Ук$
раїні, яка у теоретичному і прикладному аспекті повин$
на включати низку різновидів прав власності. Запропо$
новані засади базуються на економічній теорії, яка вив$
чає різні права власності, зокрема:

— Приватна власність (private ownership). У цьому
випадку виключні права належать окремим індивідам.

— Державна власність (state ownership). Виняткови$
ми правами володіє держава, або точніше, ті, хто її кон$
тролює.

— Комунальна власність (communal ownership). У
цьому випадку винятковими правами володіє певна
спільнота людей, які контролюють доступ до ресурсу.

— Суспільна власність (common ownership) або
вільний доступ.

Ці основні види прав власності в різних країна
співіснують у різних поєднаннях. Однак, для України є
важливим в економіко$правовому аспекті чіткіше роз$
межувати і надати необхідний статус суспільній, дер$
жавній та комунальній власності [14].
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Таким чином, українська системи відно$
син прав власності на землю потребує удос$
коналення у контексті економічних, еколо$
гічних, соціальних та правових відносин
щодо земельних та інших природних ре$
сурсів. Напрями удосконалення приведені у
розробленій нами концептуальній моделі
системи форм власності на землю в Україні
[14].

Досліджуючи можливості інституції
власності на землю, необхідно відштовхува$
тися від поглядів тих економістів, які вва$
жають, що громадський порядок вимагає не
тільки інституціалізованих прав власності,
а й стійкості інституцій: економічні агенти
повинні мати можливість їх зрозуміти, усв$
ідомити і вибудувати свої дії відповідно до
них. В іншому випадку безперервна зміна
правил гри призведе до хаосу і руйнації соц$
іальної основи існування соціуму. "Ефек$
тивні інституції та інститути управління зе$
мельними ресурсами і землекористуванням
в короткостроковому періоді повинні мати
властивість стабільності (жорсткості), а в
довгостроковому періоді — властивість
адаптивності (гнучкості). Вони повинні по$
стійно еволюціонувати під впливом глобаль$
них тенденцій, а також з урахуванням на$
ціональних особливостей. При цьому систе$
ма інституційних обмежень відповідальна за
досягнення короткострокових цілей, а сис$
тема мотивації — довгострокових" [15].

Наведене положення важливо для еко$
номічних систем загалом. Значимо воно і для
земельних відносин. Створення такої інсти$
туційного середовища, що поєднує стабіль$
ність в коротко терміновому аспекті і адап$
тивність в аспекті довгостроковому, є осно$
вою формування механізмів підвищення
інвестиційної привабливості землекористування.

Таким чином, різноманітність форм власності на
землю вимагає глибокого наукового осмислення необ$
хідних змін у конкретних процесах і напрямах розвит$
ку землекористування. Не осмисливши такі зміни в те$
оретичному плані, не можна знайти вірні практичні
рішення реалізації власності на землю.

3. Перехід від поділу земель за категоріями до тери$
торіального їх зонування за типами (підтипами) земле$
користування.

Набуло актуальності питання переходу від поділу
земель за категоріями до територіального їх зонування
за типами (підтипами) землекористування [16; 17]. Зо$
нування земель за типами (підтипами) землекористуван$
ня дасть змогу скоротити строк землевпорядного про$
цесу щодо оформлення надання земельних ділянок із
земель державної або комунальної власності із 8,5 мі$
сяців до 2,5 місяців і приватної земельної ділянки до 1—
5 робочих днів та зменшити трансакційні витрати на
14 млрд грн, за вартості одного робочого дня 12 тис. грн
і розроблення близько 100 тис. проєктів землеустрою в
рік.

Питання про скасування категорій земель є одним з
ключових питань управління земельними ресурсами та
землекористуванням. Проте, скасування інституту ка$
тегорій щодо тих земель, які використовуються, можуть
або повинні бути використані, наприклад, у сільському
господарстві щоб не завдати шкоди його розвитку, ви$
магає формування відповідних передумов. Зокрема, не$
обхідно визначити і документально зафіксувати межі
особливо цінних сільськогосподарських земель та при$
родно$заповідного фонду і внести їх до земельного ка$
дастру. Також слід розробити землевпорядні регламен$
ти, що встановлюють обмеження і обов'язки землевлас$
ника з використання і охороні земель в залежності від

їх поточного стану. Це далеко не повний перелік питань,
але і його досить, щоб зрозуміти, на скільки недеше$
вими будуть такі роботи. Проте, на нашу думку,
сільськогосподарські землі втрачені державою як
об'єкт управління; відповідні управлінські практики та
інститути зруйновані. Утвердження точки зору на зем$
лю як об'єкт ринкового обороту, а також ресурс роз$
ширення житлового і промислового будівництва доз$
волило державі відійти від змістовної земельної пол$
ітики в аграрній сфері та галузі розвитку сільських те$
риторій. Попри відмінності в поглядах щодо конкрет$
них форм і механізмів залучення землі в ринковій обо$
рот, всі єдині у визнанні необхідності формування но$
вих підходів до управління земельними ресурсами та
землекористуванням, а відповідно і регулювання зе$
мельного ринку [4].

4. Перехід на нову парадигму розвитку землевпоряд$
кування і землеустрою та відновлення ролі держави у
їх здійсненні.

Зниження ролі держави у здійсненні землеустрою
призвело до втрати функції планування розвитку зем$
лекористування як основної в системі управління зе$
мельними ресурсами та землекористуванням, що пору$
шило комплексність у здійсненні заходів земельної ре$
форми. В процесі землеустрою та землевпорядкування
земельні відносини встановлюються в результаті вико$
нання чотирьох основних функцій [18]:

— формування меж земельних ділянок та землеко$
ристування як сукупності земельних ділянок та прав на
них;

— оцінювання потенціалу земельних ресурсів, вар$
тості землекористування та його екологічного стану;

— просторова та інституціональна організація ви$
користання та охорони землі і інших природних ре$
сурсів;

Рис. 1. Логічно>змістовна концептуальна модель економіко>
правового змісту власності на землю в Україні
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— розвиток (територіальне та внутрішньогоспо$
дарське планування) землекористування.

Це обумовлює вироблення нового розуміння зна$
чення і ролі землевпорядкування та землеустрою у роз$
витку економіки країни. В 2019 році Указом Президен$
та України були затверджені цілі сталого розвитку Ук$
раїни на період до 2030 року [9]. Серед основних цілей,
які мають відношення до розвитку землеустрою та зем$
левпорядкування, зазначена: ціль 2 — подолання голо$
ду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення хар$
чування і сприяння сталому розвитку сільського госпо$
дарства; ціль 13 — вжиття невідкладних заходів щодо
боротьби зі зміною клімату та її наслідками та ціль 15 —
захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх ра$
ціональному використанню, раціональне лісокористу$
вання, боротьба з опустелюванням, припинення і повер$
нення назад (розвертання) процесу деградації земель та
зупинка процесу втрати біорізноманіття.

Отже, доктрина впровадження в Україні сталого
розвитку, і особливо розвитку сталого (збалансовано$
го) землекористування шляхом здійснення землеустрою
та землевпорядкування потребує переосмислення. Се$
ред причин такого висновку науковці праці [5; 6; 8; 16;
19], які відзначають нездатність національних інституцій
попереджувати та, тим більше, запобігати еколого$еко$
номічним кризам землекористування; обмеженість си$
стеми землевпорядкування у забезпеченні запитів
гравців економіки землекористування і земельної полі$
тики; ігнорування низки суттєвої інформації, що пород$
жує національні, регіональні та місцеві проблеми аси$
метрії інформації та багато іншого.

Майбутню модель розвитку системи землеустрою
та землевпорядкування ми пов'язуємо з прерогативою
запитів до них від національних, регіональних та місце$
вих інституцій, що забезпечуватимуть реалізацію ста$
лого розвитку в Україні, і особливо сталого (збалан$
сованого) землекористування. На наше переконання
саме запити інституцій сталого розвитку в цілому, та
розвитку сталого (збалансованого) землекористуван$
ня зокрема, визначатимуть нову, та головне — прий$
нятну світовим і національним середовищем, методо$
логічну та організаційну базу побудови системи зем$

леустрою та землевпорядкування і їх широкого впро$
вадження.

Сприйняття ідей сталого розвитку в національних
середовищах є ефектом інституціональної правонаступ$
ності — одним із головних теоретичних досягнень інсти$
туційної теорії і може слугувати неформальною інсти$
туційною основою переходу на новий етап побудови на$
ціональної системи землеустрою та землевпорядкуван$
ня на засадах новітньої інституціонально$поведінкової
теорії. Зокрема, розвиток системи на нових принципах,
визначатиме і побудову національних інституціональ$
них основ розвитку землеустрою та землевпорядкуван$
ня й розробку нової науково$теоретичної платформи в
сучасних умовах. В основі такої наукової платформи
має бути парадигма землеустрою та землевпорядкуван$
ня щодо ринково$орієнтованої моделі земельного уст$
рою України та її регіонів і економіки сталого розвитку
землекористування. Інституціональне забезпечення си$
нергетичної моделі розвитку землеустрою та землевпо$
рядкування приведено на рисунку 2.

5. Модернізація системи управління земельними ре$
сурсами та землекористуванням.

Аналіз світового досвіду, робіт зарубіжних дослід$
ників, документів ООН показує, що багато проблем, з
якими сьогодні стикається Україна в сфері земельних
відносин і в більш загальному плані — взаємодії приро$
ди і суспільства, не є специфічними для неї. Вони усві$
домлюються, досліджуються і вирішуються в багатьох
країнах. І попри те що немає якогось єдиного рішення з
управління земельними ресурсами, яке придатне для
всіх країн, проте важливо розуміти міжнародні тен$
денції.

Згідно з керівними положеннями ООН із земельних
питань (1996 році) [20], управління земельними ресур$
сами (land administration) являє собою "процеси визна$
чення, реєстрації та поширення інформації про право
власності на землю, її вартості та використання при ре$
алізації політики раціонального використання земель$
них ресурсів". Подібне розуміння забезпечує, серед
іншого, безпеку землеволодіння, ринок нерухомого
майна, планування і контроль землекористування, опо$
даткування землі і управління природними ресурсами.

Рис. 2. Інституціональне забезпечення синергетичної моделі розвитку системи землевпорядкування
на засадах цілей сталого розвитку України
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Оскільки головним завданням систем управління зе$
мельними ресурсами є забезпечення безпечної власності
на землю, можна припустити, що економічний ефект від
власності на землю є синонімом економічного ефекту
від хорошого управління земельними ресурсами та зем$
лекористуванням. Управління земельними ресурсами
при цьому розглядається як частина земельної політи$
ки держави.

Під земельною політикою (land policy) розуміється
"система для визначення, як повинна використовувати$
ся і охоронятися земля, щоб вирішити соціальні та еко$
номічні завдання" [20]. Попри різноманітність конкрет$
них механізмів земельної політики, в більшості країн
вона спрямована на досягнення рівного доступу грома$
дян до земельних ресурсів, ефективне землекористуван$
ня, відповідальне державне управління, дотримання
екологічних вимог, економічний розвиток, зниження
рівня бідності. Щоб створити основу для стійкого роз$
витку, земельна політика повинна спиратися на досто$
вірну інформацію про права на нерухоме майно, її вар$
тості та господарському використанні. Очевидно, що
управління земельними ресурсами само по собі не є
кінцевою метою, а створює умови для реалізації полі$
тики землекористування на різних рівнях територіаль$
ного управління. Важливість земельної політики держа$
ви обумовлена такими шістьма основними положення$
ми [20]:

1) доступ до продуктів харчування та житла відно$
ситься до основних потреб людини;

2) захист власності дуже важлива для ефективного
міського розвитку і реалізації житлової політики;

3) визначеність правового статусу земель у сільській
місцевості дуже важлива для ефективного сільськогос$
подарського виробництва;

4) інвестори потребують офіційної системи прав на
землю та іншу нерухомість;

5) сталий розвиток залежить від держави, яка несе
повну відповідальність за управління інформацією про
власність на землю, її вартість та використання, навіть
якщо в ньому бере активну участь приватний сектор;

6) як земля, так і інформація про землю є ресурса$
ми, до яких треба ставитися дбайливо з метою забезпе$
чення економічного зростання.

Важливість земельної політики держави, на думку
іноземних вчених і спеціалістів [20], обумовлена наступ$
ними моментами:

— земля — ключовий фінансовий актив для сіль$
ського і міського населення, особливо, якщо не має
вільних коштів;

— земля створює основу для підвищення ділової
активності і функціонування ринкових і неринкових
структур, включаючи господарства населення і уряд;

— раціональне використання і доходи від землі впли$
вають на економічне зростання і подолання бідності;

— земельний контроль є головним фактором полі$
тичної стабільності та підвищення зайнятості населен$
ня.

Отже, земельна політика — це управління земель$
ними відносинами та використанням і охороною земель
й інших природних ресурсів (землекористуванням) з
боку держави, цілеспрямований вплив на учасників зе$
мельних відносин, в тому числі через регульований зе$
мельний ринок. З позиції теорії управління система
управління включає в себе механізми регулювання взає$
мних відносин між суб'єктами власності.

Необхідність державного регулювання земельних
відносин та режиму землекористування в ринковій еко$
номіці обумовлена низкою причин. Найважливішою се$
ред них є стратегічна значущість земельних ресурсів для
країни. Саме вона перетворює земельну політику в одне
з найважливіших напрямів економічної політики держа$
ви. Слід виділити і соціально$економічну значимість
земельного фактора в реалізації національних і сусп$
ільно значущих проєктів (будівництво житла, розвиток

сільського господарства і т.д.). Все це обумовлює важ$
ливість правильного вибору як методологічних основ,
основних цілей, завдань і принципів управління земель$
ними відносинами та землекористуванням, так і конк$
ретних інструментів і методів регулювання. У найзагаль$
нішому вигляді сучасна система державного управлін$
ня земельними ресурсами та землекористуванням по$
винна, з одного боку, не вступати в протиріччя з логі$
кою розвитку ринку, з іншого — забезпечувати ефек$
тивне використання ресурсів з метою комплексного
розвитку територій, з чіткою програмою захисту насе$
лення і використання ренти в інтересах суспільства. При
цьому повинні бути забезпечені як поточні, так і довго$
строкові інтереси суб'єктів ринкових відносин. Несупе$
речливість реалізації виділених завдань досягається в
процесі поступового узгодження інтересів зацікавлени$
ми сторонами (представницькі, законодавчі, влада, гро$
мадські організації, органи місцевого самоврядування
тощо). Подібне розуміння дозволило виробити основні
принципи управління володінням і користуванням зе$
мельними, лісовими і рибними ресурсами в рамках ООН
[21]. Вони спрямовані на:

— поліпшення управління володінням і користуван$
ням шляхом надання напрямних вказівок та інформації
з міжнародно визнаною практикою щодо систем, що
відповідають за права користування, управління і конт$
роль за використанням землі, лісів і рибних ресурсів;

— сприяння вдосконаленню і розробці політичних,
правових і організаційних механізмів, що регулюють
весь діапазон прав системи володіння і користування
цими ресурсами;

— підвищення прозорості та вдосконалення функ$
ціонування систем володіння і користування;

— зміцнення потенціалу та вдосконалення діяль$
ності установ виконавців, судових органів, місцевих
органів влади, організацій фермерів і дрібних вироб$
ників, рибалок та лісокористувачів, скотарів$кочівників,
громад корінних народів та інших громад, громадянсь$
кого суспільства, приватного сектора, наукових кіл і всіх
осіб, зайнятих у сфері управління системою володіння і
користування, а також на сприяння співробітництву між
зазначеними задіяними сторонами.

В існуючих умовах, на наш погляд, найважливіши$
ми критеріями регулювання земельних відносин та зем$
лекористування стають, по$перше, пошук оптимально$
го співвідношення економічних та землевпорядно$пра$
вових методів регулювання і адміністрування, виходя$
чи з оптимізації співвідношення поточного і довгостро$
кового ефекту; по$друге, забезпечення безпеки населен$
ня в цілому, тому що при переході до ринкових відно$
син населення, в основній своїй масі, виявляється про$
грашною стороною в сфері земельних відносин. Це про$
являється в тому, що через невисокі доходи воно не
здатне конкурувати на земельному ринку, але зобов'я$
зане платити чималі податки на землю. Орієнтація місце$
вої влади тільки на земельні аукціони і багатих покупців,
з яких можна витягти найбільші вигоди, не прийнятна в
сучасних умовах бо: по$перше, існує великий ризик на$
несення шкоди всій економіці країни; по$друге, влада
передусім повинна захищати інтереси населення зага$
лом. З вищевикладеним тісно пов'язаний третій критерій
регулювання — пошук механізмів мінімізації збитків на$
селенню у зв'язку з переходом до ринкових відносин в
сфері земельних відносин, визначення напрямків і дже$
рел як компенсації негативних наслідків, так і їх попе$
редження. Вибір конкретних форм мінімізаціі шкоди
залежить значною мірою від сили дії дестабілізуючих
факторів у цій сфері. Зокрема, це неадаптованість і не
завжди працює на місцях законодавча база в галузі зе$
мельних відносин та використання і охорони земель та
інших природних ресурсів, що не дозволяє ефективно
регулювати земельні відносини і відкриває простір для
особистого роду зловживань, організаційна непідготов$
леність до розширення земельного ринку, відносно
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низькі доходи населення для інвестиційних вкладень в
землекористування або в земельні активи.

Аналіз досвіду розвинених країн і результатів до$
сліджень західних економістів дозволяє виділити ос$
новні елементи системи управління володінням та ко$
ристуванням землею [21]:

1. Законодавство, яке встановлює права щодо зе$
мельних ділянок, включаючи право власності та поря$
док передачі прав, забезпечення гарантій власності, по$
рядок вирішення земельних спорів. Ці питання вирішу$
ються в Конституції країни, Земельному та Цивільному
кодексі, Законах України земельний кадастр та про реє$
страцію речових прав, і т.п. Для українських умов особ$
ливу увагу слід приділити механізмам, що привертають
інвестиції в особливі режими використання земель (це
зокрема планування розвитку землекористування) з
метою пошуку драйверів української економіки.

2. Розвиток землевпорядкування та землеустрою,
удосконалення реєстрації земельних ділянок, прав влас$
ності та інших інтересів.

3. Організаційні структури (установи з управління
землекористуванням, оцінці земельних ділянок та іншої
нерухомості і ресурсів, інстанції вирішення земельних
суперечок і т.п.).

З огляду на те, що земля виступає об'єктом інвести$
ційної діяльності, важливість вироблення механізмів
залучення інвестицій у використання землі безсумнівна
з точки зору як інтересів держави, так і приватних інве$
сторів. Для держави і регіонів це є важливим фактором
підвищення ефективності використання земельних ре$
сурсів, для інтересів приватних інвесторів — певною
гарантією отримання доходів від використання землі.
При удосконаленні системи управління землекористу$
ванням необхідно враховувати багатоцільовий вектор
інтересів суб'єктів земельних відносин. Система управ$
ління земельними ресурсами та землекористуванням
має бути реформована у багатофункціональну (багато$
цільову) систему управління "з верху вниз" та "знизу
вверх" [6, с. 45] на принципах рекомендованих ООН.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Враховуючи, що до цього часу нинішня земельна
політика не направлена на захист земель, а також не
забезпечує захист права власників, капіталізацію, еко$
логізацію та соціалізацію землекористування тощо,
тому основними напрямами стратегії розвитку земель$
ної політики в Україні до 2030 року з врахуванням
принципів рекомендованих ООН вбачаємо у: змен$
шенні деградаційних процесів земель; приведенні інсти$
туції власності на землю до конституційних вимог; пе$
реході від поділу земель за категоріями до територі$
ального їх зонування за типами (підтипами) землеко$
ристування; переході на нову парадигму розвитку зем$
левпорядкування і землеустрою та відновлення ролі
держави у їх здійсненні; модернізації системи управл$
іння земельними ресурсами та землекористуванням.
Також враховуючи низьку ефективність прав держав$
ної та комунальної власності на землю у порівнянні із
приватною, пропонується власність українського на$
роду на землю узаконити як суспільну власність на
землі загального використання (під річками, вулиця$
ми, площами і т.д.), а право державної та комунальної
власності — трансформувати із права постійного ко$
ристування у право державної та комунальної влас$
ності держав із повним пучком прав для державних та
комунальних підприємств. Крім того, пропонується
перейти з розподілом (перерозподілом) земель за їх
категоріями до зонування земель за типами (підтипа$
ми) землекористування залежно від придатності зе$
мель та цінності інших придатних ресурсів. Зазначи$
мо, що розвиток землевпорядкування та землеустрою
повинен бути побудований на новій парадигмі відно$
син, що пов'язані із сталим розвитком та сталим (зба$

лансованим) землекористуванням на принципах реко$
мендованих ООН. Система управління земельними ре$
сурсами та землекористуванням має бути реформова$
на у багатофункціональну (багатоцільову) систему
управління "зверху вниз" та "знизу вверх" з врахуван$
ням принципів рекомендованих ООН.
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HUMANQCENTERED COMPONENT OF INNOVATION
AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE MINING REGION

У статті розглянуто проблему людиноцентричної складової інноваційноQінвестиційного розвитку

гірничодобувного регіону. Встановлено, що в результаті політичних і економічних перетворень у кінці

минулого століття Україна успішно включилася в світове ринкове господарство, спираючись на свою

головну перевагу — багатющу мінеральноQсировинну ресурсну базу. Відзначено, що є наявні проблеми і

з якістю інвестицій. Встановлено, що майже половина прямих іноземних інвестицій, що надходять у секQ

тор послуг і будівельну галузь, відносяться до категорії офшорних. Показано, що державні програми

потребують поліпшення на основі базових документів державного стратегічного прогнозування, проQ

грамування та планування. Проаналізовано необхідність запровадження в гірничій промисловості реQ

тельних програм, що містять завдання і заходи з розвитку гірничодобувних секторів та акценті на людиQ

ноцентричності.

The article considers the problem of humanQcentric component of innovation and investment development

of the mining region. It is established that as a result of political and economic transformations at the end of the

last century, Ukraine successfully joined the world market economy, based on its main advantage — a rich

mineral resource base. This allowed to quickly raise the level of gross domestic product, provide solutions to
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Гірнича промисловість є широкою галуззю, яка за$

чіпає інтереси багатьох гравців, включаючи державу (яка
у ролі регулятора грає ключову роль, що дозволяє до$
бувним компаніям максимізувати їх внесок в економі$
ку), інвесторів, підрядників і постачальників, сервісні
компанії, корінне населення і їхні організації, поселен$
ня, порушені розробками, профспілки, дослідні органі$
зації та споживачів [1, с. 172].

Видобуток і переробка мінералів і металів має таку
ж давню історію, як і розвиток людства. Нині такі фак$
тори, як зростання чисельності населення, урбанізація,
соціальний і економічний розвиток і навіть попит на "зе$
лену" економіку сприяють зростанню попиту на міне$
рали і метали. Однак задоволення цього попиту і досяг$
нення очікуваних вигід вимагають витрат з боку насе$
лення і навколишнього середовища [2, с. 56].

Ця реальність лежить в основі концепції сталого
розвитку. Довготривалий характер гірничодобувної
промисловості необхідно враховувати, розглядаючи її
внесок у сталий розвиток. Деякі шахти і видобувні ре$
гіони залишаються активними впродовж століть. Такий
довгостроковий аспект гірничодобувної промисловості
відрізняє її від більшості інших видів людської діяль$
ності. Для досягнення позитивного внеску гірничодо$
бувної промисловості в розвиток економіки протягом
такого довгого часу, увага повинна приділятися не
тільки вигодам і відповідним витратам, а й їх розподілу
у розрізі всього суспільства. У практичному сенсі кон$
цепція розподілу вимагає аналізу протягом всього жит$
тєвого циклу видобувного проєкту [3, с. 58].

Обсяг доходів і витрат розрізняється відповідно до
окремих стадій життєвого циклу гірничодобувного
проєкту. Наприклад, у той час як прямі витрати праці
найбільш високі на ранніх стадіях будівництва шахти,
отримання більшої частини фінансових доходів вима$
гає певного часу. На різних етапах життєвого циклу за$
гальний потенціал і реальний внесок гірничодобувного
проєкту різний і може включати, крім фінансового, ба$
гато інших аспектів. Звідси випливає важлива проблема
для держави — як найбільш ефективно використовува$
ти свої мінеральні доходи, беручи до уваги людський
фактор [4].

social problems, strengthen the financial system, direct investment in infrastructure and defense. But as a result,

today Ukrainian exports are 85% represented by metals and precious stones. With such a structure of our economy,

its growth rates are forcibly synchronized with the dynamics of world consumption of mineral resources and

prices for them. Both of these parameters are not favorable for us today, and in the long run the risks in these

markets, their volatility, susceptibility to manipulation will only increase. It is noted that there are problems

with the quality of investments. As for foreign investment, more than 80% is investment in subsidiaries in offshore

areas. Government programs need to be improved on the basis of basic documents of state strategic forecasting,

programming and planning. Therefore, the mining industry needs to carefully analyze programs that contain

tasks and measures for the development of the mining sector, taking into account the reduction of production

costs and primary processing. Now the list of documents of the state strategic planning is formed. Thus, we must

prepare proposals for the formation of a coherent system of state strategic and operational planning with the

participation of leading mining companies and the largest consumers of mineral products. The strategy for the

development of the mining complex should meet the needs of innovative development, as well as a reliable

supply of its own strategic materials. At the same time, proposals should be made to improve the systemic

interaction with public authorities and improve their structure, taking into account the formation of economic

institutions of the European Economic Union.

Ключові слова: інновації, інвестиції, гірничодобувна промисловість, людський фактор, людиноцентризм.
Key words: innovations, investments, mining industry, human factor, anthropocentrism.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати особливості людино$

центричної складової в інноваційно$інвестиційному
розвитку гірничодобувного регіону.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
У гірничодобувній промисловості в XX ст. відбули$

ся істотні зміни, що виразилися у відмові від шахтних
на користь відкритих технологій видобутку. На почат$
ку століття в розвинених країнах домінували шахтні
методи видобутку, проте у міру розвитку промисловості
у країнах, що розвиваються, відкриті методи видобут$
ку стали домінуючими.

Тенденція активного розвитку гірничодобувної про$
мисловості в країнах, що розвиваються, триває. Існує
нині два головних регіони в світі, які щодо інших в
меншій мірі геологічно вивчені. Це Африка і Арктика,
включаючи Сибір, Аляску, Північну Канаду, Гренлан$
дію і країни Північної Європи. Крім цього, існують мож$
ливості для видобутку корисних копалин і на дні глибо$
ководних морів. Перші дозволи недавно було видано в
Папуа Новій Гвінеї на видобуток на глибині 1500 м [5, с.
9].

У перспективі більша частина нових виробничих по$
тужностей передбачається у видобутку тих же мінералів
і металів, що і сьогодні: вугілля, залізна руда, мідь, бок$
сити, фосфорити, а також в менших, але також значних
обсягах — нікель, цинк і свинець. Китай, як і раніше, за$
лишиться найбільшим імпортером продукції гірничодо$
бувної промисловості. У 2011 р. китайська влада поста$
вили перед вітчизняними компаніями завдання посилен$
ня контролю над шахтами зарубіжних країн. У видобут$
ку залізної руди ставилося завдання, щоб 50% імпорту
надходило в країну з зарубіжних родовищ, контрольо$
ваних китайськими компаніями [6, с. 72].

З продовженням економічного зростання країн, що
розвиваються і розширення їх геологічного потенціалу
все більша частина провідних гірничодобувних компаній
на глобальному ринку буде представлена компаніями з
Китаю, Індії та інших країн, що розвиваються при зни$
женні ролі корпорацій розвинених країн.

Хоча в останні 20 років багато державних компаній
було приватизовано, у видобутку металів, як$от: оло$
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во, половина світової продукції досі контролюється дер$
жавою. І в перспективі контроль з боку держави в гірни$
чодобувній промисловості буде посилюватися.

Ще однією важливою тенденцією є все більше залу$
чення у видобуток корисних копалин компаній, які пе$
ребували в інших ланках ланцюжка доданої вартості:
збагаченні, металургії, обробці і навіть торгівлі ресур$
сами. Ця тенденція помітна з поведінки сталеливарних
компаній, що прагнуть увійти у видобувний бізнес і
здійснювати свої постачання залізної руди і коксівного
вугілля за прийнятними цінами. Ця тенденція була ха$
рактерна в минулому для Радянського Союзу, Китаю і
Індії, де металургійні заводи і компанії намагалися
здійснити так звану "зворотну інтеграцію" у видобуток
залізної руди і вугілля [10].

Проте добувним компаніям належить найважливі$
ша роль у вирішенні проблем нової ресурсної моделі
зростання — гармонізації своїх власних інтересів і інте$
ресів ресурсних країн. Майже половина відомих (роз$
віданих) запасів корисних копалин зосереджена в краї$
нах, які не є членами ЄС, і які можуть відрізнятися ви$
соким політичним ризиком, нерозвиненою інфраструк$
турою і малим досвідом держави в галузі ефективного
управління ресурсним багатством. У зв'язку з цим бага$
то компаній переглядають мету своєї діяльності, відхо$
дять від виняткового акценту на видобуток ресурсів і
включають у них стратегію економічного розвитку в
кооперації з державою, де здійснюють свої операції [7].

За останній період роль гірничодобувної промисло$
вості в глобальній економіці стрімко зросла. Загальний
обсяг продукції гірничодобувної промисловості за вар$
тістю в 2019 р. був у шість разів більше, ніж у 2012 р. і на
60% вище в порівнянні з 2008 р. Зазначений факт
свідчить, що в цей період темпи зростання гірничодо$
бувної промисловості значно перевищували темпи світо$
вого зростання ВНП, відображаючи відносне підвищен$
ня значення гірничодобувної промисловості для світо$
вої економіки.

Цей бум був викликаний в значній мірі безпрецеден$
тним зростанням попиту на мінерали і метали в Китаї,
Індії та інших країнах, що розвиваються, що контрас$
тувало з відсутністю будь$якого зростання в попереднє
десятиліття. Внаслідок зростання виробництва в гірни$
чодобувній промисловості виросли ціни і збільшилися
обсяги виробництва.

З позицій видобувних компаній більш високі ціни не
завжди реалізуються в підвищенні прибутків, оскільки
витрати виробництва також зростають досить перекон$
ливо. Хоча витрати і ціни на видобуток корисних копа$
лин досить широко розрізняються між собою, можна
виділити кілька загальних факторів, що впливають на
динаміку ресурсних цін. У той час як видобувні компанії
прагнули скористатися перевагою високих цін, попит на
споживані чинники виробництва виявився вищим, ніж
на готову продукцію, особливо на обладнання, послу$
ги, паливо, хімікати і робочу силу. Інфляція витрат була
особливо помітною щодо висококваліфікованої робо$
чої сили, пропозиція якої є фіксованою в короткостро$
ковому періоді.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На людиноцентричність галузі впливає ряд фак$

торів. Так, наприклад, нові родовища сьогодні мають
малий вміст корисного компонента і більш складний
мінеральний склад, ніж це було ще десять років тому.
Це особливо типово для таких металів, як мідь. У ре$
зультаті зростають ціни, а бідніші родовища не розроб$
ляються до того моменту, поки ціни залишаються до$
сить високими для покриття таких витрат або поки не
з'являються нові більш дешеві технології видобутку.

Нові родовища часто виявляються на більшій, ніж
раніше, глибині. В результаті збільшуються витрати як
відкритого, так і шахтного видобутку. Нові родовища
часто розташовуються на більшій відстані від ринків

збуту і в місцях з суворим кліматом. Щоразу жорсткіші
регулятивні стандарти і пороги отримання дозволів на
видобуток (з метою більш повного дотримання еколо$
гічних та соціально$економічних норм) подовжують час
ліцензування і тим самим підвищують витрати. Ці фак$
тори в короткостроковій і середньостроковій перспек$
тиві збільшують витрати, а отже, і мінімальні ціни, при
яких видобуток виявляється рентабельним.

В Європі, незважаючи на значне падіння ролі гірни$
чодобувної промисловості, ряд корисних копалин ви$
добувають в значних масштабах. У країнах Північної
Європи видобуток поліметалічних руд здійснювався
протягом століть і сьогодні вони домінують в євро$
пейській гірської промисловості. У той час як видобу$
ток зміщується від розвинених країн до країн, що роз$
виваються, потужності з виплавки та збагачення про$
довжують залишатися в значній мірі в розвинених краї$
нах. Хоча і тут баланс починає помітно змінюватися з
розвитком виробництва рафінованої міді і алюмінію в
Китаї. У таких компаніях по всьому світу зайнято близь$
ко 2,5 млн осіб. Приблизно половина цієї чисельності
припадає на глобальні і провідні компанії. Глобальні
компанії вважають за краще розвивати проєкти з жит$
тєвим циклом не менше двадцяти років. Компанії фор$
мального сектору, пов'язані різноманітними національ$
ними, регіональними та товарними асоціаціями, що
представляють їхні інтереси, діють відповідно до наяв$
ного юридичного і фінансового середовища [7].

На противагу формальному сегменту дрібномасш$
табний видобуток становить неформальний сегмент. Тут
зазвичай відсутні юридичне або фінансове середовище,
хоча в міру того, як держава усвідомлює небезпеку по$
тенційної нестабільності, пов'язаної з тим, що сотні ти$
сяч людей у багатьох країнах працюють нелегально і
можуть стати жертвою експлуатації з боку криміналь$
них мереж і воєнізованих груп, ситуація починає посту$
пово змінюватися [10].

Розглянемо проблему інвестицій цієї галузі. Видо$
буток і розробка родовищ корисних копалин все більше
зсувається від розвинених країн до країн, які розвива$
ються. Громадяни і держава в цих країнах відрізняються
високими очікуваннями щодо видобувних компаній.
Дослідження свідчать, що серед таких очікувань прева$
люють питання національного економічного розвитку,
а також соціальні та громадські вигоди [7].

Вартісна оцінка ризику діяльності видобувних ком$
паній в ресурсних країнах зросла в останнє десятиліття
за трьома основними причин. По$перше, через високі і
волатильні ресурсні ціни. Така волатильність залишить$
ся високою, на думку експертів, і в наступні двадцять
років. Волатильність цін може підривати соціальний
контракт між видобувною компанією і державою. Якщо
державі здається, що вона не отримує справедливої ча$
стки від проєктних доходів в умовах зростання цін, ви$
никає тиск в бік перегляду умов контракту. Крім того,
цінова волатильність може стримувати інвестиції при$
ватного сектора, збільшуючи тиск держави на видобувні
компанії щодо більш ефективного використання умов
поточних ліцензійних угод.

По$друге, нові інвестиційні проєкти у добувній галузі
є великими, дорогими і більш ризикованими. Нові про$
єкти все частіше реалізуються в неосвоєних регіонах, з
екологічними проблемами, складними в геологічному
відношенні, логістично нерозвиненими, що штовхає
проєктні витрати вгору. Операційні збої і несподівані
зміни фінансових режимів можуть мати значний вплив
на проєкти, які є все більш капіталомісткими [8, с. 36].

По$третє, видобувні проєкти стали великою части$
ною національної економіки. Історично такими велики$
ми проєктами в порівнянні з національною економікою
виступали тільки нафтовидобувні проєкти. Однак сьо$
годні до них приєднався і ряд гірничорудних проєктів.

Наприклад, проєкт компанії Rio Tinto Simandou з
видобутку залізної руди в Гвінеї генерує дохід, що пе$
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ревищує 130% ВНП країни у 2019 році з урахуванням
зростання продуктивності і прогнозних цін. Видобувні
компанії, що займаються такими проєктами, відіграють
помітну роль в економіці країни перебування, і тому
викликають підвищені очікування щодо створення но$
вих робочих місць та обсягу передбачуваних податко$
вих надходжень.

Видобувні компанії витратили сотні мільйонів до$
ларів на оцінку геологічних і технічних аспектів розвит$
ку видобувних проєктів. Набагато менше часу і коштів
було витрачено цими ж компаніями на відповідну оцін$
ку політичних, соціальних і економічних чинників і особ$
ливостей розвитку тих країн, де ці компанії працюють.

Забезпечення безпечного доступу до високоліквід$
них і рентабельних активів у довгостроковій перспек$
тиві виявляється ключовим фактором забезпечення зро$
стання вартості компаній для своїх акціонерів. У зв'яз$
ку з цим потреби місцевого національного економічно$
го розвитку перетворюються в центральну ланку кор$
поративної стратегії [9, с. 38].

Добувна промисловість впливає на місцеву громаду
за трьома найважливішими напрямками: зайнятість, на$
вколишнє середовище і соціальні умови. Що стосується
нових можливостей зайнятості, то при сучасній спеціа$
лізації і автоматизації виробництва видобувна промис$
ловість створює мало нових робочих місць.

Місцеве співтовариство часто буває сильно стурбо$
ване забрудненням навколишнього середовища, довго$
тривалою його деградацією і руйнуванням культурного
середовища. Нарешті, занепокоєння викликає неспра$
ведливий розподіл економічних благ, конфлікт щодо
збереження місцевого ландшафту, традиційного спосо$
бу життя, переселення місцевого населення для забез$
печення розробки природних ресурсів, а також вико$
ристання приїжджої робочої сили, яка не інвестує одер$
жувані доходи в місцеву економіку.

У світовій практиці існує кілька способів вирішення
таких проблем. По$перше, ще до початку розробок при$
родних ресурсів, під час переговорів між видобувними
компаніями і державою про умови видобутку, видобувні
компанії конкретизують свій внесок у розвиток освіти
та інфраструктури місцевої громади. У минулому такі
угоди укладалися на більш пізніх стадіях процесу роз$
робки родовищ — як відповідь на конфлікти з місцевим
населенням. Тепер компанії намагаються зробити це до
початку видобувних операцій.

Такий підхід використовується видобувними компа$
ніями в Канаді. Наприклад, подібну угоду про участь
було укладено з місцевим населенням при початку роз$
робки родовища алмазів Diavik Diamond Mine не тільки
по відношенню до отримання ним економічних благ від
розробки шахти, але також надання місцевому населен$
ню 40% робочих місць [10].

На стадії розробки ресурсів взаємини з місцевою
громадою зосереджені на питаннях механізмів транс$
ферту частини одержуваної вартості цієї спільноти.
Типовими механізмами тут виступають такі підходи, як
"інклюзивний бізнес" і умови локалізації, при яких
місцевий бізнес і підприємці включаються в процес по$
ставок товарів і послуг для видобувних операцій. У Чилі
така програма "інклюзивного бізнесу" здійснюється
Founacion Minera Escondida і стимулює виробництво
місцевих продуктів харчування, підвищення кваліфікації
і розвиток ремесел, надаючи інвестиційну та освітню
підтримку місцевій громаді і формуючи ринок для цих
товарів за допомогою угод про їх купівлю видобувними
компаніями.

Крім того, використовуються також програми
мікрофінансування і навчання для стимулювання роз$
витку малого бізнесу. Такий підхід використовує в Чилі
зокрема компанія "Anglo$American". Крім того, засто$
совуються механізми надання пріоритету місцевим
компаніям при укладанні контрактних угод і зниження
бар'єрів для їх участі в тендерному процесі.

Нарешті, існують форми участі видобувних компаній
у місцевих справах на стадії закінчення процесу видо$
бутку ресурсів і закриття шахт. Зазвичай така участь
фокусується на розвитку людського капіталу. Корпо$
ративні фонди і трасти стають все більш популярними
моделями акумулювання коштів від видобувних проєктів
і розподілу доходів під керуванням місцевого співтова$
риства. Нині в країнах, що розвиваються функціонує по$
над 60 таких фондів.

Деякі з таких фондів надають тільки фінансові ре$
сурси, в той час як інші активно залучені в процеси роз$
витку освіти і програм розвитку. Одним із прикладів
такого фонду є "Rossing Foundation" у Намібії, який бере
участь в освітній програмі з математики, природничих
наук та англійської мови. Така програма дозволяє мо$
лодим людям знайти роботу в багатьох галузях націо$
нальної економіки, в тому числі нових [10].

Компанії можуть стикатися з імперативом участі в
більш широкому економічному розвитку країни, оскільки
в країнах зі слабкими інститутами і низькою ефективні$
стю державного управління видобувні компанії зазнають
збитків внаслідок більш високих виробничих витрат, по$
літичної нестабільності і високих інвестиційних ризиків.

Характер ресурсного сектора в конкретній країні
також є важливим фактором для видобувних компаній.
Якщо видобуток ресурсів у країні має тривалу історію,
видобувним компаніям легше знайти місцевих поста$
чальників і кваліфікованих фахівців, а в регулюючих
органів накопичено чималий досвід роботи з видобув$
ною промисловістю. Прикладом такої країни є Півден$
на Африка, в той час як Мозамбік і Монголія виступа$
ють першопрохідцями в цій сфері. Важливою обстави$
ною є також залишковий вік активів. Більш тривалий
часовий горизонт у видобувній промисловості стимулює
держава і компанії до укладання довгострокових ста$
більних угод. Місце ресурсної країни на глобальній карті
витрат впливає на її конкурентоспроможність, розмір
ренти і доходів на основі податкових надходжень і ви$
мог до локалізації виробництва. Важливою обставиною
виявляється також залежність країни від природних
ресурсів. Ресурсна рента може бути найбільшим ком$
понентом ВНП країни, як в Анголі та Екваторіальній
Гвінеї, а може виявитися додатковим доходом до дивер$
сифікованої економіки, як в Норвегії.

Нарешті видобувні компанії змушені враховувати
питому вагу країни в глобальних ланцюжках поставок.
Якщо ця частка для такого виду ресурсів значна, вона
підсилює переговорні позиції країни, як у випадку з
Ботсваною в секторі видобутку алмазів, або викликає
геополітичні побоювання з боку країн$споживачів (як
у випадку з нафтою в Саудівській Аравії).

ВИСНОВКИ
Таким чином, у міру того, як країни, що розвива$

ються захоплюють все більшу частку в розробці і видо$
бутку природних ресурсів, видобувні компанії змушені
переглядати свою роль в економічному розвитку прий$
маючої країни. Розглянуті механізми є лише першим
кроком на шляху формування нових більш ефективних
і взаємовигідних відносин і партнерств. У центрі нового
корпоративного підходу лежить детальне розуміння
пріоритетів місцевих стейкхолдерів, зміна корпоратив$
ної стратегії і поведінки компаній в нових умовах та їхня
націленість на людиноцентричність.

 Які ж уроки для себе може взяти Україна з досвіду
країн, згаданих вище? Найбільш ясний і перший з них
полягає в тому, що позитивні ефекти не виникають самі
по собі, тільки завдяки ринковим силам. Водночас прямі
і зворотні зв'язки гірничодобувної промисловості не мо$
жуть вибудовуватися без сприятливих бізнес$умов, які
включають у себе доступність енергетичної і транспор$
тної інфраструктури, адекватного людського капіталу,
доступу до фінансових ресурсів, економії на масштабах
виробництва і програми технічної підтримки.
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Другий великий урок полягає в тому, що для запус$
ку процесу необхідні форми приватно$державного
партнерства і кооперації. Досвід Чилі в цьому відношенні
є найбільш цікавим, де зрілий гірничодобувний сектор
почав вибудовувати міцні внутрішні міжгалузеві зв'яз$
ки тільки після запуску програм приватно$державного
партнерства на початку 1990$х рр.

По$третє, необхідні значні інвестиції в підготовку
кадрів, особливо на регіональному рівні, не тільки у саме
видобування корисних копалин, але і в сфері поставок
товарів і послуг для гірничодобувної промисловості.
Приватний сектор може відігравати важливу роль у роз$
робці та імплементації таких програм.
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У статті розкрито проблемні аспекти застосування схеми розподілу бюджетних місць та бюджетного

фінансування закладів вищої освіти за принципом "гроші ходять за студентом", а також проаналізовано

перспективи застосування окремих інструментів фандрайзингу для диверсифікації джерел доходів наQ

вчальних закладів. Обгрунтовано, що поряд із перевагами, діюча модель розподілу державного замовQ

лення на підготовку фахівців веде до відтоку студентів з регіональних закладів вищої освіти, зниження

їхньої конкурентоспроможності, а в майбутньому може спричинити посилення міжрегіональної дифеQ

ренціації рівня освіченості населення та поглиблення розриву у соціальноQекономічному розвитку регіоQ

нів. Оцінені перспективи використання ендавментQфондів, залучення грантів та надання на комерційній

основі масових освітніх послуг як джерел додаткових доходів закладів вищої освіти.

The article reveals problematic aspects of the modern scheme of distribution of state order places and budget

funding of higher education institutions in accordance to the principle of "money follows the student", and

assesses the prospects of using certain fundraising instruments to revenues diversify in higher education

institutions. It is substantiated, that along with the advantages (competition between higher education

institutions for attracting students with high learning outcomes; transition to educational services financing;

stimulating the improvement of the educational process, innovation of syllabuses, improving the quality of

training), the current model of state order causes movement students from regional higher education institutions

to universities of the capital and several major cities, leads to decreasing of regional higher education institutions

competitiveness. It is substantiated, that higher education institutions, which accumulate the basic part of the

state order, also receive additional competitive advantages in costing of paid education. It is proved, that in the

future it can increase interregional differentiation of the population's education level and deepens the gap in the

socioQeconomic development of the regions. The reasons for the weak development of endowment funds in Ukraine

are substantiated: incomplete legal regulation of their establishing and activity; lack of economic preconditions

for efficient work of endowment funds (weak development of the stock market, high inflation, low rates of bank

deposits, etc.); established social stereotypes about higher education (society inertia, stereotype about high

levels of corruption in universities) and devaluation of higher education (weak link between higher education

degree and living standards). It is indicated the relationship between the size of endowment funds and the level

of prestige and recognition of higher education institutions. It is argues, that is promising for higher education
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У сучасному суспільстві освітні послуги є одним із най$

важливіших чинників соціального прогресу, а належна
організація їх надання — винятково важлива передумова
стійкого економічного зростання. Основною проблемою
функціонування системи освітніх послуг в економічному
плані є дефіцит фінансування і збереження неефективних
методів використання коштів. Попри поступове збільшен$
ня асигнувань на надання послуг освіти в Україні як з бюд$
жетів різних рівнів, так і з позабюджетних джерел, наявні
фінансові ресурси освітньої галузі дають змогу забезпе$
чити на прийнятному рівні тільки поточне функціонуван$
ня навчальних закладів, однак можливості їхнього розвит$
ку недостатні. При цьому у сфері вищої освіти існує на$
гальна потреба у диверсифікації джерел фінансування за
рахунок залучення позабюджетних ресурсів, впроваджен$
ня інноваційних підходів до розподілу коштів за одночас$
ного гарантування якості освітніх послуг та їх доступності
для широких верств населення.

Питання вдосконалення механізму фінансування
вищої освіти, залучення додаткових джерел фінансових
ресурсів доволі широко висвітлені у науковій літературі,
вони представлені у працях таких вчених: К. Рябков,
В. Покідіна, Л. Шевченко, М. Рисін, Ю. Цибульська,
В. Осецький, І. Татомир та інші. Серед останніх публіка$
цій з цієї тематики доцільно відмітити праці: О. Бєлова
щодо можливості застосування ендавменту при фінан$
суванні наукової діяльності [1]; Л. Ловінської, С. Ле$
вицької, О. Осадчої, що присвячена узагальненню дос$
віду інших країн з використання ендавмент$фондів, їх
правового та організаційного забезпечення [5]; Я. Ко$
бушко, О. Майбороди з питань оцінювання вітчизняно$
го досвіду застосування фандрайзингу у закладах вищої
освіти та імплементацію цього інструменту в стратегію
їхнього фінансування [4]. Попри вагомий внесок вітчиз$
няних науковців у вирішення питань фінансування вищої
освіти та визначення перспектив розвитку ендавмент$
фондів в Україні, все ж слід визнати об'єктивну не$
обхідність подальшого поглиблення теоретичних та
прикладних досліджень цієї проблематики з урахуван$
ням сучасних реалій. Так, відкритими залишаються пи$
тання подолання існуючих недоліків чинної моделі роз$
поділу бюджетного фінансування за державним замов$
ленням на підготовку фахівців, недостатньо обгрунто$
ваними є перспективи розширення практики мобілізації
закладами вищої освіти додаткових доходів через ен$
давмент$фонди.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті передбачає розкриття проблемних аспек$

тів застосування схеми розподілу бюджетних місць за
принципом "гроші ходять за студентом", а також оці$
нювання перспектив залучення коштів для потреб навчаль$
них закладів з альтеративних джерел фінансування.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринкові перетворення внесли суттєві зміни у механізм
фінансування вищих навчальних закладів: на сьогодні
вони формують свої ресурси з різних джерел — бюджетів
різних рівнів, з яких оплачується підготовка фахівців
відповідно до державного замовлення, фінансових ре$
сурсів юридичних і фізичних осіб, які забезпечують підго$
товку спеціалістів на комерційній основі, а також від на$
дання додаткових сервісних послуг, меценатів, благо$

institutions to attraction of additional revenues in the form of grants from the National Research Fund of Ukraine,

analytic centres and charitable foundations, which implement programs to support reforms, as well as from

providing mass education services.
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дійних організацій та ін. Кошти, отримані як плата за на$
вчання від приватних замовників, зараховуються до спец$
іального фонду державного бюджету як власні надход$
ження навчальних закладів. Це дає змогу посилити кон$
троль за рухом власних фінансових ресурсів навчальних
закладів, попередити їхнє неефективне використання,
однак така практика не позбавлена недоліків:

— через недофінансування з державного бюджету,
навчальні заклади змушені направляти власні надход$
ження на покриття поточних потреб, що обмежує мож$
ливості для зміцнення матеріально$технічної бази та
підвищення якості навчального процесу;

— дефіцит бюджетного фінансування вищої освіти
штовхає навчальні заклади до розширення госпрозра$
хункової діяльності, підготовки фахівців на контрактній
основі, що засвідчує тенденцію до комерціалізації осві$
ти і спричиняє зниження доступності освітніх послуг
для громадян.

Вирішення проблеми належного фінансування
освітніх послуг, на наш погляд, лежить у площині мо$
дернізації методів прямого фінансування освіти, а та$
кож пошуку альтеративних джерел і способів залучен$
ня фінансових ресурсів для потреб освітньої діяльності.

У контексті вирішення питання інноватизації методів
фінансування вищої освіти однією із найбільш дискусій$
них новацій останніх років є впровадження моделі роз$
поділу бюджетних місць, а отже й бюджетного фінансу$
вання, за принципом "гроші ходять за студентом". В ос$
нову такого підходу покладена розроблена М. Фрідме$
ном схема непрямого фінансування освіти через так звані
освітні ваучери (сертифікати), які засвідчують право їх
власника на отримання освітньої послуги на визначену
суму для здобуття певного обсягу знань з обраної спе$
ціальності та подальшого присвоєння освітньо$кваліфі$
каційного рівня. В Україні у ролі такого документа вис$
тупає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання
якості середньої освіти. В сучасних умовах розподіл дер$
жавного замовлення між вищими навчальними заклада$
ми проводиться за підсумками концентрації ними серти$
фікатів абітурієнтів з високими балами. Така схема усу$
ває адміністративні та впроваджує ринкові методи роз$
поділу обсягів державного замовлення у системі вищої
освіти, оскільки дає змогу перейти від лобістської моделі,
коли кількість державних місць залежала від домовле$
ностей керівництва навчального закладу в міністерстві до
системи, коли майбутні студенти з найвищими балами
"приносять" бюджетні гроші в навчальні заклади [9].

До ключових переваг, які наводять прихильники прин$
ципу "гроші ходять за студентом" у фінансуванні вищої
освіти необхідно зарахувати: створення умов для активі$
зації конкуренції між навчальними закладами за залучен$
ня студентів з високими результатами навчання, а отже,
бюджетних асигнувань; перехід до фінансування безпо$
середньо освітніх послуг; стимулювання до поліпшення
організації навчального процесу, інноватизації навчаль$
них планів, підвищення якості підготовки. Змагаючись за
залучення студентів, навчальні заклади конкурують між
собою за отримання додаткового фінансування, а отже
ширші можливості для поліпшення якості навчального
процесу, зміцнення матеріально$технічної бази.

Однак кілька років застосування розподілу бюджет$
ного фінансування за принципом "гроші ходять за сту$
дентом" вказали також на її негативні сторони, що гене$
рують деструктивні наслідки для усіх системи вищої ос$
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віти. Принцип розподілу державного замовлення на
підготовку фахівців за схемою "широкого конкурсу за
спеціальностями" не враховує реалій демографічної і со$
ціально$економічної ситуації у регіонах, інтересів та по$
треб регіонального сектора економіки. Формування рей$
тингових списків по спеціальностях призвела до того, що
за одними спеціальностями значна кількість абітурієнтів
з високими балами незалежного оцінювання не має змо$
ги реалізувати своє право на отримання безкоштовної
освіти, натомість "малопопулярні" у суспільстві спеціаль$
ності поповнюються випускниками шкіл з посередніми
результатами навчання, які отримують підготовку на
умовах державного замовлення. Більш того, така модель
розподілу державного замовлення провокує інше нега$
тивне явище, а саме "гонитву за державним місцем", коли
орієнтиром для вступу є не стільки свідоме бажання абі$
турієнта вибрати певну спеціальність, а виключно
ймовірність потрапити на безкоштовну форму навчання.

Іншим суперечливим наслідком існуючої моделі роз$
поділу державних місць є концентрація найбільш підго$
товлених абітурієнтів та, відповідно, місць державного
замовлення в столиці й вищих навчальних закладах
кількох найбільших міст країни, що потенційно несе за$
грозу розвитку інших регіонів. Ігнорування цієї пробле$
ми в майбутньому призведе до поглиблення дисбалансу
регіонального індексу людського розвитку у межах всієї
держави, посилення диференціації рівня освіченості на$
селення у розрізі регіонів України та гіпертрофованої
ролі навчальних закладів Києва і двох$трьох обласних
центрів у системі вищої освіти України. При цьому варто
визнати, що посилений інтерес з боку абітурієнтів до ви$
щих навчальних закладів столиці та окремих обласних
центрів пояснюється не стільки якістю надаваних ними
освітніх послуг, скільки більш широкими особистими пер$
спективами та престижністю місця проживання. Акуму$
люючи переважну частину державного замовлення, а
отже, бюджетного фінансування, ці навчальні заклади
отримують переваги при визначенні вартості навчання на
комерційних засадах, що пояснюється дією ефекту мас$
штабу. Це стає додатковим чинником зниження конку$
рентоздатності регіональних вищих навчальних закладів.

Як свідчить досвід останніх років, у сукупності дія
окреслених чинників призводить до руйнації регіональ$
ної функції університетів як центрів науки, освіти і куль$
тури у широкому розумінні. Натепер відбувається пер$
манентний процес скорочення контингенту студентів
регіональних вищих навчальних закладів, звуження їх
професорсько$викладацького потенціалу, що ставить
під сумнів перспективи існування в осяжному майбут$
ньому значної їх кількості. На наш погляд, деградація
регіональних вищих навчальних закладів стимулювати$
ме подальше поглиблення диференціації соціально$еко$
номічного розвитку між депресивними регіонами та
"метрополійними" центрами, що в майбутньому може
мати негативні наслідки для національної безпеки.

Поряд із вирішенням проблем бюджетного фінан$
сування, актуальним питанням є також пошук альтер$
нативних джерел коштів для потреб вищих навчальних
закладів. У сучасній економічній літературі широко дис$
кутуються перспективи розвитку у системі вищої осві$
ти інституту ендавменту як схеми залучення зовнішнь$
ого фінансування через діяльність ендавмент$фондів.
Вони створюються за рахунок благодійних пожертв та
спеціальних цільових внесків, які здійснюють, як пра$
вило, випускники вищого навчального закладу. Отри$
мані таким чином фінансові ресурси (цільовий капітал)
інвестуються для їхнього нарощування, дають регуляр$
ний пасивний дохід, що є джерелом фінансування нау$
кових розробок, розвитку матеріальної бази навчаль$
ного закладу та інших завдань.

Підставою для оцінювання перспектив заснування
ендавмент$фондів в Україні є успішна практика їхнього
функціонування у багатьох зарубіжних країнах, зокре$
ма США, Великобританії, Німеччині тощо. За даними

фахівців, у понад 80 університетах світу розміри ендав$
мент$фондів перевищують 1 трлн дол. США [12]. Фор$
мування цільового капіталу цих структур забезпечують
як фізичні особи (випускники та студенти навчального
закладу, його працівники, батьки, непов'язані філант$
ропи та ін.), так і бізнес$структури та неурядові органі$
зації (роботодавці, професійні асоціації тощо). Основ$
ну роль при цьому відіграють разові невеликі пожерт$
вування студентів$випускників навчального закладу при
завершенні навчання, а також крупні благодійні внески
окремих філантропів [13, с. 373]. Основний капітал ен$
давмент$фонду інвестують у різні фінансові інструмен$
ти (акції, облігації, пайові сертифікати та ін.), неру$
хомість, розміщують на банківських депозитах. Важли$
вою умовою такого інвестування є дотримання консер$
вативної інвестиційної стратегії, що забезпечує збере$
ження капіталу та мінімізацію інвестиційних ризиків.

Щодо використання пасивних доходів ендавмент$
фондів застосовують дві моделі: у першому випадку, ці
доходи в повному обсязі спрямовуються на споживан$
ня та інвестиційні потреби вищого навчального закладу
(розвиток його матеріальної бази, оновлення бібліотеч$
них фондів, проведення наукових заходів, спортивних
змагань, інноватизацію навчального процесу, матеріаль$
не заохочення викладацького складу, студентів тощо);
за іншою моделлю, частину отриманих від інвестування
доходів ендавмент$фонду реінвестують з метою наро$
щування цільового капіталу. Окреме місце займають
ендавмент$фонди, які можуть передбачати право вико$
ристання коштів лише після закінчення певного термі$
ну або у випадку настання певних подій [11].

В організаційному контексті ендавмент$фонди мо$
жуть функціонувати на засадах довірчого або власного
управління. У першому випадку, управління їх актива$
ми на платній основі здійснює спеціально обрана керу$
юча компанія, вона ж забезпечує інформаційно$аналі$
тичну підтримку діяльності ендавмент$фондів; само$
стійного управління активами заклад вищої освіти фор$
мує відповідне його організаційне забезпечення, що
об'єднує призначених професійних менеджерів, Нагля$
дову (опікунську) раду для нагляду і контролю за діяль$
ністю фонду, а також інвестиційний комітет, що визна$
чає нормативи інвестування активів. Зважаючи на на$
явність трансакційних витрат, пов'язаних з адміністру$
ванням активів ендавмент$фонду, їх заснування доціль$
не лише у випадку перспективи мобілізації достатньо
значних обсягів фінансових ресурсів.

Попри поширеність у зарубіжній практиці, в Україні
створення ендавмент$фондів має поодинокий характер.
Найбільш відомими серед них є фонди, створені при
Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка,
Університеті банківської справи НБУ, Сумському дер$
жавному університеті, Києво$Могилянській академії.
Однак обсяги активів цих фондів залишаються незнач$
ними, тому розглядати їх як реальне джерело фінансу$
вання розвитку вищих навчальних закладів поки недореч$
но. На наш погляд, до головних причин слабкого розвит$
ку ендавменту як інструменту залучення зовнішнього
фінансування для вищих навчальних закладів належать:

— незавершеність правової регуляції процедур ство$
рення і діяльності цих фондів. Ключовими правовими до$
кументами, які регламентують відносини з проводу вико$
ристання ендавменту виступають Податковий кодекс Ук$
раїни (визначено поняття "ендавмент") [6], Закони Украї$
ни "Про вищу освіту" (визначає поняття сталого фонду
(ендавмент) закладу вищої освіти, загальні умови його
створення) [8] та "Про благодійну діяльність та благодійні
організації" (визначає цільове призначення благодійних
ендавментів, а також умови його зміни) [7]. Таким чином,
законодавство врегульовує лише рамкові питання створен$
ня ендавмент$фондів, цілісного механізму їх функціону$
вання у сфері освіти поки не вироблено;

— відсутність економічних умов для ефективного
функціонування сталих фондів. У зарубіжній практиці
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переважну частину активів ендавмент$фондів інвесто$
вано у цінні папери, що забезпечує не тільки їхнє збе$
реження, але й нарощування основного капіталу. В Ук$
раїні фондовий ринок перебуває у стадії зародження і
розглядати його як місце спрямування коштів ендав$
мент$фондів передчасно. Основу фондового ринку
складають операції з борговими цінними паперами дер$
жави, які характеризуються невисоким рівнем доход$
ності. Якщо оцінити перспективи інвестування активів
ендавмент$фондів у депозити банків, то вони сумнівні,
адже рівень процентних ставок за депозитами найбіль$
ших банківських установ України на теперішній час ниж$
чий за рівень інфляції, що взагалі ставить питання про
доцільність такого вкладання коштів. Зважаючи на знач$
ний рівень тінізації і високі ризики на ринку нерухо$
мості, розглядати його як раціональний напрям інвес$
тування активів ендавмент$фондів, що відповідає кон$
сервативній інвестиційній стратегії також не доцільно;

— усталені суспільні стереотипи та "девальвація"
цінності вищої освіти. Для значної частини вітчизняного
суспільства характерні переконання, що участь бізнесу і
населення у фінансуванні суспільних послуг має обмежу$
ватись сплатою податків, а тому спрямування власних
коштів на підтримку закладів освіти невиправдане. Укріп$
ленню цих переконань сприяє також стереотип про висо$
кий рівень корупції у закладах вищої освіти, значні ризи$
ки розкрадання благодійних внесків. Варто також звер$
нути увагу на характерний для сучасних умов процес "де$
вальвації" вищої освіти, коли перспективи високого рівня
доходу в Україні слабко пов'язані із наявністю диплома
ЗВО. Більш того, для України притаманна ситуація, коли
оплата праці представників робітничих професій або осіб
без освіти в багатьох випадках вища, ніж фахівців, підго$
товка яких потребує кількарічного навчання. Розчаруван$
ня "непотрібністю" вищої освіти, її слабким впливом на
рівень особистого добробуту після завершення навчання
стають додатковим чинником, який демотивує випускників
фінансово підтримувати власний навчальний заклад.

Натомість, вважаємо недоречним долучати до чин$
ників, які стримують розвиток ендавмент$фондів в Україні
відсутність фіскальних та інших стимулів для благо$
дійності. Як зазначають О. Тимошенко та О. Буцька, не$
матеріальні винагороди у формі іменної аудиторії, згаду$
вання імен благодійників на сайті закладу освіти чи карбу$
вання цих імен на "меморіальній дошці", іменне дерево на
Алеї Слави ЗВО не можуть розглядатися як дієві стимули
для благодійного ендавменту [10]. На наш погляд, такі вис$
новки є передчасними, оскільки вони не відповідають мо$
тивації, якою керуються благодійники ендавмент$фондів.
На наш погляд, оскільки здійснюють благодійні внески на
користь закладів освіти в більшості успішні та забезпечені
випускники, то основним чинником їхньої мотивації є
створення позитивного іміджу та визнання, тобто нема$
теріальні вигоди, а не бажання зменшити податкові зобо$
в'язання. Крім того, здійснення благодійного внеску слід
розглядати як результат добровільного усвідомленого
рішення людини, яке не потребує додаткового стимулю$
вання за допомогою фіскальних преференцій.

Також важливо усвідомити, що у зарубіжних краї$
нах розміри ендавмент$фондів значною мірою залежать
від рівня пізнаваності та престижу навчального закла$
ду, адже найбільші за обсягами активів фонди сформо$
вані університетами, які належать до світових лідерів
вищої освіти (університети Гарвард, Стенфорд, Єль,
Принстон, Кембридж, Массачусетський технологічний
інститут та інші) [14]. Цей чинник, на наш погляд,
відіграє провідну роль у мотивації бізнес$структур щодо
участі у формуванні активів ендавмент$фондів закладів
вищої освіти. Серед українських університетів натепер
всього 8 закладів входять до рейтингу кращих універ$
ситетів світу QS World University Rankings [2], що виз$
начає більш реальною перспективу заснування ними
сталого фонду й наповнення його за рахунок пожерт$
вувань представників бізнесу.

З підвищенням престижності вітчизняної вищої
освіти слід пов'язувати і перспективи залучення додат$
кових фінансових ресурсів від експорту освітніх послуг
у формі франшиз, відкриття університетських представ$
ництв та філій за кордоном. На думку окремих нау$
ковців, це дасть можливість збільшити не тільки масш$
таби міжнародної діяльності, зміцнити престиж універ$
ситетів, але й розкриє перед ними перспективи отриман$
ня додаткових доходів та підвищення якості освіти [5,
с. 63]. Визнаючи потенційну можливість залучення
фінансових ресурсів від експорту освітніх послуг, все ж
вважаємо, що враховуючи сучасні реалії для вітчизня$
них університетів це є перспективою майбутнього, тоді
як розглядати його як важливе джерело додаткових
доходів закладів вищої освіти на сьогодні не зовсім ви$
правдано. За даними спеціалізованих досліджень, серед
країн$експортерів освітніх послуг натепер лідирують
США, Франція, Великобританія, тоді як місце нашої
держави на ринку цих послуг практично не помітне [15].

Іншим варіантом диверсифікації джерел доходів
закладів вищої освіти є залучення ресурсів в межах про$
грам грантової підтримки наукових досліджень. Значні
можливості для фінансування наукових проєктів відкри$
ває заснований у 2018 році Національний фонд дослід$
жень України, діяльність якого спрямована на підтрим$
ку фундаментальних та прикладних досліджень, експе$
риментальних розробок за такими напрямами: виконан$
ня наукових досліджень та розробок; сприяння науковій
співпраці та мобільності (в тому числі наукове стажу$
вання наукових працівників в Україні й за кордоном);
розвиток матеріально$технічної бази наукових дослід$
жень і розробок; розвиток дослідницької інфраструк$
тури; підтримка проєктів молодих вчених; популяриза$
ція науки. За 2020 рік Фонд надав фінансову підтримку
науковим проєктам на суму майже 230 млн грн [3]. Од$
нак, якщо оцінити галузеву направленість підтримува$
них наукових проєктів, то вони переважно концентру$
ються у царині природничих наук. Водночас з погляду
фінансової підтримки наукових досліджень у суспіль$
них науках значні перспективи має співпраця науковців
закладів освіти з аналітичними центрами і благодійни$
ми фундаціями, які реалізують в Україні проєкти
підтримки реформ та розвитку громадянського суспіль$
ства, зокрема Центром політико$правових реформ,
Міжнародним фондом "Відродження" та ін.

Також практично не вивченими є перспективи
збільшення власних доходів університетів за рахунок
надання додаткових освітніх послуг через навчальні цен$
три, професійні курси, репетиторство. В Україні практи$
ка надання державними закладами вищої освіти освітніх
послуг у формі окремих професійних курсів для населен$
ня майже відсутня, поширення отримали тільки підго$
товчі курси для майбутніх вступників. Натомість функ$
ціонує численна мережа приватних навчальних центрів,
що на комерційних засадах навчають азам бухгалтерсь$
кого обліку, комп'ютерної грамоти та інших наук; знач$
ним попитом користуються навчальні курси з менедж$
менту, розвитку особистості й лідерства. Нерідко у та$
ких центрах працюють викладачі державних закладів
вищої освіти, які не мають змоги в межах навчального
закладу реалізувати свої професійні навички для
збільшення особистих доходів. Розробка законодавчої
бази щодо надання можливості університетам реалізу$
вати додаткові освітні послуги на комерційних засадах з
урахуванням інтересів як самого освітнього закладу, так
і професорсько$викладацького складу, на наш погляд,
дасть змогу суттєво збільшити власні доходи закладам
вищої освіти уже тепер. Водночас розширення таких
можливостей університетів щодо комерціалізації освітніх
послуг сприятиме не тільки зміцненню фінансового ста$
новища регіональних закладів вищої освіти, дасть змогу
зберегти професорсько$викладацький склад, але й також
стане дієвим чинником підвищення якості освіти, поси$
лення її практично орієнтованого характеру.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Результати нашого дослідження засвідчили, що в су$

часних умовах процес реформування вітчизняної моделі
фінансового забезпечення вищої освіти далекий від за$
вершення й потребує пильної уваги зі сторони науковців
і практиків. Найважливішими проблемами, що потребу$
ють невідкладного вирішення є усунення проблемних мо$
ментів розподілу бюджетного фінансування вищої осві$
ти, а також диверсифікація джерел формування фінан$
сових ресурсів вищих навчальних закладів. Існуюча мо$
дель розподілу державного замовлення, а отже, бюджет$
ного фінансування закладів вищої освіти поряд із пози$
тивними наслідками супроводжується також генерацією
проблем, які у разі їхнього ігнорування можуть не лише
поглибити регіональну диференціацію рівня освіченості
населення, привести до руйнації системи вищої освіти у
багатьох областях, порушення прав громадян на доступ
до освітніх послуг за державний кошт, але й, в кінцевому
підсумку, можуть викликати погіршення суспільно$пол$
ітичної ситуації в країні та національної безпеки.

Перманентна нестача обсягів бюджетного фінансуван$
ня вищої освіти актуалізує питання пошуку додаткових
джерел залучення фінансових ресурсів. Дослідження до$
вело, що через відсутність необхідних правових, економіч$
них, соціальних передумов розглядати ендавмент як перс$
пективний інструмент залучення зовнішнього фінансуван$
ня потреб закладів вищої освіти передчасно. Результа$
тивність впровадження цих схем мобілізації коштів для по$
треб вищої освіти багато в чому залежить від того, чи бу$
дуть вирішені питання розробки відповідної правової бази,
активізації фінансового ринку, розвитку механізмів захис$
ту накопичень від впливу інфляції, подолання існуючих сус$
пільних стереотипів щодо вищої освіти, а також інших не$
гативних чинників. Водночас найбільші перспективи щодо
залучення додаткових ресурсів для потреб вищої освіти по$
лягають у поширенні практики надання університетами до$
даткових освітніх послуг на комерційних засадах, а також
активізації зусиль щодо залучення грантів.
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BEHAVIORAL APPROACH TO THE REGULATION OF ECONOMIC PROCESSES IN THE FOREIGN
EXCHANGE MARKET AND THEIR MODELING

Основний науковий результат статті полягає у визначенні інструментарію регулювання економічQ

них процесів на валютному ринку на основі їх моделювання та поведінкового підходу. Запропоновано

дефініцію і ознаки валютного ринку, які необхідно враховувати в процесі його регулювання з позицій

поведінкової індивідуальності його суб'єктів. Визначено типи їх поведінки реактивного та рефлексивноQ

го характеру. Доведено, що лібералізація валютних відносин в Україні створює умови для поширення

рефлексивного регулювання  на валютному ринку, розглянуто можливості застосування для цього окреQ

мих течій біхевіоризму: теорій обмеженої раціональності, психологічної економіки, перспектив, патерQ

налізму. Проведено формалізацію взаємовідносин Національного банку України як основного органу

валютного регулювання з іншими суб'єктами валютного ринку на основі теорії ігор, а також з позицій

моделі "принципалQагент". Зроблено висновок про ірраціональність поведінки суб'єктів валютного ринQ

ку України на основі моделювання взаємозв'язку курсових очікувань на рік вперед із фактичним поточQ

ним і перспективним курсом долара США. Доведено, що оцінки стабільності національної грошової одиQ

ниці значно варіюють за респондентами, які репрезентують різні види економічної діяльності, розміри

підприємств, регіони тощо. Аргументовано пропозиції із використання Національним банком України

патерналіських інструментів, які дають економічним агентам орієнтири щодо майбутнього рівня інфляції

та валютного курсу.

The main scientific result of the article is to determine the tools for regulating economic processes in the

foreign exchange market based on their modeling and behavioral approach. The features of the foreign exchange

market that need to be taken into account in the process of its regulation are systematized. The definition of the

foreign exchange market as an open socioQeconomic system, the subjects of which have a behavioral personality.

The types of their behavior of reactive and reflexive character are determined. It is proved that the liberalization

of currency relations in Ukraine creates conditions for the spread of reflective regulation in the foreign exchange

market, considered the possibility of applying certain currents of behaviorism: theories of limited rationality,

psychological economics, prospects, paternalism. The relations of the National Bank of Ukraine as the main

body of currency regulation with other subjects of the foreign exchange market have been formalized on the

basis of game theory, as well as from the standpoint of the "principalQagent" model. The diagnostics of the behavior

of the subjects of the foreign exchange market of Ukraine is carried out on the basis of modeling the ratio of

exchange rate expectations for the year ahead with the actual current and future exchange rates. The dependence

of exchange rate expectations on the current situation in the foreign exchange market, the dynamics of the US

dollar exchange rate and the "allowance for fear of hryvnia devaluation" is statistically proven. It is shown that
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the actual movement of the exchange rate on the annual time horizon is diametrically opposed to the exchange

rate expectations of foreign exchange market participants and indicates the irrationality of their behavior. The

assessment of exchange rate expectations revealed that Ukrainian society is convinced of the negative dynamics

of the hryvnia exchange rate in the future. It is proved that the estimates of the stability of the national currency

vary significantly according to the respondents who represent different types of economic activity, the size of

enterprises, regions and so on. The proposals on the use of paternalistic instruments by the National Bank of

Ukraine, which give economic agents guidelines for the future level of inflation and the exchange rate, are argued.

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Поведінка широких верств населення здатна істот$

но впливати на показники економічного розвитку краї$
ни, як у реальному секторі, — в частині зростання і ско$
рочення обсягів виробництва і споживчого попиту, так
і в фінансовому секторі, — визначаючи ціни фінансо$
вих інструментів, валютних цінностей тощо. Фінансова
сфера і, передусім валютний ринок, є найбільш чутли$
вими до зміни кон'юнктури і поведінки економічних
суб'єктів через їх суттєвий вплив на насичення каналів
грошового обігу національною та іноземною валютою,
формування її дефіциту або надлишку. Тому криза кла$
сичної економічної теорії, в основі якої лежить концеп$
ція раціонального вибору, викликала виникнення нових
наукових підходів, серед яких все більше поширення
набувають інституціональний та поведінковий.

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

Перехід розвитку суспільства на новий кількісний і
якісний рівень, взаємне проникнення економічних, тех$
нічних, медико$біологічних, соціальних наук привело до
виникнення нових інтегрованих методів пізнання
дійсності. Яскравим прикладом цього є народження
поведінкового підходу до дослідження дії економічних
суб'єктів та прийняття ними рішень. Проблеми біхевіо$
ризму, його роль у подоланні кризи реального сектору
економіки та фінансового ринку України розглядають$
ся у працях Лагутіна В.Д., Омельчука О.М., Островсь$
кої О.А. [1—3]. Для прогнозування поведінки валютно$
го маркету Чумаковим А.Г. використано фільтри Кару$
нена$Лоева [4]. Дмитренко М.Й. розглядає поведінкові
аспекти скрізь призму корпоративної культури. Її мо$
делювання зводиться до перетворення надперсональних
категорій, структури загальної соціальної діяльності,
що засвоюються психікою людини, у внутрішні струк$
тури, які породжують зовнішні дії (ритуали, стиль по$
ведінки тощо) [5, с. 6]. Проте поведінковий підхід до
формалізації діяльності суб'єктів на валютному ринку
є малодослідженим.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення інструментарію регулю$

вання економічних процесів на валютному ринку на
основі їх моделювання та поведінкового підходу.

Ключові слова: поведінковий підхід, регулювання, економічні процеси, валютний ринок, моделювання.
Key words: behavioral approach, regulation, economic processes, foreign exchange market, modeling.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Біхевіоризм (англ. behaviorism) є результатом син$

тезу здобутків економічної, соціологічної, психологіч$
ної науки у частині аналізу поведінки індивідів в умовах
невизначеності [6, с. 114]. Він відкриває широке поле для
дослідження взаємозв'язку фінансових рішень і психо$
логії поведінки суб'єктів валютних відносин, виходячи
з постулату їх обмеженої раціональності і неефектив$
ності валютних ринків. Поведінковий підхід до форма$
лізації діяльності економічних агентів у валютній сфері
грунтується на таких положеннях: іманентність ано$
малій та періодичних криз на валютному ринку, зумов$
лених психологічними факторами; конфлікти цілей як
результат суб'єктивності преференцій учасників валют$
них відносин; асиметрія (недостовірність, неповнота)
інформації на валютному ринку; колективна нераціо$
нальність попри ілюзорну  раціональність окремих
суб'єктів валютних відносин; емоціональність прийнят$
тя рішень щодо купівлі$продажу валюти; ефект стадної
поведінки — небажання брати відповідальність на себе
та приймати самостійні рішення; когнітивний дисонанс
(від англ. cognitive — пізнавальний та dissonance —
відсутність гармонії) — це недооцінка важливої інфор$
мації через зацикленість на існуючих поточних прогно$
зах, внутрішній психологічний конфлікт, що є наслідком
зіткнення у свідомості економічного суб'єкта супереч$
ливих знань, ідей або поведінкових установок стосовно
валютного ринку.

Біхевіористичний підхід до формалізації валютних
відносин зводиться до дослідження залежності "стимул$
реакція", а економічні явища розглядаються як пове$
дінкова відповідь суб'єкта валютного ринку на певні сти$
мулятори, на зміну зовнішнього середовища для збере$
ження своїх позицій, адаптації або для активного впли$
ву на нього [7, с. 199]. Поведінка суб'єктів валютного
ринку є важливим джерелом стихійності, порушення
планомірності його розвитку, виникнення несприятли$
вих диспропорцій і криз. Вона формується за рахунок
природних властивостей "інституціональної людини",
динамічних характеристик (активність, емоційність), її
індивідуально$психологічних особливостей, системи
потреб, мотивів, інтересів, внутрішнього спонукання до
їх задоволення.

Валютний ринок можна представити відкритою со$
ціально$економічною системою, суб'єкти якої мають по$
ведінку. Регулювання валютного ринку є однією із цілей
економічної системи, заради досягнення якої формуєть$
ся, активізується та спрямовується поведінка. Воно до$
сягається, поміж іншого, завдяки зовнішньому і внут$
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рішньому впливу на суб'єктів валютного ринку, враху$
вання соціально$психологічних факторів і умов їх фун$
кціонування.

Зміст економічних процесів на валютному ринку
визначають дії його суб'єктів. Вони можуть бути раціо$
нальними або нераціональними з точки зору теорії ко$
рисності. Поведінка суб'єкта валютного ринку може
носити реактивний або рефлексивний характер. У пер$
шому випадку мають місце обмежені можливості
здійснювати вибір при прийнятті рішень, у другому —
суб'єкт усвідомлює поточну ситуацію та здійснює
вільний вибір [8, с. 42].

Основним органом валютного регулювання в Ук$
раїні є Національний банк України, який регламентує
здійснення валютних операцій суб'єктами валютних
операцій і уповноваженими установами. З позицій теорії
ігор він є гравцем$замовником і значною мірою впливає
на поведінку суб'єктів, що приймають гру, а також на
загальну атмосферу валютного ринку (спокійна (безе$
моційна) обстановка, паніка (ажіотаж)) [9]. Також мо$
делювання відносин суб'єктів валютного ринку може
відбуватися у рамках концепції "принципал — агент",
відповідно до якої НБУ, як агент, надає певні послуги в
інтересах принципалів. Діяльність останніх безпосеред$
ньо залежить від форми валютної політики, механізмів
валютного регулювання, що застосовується НБУ. В кон$
тексті відносин "принципал — агент" нераціональною
може бути поведінка як НБУ, так і інших суб'єктів ва$
лютного ринку.

Валютний ринок може бути формалізований як
інституціональне утворення, що передбачає необхід$
ність формування відповідного інструментарію стиму$
лювання розвитку. І принципал, і агенти впливають на
процес формування окремих інститутів, стимулюють їх
виникнення та зникнення. Рішення економічних
суб'єктів на валютному ринку втілюються у валютній
політиці, яка має рефлексійний взаємозв'язок з еконо$
мікою та грошово$кредитною сферою. Тому раціональні
рішення у сфері валютної політики повинні бути скла$
довою макроекономічного регулювання й розглядати$
ся в комплексі з ним [10, с. 12]. Поведінка населення з
позицій рефлексивного управління описується рекур$
сивними функціями: як впливаюча функція, вона може
бути фактором зміни валютного курсу та інших макро$
економічних показників; як когнітивна функція — ре$
акцією на об'єктивні зміни на грошово$кредитному і
валютному ринку, які отримали суб'єктивну оцінку еко$
номічних суб'єктів.

Результативність валютного регулювання, що здійс$
нюється НБУ, визначається особистими цілями суб'єктів
валютного ринку. Вони усвідомлено реагують на роз$
біжності зовнішніх вимог та власних інтересів своєю по$
ведінкою, яка може бути опортуністичною, протизакон$
ною тощо. Тому між принципалом і агентом може ви$
никати перманентний  конфлікт цілей через суб'єктивні
преференції учасників валютних відносин.

Кожний суб'єкт валютного ринку має свою індиві$
дуальність, яка нівелюється при розгляді валютного
ринку загалом, оскільки загальне переважає над інди$
відуальним. Поведінкова індивідуальність економічних
суб'єктів як їх здатність реагувати на себе і зовнішнє
середовище через механізми чутливого сприйняття,
емоційності, накопичення знань і компетентностей є
суттєвим чинником, що впливає на стан валютного рин$
ку.

Для характеристики поведінки суб'єктів валютного
ринку слід виділити три їх групи: "авантюристи", які
орієнтовані на ризиковані операції та валютні спеку$
ляції, у т.ч. за рахунок порушення операційних правил
та опортуністичної поведінки; "консерватори", які
здійснюють традиційний набір валютних операцій і не$
гативно ставляться до можливості порушення норм і
правил функціонування валютного ринку; "нейтральні",
які під впливом зовнішніх обставин можуть вдаватись

до ризикованих валютних операцій за умови уникнення
ризику порушення операційних правил або опорту$
ністичної поведінки  [11, с. 205].

У рамках рефлексивного підходу вважається, що
окремий суб'єкт здатний свідомо обирати варіанти дій
на валютному ринку, які має перед собою. Цей вибір
може бути раціональним чи ірраціональним. Ідея ра$
ціонального вибору обмежується можливостями інте$
лекту і когнітивних здатностей людини. Тобто має місце
"обмежена раціональність", коли здійснюється пошук
задовільного, а не найкращого рішення за таким алго$
ритмом: порівняння варіантів рішень між собою або з
певним еталоном, виходячи з потреб людини; припинен$
ня пошуку при знаходженні задовільного рішення [12,
с. 129].

Окремим напрямом у теорії біхевіоризму є психо$
логічна економіка, яка досліджує вплив інтерпретації
подій, що відбуваються в масштабах національної еко$
номіки, на довіру, очікування, плани людей та макро$
економічну ситуацію в державі. Поведінка населення
трактується як складне екзогенне явище, що виходить
за межі ланцюга "стимул$реакція", оскільки люди здатні
до навчання, зміни критеріїв вибору варіантів рішення,
коригування своїх цілей тощо.

Відповідно до теорії перспектив люди приймають
рішення з огляду на власні перспективи, які пов'язані з
невизначеністю. При цьому їх реакція залежить від си$
туації виграшу чи програшу, від оцінки імовірності на$
стання подій, яка може бути помилковою під впливом
загальноприйнятих стереотипів та власного відчуття
людей. Форма подачі інформації суттєво впливає на її
сприйняття людиною через когнітивне викривлення, що
отримало назву ефекту фреймінгу (framing effect, від
англ. frame — рамка, обрамлення). Наприклад, людина
приймає рішення про купівлю$продаж валюти, задово$
лення ажіотажного попиту на її придбання залежно від
отриманої інформації про події на валютному ринку, що
дає можливість маніпулювати її свідомістю. Фрейми є
певними фокусами, які орієнтують економічних
суб'єктів на роздуми у "правильному" напрямі і прий$
няття рішень під певним кутом.

Патерналіський напрям біхевіористичних фінансів
пов'язаний із їх застосуванням у сфері державного
управління, коли державні інституції дають орієнтири
економічним агентам, психологічно підштовхуючи їх до
прийняття рішень, корисних із позицій державницько$
го підходу.

Поведінку суб'єктів грошово$кредитного і валютно$
го ринку можна охарактеризувати в таких словосполу$
ченнях, як "ігнорування руху валютного курсу", "бай$
дужість до прогнозованого курсу національної валю$
ти", "стриманість в оцінках майбутнього валютного кур$
су", "інфляційні очікування", "курсові очікування", "вте$
ча іноземного капіталу", "ажіотажний попит на інозем$
ну валюту", "валютний голод", "валютна паніка" тощо.
Валютна паніка, під якою розуміють лавиноподібне зро$
стання курсу іноземної валюти щодо національної гро$
шової одиниці, суттєво впливає на стан економічних
процесів [13, с. 326]. Курс валюти є макроекономічним
показником, що характеризується агрегованою систе$
мою, компонентами якої виступають національні гроші,
валюта, товари.

Ознаками валютної паніки є:
— різке зростання курсу іноземної валюти щодо на$

ціональної, утримання його на одному рівні протягом
певного часу з наступним поступовим зниженням;

— різка зміна співвідношення між попитом і пропо$
зицією іноземної валюти на валютному ринку (зростан$
ня попиту на купівлю валюти у банках, зменшення про$
позиції на продаж валюти банками);

— зростання пропозиції національної валюти
(гривні) через скуповування банками іноземної валю$
ти в очікуванні її продажу за вищим валютним кур$
сом;
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— скорочення обсягів пропозиції і продажу товарів
на товарних ринках через інвестування зараженими па$
нікою продавцями в іноземну валюту в очікуванні по$
дальшого зростання її курсу.

Значний вплив на поведінку суб'єктів валютного
ринку мають індикатори його стану, або стабільності
грошової одиниці, які розділяються на дві групи: інди$
катори внутрішньої стабільності (інфляція) та індика$
тори зовнішньої  стабільності (обмінний курс).

НБУ на своєму офіційному сайті оприлюднює
інформацію про ділові очікування підприємств Украї$
ни. Вона грунтується не на оцінках і прогнозах НБУ, а
віддзеркалює думку респондентів — керівників під$
приємств України [14]. Складовою зазначених ділових
очікувань є макроекономічні очікування, зокрема
інфляційні та курсові очікування.

Для перевірки гіпотези раціональної поведінки еко$
номічних суб'єктів  було порівняно динаміку трендів
фактичного курсу гривні до долара, курсових очікувань
через 12 місяців та фактичного курсу через 12 місяць
(рис. 1), а також розраховано коефіцієнти кореляції.

Навіть візуальна оцінка переконує, що тренд кур$
сових очікувань більше нагадує фактичну динаміку кур$
су національної грошової одиниці. Коефіцієнт кореляції
між зазначеними показниками на інтервалі 1 кв. 2018 —
2 кв. 2021 становить 0,6998, а на двох виділених лагах —
1 кв. 2018 — 4 кв. 2019, 1кв. 2020 — 2 кв. 2021 значно
більше — відповідно 0,9526 і 0,9162. Розділення інтер$
валів має місце в точці, де рівень курсових очікувань (КО)
збігається з фактичним значенням курсу долара (ФК).
У всіх інших точках він вище. Отримані кореляційно$рег$
ресійні моделі на виділених інтервалах мають вигляд:

(1),

(2).
Отримані залежності (1) і (2) є статистично значу$

щими, про що свідчать достатньо високі значення кое$
фіцієнта множинної детермінації — відповідно 0,9074 і
0,8394. Вони демонструють принципово різні механіз$
ми формування валютних очікувань. На першому етапі
їх розмір визначався половиною поточного валютного
курсу і стабільною надбавкою — 15,496 грн/дол. США.
На другому часовому лазі фактичний курс долара США
брався з підсилюючим коефіцієнтом 1,2202, зменшеним
на 4,905 грн/дол. США. Це може означати формування
звички економічних суб'єктів до рівня курсу гривні про$

тягом 2018—2019 років в умовах її зміцнення після ва$
лютних потрясінь 2014—2016 років. Формування певно$
го рівня лояльності до поточного курсу гривні змінило$
ся певною насторогою в умовах її знецінення протягом
перших трьох кварталів 2020 року. Зміцнення курсу на$
ціональної валюти розпочалося у 4 кварталі, але згідно
з законом інерційності мислення курсові очікуванні
підприємств погіршувалися до кінця 2020 року. Протя$
гом 1 півріччя 2021 року в основі покращення курсових
очікувань лежить зміцнення гривні.

Між курсовими очікуваннями респондентів на май$
бутні 12 місяців і фактичним курсом гривні до долару
США через 12 місяців (ФК12) протягом 1 кв. 2018 —
2 кв. 2020 року існує достатньо тісний зворотний коре$
ляційний зв'язок, про що свідчить значення коефіцієн$
ту кореляції r=$0,7604. Це означає, що валютні очіку$
вання і фактичний рух валютного курсу відбувався у
різних напрямках, тобто очікування субєктів валютно$
го ринку носили ірраціональний характер. Залежність
фактичного валютного курсу від валютних очікувань
має вигляд:

(3).
Від'ємне значення коефіцієнта ($1,047) у залежності

(3), що за модулем перевищує 1, перед множником,
представленим валютними очікуваннями, означає, що
прогнози суб'єктів валютного ринку виявилися діамет$
рально протилежними, компенсованими високим рівнем
вільного члена — 56,385 грн/дол. США.

Курсові очікування суб'єктів валютного ринку мож$
на формалізувати в статиці і в динаміці. Статичний підхід
характеризується розподіленням думок респондентів
щодо рівня валютного курсу за окремими інтервалами
(рис. 2).

Він загалом відповідає нормальному закону розпо$
ділення. Найбільша частка відповідей приходиться на
інтервали (28,01 — 29) грн/дол. США. та (29,01 — 30) грн/
дол. США. — у 1 кв. 2021 року — відповідно 35,5% та
37,4%, у 2 кв. 2021 року — відповідно 38,5% та 25,9%.
Також у 2 кв. 2021 року порівняно з 1 кв. зросла частка
респондентів на інтервалі (27,01$28) грн/дол. США із
8,7% до 22,6%, а на інтервалі (30,01$31) грн/дол. США
скоротилась із 10,1% до 6,0%.

Таким чином, за статичними оцінками курсові очі$
кування пов'язані з ревальвацією гривні. З позицій ди$
наміки у II кварталі 2021 року прогнози щодо майбут$
нього обмінного курсу гривні до долара США в наступні
12 місяців виглядають скоріше песимістичними, оскіль$
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Рис. 1. Динаміка курсових очікувань та фактичного курсу гривні до долара США, грн/дол. США

Джерело: побудовано за даними [14; 15].
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ки у середньому 63,7% очікують її знецінення, у її стаб$
ільності переконані 32,6% респондентів і лише 3,7% вва$
жать, що вона зміцниться. Курсові очікування суттєво
різняться залежно від видів економічної діяльності під$
приємств, їх організаційно$правової форми, регіону
розташування.

У галузевому розрізі найбільш песимістичними є
прогнози підприємств будівництва, вони не мають жод$
них ілюзій щодо зміцнення курсу гривні і переважна
більшість керівників (85,0%) переконані у її подальшо$
му знеціненні і лише 15,0% — у стабільності. Найбільш
оптимістичними щодо зміцнення курсу національної
грошової одиниці є керівники підприємств сільського,
лісового та рибного господарства, а також переробної
промисловості, частка яких становить відповідно 5,1% і
5,6%. Прихильниками ідеї стабільності курсу гривні є
керівники добувної промисловості і розроблення
кар'єрів, на яких приходиться  40,0% опитаних респон$
дентів.

Порівнюючи прогнози керівників різних за розмі$
ром підприємств, слід зазначити, що найпевнішими щодо
зміцнення курсу гривні є середні підприємства — 5,1%
проти 2,2% і 3,5% у малих і великих. Найбільше переко$
нані у стабільності гривні малі підприємства (38,7%) про$
ти 31,5% і 29,1% у середніх і великих підприємств. У ве$
ликих підприємств прогнози є найбільш песимістични$
ми, оскільки прогноз очікування знецінення становить
67,4%, тоді як для малих і середніх він складає відповід$
но 59,1% і 63,4%.

Факт здійснення зовнішньоекономічної діяльності
також впливає на поведінку суб'єктів валютного ринку.
Так серед експортерів частка переконаних у зміцненні
гривні складає 4,7%, серед імпортерів — 1,5%. Відповід$
но питома вага респондентів, що очікує знецінення на$
ціональної валюти складає серед них 60,9% і 66,2%. Се$
ред респондентів, які постійно слідкують за діяльністю
НБУ, за зміцнення гривні виступають 3,5%, за ста$
більність курсу — 28,9%, за її знецінення — 67,5%.

Найбільшу варіацію оцінок демонструє думка ке$
рівників підприємств за областями України. Повністю
відкидають можливість зміцнення курсу гривні пред$
ставники 9 областей (41%) — Вінницької, Житомирсь$
кої, Закарпатської, Івано$Франківської, Одеської,
Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької.
При цьому імовірність зростання курсу гривні більше
10% очікують керівники підприємств чотирьох облас$
тей —  Кіровоградська (16,7%), Миколаївська (12,5),
Рівненська (15,4%), Черкаська (11,8%). Переважну впев$
неність у стабільності курсу національної грошової оди$

ниці, яка оцінюється з імовірністю 50% і більше, демон$
струють такі регіони — Закарпатська область (54,5%),
Сумська область (50,0%), Чернівецька область (54,5%),
Чернігівська область (53,8%). Найбільш негативні про$
гнози майбутнього гривні дають представники ділових
кіл таких областей, визначивши наступну імовірність
знецінення гривні: Херсонська  (91,7%), Івано$Фран$
ківська (86,7%), Вінницька (85%), Хмельницька (71,4%),
Одеська (71,1%).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Основний науковий результат статті полягає у ви$

значенні інструментарію регулювання економічних про$
цесів на валютному ринку на основі їх моделювання та
поведінкового підходу.

1. Систематизовано ознаки валютного ринку, які
необхідно враховувати в процесі його регулювання: об$
межена раціональність поведінки індивідуальних
суб'єктів і колективна нераціональність; стихійність;
неефективність; іманентність аномалій, періодичних
криз;  асиметрія, недостовірність, неповнота інформації,
можливість маніпулювання нею; емоціональність прий$
няття рішень і когнітивний дисонанс учасників валют$
них відносин; стадна поведінка і валютні паніки.

2. Валютний ринок можна представити відкритою
соціально$економічною системою, суб'єкти якої ма$
ють поведінкову індивідуальність, що визначається
рівнем їх інтелекту, знань, компетенцій, емоційністю,
соціально$психологічними факторами тощо. Поведі$
нковий підхід до регулювання валютного ринку зво$
диться до дослідження залежності "стимул$реакція",
а також рекурсивних функцій: впливаючої,  яка може
бути фактором зміни валютного курсу та інших мак$
роекономічних показників, та когнітивної, яка є ре$
зультатом суб'єктивної оцінки економічними суб$
'єктами об'єктивних змін на грошово$кредитному і ва$
лютному ринку.

3. Поведінка суб'єктів валютного ринку може носи$
ти реактивний характер, коли їх можливість прийняття
рішень є обмеженою, та рефлексивний характер, коли
вибір є вільним і усвідомленим. Лібералізація валютних
відносин в Україні створює умови для поширення реф$
лексивної поведінки і рефлексивного управління на ва$
лютному ринку. Розглянуто можливості застосування
до регулювання валютного ринку окремих течій біхе$
віоризму: теорій обмеженої раціональності, психологі$
чної економіки, перспектив, патерналізму.
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Джерело: побудовано за даними [14].
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4. Національний банк України як основний орган
валютного регулювання в нашій країні виступає аген$
том, який має діяти в інтересах принципалів (уповнова$
жених банківських установ та інших суб'єктів валютно$
го ринку) і створювати спокійну, беземоційну обстанов$
ку, упереджувати валютну паніку і ажіотаж задля за$
безпечення стабільності національної грошової одиниці,
зниження ризиків опортуністичної поведінки, порушен$
ня валютного законодавства, конфліктів у системі
"принципал$агент"  тощо.

5. Проведено діагностику поведінки суб'єктів валют$
ного ринку України на основі моделювання взаємо$
зв'язку курсових очікувань на рік вперед із фактичним
поточним валютним курсом і фактичним курсом дола$
ру США через 12 місяців. Статистично доведено за$
лежність курсових очікувань від поточної ситуації на
валютному ринку, динаміки курсу долару США та "над$
бавки за страх знецінення гривні". При цьому фактич$
ний рух валютного курсу на часовому обрії 12 місяців
виявляється діаметрально протилежним курсовим очі$
куванням суб'єктів валютного ринку, які не виправдо$
вуються, і свідчить про ірраціональність  їх поведінки.

6. Оцінка курсових очікувань у 1 півріччі 2021 року
дозволила з'ясувати, що, незважаючи на зміцнення кур$
су гривні, в українському суспільстві превалює переко$
нання у його негативній динаміці в майбутньому. При
цьому оцінки стабільності національної грошової оди$
ниці значно варіюють за респондентами, що репрезен$
тують різні види економічної діяльності, розміри
підприємств, регіони тощо. Це потребує активнішого
застосування Національним банком України, як орга$
ном державного управління, патерналіських інстру$
ментів, які дають економічним агентам орієнтири щодо
майбутнього рівня інфляції та валютного курсу.

Перспективами подальших досліджень є визначен$
ня ефективності функціонування національного госпо$
дарства в умовах лібералізації валютного ринку Украї$
ни.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY UNDER CONDITIONS OF AMPLIFICATION
GLOBAL RISKS AND THREATS

У статті проаналізовано та структуровано наукові підходи до визначення сутності понять "цифрова

економіка" та "цифрова трансформація (цифровізація економіки)". Цифрову економіку визначено як

систему економічних відносин інформаційного суспільства, побудовану на використанні ІКТ та електQ

ронних каналів зв'язку із застосовуванням електронного документообігу.  Проаналізовано суперечлиQ

вий вплив цифровізації економіки на розвиток економіки та суспільства. Аргументовано посилення  суQ

перечливості трансформаційних процесів, пов'язаних з цифровізацією економіки в умовах загострення

глобальних ризиків та загроз, зокрема, порушення соціальних взаємодій, розширення цифрових розривів,

трансформації міжнародних ринків і моделей поведінки споживачів у 2020—2021 рр. внаслідок пандемії

COVIDQ19. Висвітлено причини низької ефективності цифрової трансформації економіки України та поQ

глиблення диспропорцій в системі диджиталізації виробництва і споживання та обгрунтовано основні

напрями вдосконалення  економічної політики України в цій сфері.

In the article the scientific approaches to defining the essence of the concepts "digital economy" and "digital

transformation (digitalization of the economy)" are analyzed and structured. Currently, one of the most important

factors of economic growth and the formation of a new quality of life is the digital economy. It is one of the most

important drivers of innovation and competitiveness. Today, information technology is the driving force of socioQ

economic development of any country in the world and determine the basis of sustainable development in the

future. The digital economy is defined as a system of economic relations of the information society, built on the

use of ICT and electronic communication channels with the use of electronic document management. The

contradictory impact of digitalization of the economy on the development of the economy and society is analyzed.

Strengthen contradictory transformation processes, related to the digitalization of the economy in a deepening

of the global risks and threats, in particular the disruption of social interactions, the widening of digital gaps,

the transformation of international markets and patterns of consumer behavior in 2020—2021 due to the COVIDQ

19 pandemic, is argued. In their efforts to digitalize the economy on a large scale, both business and government

risk underestimating the likelihood of negative social consequences of technological progress, as digital

transformation creates not only new opportunities but also significant threats and risks to national economies.

For Ukraine, the digital transformation of the economy is important by providing real prospects for digital

modernization of the national economic system, improving its production and technological structure, on the

basis of organizational and structural adjustment, launching new business models, ensuring full integration

into the global competitive environment and overcoming account of this current state of crisis.The reasons for
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з характерних особливостей сьогодення є гли$

боке проникнення цифрових технологій у всі сфери жит$
тєдіяльності суспільства. Нова ера проривних інновацій,
розвиток інформаційно$комунікаційних технологій, швид$
ка зміна потреб бізнесу та суспільства, виникнення нових
форм економічної взаємодії і дифузії знань — усе це
невід'ємні компоненти сучасної реальності, пов'язаної зі
складними та суперечливими процесами оцифрування
різнорівневих господарських систем. Глобальні виклики і
загрози, зокрема пандемія COVID$19, актуалізують про$
блематику цифрової трансформації економіки та посилю$
ють затребуваність наукових досліджень у цій сфері.

Зазначені проблеми є особливо актуальними для
вітчизняної економіки, яка стала на шлях інноваційної
модернізації. Відповідно до розробленого урядом  та ви$
несеного на обговорення документу "Вектори економіч$
ного розвитку 2030" цифрові трансформації економки на
основі цифрових технологій як універсального акселе$
ратора, дозволять пришвидшити глобальні зміни та до$
сягнути цілей сталого розвитку швидше, дешевше та з
новою якістю [1]. За цих обставин дослідження сутності
та основних тенденцій цифрової трансформації економ$
іки в умовах сучасних глобальних ризиків і загроз має
важливе теоретичне і науково$практичне значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми сутності, особливостей, основних тен$

денцій та суперечностей цифрової трансформації еко$
номіки привертають увагу багатьох вітчизняних та за$
рубіжних дослідників. Вперше цей термін було введено
в обіг Н. Негропонте та Д. Тапскоттом. Подальші до$
слідження цифрової економіки проводили такі за$

the low efficiency of the digital transformation of Ukraine's economy and the deepening of disparities in the

system of digitalization of production and consumption are highlighted and the main directions of improving

Ukraine's economic policy in this area are substantiated.

Ключові слова: глобальні ризики, цифрова економіка, цифрова трансформація (цифровізація) економіки,
цифрова трансформація бізнесу, цифрова трансформація держави.

Key words: global risks, digital economy, digital transformation (digitalization) of economy, digital trans�
formation of the business, digital transformation of the state.

рубіжні  та вітчизняні науковці: С.М. Веретюк,
Дж. Гелбрейт, Дж.К. Енгельбарт, К.Р. Ліклідер, Дж.Р. Ліп$
сі, С.В. Коляденко, Т. Месенбург, В.В. Пілінський,
Дж. Стігліц, І.В. Струтинська, К.Ю. Черних, С. Фейяз
та ін. Зокрема, у праці Д. Тапскота "Електронно$циф$
рове суспільство: плюси і мінуси епохи мережевого інте$
лекту" цифрова економіка, на відміну від традиційної
економіки, була визначена як економічна діяльність,
заснована на мережевій свідомості та віртуальних тех$
нологіях [2].  І.В. Струтинська структурувала основні
дефініції цифрової економіки та цифрової трансфор$
мації, запропоновані диверсифікованими стейкхолдера$
ми [3]; С.В. Коляденко дослідила передумови та етапи
розвитку цифрової економіки в Україні [4]; Н.М. Краус
та О.П. Голобородько узагальнили характерні особливі
та виокремили основні тренди цифрової економіки [5]
тощо. Водночас посилення динамізму та нестійкості гло$
бального економічно розвитку, загострення існуючих
та формування нових глобальних ризиків та загроз ак$
туалізують подальші наукові розвідки в цій сфері.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення сутності та особливос$

тей цифрової трансформації економіки в умовах глобаль$
них ризиків та загроз сучасності та обгрунтування на цій
основі науково$практичних рекомендацій щодо вдоско$
налення економічної політики України в цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних дослідників
засвідчує плюралізм наукової інтерпретації поняття
"цифрова економіка" (табл. 1).

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття "цифрова економіка"
в працях зарубіжних та вітчизняних дослідників

Автор, джерело Визначення поняття «цифрова економіка»
Н. Е. Дєєва, 
В. В. Делейчук [6]  

Економічна діяльність, яка виникає на 
основі мільярдів повсякденних онлайн-
зв’язків між процесами, організаціями, 
громадянами, даними, пристроями 

С. М. Веретюк, 
В. В. Пілінський [7]  

Ще нереалізована трансформація всіх 
галузей економіки завдяки перенесенню 
всіх інформаційних ресурсів і знань на 
комп’ютерну платформу 

С. В. Коляденко [4]  Економіка, що базується на виробництві 
електронних товарів і сервісів 
високотехнологічними підприємствами і 
їх дистрибуції за допомогою електронної 
комерції 

Д. Тапскот [2] Економіка, що заснована на домінуючому 
застосуванні цифрових технологій 

А. Чекол [8] Економіка, що базується на електронних 
товарах і послугах, які виготовлені за 
допомогою електронного бізнесу і 
торгівля якими здійснюється за 
допомогою електронних засобів 

С. Фейяз [9] Ринки на основі цифрових технологій, які 
суттєво полегшують торгівлю товарами і 
послугами за допомогою електронної 
комерції  
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Необхідно відзначити, що спільною ознакою роз$
глянутих наукових підходів до трактування поняття
"цифрова економіка" є акцентування уваги на широко$
му використанні інформаційно$комунікаційних техно$
логій у процесах суспільного виробництва та відтворен$
ня. Йдеться також про формування нової економічної
реальності, що замінює морально застарілу індустріаль$
ну парадигму розвитку на нову, уможливлює виробниц$
тво та реалізацію продукції з більшою доданою вар$
тістю, створення нових робочих місць та ефективні
рішення багатьох екологічних, соціальних та культур$
них завдань [3, с. 52].

Узагальнення наукових досліджень у цій сфері доз$
воляє виокремити такі основні підходи до трактування
поняття "цифрова економіка":

1) новий тип економіки, що змінює сутність і сфери
економічної діяльності шляхом масового використан$
ня електронних технологій обробки, передання, збері$
гання і використання інформації;

2) об'єднання декількох технологій загального при$
значення і ряду економічно$соціальних заходів, що
здійснюються людьми через глобальну мережу Інтер$
нет.

Щодо дефініції термінів "цифрова трансформація
(цифровізація) економіки", то, на думку І.В. Струтинсь$
кої, вони також є досить диверсифікованими, та відріз$
няються з погляду різних стейкхолдерів (рис. 1).

Так, з погляду бізнесу, ключовою метою цифрової
трансформації економіки є перехід на цифрові техно$
логії, орієнтовані на користувача. Йдеться про запро$
вадження нових інструментів взаємодії з клієнтами, та$
ких як термінали самообслуговування, чат$боти, он$
лайн$кабінети тощо. Отримані в процесі такої взає$
модії дані за допомогою певних аналітичних інстру$
ментів дають можливість підприємцям моделювати
поведінку клієнтів і підвищувати якість обслуговуван$
ня.

Таким чином, йдеться про зміну бізнес$моделі, зок$
рема, вдосконалення дистрибуції, створення супутніх
цифрових продуктів або повне переформатування
бізнесу. Водночас з погляду споживачів, такі трансфор$
мації пов'язані насамперед з покращенням доступності
до товарів, технологій. Зазначені зміни підвищують їхні

очікування щодо того,  що їх запити бу$
дуть оброблені персоніфіковано, швид$
ко, у режимі 24/7.

Для виробничих підприємств і ком$
паній, які надають послуги, ключовою
ознакою цифрової трансформації еко$
номіки постає оптимізація операційних
процесів (включаючи внутрішні проце$
си підприємства та підтримку персона$
лу, а також управління продуктивністю).
Водночас з погляду держави цифровіза$
ція економіки є драйвером зростання
ВВП, покращення комунікації з приват$
ним сектором, вдосконалення секто$
ральної структури економіки тощо.

Таким чином, зміст цифрової транс$
формації економіки на мікрорівні поля$
гає в запровадженні суб'єктами госпо$
дарювання новітніх цифрових техно$
логій і бізнес$процесів. На макрорівні
цифрова трансформація передбачає
зміну системи управління шляхом пере$
гляду стратегії, моделей, цілей націо$
нального господарського розвитку на
основі використання новітніх цифрових
технологій. Основою зазначених ради$
кальний перетворень є розгортання
Індустрії 4.0, сутність якої полягає в
тому, що взаємопов'язані між собою ро$
зумні пристрої, сенсори і датчики без
безпосереднього залучення людини

підключаються до інтернет$платформ, які аналізують
інформацію, що надходить ззовні. Результати такого
аналізу постають основою для подальшого планування
та функціонування окремих елементів і систем, части$
ною яких  вони є.

Загальновизнано, що цифровізація економіки справ$
ляє суперечливий вплив на розвиток економіки та су$
спільства загалом. Цифрові технології вже трансформу$
вали працю, управління, освіту, дозвілля, розваги, сфор$
мували нові ринкові можливості, спричинивши суттєві
соціально$економічні наслідки в різних секторах еко$
номіки та суспільства. Зокрема, протягом останніх
30 років по всьому світу участь людини у виробництві
скоротилася з 64 % до 59 % [11]. Відтак, за прогнозами
фахівців, до 2040 р. автоматизація промисловості при$
зведе до скорочення робочих місць приблизно на 40%,
у першу чергу за рахунок низькооплачуваних посад на
виробництві [6]. Таким чином, цифровізація економіки
може залишити без роботи мільйони людей у світі. Пе$
редбачається, що до 2030 р. понад 60 % професій будуть
автоматизовані. В майбутньому заводи та фабрики змо$
жуть удосконалюватися й модернізуватися самостійно,
тобто без або з мінімальною участю людини. Бізнес$
процеси, логістика, виробничі цикли будуть постійно
оптимізуватися в автономному режимі. Чималу роль у
цьому процесі буде відігравати предиктивна аналітика,
а саме: на основі аналізу великих обсягів даних можна
буде передбачити ймовірність несправності елемента
системи або цілого пристрою, і замінювати компонент
ще до того, як він повністю вийде з ладу. Приклад тако$
го розумного заводу вже є — це Siemens Electronic Works
в Амберзі (Німеччина), на якому участь людини зведена
до мінімуму, оскільки впроваджена у виробництво "ро$
зумна система" самостійно стежить за функціонуван$
ням 1,6 млрд його компонентів, встановлює норми вироб$
ництва та управляє логістичними потоками. За цих обста$
вин вартість робочої сили перестає відігравати ключову
роль у процесі формуванні виробничих витрат, а основ$
ним фактором соціально$економічного розвитку постає
технологічний потенціал національної економіки.

Узагальнення світового досвіду цифрової трансфор$
мації національних економік дозволяє виокреми такі
позитивні наслідки зазначених змін:

Джерело: [3, с. 93; 10].

Трактування 
поняття «цифрова 
трансформація» 
(цифровізація) 

Насичення фізичного світу 
електронно цифровими 

пристроями, засобами, системами 
та налагодження електронно-

комунікаційного обміну між ними 

Процес еволюції економічних, соціальних, 
виробничих, техніко-технологічних відносин у 

суспільстві, викликаний розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій 

Механізм зміни 
моделей ведення 
бізнесу задля 
підвищення 
ефективності 

його 
функціонування  

Нова парадигма розвитку 
процесів суспільної 

життєдіяльності, основою 
яких є цифрові технології 

Соціально-економічні 
перетворення, ініційовані 
масовим упровадженням і 
засвоєнням цифрових 

технологій, тобто технологій 
створення, обробки, обміну й 

передання інформації 

Рис. 1. Трактування поняття "цифровізація" економіки різними
стейкхолдерами
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1. Створення нових можливостей для розвитку
бізнесу на основі використання новітніх технологій
(мобільні мережі, соціальні технології, аналіз великих
даних, "хмарні" обчислення), які підвищують потенціал
для формування нових бізнес$цінностей підприємств та
організацій, залучення нових клієнтів тощо. Так, рівень
продажів малих і середніх підприємств, які у своїй діяль$
ності використовували мережу Інтернет як канал дист$
рибуції, протягом трьох років був на 22% більший, ніж
у компаній, які Інтернет не використовували [12].

2. Підвищення конкурентоспроможності національ$
ної економіки шляхом впровадження та розвитку но$
вих бізнес$моделей і технологій (аналітика великих ма$
сивів даних, цифрові платформи, роботизація, 3D$друк,
інтернет$речей, нейронні мережі, штучний інтелект,
блокчейн тощо).

3. Зростання прозорості процесу взаємодії корпо$
ративного сектору і населення із державою та поліпшен$
ня внаслідок цього ділового клімату в країні (спрощен$
ня процедур надання державних послуг, як$от: декла$
рація податків, отримання дозволів, реєстрація юридич$
ної особи, розвиток системи електронних сервісів для
бізнесу і онлайн$послуг).

4. Збільшення обсягів державного фінансування
сфери освіти й науки, підготовки професійних кадрів у
галузі ІТ, створення центрів перепідготовки та програм
адаптації для персоналу.

5. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення
якості і зручності отримання медичних, освітніх, куль$
турних, транспортних послуг, послуг у сфері громадсь$
кої безпеки.

6. Пом'якшення регуляторного режиму, розробка
єдиних стандартів у сфері використання цифрових тех$
нологій, створення особливих правових режимів для
пілотних проєктів.

7. Стимулювання зацікавленості до використання
цифрових інновацій та розвитку цифрової культури.

Водночас до негативних наслідків цифрової транс$
формації економіки слід віднести такі:

1. Поляризація кадрів за рівнем володіння цифро$
вими навичками, що підвищує ризики невідповідності
якісних освітніх та професійних знань, вмінь персоналу
вимогам та потребам ринку праці.

2. Поглиблення соціальної поляризації суспільства,
звуження сфери формування і реалізації середнього
класу, блокування соціальних ліфтів і регресивна со$
ціальна мобільність населення. Особливої уваги потре$
бують процеси, пов'язані із прекаризацією економічно
активного населення, втратою країною трудового по$
тенціалу в зв'язку зі зростанням трудової міграції.

3. Виникнення соціально$психологічних проблем в
окремих людей та суспільства в цілому, що пов'язані із
загрозами сегрегації населення країни за критеріями їх
компетенцій у цифрових технологіях, погіршення фун$
кціональних можливостей і трудових навичок персона$
лу та зміни мотиваційних орієнтирів [13, с. 183].

Суперечливість трансформаційних процесів, пов'я$
заних з цифровізацією економіки посилюється за сучас$
них умов загострення глобальних ризиків та загроз.
Передусім це пов'язано із порушенням соціальних взає$
модій, розширення цифрових розривів, трансформації
міжнародних ринків і моделей поведінки споживачів,
втрати робочих місць, які посилились у 2020—2021 рр.
внаслідок пандемії COVID$19. У результаті запровад$
жених країнами карантинних заходів молодь стикаєть$
ся з новими бар'єрами соціальної мобільності, зростає
навантаження на психічне здоров'я в результаті невиз$
наченості економічних перспектив. Згідно зі Звітом про
глобальні ризики, підготовленим фахівцями Світового
економічного форуму в 2021 р., пандемія COVID$19 не$
гативно вплинула на доступ до освіти, оскільки багато
навчальних закладів було закрито та переведено на дис$
танційне навчання для стримування поширення COVID$
19. Широке запровадження онлайнового навчання ста$

ло глобальним викликом для  системи освіти та приско$
рило цифрові трансформації національних економік у
відповідь на загрози виключення з освітнього процесу
тих студентів, яким не вистачає цифрових інструментів,
доступу до Інтернету чи знання інформаційних техно$
логій. Так, внаслідок відсутності доступу до Інтернету
у Китаї близько 25% студентів не змогли продовжити
повноцінне навчання, у Мексиці їхня кількість сягнула
45%, у Індонезії — 65% [14].

Ще однією загрозою економічного прогресу в умо$
вах COVID$19 стало погіршення фізичної мобільність
працівників. Попри те, що на внутрішньому ринку циф$
ровий стрибок дозволив підприємствам зменшити вит$
рати на транспортування персоналу на робочі місця,
працівники в реальних секторах промисловості зіткну$
лися із значними перепонами. Щодо глобального рівня,
то обмеження міграції трудових ресурсів під час пан$
демії поставило під загрозу можливості для 250 млн тру$
дових мігрантів та їх сімей у світі загалом  [14].

Зазначені проблеми набувають все більшої гостро$
ти в межах національної економіки. За даними Держав$
ної служби статистики, на сьогодні в Україні спостері$
гається нерівномірність залучення інформаційних тех$
нологій у різні галузі і сектори економіки. Так, найви$
щий рівень використання ІКТ характерний для
підприємств фінансово$банківського сектору (99,7%) та
сфери телекомунікацій і кіноіндустрії (96,6%), наймен$
ший — для підприємств готельно$ресторанного бізнесу
(85,6%). Нині мережею Інтернет забезпечено покриття
70—80% території України, а на початок 2020 р. у країні
налічувалося 26 мільйонів користувалися інтернетом.
Водночас запровадження карантинних заходів через
пандемію COVID$19 та перехід багатьох підприємств і
навчальних закладів на віддалений графік роботи зумо$
вив зростання кількості таких користувачів і станом на
І квартал 2021 р. в Україні вже налічувалось 30 млн ко$
ристувачів інтернету [15].

Важливо констатувати, що нині Україна за ступенем
цифровізації економіки відстає не лише від розвинених
країн, а й від країн із трансформаційною економікою.
Водночас загрозливою тенденцією є те, що розвиток
вітчизняних цифрових технологій не має суттєвого впли$
ву на зростання промислового виробництва, збільшення
цифрової доданої вартості та ВВП. Це пов'язано з тим,
що в Україні відбувається процес "цифровізації спожи$
вання" (за рахунок високотехнологічного імпорту і циф$
рових послуг), а не вітчизняного виробництва продукції
та послуг, пов'язаних із цифровою економікою.

Низька ефективність цифрової трансформації еко$
номіки України зумовлена:

— нестачею фінансових ресурсів, низькою інвести$
ційною активність підприємств, низьким рівнем розвит$
ку інформаційно$комунікаційних технологій. Зокрема
Україна інвестує в НДДКР лише 0,5%  від ВВП, що в 3—
4 рази нижче, ніж у сусідніх європейських  країнах;

— нерозвиненістю цифрової інфраструктури, слаб$
кими цифровими навичками населення. Так, рівень циф$
рових компетенцій населення України в 2019 р. стано$
вив 47%, в той час як у Польщі  цей показник дорівню$
вав 65%, в Угорщині — 69%, в Німеччині —78%;

—  застарілістю телекомунікаційного обладнання
підприємств та  державних структур. Так, у 2020 р. лише
12,5% українців користувалися онлайн сервісом для
отримання державних послуг, що в 4 рази нижче серед$
нього значення цього показника для країн ЄС;

— низьким рівнем інформаційної безпеки та довіри
користувачів до цифрової економіки, високими ризи$
ками кібератак, недосконалістю системи антивірусно$
го забезпечення. Підтвердженням цьому є той факт, що
34% мешканців України за останній рік стали жертвами
шахрайства в Інтернеті [1].

Вирішення зазначених проблем, на думку фахівців
McKinsey Global Institute, потребує вдосконалення си$
стеми управління за такими трьома напрямами:
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— технологічним, за якого всі управлінські рішення
мають бути техніко$технологічними та стандартизова$
ними (безпечними, сертифікованими);

— виробничим, що передбачає залучення конкрет$
них бізнес$додатків, які базуються на технічному забез$
печенні та інформаційній інфраструктурі;

— інституційно$економічним, який передбачає
організація нових моделей управління та бізнес$моде$
лей з використанням промислового Інтернету речей,
блокчейн$технологій на засадах відповідної законодав$
чої бази [12].

ВИСНОВКИ
Таким чином, сучасні глобальні ризики і загрози

актуалізують та пришвидшують процеси цифрової
трансформації економіки та суспільства. Нині саме циф$
рова економіка задає вектор розвитку різнорівневих
господарських систем та визначає глобальну конкурен$
тоспроможність окремих підприємств, країн і регіонів.
Підвищення ефективності зазначених перетворень в
Україні потребує дієвої державної політики, спрямова$
ної на удосконалення нормативно$правового регулю$
вання галузі інформаційно$комунікаційних технологій;
активної цифрової трансформації реального та фінан$
сового секторів на засадах індустрії 4.0; створення якіс$
ної та доступної цифрової інфраструктури;  подолання
цифрової нерівності та підвищення цифрової грамот$
ності громадян, підприємців, чиновників; гармонізації
українського інституційного середовища з інституцій$
ним простором ЄС; запровадження кращого світового
досвіду в кібербезпековій сфері.
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У дослідженні проаналізовано наукові роботи останніх років з екологічною компонентою в еконоQ

мічних сферах діяльності. Аналіз здійснено на основі дослідження наукових праць вітчизняних вчених. У

низці розглянутих робіт виявлено те, що науковцями пропонуються рішення проблеми саме ефективноQ

го використання рекреаційного потенціалу. Доведено, що рекреаційна сфера поєднує у собі природний,

трудовий та інтелектуальний потенціали, передбачає їх ефективне використання, що пов'язане з еконоQ

мічним зростанням, інноваційноQінвестиційним розвитком виробництва, підвищенням якості життя та

умов відпочинку населення. Наголошено, що можливості українських рекреаційних зон є недостатньо

розкритими. Актуальним напрямом досліджень є й модернізація підприємств для використання біопаQ

лива та переробки органічних відходів. Наголошено на впровадженні та підвищенні рівня ефективності

використання альтернативних джерел енергії на підприємствах. У дослідженнях цього напряму розкриQ

ваються й питання досвіду вирощування енергетичних культур, використання і розвитку твердого біоQ

палива в енергетичному секторі України. Особливу увагу в дослідженнях приділено інтелектуальній склаQ

довій екологічного сталого розвитку, міжнародному трансферу технологій. Поглиблення ролі розумової

праці та її результатів у розвитку та взаємодії природних, виробничих і соціальних підсистем є важлиQ

вою складовою інтелектуалізації екологічно сталого розвитку. Виявлено, який з двох типів інтелектуаQ

лізації — імпорт у країну інтелектуальної власності або власні інтелектуальні розробки всередині країQ

ни, є суттєвішім чинником впливу на економічне зростання та одночасно зменшує навантаження на приQ

родне середовище. Наголошено про те, що інтелектуалізація економіки, продукування інноваційних розQ

робок всередині країни та трансфер технологій сприяють швидкому економічному зростанню та покраQ

щують рівень життя населення. Іншим напрямом досліджень є проблеми екологічних ризиків та еколоQ

гічної відповідальності промислових підприємств. Заявлено про необхідність знаходження балансу між

економічним розвитком і зменшенням негативних екологічних наслідків. Поширення напрацювань з

екологічною складовою в економічній сфері акцентує увагу на більш глибокому вивченні зазначеної пробQ

лематики та особливої актуальності аналізу останніх наукових праць.

The scientific researches of recent years on the environmental component in economic spheres are analyzed.

The analysis is based on the research of scientific methods of native scientists. The problems of effective use of

recreational potential are proposed to solve in the few of studies. It is proved that the recreational sphere combines

natural, labor and intellectual potentials, provides for their effective use, which is associated with economic
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зниження потенціалу навколишнього середовища та

природних ресурсів в Україні значною мірою поглиб$
люють і загострюють екологічні проблеми. Це відбу$
вається на фоні зменшення обсягів виробництва та зни$
ження економічної ефективності підприємств. Саме
екологічний фактор потребує особливої уваги при мо$
дернізації підприємств, утилізації та використання
відходів виробництв, впровадженні новітніх технологій.
Все це спонукає до підвищення уваги вчених до пробле$
ми екологізації економіки та знаходження нових
підходів і результативного рішення, а також підкреслює
актуальність досліджень. Тому саме проблематика еко$
логізації в економічних сферах діяльності відображена
у цілій низці кандидатських і докторських дисертацій,
захищених в останні роки. Автори намагаються знайти
баланс між природокористуванням і відтворенням при$
родних ресурсів, впровадити новітні технології на ви$
робництвах, залучити інтелектуальні складові для ви$
рішення проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у дослідженні концепції екологізації

економіки або так званої "зеленої економіки", зробили
провідні закордонні та українські вчені,  а саме: Д. Піарс,
А. Маркандіа, Є. Барбієр, А. Камерон [1; 2] та І.К. Бист$
ряков, Ю.С. Бережна, О.А. Веклич, А. Мартинюк,
Я.П. Квач,  Т.П. Галушкіна [3—8] та інші. Питання еко$
логізації економіки є на часі та потребують подальшо$
го дослідження і вдосконалення теоретичних, а також
методологічних засад.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є критичний аналіз напрацю$

вань українських вчених у різних сферах економіки та
доведення актуальності проблематики екологізації еко$
номіки у сучасних ринкових умовах, необхідність раці$
онального використання і збереження основних природ$
них ресурсів для прийдешніх поколінь, утилізації та пере$
робки відходів, а також екологізації світової торгівлі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науковому дослідженні автора Ю.В. Шабардіної

розкриті особливості використання рекреаційного по$
тенціалу природної складової у розвитку продуктивних

growth, innovation and investment development of production, improving the quality of life and recreation

conditions. It is emphasized that the possibilities of Ukrainian recreational areas are insufficiently disclosed. A

topical area of research is the modernization of industrial enterprises for the use of biofuels and remaking organic

waste products. The implantation and increasing the efficiency through using the alternative energy sources in

industrial enterprises are emphasized. The researches in this area also reveal the experience of growing energy

crops, use and development of solid biofuels in the energy sector of Ukraine. Particular attention in the studies

paid to the intellectual component of environmental sustainable development, international transfer technology.

Deepening the role of mental work and its results in the development and interaction of natural, industrial and

social subsystems is an important component of the intellectualization of environmentally sustainable

development. It is revealed which of the two types of intellectualization — import to the country of intellectual

property or own intellectual developments within the country, is a more significant factor of influencing economic

growth and at the same time reduces the burden on the environment. The intellectualization of the economy, the

production of innovative developments within the country contribute to rapid economic growth and improve

living standards. Another area of research is the problems of environmental risks and environmental responsibility

of industrial enterprises. Scientists focus on the necessity to find a balance between economic development and

reducing the negative environmental consequences. Considering that the scientific studies with the environmental

component in the economic system are widely disseminated, it is to emphasize on the deeper studies of this issue

and the particular relevance of the analysis of recent scientific papers in this field.

Ключові слова: екологізація економіки, рекреаційний потенціал, еколого�економічна ефективність, еко�
логічний ризик, еколого�економічні збитки, плата за природний ресурс.

Key words: green of economy, recreational potential, ecological and economic efficiency, ecological risk,
ecological and economic losses, payment for natural resource.

сил регіонів України в контексті сталого розвитку [9].
У своїй книзі автор О.І.  Шаблій наголошує, що рекреа$
ційний потенціал — це система природних, історичних і
культурних об'єктів та їх властивостей, які використо$
вуються (або можуть бути використані) для проведен$
ня дозвілля та рекреаційній діяльності [10, с. 273]. На
думку У. Горбаля, оцінка рекреаційного потенціалу те$
риторії показує, що її якісні та кількісні параметри в
поєднанні з соціально$географічними факторами є
об'єктивними та важливими  передумовами для розвит$
ку рекреаційної частини регіону [11, c. 52—55]. У цьому
контексті рекреаційна сфера набуває особливого зна$
чення як територія, що інтегрує фізичний потенціал при$
родних, трудових, виробничих, науково$технічних, інте$
лектуальних ресурсів для ефективного впровадження
інноваційного та інвестиційного розвитку, розвитку
інфраструктури на території, поліпшення житлових
умов, здоров'я та відпочинку населення, збереження та
збагачення біорізноманіття і культурної спадщини. Пер$
спективи розвитку та розкриття можливостей українсь$
кої рекреаційної зони є прихованим потенціалом ре$
гіонів і має ефективно використовуватися [9]. На думку
автора Ю.В. Шабардіної, яка вбачає необхідність роз$
поділення регіонів на групи залежно від рівня рекреа$
ційного потенціалу та параметрів рекреаційної актив$
ності, особливої привабливості для туристів і відпочи$
ваючих є наявність потенціалу історико$культурних
ресурсів у сукупності з розвиненою інфраструктурою.
Проте нею виокремлюється "прірва між тими, що відпо$
відають середньому рівню, та тими, що мають найниж$
чий потенціал". Такий погляд показує розшарування
регіонів за потенціалом і опосередковано вказує на на$
явність кластерів. Саме кластерну структуру предмету
дослідження варто досліджувати з метою глибокого
дослідження цієї сфери [9].

Автором Ю.О. Копецькою розроблено модель енер$
гетичної модернізації підприємств, яка пропонує впро$
ваджувати виробництво теплової енергії з біомаси [12].
Організаційні та економічні інструменти, які включені
у модель, спрямовані на створення міжгалузевих, ло$
гістично$збутових, фінансових і науково$інформацій$
них потоків для реалізації на локальних і регіональних
рівнях. У дослідженні основна увага зосереджена на
такому: розкрито ефективність використання енерге$
тичних ресурсів; здійснено їх класифікацію з урахуван$
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ням особливостей їх використання на підприємствах;
визначено структурно$логічну схему аналізу за центра$
ми відповідальності на підприємствах. Варто зробити
наголос на встановленні чинників впливу та формуванні
напрямів підвищення рівня ефективності використання
енергетичних ресурсів на підприємствах. Для визначен$
ня більш значимих перешкод і недоліків щодо викорис$
тання біомаси для виробництва теплової енергії на
підприємствах у 2019 р. автор провів експертне опиту$
вання фахівців галузі.

У роботі автора А.Г. Цибуляк розкрито основні риси
еволюційного розвитку рушійних чинників екологізації
світової торгівлі, як$от: побудова безпечних економічних,
правових, технічних, організаційних і соціальних прин$
ципів управління природокористування [13]. Автор вва$
жає, що суть екологізації світової торгівлі полягає у все$
бічному використанні різноманітних методів та інстру$
ментів, заснованих на здатності досягати цілей зовніш$
ньої торгівлі та економічної співпраці, та зменшення зав$
дяки цьому потенційного навантаження на природне се$
редовище світу. У роботі автор визначає передумови еко$
логізації, пропонує нові підходи щодо екологізації світо$
вої торгівлі. Серед нововведень пропонується виставля$
ти нові вимоги до якісних характеристик продукції, фор$
мувати та розширювати екологічну свідомість спожи$
вачів. Це потребує від провідних світових виробників то$
варів і послуг враховувати екологічну складову при роз$
витку торговельного співробітництва з метою збільшен$
ня попиту на екологічно чисті та безпечні товари та по$
слуги. Автор зазначає необхідність повної реалізації еко$
логічних підходів і принципів у процесі міжнародної тор$
говельної співпраці. Дослідження екологічного сліду на
життєвому циклі продукції, екологізація виробництва та,
як результат, екологізація світової торгівлі є на часі та
спонукає до подальшої роботи у цьому напрямі.

У дисертаційній роботі В.М. Шугало наведено резуль$
тати дослідження можливих варіантів підвищення еко$
лого$економічної ефективності виробництва та виготов$
лення біогазу з відходів різних галузей промисловості
[14]. Сформовано критерії еколого$економічної ефек$
тивності одержання біогазу з продуктів утилізації різних
галузей виробництва, як$от: термін окупності проєктів з
утилізації органічних відходів, зменшення податкового
навантаження на діяльність біогазової установки, залу$
чення закордонних венчурних фондів запуску та нала$
годження роботи таких установок. Актуальною пробле$
мою є процес рекультивації та можливість вирощування
енергетичних культур на пошкоджених, опромінених і
радіаційно забруднених районах. Досліджено, що завдя$
ки біогазовим установкам можна переробляти рослини
та інші біовідходи, які вирощені на радіаційно забрудне$
них територіях, вносити отримані добрива та зменшува$
ти коефіцієнт переходу радіонуклідів у рослини.

У дослідженні автора Д.М. Костенко проведено
структурну декомпозицію балансу твердого біопали$
ва в енергетичних течіях національного господарства,
а саме: визначено специфіку нормативно$правового ре$
гулювання у сфері виробництва та використання твер$
дого біопалива в Україні, проведено оцінювання енер$
гетичного потенціалу органічного палива за видами та
регіонами [15].  Аналітичне забезпечення, що запро$
поновано автором, включає в себе аналіз і розбиття на
підсистеми національного енергобалансу за потоками
органічного палива та розподілом твердого палива на
дві течії: тверде традиційне паливо та тверде біопали$
во. Для кожного енергопотоку окреслені джерела його
постачання (власне виробництво й імпорт) і напрями
застосування (перероблення, кінцеве споживання, ек$
спорт), та у підсумку визначається ступінь проникнен$
ня твердого біопалива до кожної балансової складо$
вої. У роботі доведено, що структурна декомпозиція
балансу твердого біопалива є недооцінена та відіграє
важливу роль в енергетичних течіях національного гос$
подарства.

У роботі автора П.А. Денисенко акцент зроблений
на інтелектуальну складову екологічно сталого розвит$
ку [16]. Доведено, що стимулятором економічного зро$
стання є ендогенні фактори впливу, як$от: інтелекту$
алізація економіки, продукування інноваційних розро$
бок всередині країни. У той же час екзогенні фактори
впливу, наприклад імпорт знань, технологій та, є
інгібітором. Саме інтелектуальна активність, на відміну
від традиційних факторів економічного зростання (ек$
стенсивного, інтенсивного та інноваційного), є джерелом
інновацій та покращання якості життя населення.

У докторській дисертації автора С.М. Лутковської
акцент зроблено на дослідженні процесів модернізації
системи еколого$безпечного сталого розвитку в умовах
глобальної економіки [17]. Як результат, з позиції еко$
логічної модернізації, визначено механізми, показники,
фактори, критерії та індикатори безпеки. До широко$
відомих механізмів автор відносить організаційно$еко$
номічну групу, зокрема, науковець робить акцент на
платі за природний ресурс. З точки зору модернізацій$
них заходів ця група механізмів має переваги, оскільки
винуватець може приймати рішення — продовжувати
забруднювати та платити, призупинити виробництво,
інвестувати в очисне обладнання або вдосконалити ви$
робничу технологію, змінити місце розташування ви$
робництва тощо. Автор рекомендує не обмежується
тільки примусовими методами, а й економічно стиму$
лювати природоохоронну діяльність, надавати пільги та
економічну допомогу підприємствам, що прагнуть до
зменшення шкідливих викидів у навколишнє середови$
ще. Одним з дієвих світових економічних механізмів
модернізації природоохоронної діяльності є і сфера
кредитування. Важелями впливу є більша відсоткова
ставка на позики, що використовуються для проєктів,
які завдають шкоди навколишньому середовищі, та, на$
впаки, надання пільгових умов кредитування на еколо$
гічно$чисті проєкти.  Доцільним є введення квот на ви$
киди шкідливих речовин для підприємств. У результаті
дослідження визначено, що окремі податки, збори та
штрафи за недотримання норм викидів забруднюваль$
них речовин можуть буди джерелом фінансових коштів,
які спрямовуються на охорону навколишнього середо$
вища. Штрафи та збори призначаються і обчислюються
залежно від рівня фактичного забруднення. У пере$
важній більшості країн ці кошти накопичуються у спе$
ціальних природоохоронних фондах і використовують$
ся лише для фінансування екологічних досліджень і роз$
робок, компенсації збитків, підготовки та реалізації еко$
логічних планів. На основі проведеного дослідження
можна стверджувати, що важливе значення для реалізації
намічених природоохоронних заходів мають фінансово$
інвестиційні та бюджетні механізми управління.

У роботі М.В. Белобородової здійснено спробу ви$
рішення  проблеми знаходження балансу між еконо$
мічним розвитком і зменшенням негативних екологіч$
них наслідків, які виникають під час економічної діяль$
ності [18]. Цей автор виокремлює такі компоненти еко$
логічної відповідальності промислових підприємств: на$
явність обов'язкової компоненти, яка регулюється на$
ціональним і міжнародним законодавством; наявність
добровільної компоненти, що є складовими екологічно
чистого управління промисловими підприємствами.
Перший компонент — це екологічна відповідальність
виробництв, яка містить сплату штрафів за екологічну
шкоду. На екологічну відповідальність підприємства
діють також чинники екологічної ініціативи, що підда$
ються кількісній оцінці, а саме: склад екологічних ви$
трат, величина еколого$економічних збитків, екологічні
капітальні інвестиції.

Другий компонент — добровільна компонента, це,
на думку автора — природоохоронний захід, який вхо$
дить до комплексу заходів охорони навколишнього
середовища, що перевищує нормативні вимоги та відпо$
відає вимогам об'єднаних територіальних громад. До
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чинників першої компоненти екологічної відповідаль$
ності промислових підприємств належать такі види заб$
руднень: відходи, скиди та викиди; ступінь утилізації
усіх видів забруднень  та енергоємність продукції. До
добровільної компоненти цей автор відносить екологі$
чну ініціативу. Вона характеризується відображенням
у діяльності промислових підприємств виплати компен$
сацій щодо збитків від забруднення довкілля, проведен$
ням екологічних кампанії та інформаційних заходів,
оптимізацією утилізації відходів й зменшення забруд$
нення атмосферного повітря, охороною водних об'єктів,
спілкування з громадою, доступністю та якістю звіт$
ності; станом території; ефективністю системи екологіч$
ного менеджменту, а також ефективністю та якістю
внутрішніх екологічних аудитів.

Е.М. Коробець присвятила дисертаційну роботу
розробці теорії та методологічних принципів ефектив$
ного функціонування системи управління екологічни$
ми ризиками підприємства в умовах ринку [19]. У ро$
боті автор поглибила методологічні засади теорії управ$
ління екологічними ризиками, сформувала концеп$
туальні основи для формування системи управління еко$
логічними ризиками підприємства, поглибила типоло$
гію та інтеграцію наукових методів для оцінювання
ефективної роботи підприємства. Методика оцінюван$
ня ефективності системи управління екологічними ри$
зиками, яка розроблена автором,  грунтується на спри$
ятливому впливі такої системи на рівень прибутковості
підприємства. Автор також вдосконалила методику
оцінювання запасу стійкості системи управління еколо$
гічними ризиками та визначила, що найбільш вагомою
складовою забезпечення запасу міцності необхідно вва$
жати стратегічні цілі.

О.І. Карінцева у своїй роботі обгрунтувала та розро$
била науково$методичні засади для формування оптимі$
зованої структури національної економіки, та пропонує
реалізацію ефективної реструктуризації національної
економіки України з урахуванням сьогоденних економі$
ко$екологічних змін [20]. Автор встановила логіко$струк$
турну взаємозалежність між категоріями "структурна
політика" та "реструктуризація економіки".

У розумінні цього автора структурна політика — це
неперервна система ринкових і національних заходів
регулювання, спрямованих на попередження руйнуван$
ня міжгалузевих і міжсекторальних зв'язків. Реструк$
туризація економіки — це система реактивних заходів,
що усуває невідповідність елементів громадського ви$
робництва та систематично реорганізовує застарілі та
неефективні фактори існуючої економічної структури.

Сутність реструктуризації національної економіки
О.І. Карінцева розглядає як результат державного ре$
гулювання, з чітким закріпленням цільових напрямів і
механізмів реалізації у відповідних державних докумен$
тах, повернення структури національної економіки в
умовно стабільний стан. Особлива увага приділяється
автором еколого$економічному критерію типологізації
структури національної економіки та його впливу на
реструктуризацію, а саме: еволюційній циклічності та
її системі обмежень.

У дослідженні М.В. Когут висвітлює розвиток і фор$
мування теоретичних понять міжнародного трансферу
технологій та його вплив на економічне зростання на$
ціональної економіки [21]. Використання передових тех$
нологій є визначальним чинником такого зростання, це
призводить до підвищення рівня конкурентоспромож$
ності продукції національних виробників, продуктив$
ності та економічної ефективності виробництв.

Автором розроблено модель оптимізації рішень у
сфері міжнародного трансферу технологій та запропо$
новані практичні рекомендації застосування їх у дер$
жавній політиці України. Також автор запропонував
"поетапну модель точкового запозичення інновацій для
технологічної трансформації національної економіки та
забезпечення сталого економічного зростання".

За визначенням автора сутність ефективності про$
цесу трансферу технологій полягає в передачі сьогочас$
них технологій, сучасних розробок, ноу$хау, науково$
технічних знань і технологічного обладнання для вироб$
ництва. Це суттєво впливає та визначає інноваційний
розвиток економіки будь$якої країни. Трансфер техно$
логій з однієї країни в іншу охоплює інженерні, еко$
номічні, історичні та політичні сфери діяльності.

Автор Д.В. Булишева у дослідженні вдосконалила
теорію та методологічної засади екологізації економі$
чних взаємозв'язків рекреаційного землекористування
міських агломерацій [22]. Водночас автор врахувала
принципи, стандарти та функції економічного та еко$
логічного зонування. Поняття агломерації, міської аг$
ломерації  введено у інституційне середовище Указом
Президента України "Про заходи щодо впровадження
Концепції адміністративної реформи в Україні". Міська
агломерація — це організаційне утворення, яке скла$
дається з кількох територіальних громад, що мають на
меті спільну реалізацію функцій місцевого самовряду$
вання [23].

Автор вважає, що екологізація рекреаційного про$
стору в міських агломераціях — це процес впроваджен$
ня екологічно орієнтованої інноваційної системи за$
ходів. Завдяки балансу між екологією та економічним
розвитком рекреаційних зон останні можуть бути ви$
користані для отримання туристичних послуг, відпо$
відних розваг і повноцінного відпочинку. При цьому ви$
користання та відновлення земель з потенційними при$
родними ресурсами відбувається без шкоди для потреб
майбутніх поколінь.

ВИСНОВКИ
Критичному аналізові піддано напрацювання украї$

нських вчених, присвячених напряму еколого$еконо$
мічного моделювання і вирішенню проблем екології в
економічній сфері. Оскільки в Україні фактично не існує
єдиної національної політики зеленої економіки, яка б
впроваджувала принципи управління навколишнім се$
редовищем і мінімізувала негативний вплив на екологічні
об'єкти під час їх використання,  тема екологізації еко$
номіки все ще є недостатньо дослідженою та досить
актуальною, що відображується у розглянутих напра$
цюваннях.

Основні напрями досліджень такі:
— Розкриття особливостей використання рекреа$

ційного потенціалу природної складової у розвитку
продуктивних сил регіонів України в контексті сталого
розвитку. Рекреаційного потенціалу є прихованим у ба$
гатьох регіонах і має ефективно використовуватися
(Ю.В. Шабардіна).

— Розкриття ефективності використання енергетич$
них ресурсів і модернізації підприємств з виробництвом
теплової енергії з біомаси (Ю.О. Копецька).

— Підвищення економічної ефективності під$
приємств завдяки впровадженню використання біога$
зових установок. Можливість переробки рослин та іншіх
біовідходів, що вирощені на радіаційно забруднених
територіях (В.М. Шугало).

— Проведення структурної декомпозиції балансу
твердого біопалива в енергетичних течіях національно$
го господарства, автор показує наскільки вона є важ$
ливою і недооціненою нині в Україні (Д.М. Костенко).

— Розкриття основних рис еволюційного розвитку
рушійних чинників екологізації світової торгівлі, автор
пропонує виставляти нові вимоги до якісних характе$
ристик продукції, формувати та розширювати еколо$
гічну свідомість споживачів (А.Г. Цибуляк).

— Дослідження інтелектуальної складової екологічно
сталого розвитку. Стимулятором економічного зростан$
ня є: інтелектуалізація економіки, продукування іннова$
ційних розробок всередині країни (П.А. Денисенко).

— Дослідження процесів модернізації системи еко$
лого$безпечного сталого розвитку. Основні механізми
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модернізації: плата за природний ресурс, стимулюван$
ня природоохоронної діяльності, збори та штрафи за
недотримання норм викидів забруднювальних речовин
(С.М. Лутковська).

— Вирішення  проблеми знаходження балансу між
економічним розвитком і зменшенням негативних еко$
логічних наслідків, які виникають під час економічної
діяльності. Автор наголошує на введенні екологічної
відповідальності виробництв і природоохоронних за$
ходів (М.В. Белобородова).

— Розробка принципів ефективного функціонуван$
ня системи управління екологічними ризиками підприє$
мства в ринкових умовах (Е.М. Коробець).

— Формування оптимізованої структури національ$
ної економіки, реалізація ефективної реструктуризації
національної економіки України з урахуванням сього$
денних економіко$екологічних змін (О.І. Карінцева).

— Розвиток міжнародного трансферу технологій та
його вплив на економічне зростання національної еко$
номіки. Це призводить до підвищення рівня конкурен$
тоспроможності продукції національних виробників,
продуктивності та економічної ефективності вироб$
ництв (М.В. Когут).

— Екологізація економічних взаємозв'язків рекре$
аційного землекористування міських агломерацій.
Впровадження екологічно орієнтованої інноваційної
системи заходів, при цьому користування потенційни$
ми природними ресурсами відбувається без шкоди для
потреб майбутніх поколінь (Д.В. Булишева).

Отже, маємо загальне бачення виокремленої про$
блематики науковцями, що надає нам підстави виділити
свої узагальнені міркування.

Проаналізувавши працю науковця Ю.В. Шабардіної
маємо зазначити своє бачення стосовно окремих
підходів до змісту рекреаційного потенціалу, а саме зу$
пинимося на визначенні цього потенціалу. На відміну від
думки автора О.І.  Шаблія, за визначенням якого  рек$
реаційний потенціал — це система різних оздоровчих
об'єктів та їх властивостей, ми вважаємо, термін "рек$
реаційний потенціал" може бути пов'язаний з "систе$
мою" опосередковано. Більшою мірою до потенціалу
може належати сукупність складових, а от "система" —
це набір взаємопов'язаних елементів. Тобто існує взає$
мозв'язок між ними. Сам "потенціал" може містити су$
купність ресурсів, які можуть існувати самостійно і не
впливати жодним чином один на одного.

На підставі аналізу різних тлумачень терміну "еко$
логічний ризик" пропонуємо таке формулювання для
визначення його поняття: екологічний ризик — це
ймовірність того, що один або декілька чинників еколо$
гічної небезпеки завдасть шкоди людям, навколишньо$
му середовищу та загальній діяльності підприємства (на
підставі дослідження Е.М. Коробець).

На нашу думку, екологічне зонування — це розподіл
земель за адміністративно$територіальним принципом
відповідно до категорій, у яких обов'язково зберігаєть$
ся природною$ресурсний потенціал і соціально$еконо$
мічний розвиток здійснюється більшою частиною за
рахунок наявних у ній природних багатств (на підставі
дослідження Д.В. Булишевої).
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У статті проведено аналіз щодо формування ринку лісосічного фонду, як головної товарної продукції

лісівництва, "приховано" у складі Спеціального використання лісових ресурсів — неосяжного виміру за

своїм складом і змістом. Визначено, що проблема існує у відсутності публічної фінансовоQекономічної

звітності суб'єктів господарювання з державного лісівництва перед органами державної влади та оргаQ

нами місцевого самоврядування, як то було ще на початку ХХ ст. з висвітленням щорічно видатків, доQ

ходів і отримання прибутку загальних і питомих відносно одиниці виміру площі.

Проаналізовано, що землі лісогосподарського призначення, як сучасна категорія землекористуванQ

ня у державному лісівництві України, не знаходить належного втілення у складі податкового та іншого

законодавства як природний ресурс і продуктивна його сила. За тридцять років незалежності в державQ

ному лісогосподарському лісівництві не створено відповідні механізми формування фінансовоQеконоQ

мічної звітності про стан і раціональність продуктивного використання земель лісогосподарського приQ

значення, зокрема категорії обліку землекористування "Землі лісові".

Обгрунтовано, що екологічно виправданим і доцільним для розвитку лісівництва, призначеного для

вирощування головної його продукції, є поділ земельних ресурсів за типами умов місцезростання і форQ

мування на них господарських секцій, насамперед зі складу корінних лісоутворюючих порід, які їм найQ

THE STATE OF DEVELOPMENT OF NATURE MANAGEMENT IN FORESTRY OF UAV OF UKRAINE:
STATE AND REGIONAL PROBLEMS ON IMPROVEMENT OF RATIONAL USE OF THE EARTH
FOR FOREST CULTIVATION
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Лісогосподарська діяльність в Україні має довгу

історію свого започаткування і розвитку, починаючи з
ХVІІІ ст. З ХІХ ст. вона набуває змісту галузі рослин$
ництва, об'єктом праці і виробничих відносин якої стає
земля, юридично надана суб'єктам землекористувачам
для вирощування ними лісу з відмежуванням у натурі
згідно встановленим земельним законодавством. Ліс, як
деревина у стані росту, визначається головною його
товарною продукцією. Більш досконалою формою
організації лісогосподарського виробництва в Україні
стає державне лісівництво у другій половині ХХ ст. зі
змістом об'єкту праці "Державний лісовий фонд". Була
видана чергова Інструкція (1964 р.), за якою "Усі ліси
разом з вирубками, галявинами і пустирями, призначе$
ними для вирощування лісу, а також з угіддями, боло$
тами, гольцями тощо, розміщеними у межах цих площ,
утворюють державний лісовий фонд СРСР та незалеж$
но від того, в якому управлінні або користуванні вони
знаходяться, є державною власністю, тобто всенарод$
ним надбанням" [1].

більше відповідають. Щоб мати необхідні критерії раціонального використання землі у галузі державноQ

го лісівництва, спеціалісти з лісової типології, певно, мали б щонайменше до приведеної едафічної сітки

П.С. Погребняка, крім ізобонітетів, додати окремою таблицею фізичні показники для кожної із 24 еколоQ

гічних комірок для кожної із корінних лісотвірних деревних порід. Саме вони потрібні для обчислення

згаданого виробничого потенціалу лісових порід і порівняння раціональності використання землі у гаQ

лузі державного лісівництва.

Запропоновано внесення змін до показників класів бонітету в таблицях ходу росту деревостанів з

умовою непридатності для встановлених століття тому класів бонітету з літерними позначками "а", "в"

та ін., які мало придатні для комп'ютерного обчислення середнього класу бонітету, тобто необхідний

перехід у ТХР на умовні їх літерні показники. З цього природно виходить необхідність повної зміни поQ

значення "Клас бонітету" при таксації лісу, внесення необхідних змін до Інструкції з лісовпорядкування

державного лісівництва.

The article analyzes the formation of the logging market as the main commodity of forestry, "hidden" in the

Special use of forest resources — a vast dimension in its composition and content. It is determined that the

problem exists in the absence of public financial and economic reporting of state forestry entities to public

authorities and local governments, as it was in the early twentieth century with coverage of annual expenditures,

revenues and profits of general and specific relative to the unit. area measurement.

It is analyzed that forest lands, as a modern category of land use in the state forestry of Ukraine, is not

properly embodied in the tax and other legislation as a natural resource and its productive force. For thirty years

of independence in the state forestry forestry the corresponding mechanisms of formation of the financial and

economic reporting on a condition and rationality of productive use of lands of forestry, in particular categories

of the account of land use "Forest lands" are not created.

It is substantiated that the division of land resources according to the types of habitat conditions and the

formation of economic sections on them, first of all from the composition of indigenous forestQforming species,

which are most suitable for them, is ecologically justified and expedient for the development of forestry intended

for growing its main products. In order to have the necessary criteria for the rational use of land in the field of

state forestry, specialists in forest typology, probably, would have at least to the given edaphic grid P.S. In addition

to isobonites, add a separate table of physical indicators for each of the 24 ecological cells for each of the native

forestQforming tree species. They are needed to calculate the mentioned production potential of forest species

and to compare the rational use of land in the field of state forestry.

It is proposed to make changes to the indicators of quality classes in the tables of growth of stands with the

condition of unsuitability for the established centuries ago quality classes with the letters "a", "c", etc., which

are not very suitable for computer calculation of the average quality class. that is, the transition to THR to their

conditional letter indicators is necessary. From this, of course, comes the need to completely change the

designation "Class of quality" in the assessment of forests, making the necessary changes to the Instruction on

forest management of state forestry.

Ключові слова: лісогосподарське підприємство, лісівництво, лісові ресурси, лісогосподарське виробницт�
во, природокористування, землекористування.

Key words: forestry enterprise, forestry, forest resources, forestry production, nature management, land use.

Зміна суспільних відносин в Україні з проголошен$
ням державної незалежності та прийняттям Верховною
Радою Української РСР постанови "Про земельну ре$
форму" (1990 р.) встановлює: "Завданням цієї реформи
є перерозподіл земель з одночасною передачею їх у при$
ватну та колективну власність, а також у користування
підприємствам, установам і організаціям з метою … роз$
витку різних форм господарювання на землі, формуван$
ня багатоукладної економіки, раціонального викорис$
тання та охорони земель [2]. У галузі державного
лісівництва найбільш важливим була і залишається іден$
тифікація лісогосподарських підприємств (відомих ба$
гатьом — лісгоспів) щодо результатів їхньої виробни$
чої діяльності.

Так склалось, що цього належним чином не відбу$
лося, оскільки переважна більшість нормативно$право$
вих актів з лісівництва і лісокористування до нового
українського законодавства були перенесені з НПА
радянської пори, створюючи тим самим суттєві пробле$
ми. Державні лісогосподарські підприємства та інші
суб'єкти господарювання Держлісагентства України до
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цього часу не впроваджують річну звітність про резуль$
тати їх фінансово$економічної діяльності. Доводячи при
цьому, що свою господарську діяльність вони викону$
ють за власні кошти, хоча таке твердження залишаєть$
ся належно не доведеним. У той же час щорічно Зако$
нами України Про Державний бюджет Верховою Радою
України встановлюються видатки Державному агент$
ству лісових ресурсів. Підкреслимо лісових, хоча нале$
жало б писати — земельних. Бо саме земля (грунти) є
продуктивною силою, а лісові ресурси — лише товар
лісогосподарського виробництва.

Водночас на 2021 рік, наприклад, Держлісагентству
України встановлено видатків 741143,2 тис. грн [3]. З
урахуванням того, що йому підпорядковані землі лісо$
господарського призначення 7402,3 тис. га, у т. ч. кате$
горії "Землі лісові" — 6840,4 тис. га, легко підрахувати,
що за питомими показниками це становить 108,35 грн/
гаЗЛ, 101,12 грн/газлгп.

Питання щодо формування ринку лісосічного фонду,
як головної товарної продукції лісівництва, "приховано"
у складі Спеціального використання лісових ресурсів —
неосяжного виміру за своїм складом і змістом. Проблема
існує у відсутності публічної фінансово$економічної
звітності суб'єктів господарювання з державного лісівниц$
тва перед органами державної влади та органами місце$
вого самоврядування, як то було ще на початку ХХ ст. з
висвітленням щорічно видатків, доходів і отримання при$
бутку загальних і питомих відносно одиниці виміру площі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окрім вищезазначених аспектів, як вважає Марфі$

на Н.В. [4] відсутні наукові розробки системи лісовим
господарством та можливих аспектів їх вирішення.

Адже недосконалість стану розвитку природокори$
стування в лісівництві на державному й регіональному
їх розвитку та вдосконаленні і раціональності користу$
вання землями лісовими щодо вирощування лісу.

МЕТА СТАТТІ
Провести опрацювання окремих положень норма$

тивно$правових актів, зміст яких негативно впливає на
формування ринкових механізмів щодо фінансово$еко$
номічної діяльності суб'єктів державного лісівництва на
принципах ринкової економіки та ідентифікації земле$
користування у державному лісівництві, пропозиції
щодо їх удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Показники обліку у державному лісівництві на час
проголошення незалежності.

Лісівництво, як відомо, є галуззю рослинництва тому
й відноситься до складу аграрної науки і практики. З
часу проголошення Україною незалежності його ре$
формування співпало з прийняттям Верховною Радою
Української РСР постанови "Про земельну реформу"
[2]. Так сталось, що на 1 січня 1991 року офіційного об$
ліку лісів державного лісового фонду України не було
проведено. Найближчим до тої дати був облік лісового
фонду Української РСР на 1 січня 1988 р. Інформацію
про нього видано в 1989 році під назвою "Короткий до$
відник з лісового фонду… (складено за матеріалами
обліку лісового фонду на 01.01.1988 р.) [5]. Назва зга$
даного Короткого довідника є дещо вільною, бо на той
час ще діяла Інструкція з лісовпорядкування Держав$
ного лісового фонду колишнього СРСР (1964 р.). Тому
у назві мало бути вказано: "Державного лісового фон$
ду Мінлісгоспу та Міндеревпрому України". На п'ятій
же його сторінці приведена назва "Відомості про лісовий
фонд Української РСР". Загальна площа склала 9942 тис.
га, у т. ч. колгоспні ліси 1884 тис. га, які державним лісо$
вим фондом іменувати було ще ранувато… Інші земле$
користувачі, які є перелічені, до галузі державного
лісівництва не мали і не мають відношення.

У галузі Державного лісівництва (ДЛ) питання ра$
ціональності землекористування залишаються обабіч
державних завдань, визначених ще на зорі здійснення
Земельної реформи з часу проголошення державної не$
залежності, а саме: "Завданням цієї реформи є перероз$
поділ земель з одночасною передачею їх у приватну та
колективну власність... з метою створення умов для
рівноправного розвитку різних форм господарювання
на землі, формування багатоукладної економіки, ра$
ціонального використання та охорони земель" [2].

Зрозуміло, що в нормативно$правовому акті дер$
жавного рівня показники оцінки раціональності вико$
ристання землі не визначались. Ці питання має логічно
формувати і виконувати Центральний орган виконавчої
влади відповідної економічної діяльності, "який реалі$
зує державну політику у сфері лісового та мисливсько$
го господарства" [6]. Цього ніколи не було, у т. ч. за часів
загальнодержавного управління лісами. Зазначений
опис слід було доповнити словами "у межах землеко$
ристування, підпорядкованих йому суб'єктів господа$
рювання". Останнє є вкрай необхідним для здійснення
ідентифікації землекористування, а також є необхідною
умовою для переводу фінансування державного
лісівництва на ринкові засади.

У Положенні про ДЛА України зазначено: "Держав$
не агентство лісових ресурсів України (Держлісагент$
ство) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабі$
нетом Міністрів України через Міністра захисту дов$
кілля та природних ресурсів України і який реалізує дер$
жавну політику у сфері лісового та мисливського гос$
подарства" [6].

Доцільно зазначити, що лісівництво в Україні, як
галузь рослинництва, починає свій розвиток з часу уста$
нови Державного лісового департаменту в царській
Росії (1798 р.) та впровадження статистичного обліку і
звітності землекористувачів. На кінець ХІХ ст. 1898 рік,
у губерніях Київській, Південно$західній і поліській,
Полтавській та ін. лісівництво було прибутковим [7, с.
210, 216, 217]. З часу впровадження централізованого
державного управління лісами по колишньому Союзу
РСР (казенні ліси), воно стає знеособленим, з 1960 року
— постійно дотаційним з державного бюджету. Хоча в
зовсім складних природно$кліматичних умовах Катери$
нославської губернії (тепер Донецька область), по Ве$
лико$Анадольському лісництву Маріупольського повіту
в 1991 — 1903 роках, як приклад, воно було прибутко$
вим [8].

2. Землі лісогосподарського призначення як сучас$
на категорія землекористування у державному лісів$
ництві.

Щодо лісівництва, як галузі рослинництва перед усім
зазначимо, основоположні показники його стану необ$
хідно аналізувати тільки за підприємствами господарю$
вання і назавжди відмовитись від знеособленого обліку
і звітності. Насамперед на державному рівні. Наприклад,
у Законі України "Про Державний бюджет на 2021 рік"
приведено нібито обчислений показник "Рентна плата
за спеціальне використання лісових ресурсів, що вик$
ликає певні недоладності (табл. 1).

Зразу впадає у вічі знеособленість обчислення т. з.
"Рентної плати…", не кажучи про явну недолугість цьо$
го терміну для обчислення за користування земельни$
ми ресурсами. У той же час видатки на ведення лісового
господарства з Державного бюджету є цілком уособ$
леними: ДЛА України — 741 143,20 тис. грн [3].

Зазначене цілком стосується знеособленого лісово$
го господарства в Україні, так би мовити, запозиченого
з періоду "загальнодержавне управління лісами",
замість ідентифікованого землекористування для виро$
щування лісу на ринкових засадах.

Окремо зазначимо, що в Україні, одній із перших
Союзних республік колишнього Союзу РСР, законодав$
чо встановили категорію обліку за цільовим змістом
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"Землі лісогосподарського призначення", замість ко$
лишньої категорії "Землі лісового фонду" [12], що відпо$
відає нормам ринкової економіки. Правда, під підпунк$
том "е)", тобто на 7$му місці з 8$ми встановлених, що
зовсім не відповідає нормам європейського законодав$
ства, а також їхньої частки поширення в Україні — друге
місце після категорії "Землі сільськогосподарського
призначення".

За Законом України встановлена норма ще радянсь$
кої пори, з деякими суттєво вагомими нюансами: "До
земель лісогосподарського призначення належать
землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті
лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та ви$
користовуються для потреб лісового господарства"
([12] (ст. 55). У ЛК ще Української РСР свого часу, та$
кож було записано: "Відповідно до Основ земельного
законодавства Союзу РСР і союзних республік визна$
чаються землі … призначені для потреб лісового госпо$
дарства" ([13] (ст. 4).

Певні аспекти полягають в тому, що, на відміну від
цільового використання земель сільськогосподарсько$
го призначення — "виробництво сільськогосподарської
продукції, здійснення сільськогосподарської науково$
дослідної та навчальної діяльності, розміщення відпо$
відної виробничої інфраструктури" ([12] (ст. 22). Отже,
питання виробництва лісогосподарської продукції,
здійснення лісогосподарської науково$дослідної та на$
вчальної діяльності, розміщення відповідної лісової ви$
робничої інфраструктури" підмінили безмежним з ра$
дянської нормотворчості — "використанням для потреб
лісового господарства" ([12] (ст. 55). Хоча головним зав$
данням галузі державного агроекологічного лісівницт$
ва ще з XVIII ст. є і буде надалі — вирощування лісу,
тобто деревини у стані росту, для "можливо всебічного
і повного задоволення потреб в лісі й лісових матеріа$
лах населення, сільського господарства, промисловості
та торгівлі" ([14] (§ 1).

Приведений механізм є вічним для лісівництва, як
практики землекористування. Змінюються лише спосо$
би оцінки при таксації лісу і лісовпорядкуванні. За зга$
даною вище постановою ВР України "Про земельну ре$
форму" зовсім не випадково зазначено: "з метою ство$
рення умов для… формування багатоукладної еконо$
міки, раціонального використання та охорони земель"
[2]. Ця надзвичайно важлива норма у галузі державно$
го лісогосподарського виробництва все ще залишаєть$
ся відкритим та дискусійним питанням сьогодення.

Наведені в таблиці категорії обліку землі лісогос$
подарського призначення відповідають, практично, са$
мим останнім нормам європейського та національного
земельного законодавства щодо обліку земель і запасів
деревини, їх вимірами: земля — тис. га, вік — років, за$
пас деревини — тис. м3. Має 13 граф, що не буде надто
обтяжувати роботу працівникам виробничої сфери. Не
має зайвих ускладнень і в два рази менше граф у по$
рівнянні 25$ма, що практикується при розробленні
Проєктів організації та розвитку лісового господарства
за механічним змістом [15].

Нижче наведемо ті ж актуалізовані показники под$
ілу земель лісових за матеріалами державного обліку
лісів на 1 січня 2011 року у порівнянні з 1988 роком на
державному рівні та окремих регіонах. (табл. 2). Водно$
час маємо навести порівняння на державному рівні, тоб$
то підпорядковані ДЛА України, а також по регіонах
Тернопільської і Вінницької областей. Маємо наочний
приклад їх відмінності й водночас — єдності. Відбулось
очікуване збільшення середнього віку лісів, у Вінницькій

області аж на 26 років, що ніяк не є позитивним резуль$
татом. Не свідчить про унормоване регулювання.

Наведена цифрова інформація чітко уособлює тер$
мін "Земля" (грунти) у якості природокористування для
вирощування продукції лісогосподарського виробниц$
тва — лісу, тобто деревини у стані росту для її вилучен$
ня і виробництва лісових матеріалів. Більш стислою
інформацією надає відомості про стан лісових екосис$
тем за їх лісівничо$екологічними компонентами, необ$
хідну для прийняття тих чи інших лісівничих заходів. У
тому числі найголовніше — вибір напрямів організацій$
но$господарської діяльності для максимально можли$
вої раціональності використання продуктивної спро$
можності земельних ресурсів.

Так, за наявними компонентами лісових екосистем
державного лісового фонду за обліком 1988 р. (рис. 1),
здавалось би все нормально: структурно лісівничо$еко$
логічні компоненти за останні 40 років продовжують на$
копичений досвід. Якщо не брати до уваги збільшення
середнього віку лісів на 17 (!) років (див. табл. 2). Тепер
(2011 рік) він становить 62 роки, що є явним недоліком.
Звідсіля починається певні негаразди, в т.ч. щодо втра$
ти деревостанами стійкості проти шкідників і хвороб,
не кажучи про системні втрати від зменшення щорічно$
го приросту деревини після досягнення лісонасаджен$
ням відомої спеціалістам кількісної стиглості.

Схоже становище маємо також у регіональному
поділі. Так, по Тернопільській області (рис. 2) за той же
період середній вік лісів підвищився до 60$ти років, тобто
на 21 рік, що також не можна вважати позитивним гос$
подарюванням. Водночас маємо відмітити, що, так би
мовити, цехова лісова наука ДЛА України чомусь не по$
мічає такого процесу. Практика обліку і звітності з пи$
тань раціональності використання земель лісових, виз$
наченої ще згаданою постаново ВР Української РСР від
18 грудня 1990 р., цього питання навіть не торкається.

Наочним тому підтвердженням може бути зміна
адаптованих нами до європейського лісівництва такса$
ційних показників категорії обліку землекористування
"Землі лісові та інші лісисті" (англ. Forest and other
wooded land), приведених вище по Вінницькій області
(рис. 3).

Найперше, звернемо увагу на середній вік лісів дер$
жавному лісівництві. За обліком лісовпорядкування на
1.01.1988 р. середній вік складав 39 років. За обліком того
ж лісовпорядкування на 1 січня 2011 р. він склав 65 років
(див. табл. 2).

Таке становище свідчить про те, ЦОВВ, разом зі
своїми науковими закладами, питання раціональності
використання категорії обліку "Державний лісовий
фонд", адаптований до норм ринкової економіки —
"Землі лісогосподарського призначення", не займались.
З горем пополам, використовують основоположні прин$
ципи ще радянського лісовпорядкування. Не спромог$
лися адаптувати власне українську Інструкцію з лісов$
порядкування до облікових категорій ЄЕК/ФАО ООН
(2000 р.), з урахуванням принципів ринкової економіки.

Землі лісогосподарського призначення, як сучасна
категорія землекористування у державному лісівництві
України, не знаходить належного втілення у складі по$
даткового та іншого законодавства як природний ресурс
і продуктивна його сила. За тридцять років незалежності
в державному лісогосподарському лісівництві не ство$
рені відповідні механізми формування фінансово$еко$
номічної звітності про стан і раціональність продук$
тивного використання ЗЛГП. Насамперед категорії об$
ліку землекористування "Землі лісові".

Код Найменування згідно з класифікацією 
доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 

689 900,0 405 200,0 284 700,0 

Таблиця 1. Додаток № 1. "Доходи Державного бюджету України на 2021 рік" (витяг) (тис. грн)
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3. Питання внутрішньогосподарського обліку і
звітності щодо організаційно$господарського впоряд$
кування земель лісогосподарського призначення Держ$
лісагентства України

Висвітлені вище численні недоліки стосовно обліку
і звітності у ЛГВ щодо економічних наслідків викорис$
тання земель державними підприємствами з лісового
господарства є наслідком перенесення до ЛК України
та інших нормативно$правових актів механічних прин$
ципів застосування колишнього Союзу РСР. Відомі з
теорії лісовпорядкування принципи формування госпо$
дарських частин і господарських секцій, таксація типів
лісу і лісорослинних умов зведені нанівець багатослів'ям
і не обмеженими гранями їх застосування. Так, табли$

ця "Поділ вкритих лісовою рослинністю лісових діля$
нок за типами лісу", що займає 5 сторінок, починаєть$
ся, як видно з "інновації".

Адже П.С. Погребняк, дійсний член АН УРСР, у
своїй фундаментальній праці писав: "Класифікація типів
лісу і умов місцезростання" [18] (c. 150), запропонував$
ши при цьому Едафічну класифікацію типів умов місцез$
ростання. У її складі 6 показників гігротопів і 4 показ$
ники трофотопів (там же, с. 208—209). А також схему
оцінки не "лісових ділянок", а умов місцезростання.
Більше того, по кожній із 24$х комірок ним рекомендо$
вані класи бонітету корінних для них деревних порід:
сосна, дуб, вільха. Цього досить, щоб порахувати їхню
продуктивність вирощування та реалізації лісу для ви$

З_СТО; 1,60%

З_ТимЧас_не  ВЛР; 
3,20%

Ліс, Роз, плант.; 
0,20%

ЗВЛР, штуч.; 
50,40%

ЗВЛР, прир.; 
44,60%

Загальна площа ЗЛ:
2011 р. - 6840,4 тис. га
1988 р. - 6467,0 тис. га

Рис. 1. Поділ категорії землекористування "Землі лісові" за лісівничо>екологічними компонентами лісових екосистем
ДЛА України (2011 р.), %

Таблиця 2. Актуалізовані дані поділу земель лісових за обліковими категоріями землекористування
внутрішньогосподарського поділу лісогосподарського підприємства ДЛА України

(обліку на 1.01.2011 р. [17], на 1.01.1988 р. [5])
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розсадники, 
плантації 

4. Землі, 
тимчасово не 
використову

ються 
ВЛР 

5. Землі 
під СТО 

Середній 
вік лісових 
екосистем, 

років 

Землі 
інших 

облікових 
категорій 

А 1 2 3 4 5  6 7 8 
1. По Україні 

ДЛА України, 
2011 р. 7402,3 6840,4 3050,2 3447,1 14,6 220,2 108,1 62 561,9 

ДЛФ України, 
1988 р. 7105,0 6467,0 3165,0 3451,1 19,0 102,0 121,0 45 638,0 

Зміни 297,3 373,4 114,8 -4,0 -4,4 118,2 -12,9 17 -76,1 
2. По Тернопільській області 

Тернопільське  
ОУ ЛМГ ДЛА 
України, 2011 р. 

156,9 153,1 51,8 96,0 0,7 2,2 2,4 60 3,8 

ДЛФ 
Тернопільської 
області, 1988 р. 

155,0 149,0 62,0 88,0 1,0 1,0 2,2 39 6,0 

Зміни 1,9 4,1 -10,2 8,0 -0,3 1,2 0,2 21 -2,2 
3. По Вінницькій області 

Вінницьке  
ОУ ЛМГ ДЛА 
України, 2011 р. 

214,0 209,5 58,9 145,5 0,8 1,4 2,9 65 8,0 

ДЛФ Вінницької 
області, 1988 р. 213,0 205,0 66,9 134,0 1,0 1,0 2,2 39 8,0 

Зміни -1,0 -4,5 -8,0 11,5 -0,2 0,4 0,7 26 0,0 
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робництва лісових матеріалів. У проєктах
організації і розвитку лісового господар$
ства ДП "Лісгосп" ще з часів централізо$
ваного "державного управління лісами"
приводяться "гібридні" форми інформації
(табл. 3).

Адже деревні пороли "заселяють"
відповідні типи умов місцезростання (у
цьому разі ТУМ С2 — Свіжий складний
субір) має значення тільки його потенційно
спроможна продуктивність для вирощу$
вання деревостанів сосни Іа — Іб класів бо$
нітету, дуба — ІІ—ІІІ класів бонітету.
Отже, тільки ці дві породи в умовах регу$
льованого здійснення лісівництва раціо$
нальному використанню земельних угідь
відповідають. Решта типів деревостанів є
нерегульованим формуванням, у т. ч. по$
милками при таксації лісу. Адже ділянка,
площею 0,2 га (акація біла) не підлягає ви$
окремленню до 0,5 га за практикою
лісівництва і нормами таксації. Або Глід
колючий, бо не відноситься до лісу, є ча$
гарником і не досягає по висоті 5 м у віці зрілості.

З наведених у таблиці 3 показники площі ЗВЛР 18$ти
деревних порід у межах екологічної комірки тільки 2
(Сосна звичайна і Дуб звичайний) по$науковому від$
повідають раціональності використання ТУМ. Решта

(16 одиниць) шляхом відповідних лісовпорядних за$
ходів має бути поступово приведена у відповідність
економічному призначенню землекористування з ме$
тою вирощування лісу, як головної товарної продукції
ЛГВ.

Ліс, Роз, плант.; 
1,60%

З_СТО; 0,50%

ЗВЛР, прир.; 
33,80%

ЗВЛР, штуч.; 
62,70%

З_ТимЧас_не  ВЛР; 
1,40%

Загальна площа ЗЛ:
2011 р. - 153,1 тис. га

Рис. 2. Поділ категорії землекористування "Землі лісові" за лісівничо>екологічними компонентами
лісових екосистем Тернопільського ОУЛМГ ДЛА України (2011 р.), %

ЗВЛР, штуч.; 
69,43%

З_ТимЧас_не  ВЛР; 
0,40% З_СТО; 1,40%

Ліс, Роз, плант.; 
0,70%

ЗВЛР, прир.; 
28,07%

Загальна площа ЗЛ:
2011 р. - 214,0 тис. га
1988 р. - 213,0 тис. га

Рис. 3. Поділ категорії землекористування "Землі лісові" за лісівничо>
екологічними компонентами лісових екосистем Вінницького ОУЛМГ ДЛА

України (2011 р.), %

Таблиця 3. Поділ вкритих лісовою рослинністю земель лісових за типами лісу, га (витяг С2ГДС)

Джерело: складено на основі ПОРЛГ, табл. 3.3.7 [15, с. 72].

Площа Індекс типу 
лісу Панівна порода фактична оптимальна

С2ГДС Сосна Бакса 1,8 0,4 
 Сосна звичайна 4162,0 4569,5 
 Сосна австрійська 2,7 0,1 
 Ялина європейська 86,9 56,9 
 Модрина європейська 7,7 7,7 
 Дуб червоний 44,6 31,5 
 Дуб звичайний  278,4 206,1 
 Бук лісовий 1,3 1,3 
 Граб звичайний  97,0 14,7 
 Ясен звичайний 24,1 11,6 
 Клен гостролистий 4,3 2,3 
 Явір 28,3 24,3 
 Акація біла 0,2 0,2 
 Береза повисла 219,6 37,4 
 Осика 5,1 3,9 
 Вільха чорна 3,9 - 
 Горіх чорний 0,4 0,4 
 Глід колючий 0,5 0,5 
 Разом 4968,8 4968,8 
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Передусім це стосується насаджень Граба звичай$
ного, що є деревною породою другого ярусу в складі
лісонасаджень дуба звичайного. В одноосібному складі
після 60$ти років різко знижує приріст деревини і не
сприяє розвиткові лісогосподарському виробництві.

Екологічно виправданим і доцільним для розвитку
лісівництва, призначеного для вирощування головної
його продукції, є поділ земельних ресурсів за типами
умов місцезростання і формування на них господарсь$
ких секцій (табл. 4), насамперед зі складу корінних лісо$
утворюючих порід, які їм найбільше відповідають.

Питання організаційно$господарського поділу зе$
мельних ресурсів, організації господарських частин і
господарських секцій мало відповідають теоретичним
принципам їх організації, розпорошені за лісотвірним
деревним породами, складно сприймаються для прий$
няття лісівничих заходів для їх удосконалення.

4. Особливості сучасного організаційно$господарсь$
кого управління у державному лісівництві України.

Сучасним і наступним менеджерам лісової справи в
Україні не прийдеться ділити лісові масиви на лісгоспи і
лісництва, влаштовувати поділ масивів на квартали, об$
ходи і об'їзди для охорони лісів тощо. Адже всі ті
технічні питання давно вирішені. На долю сучасним ке$
рівникам науки і виробництва з державного лісівництва
та лісовпорядкування залишається проведення дослід$
жень і проєктування заходів лісогосподарського вироб$
ництва, спрямування його на отримання нових резуль$
татів у межах земельних угідь відповідних лісогоспо$
дарських підприємств. Насамперед це стосується кате$
горії обліку земельних ресурсів, згідно з ССКЗ ЄЕК/ФАО
ООН за правильним перекладом з англійської — "Землі
лісові" у складі категорії "Землі лісові та інші лісисті"
(англ. "Forest and other wooded land").

Прийшов час хоч би наблизитись до науково обгрун$
тованого інженерного обчислення показників, що ха$
рактеризували б раціональність використання потен$
ційної продуктивності земель лісових. Доречно запро$
вадити сучасну форму таксаційних показників лісів, які
б висвітлювали результативність державного лісогос$
подарського виробництва. Зрозуміло, що у складі ЗЛГП
лісові ділянки не є гомогенними, а залежать від типів
лісорослинних умов (ТЛУ) та мистецтва землекористу$
вання.

У таблиці 4 наведено поділ земель відповідних тип
умов місцезростання (ТУМ) за показниками з Проєкту
організації та розвитку лісового господарства "фактич$
на" і "оптимальна" з мало зрозумілим їх змістом. На$
справді, категорія оцінки ТУМ "фактично" — це "про$
дуктивна спроможність типів умов місцезростання за

едафічною сіткою П.С. Погребняка. А показник "опти$
мально" має обчислюватись за відповідними науковими
правилами. Інститутом агроекології і природокористу$
вання НААН України зазначено: "Щоб говорити про
збалансованість будь$чого, будь якого відновлюваного
ресурсу, найперше, необхідно мати дані щодо виміру
його природної продуктивності. Згадаємо, що природ$
на продуктивність лісових земель (ЛЗ) у лісівництві ви$
значається за ТЛУ та типами лісу".

Авторами також запропоновано внесення змін до
показників класів бонітету в таблицях ходу росту дере$
востанів з умовою непридатності для встановлених сто$
ліття тому класів бонітету з літерними позначками "а",
"в" та ін., які мало придатні для комп'ютерного обчис$
лення середнього класу бонітету, тобто необхідний пе$
рехід у ТХР на умовні їх літерні показники. З цього,
природно виходить необхідність повної зміни позначен$
ня "Клас бонітету" при таксації лісу, внесення необхід$
них змін до Інструкції з лісовпорядкування державно$
го лісівництва. Було запропоновано формули:

Для деревостанів Сосни:
М (80) = 10 х2$167,5х+836,8 (1),
де М (80) — запас, очікуваний до віку оберту рубки

(80 років) при повному (1,0) використанні потенційної
спроможності едатопу, м3/га; умовне значення класу
бонітету (в нашому прикладі — І за таблицями ходу ро$
сту А.В. Тюріна, замість Іа) 167,5 та 836,8 — постійний
коефіцієнт рівняння;

для деревостанів Дуба за ТХР  М.В. Давидова:
М(100)= $84 х+563 (2),
де М(100) — запас очікуваний до віку оберту рубки

(100 років) при повному (1,0) використанні потенційної
спроможності едатопу, м3/га; умовне значення класу
бонітету (в нашому прикладі $ІІ); 84 та 563 — постійні
коефіцієнти рівняння [17] (c. 11).

З урахуванням приведених обчислень, нескладно
розробити відповідні формули оцінки відповідних по$
казників для інших корінних деревних порід на підставі
діючих таблиць ходу росту з тим, щоб мати показники
потенційної спроможності кожного із едатопів едафіч$
ної сітки ТУМ, необхідних для обчислення та порівнян$
ня потенційної продуктивності земель лісових у складі
лісових земель лісогосподарського призначення дер$
жавного лісівництва.

Питань типології умов місцезростання торкаються
багато дослідників, відзначаючи при цьому приведений
рисунок з фундаментальної праці  акад. П.С. Погреб$
няка [18]. Врешті$решт, починаємо наполягати на тому,
що поняття "Тип лісу" і "Тип умов місцезростання"
зовсім різні за своїм змістом і практичним призначенням.

Площа Індекс типів 
умов 

місцезростання

Панівна 
порода фактична оптимальна

А2 Сосна 83,6 83,6 
А3 Сосна  1,0 1,0 
В1 Сосна, Дуб 5,0 5,0 
В2  2721,8 2721,5 
В3  157,0 157,0 
В5  0,4 0,4 
С1  11,3 11,3 
С2 Сосна, Дуб 7410,7 7410,7 
С3  2184,3 2184,3 
С4  436,8 436,8 
С5  13,1 13,1 
Д1 Дуб 0,5 0,5 
Д2  13211,9 13211,9 
Д3  397,4 397,4 
Д4 Дуб, Вільха 12,9 12,9 
Д5  4,6 4,6 
 Разом 26652,3 26652,3 

Таблиця 4. Альтернативний поділ земель, вкритих лісовою рослинністю за типами умов місцезростання, тис. га

Джерело: складено за даними таблиці 3.3.7. ПОРЛГ Кременецького  ДР "Кременецьке лісове господарство" [15, с. 71—77].
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Основоположним є тип умов місцезростання, а не
типи лісу. Бо тип лісу у нашій складній їх інтерпретації
є тип деревостану і повністю залежить від діяльності
землекористувача (див. табл. 2). Саме це потрібно усві$
домити для практики сучасного лісівництва, яке давно
набуло агроекологічного змісту і є основою формуван$
ня виробничого потенціалу в лісогосподарському ви$
робництві. "Оцінювання виробничого потенціалу має
забезпечити формування критеріїв раціонального вико$
ристання землі та можливість їх порівняння" [19] (c. 96).

Щоб мати необхідні критерії раціонального вико$
ристання землі у галузі державного лісівництва, спе$
ціалісти з лісової типології, певно, мали б щонайменше
до приведеної едафічної сітки П.С. Погребняка, крім
ізобонітетів, додати окремою таблицею фізичні по$
казники для кожної із 24 екологічних комірок для
кожної із корінних лісотвірних деревних порід. Саме
вони потрібні для обчислення згаданого виробничо$
го потенціалу лісових порід і порівняння раціональ$
ності використання землі у галузі державного
лісівництва.

До того ж у межах одної екологічної комірки мо$
жуть бути лісонасадження різних порід з різними кла$
сами бонітету по них. Наприклад, у комірці "С2 —
Свіжий складний субір" може зростати Сосна і Дуб, як
корінні лісотворні породи. Вибір має залишатись за зем$
лекористувачем, в якому була, є і має бути надалі служ$
ба Головного лісничого. Але площа земель відповідної
едафічної комірки також не є однозначною. Наприклад,
дивлячись на лінії ізобонітетів комірки С2 приблизно
займають 75 % насадження Іа класу бонітету, 25 % —
Іб класу бонітету. Дуб, відповідно, 25 % — ІІ класу бо$
нітету, 75 % — ІІІ класу бонітету. Це, певно, може стати
темою прикладного дослідження обчислення, обгрун$
тування і затвердженням Держлісагентством України
оптимального складу корінних  деревних порід по
кожній із 24 лісівничо$екологічних комірок  класифі$
кації акад. П.С. Погребняка для практичного застосу$
вання [18].

Звичайно, зазначені проценти мають бути науково
уточнені та затверджені належним чином. Згадувана
праця [17] є національним здобутком щодо вивчення
лісової типології, але численні доопрацювання практич$
ного їх  "поглиблення" допускає невиправдані усклад$
нення. Адже термін "Типи лісу Українського Полісся"
у П.С. Погребняка [18] зустрічається у значенні "тип
лісорослинних умов". До того ж глава ІІІ його фунда$
ментальної праці має назву "Класифікація типів лісу і
умов місцезростання", тобто два різні об'єкти форму$
вання, спостереження і звітності.

ВИСНОВОК
На сьогодні державні й регіональні проблеми щодо

обчислення раціональності використання землі для ви$
рощування лісу належно не врегульовані. Нема
звітності з базового рівня ДП лісового господарства
за видатками на лісогосподарське виробництво, а та$
кож про надходження коштів за реалізацію лісу та
інших товарів і послуг, а також прибутку за звітні роки
тощо. Це не дає можливості здійснювати контроль,
формувати та удосконалювати принципи ринкової еко$
номіки у галузі ЛГВ.

Пропозиції: З метою впровадження Земельної ре$
форми в лісогосподарське виробництво необхідно:

1. Відмовитись від знеособленого лісового господар$
ства та перейти до ідентифікованих показників обліку
земель і звітності за суб'єктами господарювання дер$
жавного лісівництва, у т.ч. за регіональним, замість за$
гальнодержавного змісту.

2. Запроваджувати всіма засобами в обліку та
звітності терміни, адаптовані до європейського лісівниц$
тва, у т.ч. категорії землекористування "Землі лісогос$
подарського призначення", замість колишнього термі$
ну "Землі лісового фонду".

3. Упорядкувати питання організаційно$господарсь$
кого поділу земельних ресурсів, організації господарсь$
ких частин і господарських секцій, які мають відповідати
теоретичним принципам їх організації у лісогосподарсь$
кому виробництві для "можливо всебічного і повного за$
доволення потреб у лісі й лісових матеріалах населення,
сільського господарства, промисловості та торгівлі"
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Поштовхом для появи та розвитку індустрії ісламських фінансів був процес, що отримав назву

"Ісламське відродження". Значною мірою "Ісламське відродження" другої половини XX ст. було обумовQ

лено розчаруванням світськими національними державами і прозахідними правлячими елітами, які доQ

мінували в мусульманському світі протягом попередніх десятиліть і які все частіше виявляли ознаки авQ

торитарних, неефективних політичних систем і з відсутньою культурною автентичністю.

Поступова експансія ісламських фінансових послуг виглядала наступним чином: комерційний банкінг

(1970 рр.); проєктне фінансування (1980 рр.); ісламське управління активами (1990 рр.); іджара (лізинг)

(2000 рр.); сукук / ринок капіталів (2005 рр.); такафул (страхування) (2010 рр.).

Враховуючи дані, а саме: а) динаміку зростання у світі мусульманського населення; б) особливості

демографічного складу мусульманського населення та в) наявність існування бази цільової аудиторії для

подальшого розширення ринків ісламських фінансових продуктів, можна очікувати подальше екстенQ

сивне зростання індустрії ісламських фінансів протягом найближчих десятиріч.

The article examines the emergence of Islamic financial institutions chronology, as well as identifies the

factors and prerequisites for their possible further development.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З середини минулого століття під впливом загаль$

ної "реісламізації" виникла і почала активно розвива$
тися, так звана, ісламська фінансова система, основою
функціонування якої є мусульманське право з низкою
заборон, джерелом яких є релігія — Іслам. За останні
двадцять років сектор ісламських фінансів зазнав істот$
ного зростання і на сьогодні за обсягами активів стано$
вить близько $1.814 трлн (шестиразове збільшення за
останнє десятиліття). Велика кількість транснаціональ$
них фінансових інститутів беруть участь у тій чи іншій
формі, в ісламських фінансах, як глобальні банківські,
інвестиційні, консалтингові, бухгалтерські або інфор$
маційні компанії [1]. І хоча на сьогодні цей сегмент гло$
бальних фінансів все ще дуже незначний (не перевищує
1—1,5 % від сукупних світових фінансових активів), тим
не менше, в деяких мусульманських країнах ісламські
фінанси вже відіграють суттєву роль.

Зважаючи на зростаючу кількість мусульман у світі
та за умов якісного розвитку цієї індустрії, ісламські
фінанси можуть, у перспективі, сформувати окрему
"нішу" у глобальній фінансовій системі. З оглядом на ви$
щевикладене, вважаємо дослідження передумов виник$
нення ісламської економічної доктрини, її еволюції та
перспектив подальшої трансформації — актуальним
науковим завданням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На разі існує велика кількість публікацій в контексті
дослідження історичних подій, що визначали формуван$
ня та розвиток соціально$економічних інститутів — від
доісторичного періоду до сучасних часів. Водночас, ці
події розглядаються під різними кутами: соціальним,
культурологічним, релігійним, економічним тощо. Се$
ред вітчизняних та іноземних дослідників цій проблемі
присвячено дослідження О.М. Мозгового, О.М. Юрке$
вич, О.В. Субочева [2—6], В.В. Корнєєва [7]. Серед Дж.
Кассіді [8], Т. Курана [9] та інших.

Until the twentieth century in the Muslim world there hadn't been stable longQterm forms of financial

institutions that could be defined as "banks". The first banks, in their classical form, belonged to Muslims

(corporate "majority") began to appear after the 1920s. The collapse of the colonial system after World War II led

to the emergence of new states, including Muslim ones. These states needed their own financial systems — so

first national banking institutions in Muslim countries began to appear.

The article states that the impetus for the emergence and development of the Islamic finance industry was a

process called the "Islamic Revival". To a large extent, the "Islamic revival" was due to the frustration of secular

nationQstates and proQWestern ruling elites that had dominated the Muslim world for decades and increasingly

showed authoritarian, inefficient political systems without cultural authenticity.

The gradual expansion of Islamic financial services was as follows: commercial banking (1970s); project

financing (1980s); Islamic asset management (1990s); ijara (leasing) (2000s); sukuk / capital market (2005s);

takaful (insurance) (2010s).

According to IFSB, the total value of assets managed by organizations operating in accordance with Sharia

law at the beginning of 2020 amounted to $2.190 billion, of which: $1.571.3 billion accounted for bank assets,

$530,4 billion for the Sukuk market, $61,5 billion — assets of Islamic investment funds, $27,7 billion — Islamic

insurance (takaful). At the same time, Islamic financial institutions operate in 75 countries.

Considering the data, namely: a) the dynamics of growth in Muslim population in the world; b) the peculiarities

of demographic composition of Muslim population and c) the existence of targeted base for Islamic financial

products and markets expansion, we can expect further extensive growth of Islamic finance industry in the coming

decades.

Ключові слова: ісламська економічна доктрина, ісламські фінанси, міжнародна фінансова система, фінан�
сові інститути, Близький Схід.

Key words: Islamic economic doctrine, Islamic finance, international financial system, financial institutions,
the Middle East.

Академічними науковими дослідженнями цієї про$
блематики займаються також численні дослідні та на$
вчальні організації, серед яким можна назвати: Ісламсь$
кий економічний інститут (Джидда), Інститут ісламсь$
кого банкінгу та страхування (Лондон), Ісламська
фінансова Академія (Дубай), Міжнародній центр осві$
ти ісламських фінансів (Куала$Лумпур). Також практич$
ними проблемами розвитку індустрії займаються такі
авторитетні міжнародні організації: Ісламський банк
розвитку, Бухгалтерська та аудиторська організація
Ісламських фінансових інститутів, Рада Ісламських
фінансових послуг, Всесвітній ісламський економічний
форум та ін. [1].

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є, за допомогою методів системати$

зації та узагальнення, дослідити хронологію появи
ісламських фінансових інститутів, а також визначити
фактори та передумови їх можливого подальшого роз$
витку. Відповідно, об'єктом дослідження є процес по$
яви та розвитку ісламських фінансових інститутів. Пред$
метом дослідження є історичні події та їх наслідки, в
контексті розвитку міжнародних фінансів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аж до ХХ ст. у мусульманському світі не існувало

стійких тривалих форм фінансових інститутів, які мож$
на було визначити як "банки". Перші банки, в їх кла$
сичній формі, які належали мусульманам (корпоратив$
на "більшість") почали з'являтися після 1920$х років.
Розпад колоніальної системи після Другої Світової
війни обумовив появу нових держав, у тому числі му$
сульманських. Цим державам були потрібні власні
фінансові системи — так почали з'являтися перші на$
ціональні банківські установи мусульманських країн.

З другої половини XX ст. у мусульманському світі,
перш за все на Близькому Сході, починається процес що
отримав назву "Ісламське відродження" (Islamic revival) —
термін, яким позначають різні види розповсюдження
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або посилення ісламу. Важливу роль у цьому зіграла
релігійна концепція — тадждід, яка проявлялася про$
тягом всієї історії ісламу в періодичних закликах до
відновлення основоположних релігійних принципів в
суспільних відносинах.

Значною мірою "Ісламське відродження" другої по$
ловини XX століття було обумовлено розчаруванням
світськими національними державами і прозахідними
правлячими елітами, які домінували в мусульмансько$
му світі протягом попередніх десятиліть і які все часті$
ше виявляли ознаки авторитарних, неефективних пол$
ітичних систем і з відсутньою культурною автентичні$
стю.

У науковій літературі "Ісламське відродження" — це
зонтичний термін, що охоплює "безліч різноманітних
рухів, як нетерпимих і замкнутих, так і плюралістичних;
як прихильних до науки, так і антинаукових; як пере$
важно релігійних, так і переважно політичних; як демок$
ратичних, так і авторитарних; як мирних, так і войовни$
чих" [10].

Саме на хвилі Ісламського відродження почали ство$
рюватися різноманітні реформістсько$політичні рухи та
проводитися законодавчі реформи на основі шаріату.
Своєю чергою, академічне середовище запропонувало
свої ідеї і концепції щодо нових організаційних форм
ведення господарської діяльності, які будуть узгоджу$
ватися з релігійними вимогами. Так, значні роботи, при$
свячені цій тематиці, було зроблено: Said Gilani (1947),
Muhammad Uzair (1955), Abdullah al$Araby (1967),
Nejatullah Siddiqi (1961, 1969), al$Najjar (1971), Baqir al$
Sadr (1961, 1974).

У середині ХХ ст. вже функціонували певні фінан$
сові інститути що нагадували ісламський банкінг. На$
прикінці 1950$х років у сільський місцевості Пакистану
діяла фінансова установа, яка видавала мікрокредити
місцевим мешканцям, не стягуючи відсотки [11].

У 1963 році у сільський місцевості Єгипту (м. Міт
Гамр) було офіційно засновано перший сучасний
ісламський банк — Mit Ghamr Savings Bank. Піонером$
засновником був економіст Ахмад Ельнаггар (Dr.
Ahmad Elnaggar). Бізнес$модель складалася з викори$
стання заощаджень населення для видачі кредитів
(локально) на основі спільної участі вкладників у до$
ходах установи. Проєкт особливо не рекламувався
через побоювання бути звинуваченим в ісламському
фундаменталізмі, з яким у той час активно боровся
режим Гамаля Насера. У 1968 році експеримент був
закритий урядом, проте багато хто оцінив його як
успішний [2]. На той час у країні функціонувало вже
дев'ять подібних банків. У 1972 році проєкт Mit Ghamr
Savings став частиною Nasr Social Bank, який досі пра$
цює в Єгипті [2; 12].

Приблизно у цей самий час (1963 р.) у Малайзії уря$
дом було засновано Pilgrims Saving Corporation, основ$
ними цілями якої було: а) допомагати мусульманам збе$
рігати кошти для покриття витрат (транспортних, стра$
хових, тощо) на здійснення хаджу; б) надавати мож$
ливість мусульман інвестувати заощадження способом,
що узгоджується з релігійними вимогами (халяль). І
хоча на початку своєї діяльності Pilgrims Saving
Corporation не була банком, у прямому розумінні, але
ж повністю функціонувала на основі концепції ісламсь$
кого банкінгу, при та інвестуючи кошти в низькоризи$
ковані активи — нерухомість, державні цінні папери. З
часом (у 1969 році), ця фінансова установа перетвори$
лася на повноцінний інвестиційний фонд Pilgrims
Management and Fund Board, відомий зараз як Tabung
Hajj [2].

Саме ці дві фінансові установи — Mit Ghamr Savings
та Pilgrims Saving Corporation, в основі бізнес$моделі
яких було покладено механізм діяльності європейських
ощадних банків — класичних німецьких Sparkasse (від
нім. sparen — заощаджувати та нім. kasse — каса) були
піонерами індустрії ісламських фінансів, а їх відносний

комерційний успіх поклав початок розвитку різномані$
тних ісламських фінансових послуг та інструментів.

Починаючи з 1970$х років, у процес створення
індустрії ісламських фінансів залучаються уряди му$
сульманських країн, їх роль стає проактивною. Прово$
диться низка міжнародних конференцій найвищого
рівня, наприклад, Конференція міністрів фінансів
ісламських країн (Карачі, 1970 р.), масштабне вивчення
потенціалу ісламських інститутів на рівні єгипетського
уряду (1972 р.), Перша Міжнародна конференція з
ісламської економіки (Мекка, 1976 р.), Міжнародна еко$
номічна конференція (Лондон, 1977 р.). Результатом
таких зустрічей стає створення інституційної архітек$
тури регулювання галузі.

Значний поштовх для подальшого поширення
ісламського банківського сектору в ці роки надав при$
плив "нафтодоларів" у країни Перської затоки і загаль$
на тенденція "ре$ісламізації" після війни Судного дня і
нафтової кризи 1973 року. Одним з наслідків Нафтової
кризи 1973 року (відомої також як "нафтове ембарго")
стало триразове підвищення ціни на нафту — з $3 до
$12 за барель, що дозволило країнам$експортерам
отримувати надприбутки. Саме завдяки ним було про$
фінансовано створення двох міжнародних фінансових
груп, які сформували ядро ісламського банкінгу — Dar
al$Mal al$Islami Group (1981, Бахрейн) та Al$Bakara
Group (1982, Саудівська Аравія), з статутним капіталом
1 млрд дол. [13].

У 1975 році при організації "Ісламська Конферен$
ція" було створено Ісламський банк розвитку (Islamic
Development Bank) з місією фінансування крупних
інфраструктурних проєктів і у країнах$членах. Капітал
банку було утворено за рахунок внесків країн$заснов$
ників, головними з яких є Саудівська Аравія, Судан,
Кувейт, Лівія, Туреччина, ОАЕ, Іран, Єгипет, Індоне$
зія, Пакистан. Також у 1975 р. з'явився перший сучас$
ний комерційний ісламський банк — Ісламський банк
Дубая (Dubai Islamic Bank — DIB) [2].

У 1979 році вперше з'явилось ісламське страхуван$
ня або такафул (традиційні форми страхування підпа$
дають під заборону і трактуються як гарар — зайва не$
визначеність та мейсір — азартні ігри). В Судані було
засновано — the Islamic Insurance Company of Sudan [14].

Протягом 80$х років в індустрії ісламських фінансів
спостерігалися суперечливі тенденції. З одного боку,
вона нарощувала експансію, пропонуючи мусульманам
депозити з "великими вигодами" та "релігійними гаран$
тіями". Для підтримки залучали ісламських право$
знавців, які активно видавали фетви (богословсько$пра$
вовий висновок) про засудження традиційних фінансо$
вих інститутів і заохочення їх ісламських аналогів.
Відбулися перші випадки впровадження системи дер$
жавного регулювання, наприклад, уряд Пакистану в
1980 році ухвалив нормативно$правову базу для вели$
кої частини ісламських інструментів. З іншого боку,
деякі світські мусульманські політичні режими, стурбо$
вані посиленням ісламістських рухів (які спирались у
тому числі на фінансову незалежність) запустили ме$
діа$кампанії проти ісламських банків. Наприклад, дії
єгипетського уряду Гамаля Насера у 1988 році викли$
кали банківську паніку та призвели до банкрутства дея$
ких ісламських фінансових інститутів [2].

У 1990 році в Алжирі з метою підготовки стандартів
бухгалтерської звітності, аудиту, управління, етики та
шаріату для ісламських фінансових інститутів було ство$
рено Бухгалтерську і аудиторську організацію для
ісламських фінансових інститутів (The Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions —
AAOIFI). Також у цьому році вперше з'явився ринок
сукук — ісламської альтернативи звичайним облігаціям.
Перша емісія паперів була здійснена компанією Shell
MDS у Малайзії [2].

У 1999 році у Бахрейні було впроваджено індикатор
ісламського фондового ринку — Dow Jones Islamic
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Market Index (DJIMI). DJIMI був першим індексом, ство$
реним для інвесторів, які віддають перевагу інвестиціям
у відповідності з мусульманським правом. В основі роз$
рахунку DJIMI лежить методологія промислового
індексу Доу$Джонса (англ. Dow Jones Industrial Average)
лише з тією різницею, що DJIMI має додаткові два рівні
відбору компаній до лістингу:

— компанії які не займаються забороненими ісла$
мом видами бізнесу (харам), у тому числі звичайними
фінансовими послугами, оскільки там присутні відсот$
ки, фіксований дохід, деривативи тощо;

— компанії які відповідають встановленим норма$
тивам фінансових коефіцієнтів щодо боргового наван$
таження, частки відсоткового доходу у своєму балансі
тощо.

У 2002 році у Малайзії було засновано Раду ісламсь$
ких фінансових послуг (англ. The Islamic Financial
Services Board, IFSB), метою діяльності якої є стандар$
тизація та гармонізація роботи та нагляду за ісламсь$
кими фінансовими інститутами, стандартів достатності
капіталу, управління ризиками і корпоративного управ$
ління [2].

Перший ісламський комерційний банк заснований за
межами мусульманського світу було створено у Лон$
доні, в 2004 році — Islamic Bank of Britain, а до цього в
1996 році американський міжнародний банк — Citibank
почав надавати ісламські банківські послуги в Бахрейні,
заснувавши там Citi Islamic Investment Bank [2].

На початку ХХІ ст. ісламські фінанси стають
найбільш швидкозростаючим сегментом світової фінан$
сової системи. Протягом перших років з початку сто$
ліття, до глобальної фінансової кризи 2008 р., ісламсь$
ка фінансова індустрія зростала із швидкістю 10—15%
на рік [14].

У 2008 році ісламський банківський сектор складав$
ся із 300 інститутів, поширених в 51 країні, включаючи
Сполучені Штати, а також з 250 взаємних фондів, які
діяли відповідно до ісламських принципів ведення бізне$
су. Найбільш відомими з них є: міжнародний Ісламсь$
кий банк розвитку (Islamic Development Bank), еміратсь$
кий Ісламський банк Дубая (Dubai Islamic Bank), сау$
дівський "Аль$Раджи Банк" (Al$Rajhi Bank), іранський
"Банк Меллі" (Bank Melli), малайзійський "Банк Муама$
лат Малайзія Берхад" (Bank Muamalat Malaysia Berhad)
та ісламський інвестиційний банк "Фінансова компанія
Заливу" (Gulf Finance House), розташований у Бахрейні
[1].

У ході глобальної фінансової кризи 2008 року жо$
ден ісламський банк не був визнаний банкрутом (через
консервативність моделі ісламських фінансів та прямої

заборони спекуляції і надмірного ризику). Проте зни$
ження вартості нерухомого майна і корпоративних па$
перів — двох головних сегментів ісламських банків, не$
гативно вплинуло на стан індустрії.

Згідно з даними IFSB сукупна вартість активів, що
знаходилися під управлінням організацій, діючих відпо$
відно до вимог шаріату на початок 2020 року складала
$2.190 млрд, з яких: $1.571,3 млрд приходилися на
банківські активи, $530,4 млрд на ринок сукук, $61,5
млрд — активи ісламських інвестиційних фондів, $27,7
млрд — ісламське страхування такафул [15]. При цьо$
му ісламські фінансові інститути здійснюють діяльність
у 75 країнах світу.

Розвиток ісламських фінансів в Нові часи (з середи$
ни ХХ ст.) у систематизованому та ілюстративному ви$
гляді наведено на рисунку 1.

На сьогодні сегменти ісламських фінансів класифі$
куються, вимірюються та регулюються відповідно до
таких видів бізнесу: комерційні банківські послуги;
фінансування торгівлі; страхування; операції на ринку
капіталу; інвестиційно$банківські послуги; операції з ак$
ціонерним і венчурним капіталом. Почавши з простих
банківських продуктів, ісламські фінанси поступово
охопили і таки комерційні сфери, як: ринок капіталів,
управління активами та страхування. При цьому, посту$
пова експансія ісламських фінансових послуг вигляда$
ла так [1]:

— комерційний банкінг — 1970 рр.;
— проєктне фінансування — 1980 рр.;
— ісламське управління активами — 1990 рр.;
— іджара (лізинг) — 2000 рр.;
— сукук / ринок капіталів — 2005 рр.;
— такафул (страхування) — 2010 рр.
На сьогодні ісламські фінансові інститути можуть

функціонувати в різних формах, а саме [1]:
— повноцінні ісламські установи, наприклад: Islami

Bank Bangladesh Ltd, Meezan Bank (Пакистан), Bank
Negara Malaysia (BNM) тощо;

— ісламські вікна в традиційних фінансових устано$
вах, наприклад: Commercial Bank of Dubai (ОАЭ), HSBC,
American Express Bank, ANZ Grindlays, BNP Paribas,
Chase Manhattan, UBS, Kleinwort Benson, Commercial
Bank of Saudi Arabia, Ahli United Bank Kuwait, Riyadh
Bank;

— ісламські дочірні компанії традиційних фінансо$
вих інститутів, наприклад: Citi Islamic Investment Bank
(Бахрейн) — дочірня компанія Citibank, Noriba Bank —
дочірня компанія UBS тощо.

Окремою властивістю ісламських фінансів яка при$
вертає багато уваги є їх швидке зростання, що підтвер$

Рис. 1. Еволюція ісламського банкінгу, фінансових продуктів і послуг, "Нові часи"
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джується статистикою. Так, ісламський банківський
сектор з 2000 по 2009 рік демонстрував щорічне зрос$
тання близько 17,6 % (в той час як активи традиційних
банків розвинутих країн зростають у середньому не
більше ніж на 4—5 % за рік) [16].

Зрозуміло, що основною причиною швидкого зро$
стання є низька статистична база — ще декілька де$
сятирічь тому індустрія була створена буквально з
нуля. Крім того, стабільно високі ціни на нафту, за$
безпечуючи близькосхідним країнам притік нафтодо$
ларів, сприяли накопиченню значних фінансових ре$
сурсів, які активно інвестувалися, в тому числі і в зас$
нування нових фінансових установ індустрії. Проте,
на сьогодні частка активів ісламської банківської
індустрії все ще мала, і становить приблизно 1,25 %
від всієї світової банківської системи. Згідно з дослі$
дженням компанії Ernst&Young, ісламський банкінг
складає також лише незначну частку усіх банківських
активів мусульман. Наприклад, у Саудівській Аравії
активи ісламських банків складають ледь половину
всіх банківських активів, в Індонезії, країні з най$
більшим у світі мусульманським населенням, ісламсь$
кий банківський бізнес сьогодні займає менш ніж 5 %
ринку.

Попри десятиліття стрімкого розвитку, все ще за$
лишаються без чіткої відповіді головні концептуальні
питання: а) чи є доктрина ісламських фінансів конку$
рентоспроможною взагалі і, б) чи здатна вона сфор$
муватися як самодостатня ланка глобального фінан$
сового простору, з ефективним механізмом інтегру$
вання зовнішніх фінансових агентів (або залишиться
виключно нішевим явищем низки регіональних
ринків).

Проте поки що переважна більшість, як науковців
так й експертів міжнародних фінансових організацій,
очікує подальший розвиток індустрії ісламських фінан$
сів, принаймні протягом наступних кількох десятиліть.
Головним чинником цього є збільшення кількості му$
сульманського населення у світі. За даними демографіч$
ного дослідження Pew Research Center, іслам є найш$
видше зростаючою релігією у світі (рис. 2). За умов
лінійної екстраполяції сьогоднішньої динаміки зростан$
ня населення, приріст мусульман до 2050 року складе
73,0%, в той час як приріст усього населення світу —
лише 35,0%.

Така динаміка зростання визначається особливос$
тями демографічного складу мусульманського населен$
ня. Наприклад, за показником вікового розподілу релі$
гійна група мусульман містить найвищій відсоток молод$
шого населення — 34,0% (для порівняння, 27,0% у світі
в цілому), показник рівня фертильності жінок також
значно перевищує середньосвітовий и складає 3.1 про$
ти 2.5 [17].

Сьогодні у світі приблизно 1,8 млрд
мусульман, що складає 24,0% від усього
населення (7,8 млрд). Дослідження Pew
Research Center свідчать, що переважна
їх більшість є релігійно$консервативни$
ми.

Як у будь$якій релігійній групі, зви$
чаї мусульман різняться залежно від ба$
гатьох факторів, включаючи місце про$
живання, але їх всюди об'єднують базові
принципи віри і практика певних реліг$
ійних ритуалів. Однак в інших областях
єдності менше. Так, опитування у 39 краї$
нах щодо впровадження юридичного ко$
дексу на основі ісламського права (шарі$
ату), як офіційного закону країни, дало
різні результати. Наприклад, майже всі
мусульмани в Афганістані (99,0 %),
більшість в Іраку (91,0 %) та Пакистані
(84,0 %) підтримують ісламське право в
якості офіційного закону. Проте, в дея$

ких інших країнах, особливо у Східній Європі та Цент$
ральній Азії, зокрема Туреччині (12,0 %), Казахстані
(10,0 %) та Азербайджані (8,0 %), за це висловлюється
порівняно невелика частка населення [17]. Проте ці
данні свідчать про існування бази цільової аудиторії для
подальшого розширення ринків ісламських фінансових
продуктів.

У багатьох мусульманських країнах (окрім країн
Перської затоки) велика частка населення не має до$
ступу до фінансових послуг — лише 24 % громадян
мають банківський рахунок і 7 % мають доступ до офі$
ційного фінансування, порівняно з 44 % та 9 % відпо$
відно для не мусульманського населення [17]. Також
принципи розподілу ризиків та безпосередній зв'язок
кредиту із заставою означають, що ісламський банкінг
добре підходить для фінансування малого та серед$
нього бізнесу (тим самим сприяючи більш інклюзив$
ному зростанню), а сукук виявився ефективним
інструментом фінансування інфраструктурних
проєктів, що також може сприяти підтримці інвес$
тицій та зростанню.

ВИСНОВКИ
Поштовхом для появи та розвитку індустрії ісламсь$

ких фінансів був процес, що отримав назву "Ісламське
відродження". Значною мірою "ісламське відродження"
другої половини XX ст. було обумовлено розчаруван$
ням світськими національними державами і прозахідни$
ми правлячими елітами, які домінували в мусульмансь$
кому світі протягом попередніх десятиліть і які все час$
тіше виявляли ознаки авторитарних, неефективних пол$
ітичних систем і з відсутньою культурною автентичні$
стю.

Саме на хвилі Ісламського відродження почали ство$
рюватися різноманітні реформістсько$політичні рухи та
проводитися законодавчі реформи на основі шаріату.
Своєю чергою академічне середовище запропонувало
свої ідеї і концепції щодо нових організаційних форм
ведення господарської діяльності, які будуть узгоджу$
ватися з релігійними вимогами.

Попри десятиліття стрімкого розвитку, все ще за$
лишаються без чіткої відповіді головні концептуальні
питання: а) чи є доктрина ісламських фінансів конку$
рентоспроможною взагалі і, б) чи здатна вона сфор$
муватися як самодостатня ланка глобального фінан$
сового простору, з ефективним механізмом інтегру$
вання зовнішніх фінансових агентів (або залишиться
виключно "нішевим" явищем низки регіональних
ринків). Проте поки що переважна більшість як нау$
ковців, так й експертів міжнародних фінансових
організацій очікує подальший розвиток індустрії
ісламських фінансів, принаймні протягом наступних
кількох десятиліть.

Рис. 2. Прогнозовані зміни розміру населення світу, за приналежністю
до релігійних груп, протягом 2010—2050 рр.

Джерело: [17].
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Враховуючи наведені дані, а саме: а) динаміку зрос$
тання у світі мусульманського населення; б) особливості
демографічного складу мусульманського населення та
в) наявність існування бази цільової аудиторії для по$
дальшого розширення ринків ісламських фінансових
продуктів, можна стверджувати, що численні прогнози
щодо подальшого екстенсивного зростання індустрії
ісламських фінансів протягом найближчих десятирічь,
на нашу думку, є цілком об'єктивними.
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MECHANISM OF STARTUP ACTIVITY MANAGEMENT

У статті досліджено сутність стартапу як особливої форми організації підприємницької діяльності.

Проаналізовано існуючі теоретичні підходи до визначення змісту стартапу та виокремлено його харакQ

терні ознаки. Визначено особливості стартапу, які полягають у тому, що такий бізнес, заснований на

реалізації нової ідеї та створення інноваційного продукту, має значний вплив на ринок, адже сприяє форQ

муванню нової ринкової ніші, з огляду на свою новизну працює в умовах значної невизначеності та ризиQ

ку, а його метою є масштабування та злиття з великими міжнародними компаніями для отримання макQ

симального прибутку. З'ясовано стадії становлення та розвитку стартапQкомпанії. Запропоновано компQ

лексний механізм управління діяльністю стартапів, побудований на взаємозв'язку та взаємовпливі

суб'єктів, об'єктів, цілей та завдання стартапу, які досягаються інструментами та методами фінансового

менеджменту, ризикQменеджменту, маркетингу та контролінгу й базуються на урахуванні дії факторів

зовнішнього та внутрішнього середовища.

The essence of startups as special forms of business organization in today's rapidly evolving and innovationQ

based society, are investigates in the article. The existing theoretical approaches to determining the content of

startups are analyzed and their characteristic features are singled out. Specific features that distinguish a startup

from other forms of business organization, in particular from small business, are identified. The peculiarities of a

startup, which are that such a business is based on the implementation of a new idea and the creation of an

innovative product, has a significant impact on the market, because it contributes to the formation of a new

market niche and the goal of it is to scale and merge with large international companies in order to maximize

profits are determined. The stages of formation and development of a startup company are clarified. It is

determined that the activity of a startup is aimed at generating an innovative idea (ideas); development of the

future innovative product and its expert evaluation; marketing researches; developing a model of future business

and its planning; attraction of financial resources; prototyping and testing; product promotion on the market
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Зі стрімким науково$технічним розвитком суспіль$

ства, роль інновацій у всіх сферах життєдіяльності на$
буває першочергового значення, адже вони є головним
драйвером економічного зростання на всіх рівнях на$
ціональної економіки. Відповідно, вимоги часу ставлять
перед суб'єктами господарювання нові виклики, а як
відповідь на це став розвиток особливої форми органі$
зації підприємницької діяльності, що пов'язана із вироб$
ництвом інноваційного продукту та характеризується
швидким темпом розвитку і високим фінансовим резуль$
татом, — стартапу.

Хоча у високорозвинених країнах питання функ$
ціонування стартапів стало активно підніматися в 70$их
роках минулого століття, для України воно набуло
актуальності в останні десятиліття, в період формуван$
ня та впровадження державної політики інноваційного
розвитку вітчизняної економіки. Водночас за цей пері$
од діяльність стартапів залишається мало дослідженою
з точки зору з'ясування механізму управління нею та
характеризується недостатнім рівнем науково$методич$
ного забезпечення. Це, відповідно, обумовлює вибір
теми дослідження та її важливість.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням реалізації стартап проєктів на прак$
тиці було присвячено праці таких зарубіжних фахівців:
С. Бланк [1], Б. Дорф [1], П. Грехем [4], Л. Рейнер [4],
Е. Ріс [2], Р. Фіяксель [5] та ін. Наразі в Україні актуаль$
ністю дослідження стартапів та їхньою особливістю спе$
цифіки менеджменту почали займатися вітчизняні еко$
номісти, зокрема О.А. Гавриш [11], В.В. Дергачова [11],
В.І. Колесник [9], М.О. Кравченко [11], Н.І. Ситник [7],
Р.К. Федоров [12], В.Є. Чазов [6] та інші. Проте варто
відмітити, що попри наявність значного наукового до$
робку, відкритим залишається питання розробки комп$
лексного механізму управління діяльністю стартапів.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мета статті — формування комплексного механіз$

му управління діяльністю стартапів в сучасних умовах
України.

and also risk management. The necessity of forming a mechanism for managing the activities of startups is

substantiated. The article reveals the scientific and practical aspects of the development and implementation of

a mechanism for managing the activities of startups in Ukraine based on the definition of the essence of the term

"startup" and the priority areas of their development in the country. A comprehensive mechanism for managing

the activities of startups, based on the relationship and interaction of subjects, objects, goals and objectives of

the startup, which are achieved by tools and methods of financial management, risk management, marketing

and controlling and based on internal and external factors of business environment are create. It is assumed that

the interactions of these elements, starting from the initial stage of the startup, allows successfully implementing

it and get guaranteed high profits.

Ключові слова: стартап, стартап�компанія, менеджмент, інноваційна діяльність, механізм управління
стартапом.

Key words: startup, startup company, management, innovation, startup management mechanism.

Досягнення мети статті передбачає вирішення та$
ких завдань: 1) виявлення суті та рис стартапу як
підприємницької діяльності; 2) визначення особливо$
стей функціонування стартапів на різних стадіях роз$
витку; 3) формування механізму управління діяльністю
стартапів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Попри те, що на практиці стартап$компанії активно
ведуть бізнесову діяльність, у науковій літературі немає
єдиного підходу до розуміння його змісту та властиво$
стей. Нині існують різні підходи до розуміння суті стар$
тапту, які характеризують інноваційно$функціональний
та часовий аспекти (табл. 1), проте можемо виокреми$
ти, що спільним для більшості науковців є інно$
ваційність, швидкий темп розвитку, швидка окупність
інвестицій та висока рентабельність.

Наявні дефініції залишають поза увагою основні
риси стартап проєктів, які відрізняють його від інших
видів підприємництва. Приміром, експерти американсь$
кого фінансово$економічного журналу "Forbes" визна$
чають стартап за такими характерними ознаками:
проєкт, заснований або такий, що розпочав активну ро$
боту не більше року тому; представляє собою інновац$
ійний бізнес, що руйнує традиційні уявлення про роз$
виток свого сектора; комерційні підприємства з реаль$
ним бізнес$планом, які отримують дохід, рівень якого
не перевищує рівень доходу стартапу; не стали придбан$
ням компаніями та проєктами, керованими приватними
фондами [8].

Н.І. Ситник [7, с. 65] серед ознаки стартапу виділяє
такі:

1. Тимчасовість існування: через декілька років ус$
пішний стартап перетворюється на повноцінну компа$
нію, продається чи стає підрозділом іншої компанії;

2. Орієнтованість на розроблення інноваційного
продукту, що задовольняє певні потребу ринку;

3. Здатність до масштабованості бізнесу і високий
потенціал розвитку. Стартапи — "швидкий" бізнес, ос$
кільки середній термін їх створення становить 3—4 мі$
сяці, а у разі високотехнологічного бізнесу — до року.
На перших етапах існування вони можуть швидко зрос$
тати, незважаючи на обмеженість фінансових, людсь$
ких та матеріально$технічних ресурсів;
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4. Нестійке становище на ринку і невизначеність
існування.

Узагальнюючі вищезазначене, вважаємо за доціль$
не навести перелік рис, які притаманні стратапам, ви$
окремлені В.І. Колесником [9, с. 57—58]: носії бізнес$
ідеї (стартапери) не завжди є (будуть) керівниками
реально працюючого підприємства; носії бізнес$ідеї заз$
вичай шукають інвестора (покупця бізнесу) для прак$
тичної реалізації своєї ідеї; інвестування в стартап по$
в'язане з суттєвим ризиком, тому часто виникає потре$
ба співпраці команди стартапу з венчурними інститу$
ціями економіки; здатність бізнес$моделі, яка трансфор$
муватиме ідею в реально працюючий бізнес, до масшта$
бування — це необхідна умова ліквідності стартапу як
товару на ринку, один з найперших інтересів потенцій$
ного покупця стартапу; мета стартапу в класичному її
варіанті — продаж бізнесу (працюючої бізнес$моделі);
роботу стартапу забезпечує міжфункціональна коман$
да в умовах невизначеності.

Відтак на відміну від інших форм ведення підприєм$
ницької діяльності, зокрема малого бізнесу, стартап:
заснований на реалізації нової ідеї та створенню інно$
ваційного продукту, що дозволяє вирішити нову прак$
тичну проблему, переважно працює у сфері високих тех$
нологій та ІТ, метою діяльності здебільшого стає мас$
штабування та злиття з великими міжнародними ком$
паніями, має значний вплив на ринок, адже сприяє фор$
муванню нової ринкової ніші та з огляду на свою но$
визну працює в умовах значної невизначеності та ризи$
ку. Відповідно, діяльність такого проєкту спрямована
на генерування інноваційної ідеї (ідей); розроблення
майбутнього інноваційного продукту і його експертно$
го оцінювання; маркетингові дослідження; розроблен$
ня моделі майбутнього бізнесу та його планування; за$
лучення фінансових ресурсів; створенні прототипів та
їх випробуванні; просуванні продукту на ринок; ризик$
менеджмент.

Крім того, для ефективної організації цієї діяль$
ності, визначення можливостей розвитку та координації
дій підприємці повинні зважати, що загалом стартап в
своєму розвитку проходять певну послідовність стадій,
які складають його "життєвий цикл".

Досі серед науковців та практиків немає єдиного
підходу до визначення стадій та етапів розвитку стар$

тапу. Зокрема, Е. Ріс [2] визначає сім стадій розвитку
стартапу, замкнутих по кінцях: 1. Поява ідеї. 2. Ство$
рення прототипу і його апробація. 3. Створення продук$
ту. 4. Оцінка ринку. 5. Оцінка результатів продажів про$
дукту на ринку. 6. Висновки за підсумками продажів: по$
милки, питання, пропозиції. 7. Висновок про закінчен$
ня продажу продукту і перехід до нової ідеї. Проте таке
визначення стадій розвитку стартап$проєкту базується
на стадіях життєвого циклу продукту без повного ура$
хування специфіки функціонування такого бізнесу.

За даними першого міжнародного дослідження
успіхів і невдач стартапів "Startup Genome Report" [10]
визначено шість стадій життєвого циклу стартапу:

1. Відкриття (Discovery). Характеризується відкрит$
тям нової ідеї, створенням першого прототипу майбут$
ньої продукції.

2. Оцінка і підтвердження цінності (Validation). По$
лягає в апробації продукції на обраної вибірці майбутніх
споживачів.

3. Ефективна достатність (Efficiency). На цій стадії
оцінюється ефективність використання споживачами
продукту, внесення необхідних коригувань і доповнень.
Доведення продукту до повністю готового стану.

4. Масштабування (Scale). Відбувається випуск про$
дукту на ринок.

5. Підтримання (Sustain). Виконується за рахунок ак$
тивної маркетингової стратегії та рекламних ходів, робо$
ти великої команди та високої прибутковості діяльності.

6. Збереження прибутковості (Conservation). Після
того, як продукт на ринку "відпрацював" себе, і тенден$
ція попиту стабільно знижується, необхідно зберегти
прибутки, що можливо шляхом продажу стартапу або
злиття з крупними компаніями.

Проте, узагальнене та найбільше розгорнуте визна$
чення життєвих стадій стартапу, яке може бути засто$
соване для різних стартап проєктів наводять О.А. Гав$
риш, В.В. Дергачова, М.О. Кравченко та ін. [11, с. 29—
30] у таблиці 2.

Проте, попри чітке розуміння етапів функціонуван$
ня та розвитку стартапів, варто ураховувати, що за ста$
тистикою в 91% випадків стартап$проєкти так і не реалі$
зовуються на стадії запуску внаслідок низького рівня
ділової підготовки команди і слабкого менеджменту, і
лише в 9% — через помилки в НДДКР (R&D — research

Автор Поняття 
С. Бланк і  
Б. Дорф  

Стартап – тимчасово створена структура, що займається 
пошуком масштабованої, відновлюваної та рентабельної 
бізнес-ідеї 

Е. Ріс Стартап-компанія – будь-яка новостворена організація, 
призначена для розроблення нового продукту або послуги в 
умовах крайньої невизначеності 

П. Грехем Стартап – це компанія, орієнтована на швидке зростання 
Л. Рейнер Стартап – це компанія, що зазвичай займається дизайном та 

впровадженням інноваційних процесів розвитку, валідизації 
та дослідження ключових ринків 

Р. Фіяксель Стартап – це новий бізнес, в основу розвитку якого 
покладена інноваційна ідея або технологія, здатна 
забезпечити стійку конкурентну перевагу 

Є. Чазов  Стартап – нова, нещодавно створена компанія (можливо ще 
не зареєстрована офіційно, але яка планує стати офіційною), 
що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних 
технологій, володіє обмеженою кількістю ресурсів (як 
людських, так і фінансових) і планує виходити на ринок. 
Впроваджувані нею інноваційні технології можуть бути 
глобальними або локальними 

Н. Ситник Стартап – тимчасова організація з високим інтелектуальним 
потенціалом, призначена для побудови стійкої 
масштабованої бізнес-моделі шляхом реалізації ідеї у вигляді 
інноваційного продукту 

А. Касич  Стартап – це процес для реалізації абсолютно молодого 
проекту за короткий термін з мінімальними 
капіталовкладеннями 

Таблиця 1. Підходи до трактування суті стартапу

Джерело: систематизовано за [1—7].
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and development) [12]. Це свідчить про недостатнє ро$
зуміння підприємцями особливостей менеджменту та$
кого проєкту та вимагає формування комплексного ме$
ханізму управління діяльністю стартапів.

 Ключовими елементами такого механізму, на наш
погляд є суб'єкти, об'єкти, цілі та завдання стартапу,
бізнес$планування, фінансовий менеджмент, ризик$ме$
неджмент, маркетинг та контролінг, що базуються на
урахуванні впливу зовнішніх та внутрішніх факторів
(рис. 1). Взаємодія цих елементів, починаючи з почат$
кової стадії дозволяє успішно реалізувати стартап
проєкт та отримати гарантовано високі прибутки від
його діяльності.

Суб'єктами стартапу є особи, що забезпечують його
діяльність: засновники або власники проєкту, персонал
компанії та інші контрагенти, що надають інвестиційну,
правову, маркетингову, ресурсну та іншу підтримку.
При цьому об'єктом виступає інноваційний продукт,
технологій, нові знання та інші форми інтелектуально$
го продукту, що мають високу практичну цінність та ко$
ристуватимуться попитом у майбутньому.

Мета функціонування стартапу є стратегічною й
тактичною. Перша передбачає стабільне зростання
проєкту та підвищення його ринкової вартості при мак$
симального прибутку, тоді як тактичною є просування
та виживання на ринку.

Досягнення мети у залежності від стадій розвитку
стартапу вимагає реалізації завдань щодо досягнення
коротко$, середньо$ та довгострокових цілей діяльності.
Серед короткострокових можемо виділити: створення
ідеї нового продукту; маркетингові дослідження ринку;
розробка і початок реалізації бізнес$плану; пошук фінан$
сування та залучення інвестицій; реєстрація підприєм$
ства; підбір персоналу; інноваційні дослідження.

До середньострокових завдання належать: макси$
мальна реалізація внутрішнього потенціалу; посилення
інноваційної діяльності; розширення фінансування і
збуту; розширення штату працівників та їх функціональ$
ної спеціалізації; просування продукту на ринок і фор$
мування ринкової ніші.

У довгостроковому періоді завданнями роботи стар$
тапу виступають: оптимізація виробничої та збутової
діяльності; формалізація процесів управління й передача
їх залученим фахівцям; формування стабільної орга$
нізаційної структури та повного кадрового забезпечення;
досягнення позитивного іміджу на ринку; диверсифікація
інноваційної діяльності; пошук стратегічного інвестора.

З огляду на це, важливими складовими механізму уп$
равління діяльністю стартапів є бізнес$планування, мар$
кетингова діяльність, фінансове забезпечення та ризик$
менеджмент, які повинні ураховувати вплив зовнішніх
та внутрішніх чинників. На наш погляд, важливими зов$
нішніми чинниками є:

1. Державне регулювання — на законодавчому,
інституційному та організаційно$економічному рівні
визначає діяльність стартапів. Проте в Україні система
державного управління має низку проблем, насамперед:
відсутність механізмів створення та просування інно$
вацій загалом, так і з допомогою стартапів зокрема;
відсутність пріоритетної підтримки цього інструменту
інноваційної діяльності як головного джерела зростан$
ня національної економіки; недостатнє правове забез$
печення організації стартапів, високий рівень бюрокра$
тизму та корумпованості, недостатній рівень захист прав
інтелектуальної власності та ін.

2. Ринкове середовище включає потенціал для
формування попиту на продукт стартапу, вподобання
та потенційні потреби споживачів, їх купівельну спро$

Етап Діяльність Результат 
Підготовчий етап. 
Формування ідеї 
 

Підготовка ідеї до втілення в 
продукт; формування 
команди; дослідження 
потенціалу ринку; пошук 
варіантів інвестування 

«Дорожня карта» розвитку стартапу; 
план розвиту продукту; оцінка 
ризиків; розуміння споживачів та їх 
потреб; загальне розуміння каналів 
просування і продажів продукту 

1. Розроблення 
мінімально 
життєздатного 
продукту (MVP) 

Створення мінімального 
життєздатного продукту; 
тестування навичок та 
злагодженості команди 
ініціаторів стартапу 

Проаналізований ринок; злагоджена 
команда; перша версія працюючого 
продукту; орієнтовна бізнес-модель; 
перші споживачі; опрацьована 
стратегія виходу на ринок; підібрані 
потенційні інвестори 

2. Адаптація 
продукту 
стартапу до ринку 
(PMF) 

Розроблення бізнесмоделі; 
розширення команди; 
доопрацювання продукту 

Повноцінний 
конкурентоспроможний продукт; є 
попит та інтерес з боку споживачів; 
сформована бізнес-модель та 
стратегія розвиту 

3. Забезпечення 
динаміки 
зростання 

Забезпечення темпів 
зростання стартапу; 
розширення до рівня 
підприємства; активність на 
внутрішньому ринку; вихід 
на зовнішній ринок 

Відкриття офісів компанії на 
ключових ринках; прибутковість; 
динаміка ключових показників, які 
підтверджують життєздатність та 
зростання стартапу; міцна команда; 
налагоджені канали просування 

4. Зрілість 
стартапу, початок 
функціонування 
як звичайного 
бізнесу 

Формування повноцінного 
підприємства; розроблення 
стратегії подальшого 
розвитку 

Відпрацьована стратегія і бізнес-
процеси; сформована модель для 
подальшого масштабування; значне 
збільшення обсягів продажів; висока 
прибутковість 

5. Масштабування Боротьба з конкурентами; 
укріплення ринкових 
позицій; захоплення нових 
ринків 

Закріплення компанії як лідера у 
своїй ніші на всіх ринках; відкриття 
представництв в різних країнах; 
збільшення чисельності персоналу; 
підготовка до продажу або публічне 
акціонування 

6. Вихід або 
публічне 
акціонування 
(ІРО) 

Зміна або розширення кола 
акціонерів компанії 

Викуп або продаж компанії; 
розміщення акцій на фондовій біржі; 
повернення вкладень венчурним 
інвесторами 

Таблиця 2. Характеристика етапів розвитку стартапу

Джерело: [11].
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можність, конкурентне середовище, можливості дивер$
сифікації та розширення маркетингової діяльності, у
тому числі за кордоном.

3. Інвестиційні можливості сатрапів мають визначаль$
не значення, адже зазвичай фінансування діяльності стар$
тапів здійснюється за рахунок зовнішніх джерел. Такими
може бути венчурні фонди (інвестують у стартапи або в
інші інноваційні підприємства, діяльність яких потенцій$
но може бути високоприбутковою, але пов'язана з висо$
ким ризиком), сід$фонди (високоризиковане інвестуван$
ня у стартапи на початкових етапах їх розвитку), крауд$
фандинг ("народне" інвестування, коли потрібна сума для
реалізації проєкту збирається численними донорами на
добровільних засадах, зазвичай, через Інтернет) [7],
бізнес$ангели (приватні особи, який вкладає в невеликі по$
рівняно з венчурними фондами інвестиції за незначну ча$
стку в стартапі), а також бізнес$акселератори (установи
і/або організовані ними програми інтенсивного розвитку
компаній шляхом менторства, навчання, фінансової та ек$
спертної підтримки, що надається в обмін на частку в кап$
італі компанії), банківські кредити та державне фінансу$
вання. Проте в Україні можливості для реалізації цих
фінансових інструментів залишається наднизькою через
недосконалість державного управління та невисокий
рівень довіри з боку інвесторів.

4. Інфраструктура — успішне функціонування стар$
тапів в аспекті здійснення науково$технічної та іннова$
ційної діяльності вимагає існування належного інфраст$
руктурного забезпечення. До числа таких утворень мо$
жуть входити бізнес$інкубатори і технопарки, бізнес$ак$
селератори та школи стартапів. Вони можуть надавати ма$
теріально$технічну, інтелектуальну, фінансову підтримку
стартапів на початкових етапах становлення, а також на$
давати консультації на здійснювати навчання для май$
бутніх стратаперів щодо організації роботи компанії.

Внутрішніми факторами, від яких залежить ефек$
тивність розвитку стартап компанії, є: 1) здатність до

ДіР (досліджень та інновацій) — визначає можливості
до інноваційної діяльності компанії та стан науково$
технологічних рішень, що лежать в основі ідеї старта$
пу, їх наукову та практичну новизну, технологічну пе$
ревагу над конкурентами; 2) людський капітал — харак$
теризує рівень креативності, ініціативності та підприє$
мницької активності ініціаторів стартапу та рівень ком$
петентності персоналу підприємства, його згуртова$
ності, цілеспрямованості та наполегливість кожного ж
суб'єктів стартапу тощо; 3) матеріально$виробничий по$
тенціал — визначається можливістю доступу до необ$
хідного технологічного устаткування, наявністю парт$
нерських зв'язків контрагентами, що мають необхідні
виробничі потужності для виробництва об'єкта діяль$
ності стартапу; 4) маркетинговий потенціал — формує
можливість адекватного та повного аналізу ринку, виз$
начення ринкової кон'юнктури, успіх процесу просуван$
ня та збуту продукту або технології на ринку. Він виз$
начається знанням ринку ініціаторами стартапу, їх здат$
ністю налагодити ринкову взаємодію та сформувати
маркетингову стратегію; 5) фінансово$економічний по$
тенціал — визначається у ході бізнес$планування на ос$
нові прогнозу результатів фінансово$господарської
діяльності стартапу за стадіями життєвого циклу. Він
включає оцінку фінансових результатів, рівня окупності
проєкту, прибутковості/збитковості, аналіз витрат та
пошуку джерел їх оптимізації тощо.

Таким чином, діяльність стартапу перебуває під
впливом значної кількості факторів як внутрішнього,
так і зовнішнього середовища. Тому ініціаторам стар$
тапів на початкових стадіях варто зважати на фактори
позитивного та негативного впливу на проєкт й на основі
цього вибудовувати систему менеджменту проєкту на
основі бізнес$планування, ризик$менеджменту, фінан$
сового менеджменту, маркетингу, моніторингу та кон$
тролю результатів роботи стартапу, щоб процес його
розвитку був максимально ефективним.

Рис. 1. Комплексний механізм управління діяльністю стартапів

Джерело: розроблено авторами.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, на основі аналізу наукової літератури, при$
свяченій темі розвитку та функціонування стартапів,
встановлено його зміст, характерні ознаки та стадії роз$
витку стартап$компаній. Відповідно, визначено, що її
діяльність спрямована на генерування інноваційної ідеї
(ідей); розроблення майбутнього інноваційного продук$
ту і його експертного оцінювання; маркетингові до$
слідження; розроблення моделі майбутнього бізнесу та
його планування; залучення фінансових ресурсів; ство$
ренні прототипів та їх випробуванні; просуванні продук$
ту на ринок; ризик$менеджмент.

Зважаючи на специфіку роботи та "життєвого циклу"
стратапів, авторами запропоновано комплексний механізм
управління їх діяльністю, який включає наступі елементи:
суб'єкти, об'єкти, цілі та завдання стартапу, маркетинг та
менеджменту, заснованих на урахуванні зовнішніх та
внутрішніх факторів впливу. Взаємодія цих елементів, від
початку створення стартапу дозволяє успішно його реа$
лізувати та досягти високої рентабельності діяльності.

Водночас ефективність запропонованого механізму
визначається здатністю стартапера реагувати на чинни$
ки зовнішнього та внутрішнього середовища за допо$
могою інструментів та методів бізнес$планування, ри$
зик менеджменту, фінансового менеджменту, марке$
тингу та контролінгу. Тому детальне вивчення вказаних
методів управління становить перспективи подальших
наукових досліджень.
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У статті акцентується увага на проблематиці ефективного делегування бюджетних ресурсів органам

місцевого самоврядування через розподільчі фінансові заходи. Досліджено сутнісні детермінанти міжбюдQ

жетних трансфертів. Здійснено лапідарну характеристику основних видів міжбюджетних трансфертів в

Україні. Обгрунтовано специфіку надання дотацій та субвенцій в розрізі основних категорій бюджетних

видатків. Проведено моніторинг базових індикаторів дохідної частини місцевих бюджетів з ідентифікаQ

цією частки державних трансфертів. Це дало змогу виявити специфіку трансформації міжбюджетних

трансфертів у 2020 році за рахунок фінансових асигнувань від Європейського Союзу, урядів іноземних

держав, міжнародних організацій. Встановлено посилення ролі податкових платежів у фінансовому розQ

витку територіальних громад, що є перспективним заходом їх бюджетноQподаткової автономізації.

Здійснено компаративний аналіз найбільших за фінансовим обсягом міжбюджетних трансфертів. ЗаQ

пропоновано тактичні та стратегічні заходи удосконалення міжбюджетних відносин в Україні на базі

раціоналізації трансфертної політики та диверсифікації податкових повноважень органам місцевого саQ

моврядування.

The article focuses on the issue of effective delegation of budgetary resources to local governments through

distributive financial measures. It has been established that the most significant state measures in the field of

education, health care, landscaping, social protection, etc. are financed from the local budget. Thus, a promising

phenomenon today is the concentration of local governments to accumulate their own financial resources

sufficient to support their activities.

The article investigates the theoretical and organizational determinants of intergovernmental transfers. A

lapidary description of the main types of intergovernmental transfers in Ukraine has been made. The specifics of

providing subsidies and subventions in terms of the main categories of budget expenditures are substantiated.

The basic subsidy is considered to be the main tool for increasing the fiscal capacity of local budgets by introducing

a mechanism for horizontal equalization of the tax capacity of territories.

The main indicators of the revenue side of local budgets were monitored with the identification of the share

of state transfers. This made it possible to identify the specifics of the transformation of intergovernmental

transfers in 2020 through financial allocations from the European Union, foreign governments and international

organizations. The strengthening of the role of tax payments in the financial development of territorial

communities has been established, which is a promising step of their budget and tax autonomy. A comparative

analysis of the largest financial intergovernmental transfers is carried out.

Tactical and strategic measures to improve interQbudgetary relations in Ukraine on the basis of streamlining

transfer policy and diversification of tax powers to local governments are proposed. Among them are the following:

implementation of fiscal federalism, further improvement of budget decentralization mechanisms, improving
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Новітні пріоритети побудови ефективної бюджет$

но$податкової системи в контексті стимулюючого впли$
ву на розвиток адміністративно$територіальних утво$
рень, суб'єктів бізнесу і підприємництва потребують
адекватного державного регулювання в частині акуму$
ляції та перерозподілу фінансових ресурсів. Наразі ук$
раїнському прагматизму притаманним є явища дефіци$
ту фінансових потоків як окремих об'єднаних територ$
іальних громад, регіонів, так і держави загалом. Така
дилема посилюється в умовах глобальної протидії пан$
демії COID$19 (різним штамам коронавірусної хворо$
би), поряд з цим, міжбюджетні відносини потерпають
від корупційних факторів, ефективний розвиток громад
потребує інформатизації та інноватизації в частині на$
рощування власного фінансового потенціалу. Децент$
ралізація та усі супутні процеси в Україні націлюють на
ефективний економічний розвиток новоутворених (ук$
рупнених) районів і громад у перспективі, однак, на часі
гострою постає проблема забезпечення балансу між
повноваженнями органів державної влади та органів
місцевого самоврядування й видатками відповідних бюд$
жетів. У контексті окресленого значну роль відіграють
питання надання міжбюджетних трансфертів, що транс$
формуються певною парадоксальністю: з однієї сторо$
ни, важливою є фінансова підтримка потребуючих рег$
іонів з боку держави, з іншої — пріоритетним завдан$
ням виступає бюджетно$податкова автономізація тери$
торіальних утворень в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико$концептуальні підходи та методичні

аспекти щодо формування системи міжбюджетних
відносин і розподілу трансфертів, питання бюджетно$
го регулювання, проблематику нарощування фінансо$
вого потенціалу органів місцевого самоврядування дос$
ліджували такі вітчизняні фахівці та науковці: Ю. Ген$
кул [7], В. Глухова [4], В. Кравців [10], Ю. Кравченко
[4], І. Любчак [1], Л. Маршук [1], В. Опарін [8], В. Пись$
менний [5], Я. Сарнецька [8], І. Сидор [3], О. Сидоренко
[2], І. Сторонянська [10], О. Шелест [2] та багато інших.

Однак, прагматика побудови ефективних міжбюд$
жетних відносин в Україні в умовах децентралізації вла$
ди та активізації діяльності органів місцевого самовря$
дування потребує постійного моніторингу. Важливою
складовою дослідження виступає пошук оптимальних
шляхів політики надання трансфертів у вертикальній та
горизонтальній розподільчій площині. Сучасна архітек$
тоніка міжбюджетних трансфертів у контексті надання
дотацій та субвенцій потребує імплементації обгрунто$
ваних підходів з урахуванням зарубіжного досвіду. Нині
існує тактична та стратегічна потреба в посиленні фінан$
сової автономії діяльності органів місцевого самовря$
дування та нарощуванні економічного потенціалу об$
'єднаних територіальних громад. Впродовж тривалого
часу в Україні залишаються малодослідженими питан$
ня гармонізації взаємовідносин державного бюджету з
місцевими бюджетами, що є особливо актуальним в умо$
вах фінансової нестабільності та масштабних делегувань
центральною владою повноважень органам місцевого
самоврядування.

the administration of local taxes and fees, increasing the accountability of central and local governments,

involving the population in active regional development policy, digitalization of the fiscal system at the state

and municipality levels, etc.

Ключові слова: місцеві фінанси, міжбюджетні трансферти, фіскальний федералізм, бюджетна децентра�
лізація, податкоспроможність регіону, фінансова самостійність.

Key words: local finances, interbudgetary transfers, fiscal federalism, budget decentralization, tax capacity of
the region, financial independence.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження архітектоніки міжбюд$

жетних трансфертів у контексті їх регулюючого (сти$
мулюючого) впливу на фінансову самостійність адміні$
стративно$територіальних утворень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Адаптація фіскального простору держави до сучас$
них умов соціально$економічного розвитку має врахо$
вувати принципи і методи провідних країн світу та ба$
зуватися на новаторстві бюджетно$податкової політи$
ки. Ключовою компонентою бюджетного механізму є
міжбюджетні відносини, що представляють собою сис$
тему зв'язків між органами державної влади та органа$
ми місцевого самоврядування в напрямі забезпечення
відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, які вони
потребують для дієвого виконання покладених на них
обов'язків і функцій. Важливо акцентувати, що від
якості організації системи міжбюджетних відносин без$
посередньо залежить ступінь фінансової автономії
органів місцевого самоврядування, а також їх спро$
можність забезпечувати мешканців відповідними блага$
ми.

Місцеві бюджети відіграють важливу роль у кожній
країні, тому що вони є фінансовим підгрунтям місцево$
го самоврядування та одним із важелів перерозподілу
валового внутрішнього продукту. Саме за допомогою
використання міжбюджетних трансфертів на місцево$
му рівні врегульовуються питання компенсації бюдже$
там нижчого рівня витрат на здійснення делегованих
повноважень, вартість яких перевищує бюджетні мож$
ливості органів місцевого самоврядування, а також ви$
рішуються проблеми, спричинені нерівномірністю у мо$
білізації доходів бюджету, та соціальні проблеми, по$
в'язані зі специфічними рисами розвитку регіонів і їх
фінансово$економічною спроможністю [1, с. 1100].

Однак у випадку відсутності в достатньому обсязі
власних доходів видатки місцевих бюджетів перекрива$
ються за рахунок надання трансфертів із державного
бюджету. У сучасних умовах трансферти посідають
важливе місце у міжбюджетних відносинах, вони є ос$
новним методом бюджетного регулювання і відіграють
важливу роль у формуванні доходів місцевих бюджетів
[2, с. 661]. Трансферт можна тлумачити як комплекс
фінансових ресурсів, що делегуються з державного
бюджету до місцевих бюджетів та (або) навпаки, з ме$
тою відповідного вирівнювання доходів та видатків.

Міжбюджетні трансферти розглядаються як важ$
ливий інструмент бюджетного регулювання, що безпо$
середньо впливає на забезпеченість громадян су$
спільними послугами та виконання важливих економіч$
них і соціальних програм [3, с. 365]. Міжбюджетними
трансфертами називають бюджетні кошти, які безоп$
латно та безповоротно передаються з одного бюджету
до іншого. На практиці це здійснюється для недопущен$
ня виникнення або уникнення постфактум горизонталь$
них і вертикальних дисбалансів, тобто невідповідності між
обсягами бюджетних коштів того чи іншого рівня влади
та повноваженнями, які на нього покладаються в процесі
розподілу компетенцій і відповідальності [4, с. 82].
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Міжбюджетні трансферти відіграють принципово
важливу роль у системі місцевих фінансів: використо$
вуються для того, аби доходи відповідали видатковим
повноваженням різних рівнів влади. Основна проблема,
яка сьогодні характерна для цього інструмента фінан$
сового вирівнювання — корупційна складова витрачан$
ня (причому мова йде про зловживання чиновників при
визначені тих чи інших цілей, брак прозорості та неза$
довільна підзвітність громадськості) [5, с. 26].

Міжбюджетні трансферти поділяються на чотири
види: дотації (базова і реверсна); субвенції; кошти, що
передаються до Державного бюджету України та місце$
вих бюджетів з інших місцевих бюджетів; додаткові до$
тації. Основу міжбюджетних трансфертів формують

базова та реверсна дотації, які призначені для горизон$
тального вирівнювання податкоспроможності тери$
торій і функціонують між державним та місцевими бюд$
жетами й навпаки. Базова дотація надається з держав$
ного бюджету місцевим бюджетам, причому ресурсним
підгрунтям для її перерахування є загальнодержавні
податки і збори, що надходять до загального фонду дер$
жавного бюджету [6].

Комплексно архітектоніку трансфертів, що нада$
ються з Державного бюджету України місцевим бюд$
жетам можна систематизувати в таблиці 1.

Базова дотація вважається основним інструментом
підвищення фіскальної спроможності місцевих бюд$
жетів шляхом запровадження механізму горизонталь$

Таблиця 1. Лапідарна характеристика основних видів міжбюджетних трансфертів в Україні

Джерело: складено на основі [6; 7].

№ Вид трансферту Лапідарна характеристика 
1 Дотація Дотація – це кошти, що передаються з одного бюджету іншому, 

у твердій сумі й безповоротно для остаточного збалансування 
бюджету. 
Бюджетним кодексом України передбачено певні види дотацій:  
• базова дотація;  
• реверсна дотація;  
• додаткова дотація 

2 Субвенції на здійснення 
державних програм 
соціального захисту 

Надання пільг та житлових субсидій населенню: на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу; на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення 
побутового сміття тощо. До цієї категорії також відноситься 
надання пільг з послуг зв’язку 

3 Додаткова дотація на 
компенсацію втрат 
доходів місцевих 
бюджетів внаслідок 
надання пільг, 
встановлених державою 

Надання державою податкових пільг, які зменшують доходи 
місцевих бюджетів, має супроводжуватися наданням додаткової 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 
компенсацію відповідних втрат доходів місцевих бюджетів 

4 Субвенція на виконання 
інвестиційних проектів 

Грунтується на таких основних принципах: 
1) об’єктивності та відкритості; 
2) єдності; 
3) збалансованого розвитку; 
4) цільового використання коштів 

5 Освітня субвенція Спрямовується на оплату поточних видатків закріплених типів 
навчальних закладів і розподіляється між відповідними 
бюджетами на основі формули, яка компонується за рахунок 
таких параметрів: 1) кількість учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських 
пунктах; 2) наповнюваність класів; 3) коригуючі коефіцієнти 

6 Субвенція на підготовку 
робітничих кадрів 

Спрямовується на оплату поточних видатків професійно-
технічних та інших навчальних закладів державної та 
комунальної власності, які надають послуги з підготовки 
кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення 

7 Медична субвенція Може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації 
мережі закладів охорони здоров’я. Медична субвенція 
розподіляється між відповідними ланками бюджетів на основі 
закріпленої формули, яка базується на таких параметрах:  
1) кількість населення відповідної адміністративно-
територіальної одиниці; 2) коригуючі коефіцієнти, що враховують 
відмінності у вартості надання медичної допомоги; 3) особливості 
надання медичної допомоги у гірських населених пунктах 

8 Субвенція на 
забезпечення медичних 
заходів окремих 
державних програм та 
комплексних заходів 
програмного характеру 

Розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули 
та з урахуванням наступних показників: 1) кількість хворих;  
2) кількість населення відповідної адміністративно-
територіальної одиниці 

9 Субвенція на 
фінансування заходів 
соціально-економічної 
компенсації ризику 
населення, яке проживає 
на території зони 
спостереження 

Субвенція спрямовується бюджетам адміністративно-
територіальних одиниць, на територію яких поширюється зона 
спостереження атомних електростанцій державного 
підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» 

10 Субвенція на проєкти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та 
утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування  
(50 відсотків), інші додаткові дотації та субвенції 
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ного вирівнювання податкоспроможності територій за
індексом податкоспроможності. Цей індекс розрахо$
вується в межах таких місцевих бюджетів, як обласні,
бюджети міст обласного значення, бюджети об'єднаних
територіальних громад, районні бюджети. Такий підхід
до надання базових дотацій дає змогу враховувати особ$
ливості, притаманні конкретним адміністративно$тери$
торіальним утворенням. Реверсна дотація пов'язана з
передачею коштів з місцевого бюджету до державного
бюджету для горизонтального вирівнювання податкос$
проможності територій [7, с. 211].

Деякі науковці [8, с. 67] звертають увагу на недолік
системи міжбюджетних трансфертів, що грунтується на
єдиних соціальних стандартах, властивий всім країнам,
незалежно від рівня їх економічного розвитку. Це зу$
мовлено тим, що подібна система підриває стимули до
ефективного господарювання: в разі браку ресурсів за
встановленими нормативами буде надано дотацію, а їх
"надлишок" відносно цих нормативів буде вилучено. В
результаті чого, адміністративні утворення й населені
пункти з обмеженими ресурсами не переймаються та не
опікуються потребами нарощення потенціалу — скільки
не вистачає коштів, стільки й делегують. Парадокс про$
являється в апатичності власного розвитку, оскільки
громади (райони), які мають кращий потенціал, теж не
напружуються щодо його раціонального використання,
адже "зайве" заберуть.

Субвенції є міжбюджетними трансфертами для ви$
користання на певну мету в порядку, визначеному ор$
ганом, який прийняв рішення про надання. Здебільшо$
го, вони надаються для здійснення державних програм
соціального захисту (наприклад, пільги та житлові суб$
сидії населенню на придбання пічного побутового па$
лива і скрапленого газу, оплату електроенергії, природ$
ного газу та комунальних послуг, пільги з послуг зв'яз$
ку та інші пільги). Значно менші суми йдуть на будівниц$
тво, реконструкцію, ремонт й утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах, утриман$
ня об'єктів спільного користування та виконання інвес$
тиційних програм з місцевих бюджетів [5, с. 28].

Відповідно до звітно$статистичних даних, вагому
роль у формуванні доходів місцевих бюджетів впродовж
2015—2018 років відігравали офіційні трансферти (53—
9%). Однак податкова компонента місцевих бюджетів
посилилась у 2019—2020 роках, зокрема їх частка у 2020 році

становила понад 60% від загальної суми місцевих до$
ходів, тоді як частка офіційних трансфертів знизилась
на 12,47% у порівнянні з попереднім періодом і стано$
вила майже 34% (див. рис. 1).

Однак, за умов врахування такого різновиду фінан$
сового інструменту як офіційні трансферти від Євро$
пейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнарод$
них організацій, донорських установ не зовсім доціль$
но говорити про домінування податкових надходжень
над трансфертами у архітектоніці доходів місцевих бюд$
жетів.

Аналіз практичної компоненти міжбюджетних
відносин в Україні дав змогу ідентифікувати найбільші
за фінансовим обсягом трансферти. Зокрема, у 2020 році
було делеговано з державного бюджету освітню суб$
венцію в розмірі 81,2 млрд грн, що еквівалентно 50% за$
гальної суми перерахованих трансфертів у звітному році
(160,9 млрд грн). Також значним було фінансування
ремонту доріг за рахунок субвенції (22,2 млрд грн) та
перерахування медичної субвенції (14,6 млрд грн), що
можна помітити з динаміки на рисунку 2.

Динамізм міжбюджетних трансфертів у 2019 році
характеризувався інакшим чином, зокрема на освітню
субвенцію було виділено 70,4 млрд грн або 27% від за$
гального обсягу, на медичну субвенцію — 56,1 млрд грн
(21,5%), на субвенцію на допомогу сім'ям з дітьми
54,9 млрд грн (21%), інші найбільш сумарно$виражені
трансферти відображено на рисунку 3.

Таким чином, компаративний аналіз засвідчив, що у
2020 році сума міжбюджетних трансфертів була мен$
шою на 61,6% у порівнянні з попереднім роком. Крім
того у 2020 році міжбюджетні трансферти були транс$
формовані фінансовою допомогою на протидію на$
слідкам пандемії коронавірусної хвороби (субвенція на
кисень лікарням, на медобладнання, на здійснення доп$
лат медичним працівникам тощо), збільшився обсяг
фінансування ремонту доріг у 1,5 раза та освітньої суб$
венції в 1,15 раза. Однак спостерігалося суттєве змен$
шення медичної субвенції — в 2,6 раза. Також зазначи$
мо, що в аналізованих періодах було здійснено міжбюд$
жетні трансферти у вигляді субвенцій на житло учас$
никам бойових дій (у т.ч. АТО/ООС) та учасникам Ре$
волюції Гідності.

Проте, повертаючись до дослідження питомої ваги
міжбюджетних трансфертів, зазначимо, що вона вик$

Рис. 1. Компонування доходів місцевих бюджетів за рахунок трансфертів та податкових платежів, млрд грн

Джерело: складено на основі [9].
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ликає неоднозначні думки у загальному обсязі доходів
бюджетів різних рівнів. У федеративних країнах, на$
приклад, в Австрії їх розподіл між центральним, регіо$
нальними і місцевими бюджетами становить 0,45%,
81,05% та 64,99%, у Бельгії — 0,13%, 62,73% і 47,26%, в
Німеччині — 0,66%, 14,62% і 37,48%, у Швейцарії —
0,64%, 24,24% і 10,97%. В унітарних країнах найбільша
питома вага міжбюджетних трансфертах в доходах
місцевих бюджетів характерна для Данії (58,46%), Ес$
тонії (81,54%), Люксембургу (52,76%) та Нідерландів
(71,42%), менше 50% — в Ізраїлі, Італії, Латвії, Норвегії,
Польщі, Португалії, Угорщині, Чеській Республіці,
Франції, Швеції [10, с. 462].

Необхідно зазначити, що в Державному бюджеті У
країни затверджується обсяг міжбюджетних транс$
фертів окремо для кожного з відповідних місцевих бюд$
жетів, якщо є підстави для надання й отримання відпо$
відних міжбюджетних трансфертів. Але сучасна ситуа$
ція у сфері фінансового забезпечення регіонального
розвитку доводить, що, незважаючи на дієві кроки, які
здійснюються впродовж реформування бюджетної сфе$
ри, фінансове становище органів місцевого самовряду$
вання значною мірою залишається декларативним. Й од$

нією з вагомих проблем фінансового забезпечення рег$
іонів є саме залежність місцевих бюджетів від загаль$
нодержавних трансфертів [7, с. 212]. Вирішити таку про$
блему можливо завдяки імплементації збалансованого,
обгрунтованого та ефективного механізму фіскально$
го федералізму. В північно$американській моделі йому
притаманні такі особливості: поєднання інтересів різних
рівнів влади на всіх рівнях бюджетної системи при роз$
межуванні доходів і видатків; поєднання фіскальних
інтересів держави з інтересами її суб'єктів; розподіл і
перерозподіл бюджетних ресурсів між державним бюд$
жетом і місцевими тощо. Важливою умовою тут є та$
кож фіскальна децентралізація, коли кожна місцева
влада має всі права та зобов'язана приймати рішення
стосовно наповнення своїх бюджетів і фінансування
видатків.

На нашу думку, прагматизм існування міжбюджет$
них відносин в контексті надання трансфертів в Україні
характеризується динамізмом та перебуває в атмосфері
раціоналізації. Опираючись на зарубіжний досвід та
враховуючи національні особливості, зазначимо, що той
тренд поступової мінімізації міжбюджетних транс$
фертів у тандемі з диверсифікацією податкових повно$

Рис. 2. Моніторинг найбільших за фінансовим обсягом міжбюджетних трансфертів у 2020 році, млрд грн

Джерело: складено на основі [9; 10].

Рис. 3. Моніторинг найбільших за фінансовим обсягом міжбюджетних трансфертів у 2019 році, млрд грн

Джерело: складено на основі [9; 10].
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важень органів місцевого самоврядування можна вва$
жати адекватним для ефективного соціально$економіч$
ного розвитку України.

ВИСНОВКИ
Перспективним напрямом розвитку фінансових

відносин в Україні є фіскальний федералізм, суть якого
зводиться до контрольованої автономізації органів
місцевого самоврядування в частині бюджетно$подат$
кових повноважень. Такий підхід надасть змогу удос$
коналити бюджетні відносини всіх рівнів державного
управління та місцевого самоврядування, зокрема про$
дукуватиме фінансові, інвестиційні, інноваційні, со$
ціальні ефекти. Фіскальний федералізм перспективно
вплине на посилення фінансового потенціалу регіонів,
стимулюватиме об'єднані територіальні громади до
формування сприятливого інвестиційного та інновацій$
ного клімату, надаватиме змогу повноцінніше розпоряд$
жатися власними бюджетними ресурсами (в т.ч. за ра$
хунок мінімізації реверсної дотації), а також покращить
інфраструктурний розвиток територіальних утворень та
підвищить соціальні стандарти.

Бюджетна децентралізація дала змогу побудувати
нову стимулюючу модель фінансового вирівнювання по$
даткоспроможності територій та запровадила нові
підходи у взаємовідносинах державного бюджету з
місцевими бюджетами. Система балансування доходів і
видатків місцевих бюджетів за принципом горизонталь$
ного вирівнювання показала прогресивні результати, і
місцеві органи влади стали більш зацікавлені в нарощу$
ванні власної дохідної бази, залученні додаткових над$
ходжень і розширенні наявної бази оподаткування.

Однак поряд з стратегічними напрямами варто ак$
тивно розбудовувати й тактичні, які позитивно вплинуть
на архітектоніку міжбюджетних трансфертів в Україні,
а саме:

— вдосконалення порядку міжбюджетних відносин
на рівні села, селища, міста районного підпорядкуван$
ня та адміністративного району. Головну увагу при цьо$
му необхідно зосередити не тільки на проблемах удос$
коналення процедур розрахунку обсягів трансфертних
платежів, але й на покращенні та стабілізації правового
врегулювання основних аспектів взаємовідносин між
учасниками процесу перерахування міжбюджетних
трансфертів на місцевому рівні;

— підвищення ефективності адміністрування місце$
вих податків і зборів шляхом удосконалення механізму
їх справляння та формування єдиної бази даних (на$
приклад, для податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки);

— оптимізація процедур обчислення індексу подат$
коспроможності розвитку адміністративно$терито$
ріальних утворень, що базується на горизонтальному
фінансовому вирівнюванню через механізм удоскона$
лення розрахунку податку на доходи фізичних осіб
(трансформувати нормативи зарахування ПДФО до
місцевих бюджетів за рахунок підвищення відсотку пе$
рерахування зазначеного податку до відповідного бюд$
жету);

— підвищення підзвітності центрального та місце$
вих урядів із метою недопущення корупції та залучен$
ня населення до активної участі в політиці розвитку ре$
гіонів;

— діджиталізація бюджетно$податкової системи на
державному та муніципальному рівнях;

— підвищення рівня фінансово$економічної грамот$
ності населення та податкової культури платників по$
датків тощо.
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TRANSFORMATION AS A SOCIOQECONOMIC PHENOMENON

У науковій роботі розглянуто теоретикоQметодологічні підходи щодо трактування поняття процесу

соціальноQекономічної трансформації в різних наукових школах та напрямах. На основі монографічного

метода дослідження визначено основні етапи трансформації соціальноQекономічних систем: активізація

дії трансформатора, зародження кількісноQякісних змін, перехід системи в стан біфуркації, становлення

нової системи із якісно новими характеристиками, або відкат системи у попередній стан із деформоваQ

ними старими характеристиками і, як результат, позиціювання якісно нової системи, або позиціювання

оновленої системи. Обгрунтовано сутність та природу трансформатора як активізації або дезактивізації

дії факторівQподразників. Проведено класифікацію трансформаторів на дві групи: трансформатори перQ

шої хвилі та другої хвилі. До трансформаторів першої хвилі відносяться: робоча сила, земля, капітал,

знання та інформація. До трансформаторів другої хвилі відносяться зміни у підходах конкурентної боQ

ротьби на ринку, технології виробництва, підходи до управління, добробут населення, внутрішньосисQ

темні економічні відносини, політична система та трансформатори, сформовані на основі протистояння

первинної системи змінам у вигляді підсилення факторів першої хвилі, але лише тих, які зможуть стабіQ

лізувати систему. Результатом активізації трансформаторів першої та другої хвиль відбувається переQ

форматування двох основних компонентів соціальноQекономічної системи: технологічний та соціальноQ

економічний устрої. Визначено, що соціальноQекономічна система — це взаємопов'язана сукупність соQ

ціальних (домогосподарство, соціальне (адміністративне) утворення, держава) та економічних (бізнес

одиниця, галузь або сектор економіки, ринок) елементів, які утворюють єдине ціле, в результаті чого сиQ

стема набуває унікальних характеристик не притаманних окремо кожному із елементів. Важливим є те,

що соціальноQекономічна система при проходженні процесу трансформації не буде ідентичною первинній

системі, так як у ній відбувається або деформація старих, або формування нових рис, характеристик та

функцій.

The scientific work considers theoretical and methodological approaches to the interpretation of the concept

of the process of socioQeconomic transformation in various scientific schools and areas. On the basis of the

monographic research method, the main stages of the transformation of socioQeconomic systems are determined:

activation of the transformer, the emergence of quantitative and qualitative changes, the transition of the system

to a state of bifurcation, the formation of a new system with qualitatively new characteristics, or a rollback of the

system to its previous state with deformed old characteristics and, as a result, positioning of a qualitatively new

system, or positioning of an updated system. The essence and nature of the transformer as a means of activating

or deactivating the action of stimulating factors has been substantiated. The transformers are classified into two

groups: first wave and second wave transformers. First wave transformers include labor, land, capital, knowledge

and information. The transformers of the second wave include changes in the approaches to competition in the

market, production technologies, approaches to management, welfare of the population, intrasystem economic

relations, the political system and transformers formed on the basis of the opposition of the primary system to

changes in the form of strengthening of the factors of the first wave, but only those which can stabilize the

system. As a result of the activation of the transformers of the first and second waves, the reformatting of two
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Структурні зміни соціально$економічних систем

були об'єктом дослідження науковців багатьох поколінь
та різних наукових шкіл. Феномен процесу трансфор$
мації є похідним явищем інституційного розвитку, який
являє собою первинний елемент рушійних сил суспіль$
ства в сфері розвитку соціально$економічної системи.
В свою чергу до інститутів представники інституційної
школи економіки відносять державу, підприємництво,
сім'ю, приватну власність, релігію, громади, суспільну
психологію тощо. Загалом в економічній науці процес
трансформації або трансформаційні процеси розгляда$
ються як конкретизована якісна зміна економічної сис$
теми або її елементів. Водночас у соціологічних науко$
вих дослідженнях, в яких історично сформована суттє$
ва практична та теоретико$методологічна значимості,
вивчення трансформаційних процесів відносять до про$
блематики трансформації суспільства і є базисом різних
наукових течій. Таким чином, трансформація є не$
від'ємним елементом процесу розвитку соціально$еко$
номічних систем. Тому розуміння природи соціально$
економічної трансформації вимагає вивчення її сут$
ності, ознак, функцій, видів, з точки зору різних науко$
вих шкіл та поглядів, що і зумовлює актуальність дано$
го дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання соціально$економічної трансформації ви$

кликає підвищений інтерес економістів різник наукових
шкіл та напрямів на фоні мультидисциплінарного харак$
теру поняття трансформації, яке затребуване в еко$
номіці, соціології, політології, математиці, фізиці, біо$
логії тощо. В економічній науці поняття було вперше
використано представниками наукової школи еволю$
ційної економіки на чолі з Т. Вебленом [13]. Наступним
вагомим теоретико$методологічним внеском розвитку
поняття соціально економічної трансформації було
зроблено Й. Шумпетером [10], П. Друкером [2] та В. Пет$
ті [4]. Й. Шумпетер доповнює ідеї еволюціоністів кри$
терієм інноваційності процесу трансформації. П. Дру$
кер обгрунтовує один із важливих етапів трансформації
диструкція старої (первинної) сиcтеми. Важливий вне$
сок було зроблено послідовниками В. Петті [4; 3; 8; 12],
які розвинули концепцію структурних змін. Вагомі по$
дальші теоретичні надбання у напрямку обгрунтування
трансформаційних процесів в соціально$економічних
системах було зроблено Є. Тоффлером [30], Д. Беллом
[15], Дж. Стігліцом [11]. Дещо викривлені погляди щодо
соціально$економічної трансформації (на наш погляд)
було представлено марксистською школою економіки,
процес трансформації розглядали як природно$еконо$
мічну зміну, обумовлену логікою розвитку капіталізму,
подоланням ним своїх внутрішніх відтворювальних об$
межень [25]. Вітчизняні вчені, як$от: В.М. Геєць, А. Ко$
лодій, Ф. Рудич, О. Долженков суттєво доповнили тео$
рію перехідної економіки (транзитологія), яка вивчає

main components of the socioQeconomic system occurs: the technological and socioQeconomic structure. It is

determined that the socioQeconomic system is an interconnected set of social (household, social (administrative)

education, state) and economic (business unit, industry or sector of the economy, market) elements that form a

single whole, as a result of which the system acquires unique characteristics not inherent separately for each of

the elements. It is important that the socioQeconomic system during the transformation process will not be identical

to the primary system, since either deformation of old or the formation of new features, characteristics and

functions occurs in it.

Ключові слова: соціально�економічна трансформація, трансформатор, аттрактор, дивергенція, конвер�
генція, біфуркація.

Key words: socio�economic transformation, transformer, attractor, divergence, convergence, bifurcation.

проблеми економічної трансформації економік країн,
у яких відбуваються процеси переходу соціально$еко$
номічної системи в якісно інший стан [18]. М. Конд$
ратьєв у своїй теорії економічних циклів трансформа$
цію розглядав як неминучий елемент розвитку соціаль$
но$економічної системи [22]. Важливу наукову роботу
було проведено А.Г. Герасименком [19], Л. Потравка
[28], Є.А. Івченоком [7], які провели систематизацію на$
укових поглядів, запропонували авторські бачення щодо
перебігу, факторів та передумов процесу соціально$еко$
номічної трансформації.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є систематизація теоретико$

методологічних підходів та ідентифікація сучасних фак$
торів трансформації соціально$економічних систем.
Об'єкт дослідження — соціально$економічні системи як
організаційно неоднорідні, складні структури, які ха$
рактеризуються самоорганізацією і саморозвитком.
Предметом дослідження є теоретичні надбання в сфері
трансформації соціально$економічних систем.

 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під час написання цієї роботи використовувався мо$

нографічний метод дослідження для аналізу еволюції
наукових здобутків учених щодо сутності поняття
"трансформація" та "трансформаційний процес" та аб$
страктно$логічний метод дослідження для проведення
теоретичних узагальнень досліджуваної теми, а саме для
формування основних етапів процесу трансформації
соціально$економічних систем та висновків.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Поняття трансформаційних процесів має багато$

гранний і водночас унікальний характер, що пояснюєть$
ся мультидисциплінарністю його застосування (табл. 1).
Поняття трансформації є затребуваним у багатьох дис$
циплінах і позначає зміну явища або процесу у часі. Ун$
ікальна характеристика пояснюється тим, що трансфор$
мація відбувається на певних етапах розвитку, які на$
зиваються точками біфуркації. Точка біфуркації харак$
теризує стан системи, за якої посилюється реакція на
будь$які зовнішні впливи (регресори), і як наслідок, си$
стема може змінити трендовий вектор розвитку.

Узагальнене трактування поняття трансформація
наведено у "Великому тлумачному словнику українсь$
кої мови", де розглянуто, що це зміна, перетворювання
виду, форми, істотних властивостей будь$чого [16]. У
політології трансформацію розглядають як історичний
процес змін, що постає як єдність декількох складових:
трансформація політичної системи суспільства; транс$
формація "політичної людини" (особа, еліта, колектив,
організація); трансформація політичної культури сус$
пільства і особи (ідеї, норми, рівень політичних відно$
син) [17]. У природничих науках поняття трансформа$
ція досить широко використовується. Так у біології
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особливе місце займає генетична трансформація, яка
визначається як модифікація клітини шляхом введення
і подальшої експресії в ній чужорідного генетичного ма$
теріалу (ДНК) [6]. Важливою віхою розвитку матема$
тики та імплементації математичних методів у науково$
технічну діяльність було винайдення методів трансфор$
мації Фур'є та Лапласа, що являють собою інтегральне
перетворення однієї комплекснозначної функції дійсної
змінної на іншу [1]. Цей перелік використання терміну
трансформації можна значно розширити, але це не є
ціллю роботи, а основний висновок з уже представле$
них визначень є тим що, поняття трансформації описує
певну якісну зміну певного явища або процесу в якісно
інше явище, при чому, процес зміни відмінний від по$
ступового еволюційного розвитку.

У процесі становлення та розвитку економічної
теорії поняття трансформації соціально$економічних
систем починають з'являтися у працях представників
сучасної еволюційної економіки, яка зародилася на
грунті концепції Чарльза Дарвіна, Жана Ламарка та Гер$
берта Спенсера. В основі еволюційної економіки лежать
твердження того, що будь$яка система є відкритою, а
всі процеси, які в ній відбуваються, є незворотними під
впливом зовнішніх факторів. На думку представників
цієї школи, трансформація є похідними явищем від ево$
люційних процесів, які відбуваються за рахунок акуму$
ляції дії зовнішніх факторів або регресорів [9].

Наступний вагомий внесок у розвиток трансфор$
мації як економічної категорії було зроблено Йозефом
Шумпетером у праці "Капіталізм, соціалізм і демокра$
тія" [10]. Автор визначає процес трансформації як твор$
че руйнування, яке супроводжує радикальні інновації.
Процес творчого руйнування є ключовим для капіталі$
стичного розвитку. Шумпетер називає підприємця не
винахідником, а новатором, який демонструє, що новий
продукт, процес або спосіб організації виробництва
може бути ефективним і вигідним, за умови трансфор$
мації старої організації процесу виробництва. Підхід
Шумпетера до економічного зростання дає можливість
зрозуміти сутність соціально$економічних змін [10].

Важливою віхою розвитку економічної думки було
зроблено П. Друкером, який у своїх роботах сформу$
лював теорію інноваційної економіки та підприємниць$
кого суспільства. Сформульовані теорії П. Друкером є
базисом для побудови нового інформаційного суспіль$
ства, основною характеристикою якого є постійні зміни
суспільства та економіки ("творча деструкція") під впли$

вом періодичних, контрольованих трансформацій. На
думку автора, такі трансформації є набагато ефектив$
нішими, ніж сукупність всіх примусових методів впливу
на соціально$економічні систем [2].

Група іноземних науковців (Кларк [4], Ченери [3],
Кузнец [8] та Сирквін [12]) розвивали ідеї В. Петті в кон$
тексті структурних змін. Економічну трансформацію
вони розглядали як перерозподіл робочої сили між тра$
диційними секторами та їх похідними, науково$техніч$
но модернізованими секторами. Як наслідок трансфор$
мація спричиняє зменшення частки зайнятого населен$
ня у секторі та його міграцію в інші традиційні або но$
востворені.

Заслуговують на увагу дослідження соціолога
Д. Белла, який вважається теоретиком постіндустріаль$
ного суспільства. Д. Беллом було створено теорію роз$
витку суспільства, яка була альтернативою марксист$
кої теорії [15]. Постіндустріальне суспільство характе$
ризується трансформацією концепції виробничих відно$
син від виробництва товарів до надання послуг за раху$
нок інтелектуалізації технологій. Також він наголошує
на необхідності трансформації трудових ресурсів — від
підприємця, бізнесмена, керівника до науковця, техно$
лога, дизайнера тощо. В свою чергу трансформацію він
визначає як задану та міру необхідних змін, у рамках
яких відбувається адаптація суспільства до змін у зовн$
ішньому середовищі на основі науково обгрунтованих
програм, проєктів, грантів [15; 28].

Вагомі теоретичні надбання в напрямку обгрунту$
вання трансформаційних процесів у соціально$еконо$
мічних системах було зроблено Є. Тоффлером. В його
праці "Третя хвиля" [30], виділяються три основні стадії
(хвилі) розвитку людства — аграрна, індустріальна та
постіндустріальна. Хвилею Тоффлер визначав транс$
формаційний ривок у науці і техніці, який сприяє до гли$
бинних зрушень у суспільства. Таким трансформацій$
ним ривком для першої хвилі було запровадження
сільського господарства, для другої хвилі — промисло$
ва революція, для третьої — інформаційна революція.
Тобто, на його думку, трансформація — це процес зміни
виробничих устоїв та підходів. При чому автор зазна$
чає, що та система, яка найшвидше трансформується,
буде в подальшому найбільш ефективна. Також у зв'яз$
ку із низькою здатністю до трансформації, частини еко$
номічних систем можливо одночасно зустріти соціаль$
но$економічні системи на трьох стадіях. Трансформа$
ція, на думку автора, це сукупність конвергенційних змін

Дисципліна Значення 
у загальному зміна, перетворення виду, форми, 

істотних властивостей і т. ін. будь-
чого 

в соціології історичний процес змін у суспільстві 
в фізиці перетворення електричного струму 

низької напруги на струм високої 
напруги (або навпаки) за допомогою 
трансформатора 

в біології перенесення спадкової інформації від 
клітини одного генотипу у клітину 
іншого 

в мистецтві у театральному, цирковому та 
естрадному мистецтві – сценічний 
прийом, який полягає у швидкому 
перевтіленні артиста 

в лінгвістиці  перетворення однієї синтаксичної 
конструкції в іншу. 

в праві один із способів правової 
імплементації 

Трансформація 

в математиці 
(трансформація 
Фур'є) 

інтегральне перетворення однієї 
комплекснозначної функції дійсної 
змінної на іншу 

Таблиця 1. Мультидисциплінарний характер поняття трансформації

Джерело: [1; 6; 7; 16; 17; 21; 31].
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процесу виробництва, капіталу та науки, що стимулю$
ють до переходу соціально$економічної системи на якіс$
но новий рівень.

Привертають увагу дослідження Лауреата Нобе$
лівської премії з економіки 2001 року Дж. Стігліца в
руслі формування національної економіки під впливом
глобалізаційних процесів. Дослідник відзначає, що рин$
ковий механізм спричиняє дефіцит фундаментальних
наукових досліджень і спричиняє до забруднення навко$
лишнього середовища. В результаті відбуваються пері$
одичні фінансово$економічні кризи, які призводять до
збільшення структурного безробіття. Структурне без$
робіття спричиняє міграцію робочої сили (як між сек$
торами, так і між країнами), що є передумовою глоба$
лізаційних процесів. У свою чергу він виділяв такі рівні
глобалізації: загальносвітовий, державний, сектораль$
ний, рівень окремого підприємства та підприємця
(бізнесмена). Перебіг глобалізації супроводжується
трансформаційними процесами у сферах діяльності
людства. Процес трансформації автор визначав як су$
купність взаємопов'язаних перехідних процесів, які
спричиняють нові соціально$економічні дії на локаль$
ному, державному рівнях та поза ними (глобальному)
[11].

Марксистська школа економічної думки під понят$
тям трансформації вбачала одну із центральних проблем
марксистської політекономії, яка полягає в протиріччі
між трудовою теорією вартості і тенденцією вирівню$
вання норми прибутку в різних галузях промисловості.
В основі трудової теорії вартості лежить твердження
про те, що праця є джерелом вартості і додаткової вар$
тості (або прибутку), прибуток, у свою чергу залежить
від кількості праці. Але водночас у "капіталомістких" га$
лузях норма прибутку більш висока, ніж у "трудо$
містких" [24]. Представники марксистської школи еко$
номіки процес трансформації розглядали як природно$
економічну зміну, обумовлену логікою розвитку капі$
талізму, подоланням ним своїх внутрішніх відтворю$
вальних обмежень [3; 24; 25].

 На основі розглянутих базисних концепцій еконо$
мічної трансформації знайшли своє застосування в су$
часних економічних течіях, як$от: теорія економічної
трансформації, транзитологія, патоекономіка, теорія
економічних циклів тощо. Наприкінці XX ст. економі$
ко$політичне суспільство зіткнулося з проблематикою
посткомуністичної трансформації соціально$економі$
чної системи багатьох країн. На основі досліджень про$
цесів такого класу була зароджена теорія економічної
трансформації, або транзитологія. Транзитологія но$
сить синергетично$мультидисциплінарний характер на
перехресті таких дисциплін, як політологія, соціологія,
економіка і вивчає процес трансформації соціуму від
авторитаризму до демократії. Як наука транзитологія
почала формуватися (наразі виокремлення окремої са$
мостійної наукової дисципліни ще не закінчилася) на
основі праць політологів А. Пшеворського, Ф. Шмітте$
ра, Х. Лінца, С. Хантінгтона та інші, що дало поштовх
для розвитку такої її складової, як економіка перехідно$
го періоду, яку розвивали такі вчені: Р. Дорнбуш, Дж.
Сакс, М. Оулсон, М. Бруно, С. Фишер та інші. Теорія
перехідної економіки викликала зацікавленість багать$
ох вітчизняних вчених, а саме: В.М. Геєць, А. Колодій,
Ф. Рудич, О. Долженков які вивчали проблеми економ$
ічної трансформації економік країн, в яких відбуваються
процеси переходу соціально$економічної системи в як$
існо інший стан [18].

Наступним напрямом наукової імплементації понят$
тя трансформації в економічній сфері є патоекономіка.
Патоекономіка вивчає економічні диспропорції, лаги,
патології як відхилення процесу розвитку соціально$
економічних систем від їх трендових напрямів розвит$
ку. В основі теорії патоекономіки лежить вивчення не$
гативних трансформацій, які призводять систему до са$
моруйнування під впливом обмеженням здатності до

адаптації [20]. Вагомий внесок у розвиток цього напря$
му досліджень було зроблено В. Павловим, Х. Гізатулі$
ним, Я. Жаліло, Д. Савушкіним, які вивчали законо$
мірності та особливості кризових станів соціально$еко$
номічних систем, аналіз регресорів кризових станів та
було виявлено, що реформи є одним із найдієвіших ме$
ханізмів виходу з кризових станів [25].

Важливим теоретичним підгрунтям процесу соціаль$
но$економічної трансформації було зроблено видатним
вченим М. Кондратьєвим в авторській теорії економіч$
них циклів. Відповідно до цієї теорії, трансформація є
неминучим елементом розвитку успішної соціально$
економічної системи. При чому автор наділяє процес
трансформації двома характерними якісними особли$
востями: несподіваність настання та швидкоплинність
протікання самого процесу. Але водночас він виділяв і
еволюційну трансформацію, яка може протікати посту$
пово, за умови зовнішнього впливу (управління) самого
процесу. І до такого впливу можна підготуватися заз$
далегідь, бо соціально$економічна система розвиваєть$
ся відповідно до повторювальних циклів. Тобто вико$
ристання теоретико$методологічних основ теорії циклів
дасть можливість вивчати часову та просторову динам$
іку трансформаційних процесів [22].

Важливим теоретичним підгрунтям розвитку науко$
вих основ трансформаційних процесів у соціально$еко$
номічних системах було закладено математиком В. Ар$
нольдом, який у рамках своєї теорії катастроф розро$
бив універсальний метод дослідження скачкоподібних
переходів, розривів, раптових якісних змін будь$яких
систем [14]. Математична теорія катастроф спрямова$
на на розробку математичних моделей катастроф най$
різноманітніших явищ, стрибкоподібні зміни функціо$
нування системи у відповідь на плавну зміну зовнішніх
умов, що мають деякі спільні риси [27]. Таким чином,
теорія катастроф дає досліднику методологічний апа$
рат щодо вивчення явних та прихованих проблем транс$
формаційних процесів будь$яких систем

Вивчення літературних джерел дає можливість уза$
гальни представлені наукові здобутки іноземних та
вітчизняних науковців у напрямі вивчення соціально
економічної трансформації. Процес трансформації со$
ціально$економічних систем складається з декількох
узагальнених етапів (рис. 1). Процес трансформації роз$
починається в результаті дії певного (або сукупності)
трансформатора на систему, що являє собою активіза$
цію дії одного або сукупності подразників або, в дея$
ких випадках, його або їх дезактивізації. Водночас сис$
тема продовжує мати певну унікальну сукупність якіс$
но$кількісних рис, характеристик та функцій. У резуль$
таті дії трансформатора першої хвилі відбувається пер$
винний дисбаланс у системі, що призводить до певної
дивергенції цих рис, характеристик та функцій цієї си$
стеми.

На другому етапі відбувається акумуляція кількісно$
якісних змін, які породжують викривлення певних рис,
характеристик та функцій системи. В цей період у сис$
темі виникають трансформатори другої хвилі, які по$
роджують ланцюгову деформацію структурних еле$
ментів системи загалом. Система виходить із стану ста$
більності і починає протистояти дії трансформаторів.
Якщо система не в змозі подолати активну дію транс$
форматорів другої хвилі то відбувається "бурління" си$
стеми або перехід на третій етап трансформації —
біфуркацію.

Третій етап трансформації характеризується пере$
ходом системи в стан біфуркації — моменту порушен$
ня стійкості еволюційного режиму системи, що призво$
дить до виникнення квантового спектра альтернативних
віртуальних сценаріїв еволюції [23]. На цьому етапі
біфуркація породжує аттрактор. Аттрактор являє со$
бою безліч станів, до яких прагне траєкторія розвитку
системи. Тобто в цій точці система може переходити у
будь$який стан під впливом дії трансформаторів третьої



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

95www.economy.in.ua

хвилі, які являють собою посилені трансформатори дру$
гої хвилі або трансформатори, породжені системою в
результаті протистояння трансформаторам другої
хвилі. В результаті система може розвиватися за двома
сценаріями: або відбувається відкат системи до поперед$
нього стану із деформованими характеристиками, або
становлення нової системи (або перехід системи в якіс$
но новий стан) через проходження знову стану біфур$
кації, за якого формуються якісно нові риси, характе$
ристики та функції.

Важливим компонентом цього дослідження є іден$
тифікація типів соціально$економічних систем, в яких
можуть виникати трансформаційні процеси. Отже, со$
ціально$економічна система — це взаємопов'язана су$
купність соціальних (домогосподарство, соціальне (ад$
міністративне) утворення, держава) та економічних
(бізнес одиниця, галузь або сектор економіки, ринок)
елементів, які утворюють єдине ціле, в результаті чого
система набуває унікальних характеристик, не прита$
манних окремо кожному із елементів (рис. 2) [28]. Вінцем
об'єктів трансформації соціально$економічних систем
є глобальні корпорації, які являють собою об'єднання
соціальних, (та/або) економічних, (та/або) політичних
систем, які інтегрують воєдино свою просторово не об$
межену діяльність.

Наступним і невід'ємним компонентом процесу
трансформації є наявність трансформатора (активіза$
ція або дезактивізація дії факторів$подразників). Нау$
ковцями багатьох наукових шкіл, які вивчали трансфор$
мацію соціально$економічних систем, виокремлено ве$
лику кількість факторів$подразників, але всі їх можна
систематизувати до рівня класичної трійки факторів ви$
робництва: робоча сила, земля, капітал та з додавання
ще двох — знання та інформація (рис. 3). Всі ці фактори
відносяться до трансформаторів першої хвилі, які спри$
чиняють кількісно$якісні зміни і породжують у системі

стан біфуркації. Активізація фактора — це девіантний
його розвиток відмінний від всіх інших. У результаті по$
роджуються трансформатори другої хвилі: зміни у
підходах конкурентної боротьби на ринку, технології
виробництва, підходи до управління, добробут населен$
ня, внутрішньосистемні економічні відносини та пол$
ітична система. Другою групою трансформаторів дру$
гої хвилі є фактори, сформовані на основі протистоян$
ня системи змінам у вигляді підсилення факторів пер$
шої хвилі, але лише тих, які зможуть стабілізувати сис$
тему.

Результатом активізації трансформаторів першої та
другої хвиль відбувається переформатування двох ос$
новних компонентів соціально$економічної системи:
технологічний та соціально$економічний устрої. При$
чому переформатування з точки зору еволюційного
розвитку, може бути як прогресивним, так і регресив$
ним. Кінцевий етап трансформації може завершитися
за двома сценаріями. Перший сценарій — становлення
якісно нової системи, водночас, вона набуває нових рис,
характеристики та виконує нові функції. Другий сце$
нарій — відбувається лише оновлення певних рис сис$
теми, а за характеристиками та функціями вона відпов$
ідає первинній системі. Важливим висновком є те, що
соціально$економічна система при проходженні проце$
су трансформації однозначно не буде ідентичною пер$
винній системі, бо у ній відбувається або деформація
старих, або формування нових рис, характеристик та
функцій.

ВИСНОВКИ
На основі аналізу літературних джерел у роботі ви$

значено основні етапи трансформації соціально$еконо$
мічних систем: активізація дії трансформатора, зарод$
ження кількісно$якісних змін, перехід системи в стан
біфуркації, становлення нової системи із якісно новими

Рис. 1. Етапи процесу трансформації соціально>економічних систем

Рис. 2. Ієрархія соціально економічних систем
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характеристиками або відкат системи у попередній стан
із деформованими старими характеристиками, і як ре$
зультат, позиціювання якісно нової системи або позиці$
ювання оновленої системи. Проведено класифікацію
трансформаторів на дві групи: трансформатори першої
хвилі та другої хвилі. До трансформаторів першої хвилі
відносяться робоча сила, земля, капітал, знання та інфор$
мація. До трансформаторів другої хвилі відносяться зміни
у підходах конкурентної боротьби на ринку, технології
виробництва, підходи до управління, добробут населен$
ня, внутрішньосистемні економічні відносини, політична
система та трансформатори, які сформовані на основі
протистояння первинної системи змінам у вигляді підси$
лення факторів першої хвилі, але лише тих, які зможуть
стабілізувати систему. Результатом активізації транс$
форматорів першої та другої хвиль відбувається пере$
форматуванням двох основних компонентів соціально$
економічної системи: технологічного та соціально$еко$
номічного устрою системи. Визначено, що соціально$еко$
номічна система — це взаємопов'язана сукупність соц$
іальних (домогосподарство, соціальне (адміністративне)
утворення, держава) та економічних (бізнес одиниця, га$
лузь або сектор економіки, ринок) елементів, які утво$
рюють єдине ціле, в результаті чого система набуває ун$
ікальних характеристик, не притаманних окремо кожно$
му із елементів. Важливим є те, що соціально$економіч$
на система при проходженні процесу трансформації не
буде ідентичною первинній системі, так як у ній відбу$
вається або деформація старих або формування нових
рис, характеристик та функцій.
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У статті постулюється, що українська економіка не може стати процвітаючою без розвитку відповідної
економічної теорії (ЕТ). У той час, як уряди та бізнес інших країн вже успішно використовують доробки гетеQ
родоксальної ЕТ та визнають її прикладну цінність, відзначаючи їх представників Нобелівською премією,
в Україні науковці лише обмежуються констатацією певних парадигмальних зрушень в економічній теорії
ХХІ ст.

Автор називає сучасну українську ЕТ "мертвою", оскільки вона базується на неокласичній економічній
теорії, а відповідно на хибній методології — моделях людини "homo economicus" та загальної рівноваги, які
абсолютно відірвані від реальної економіки.

Дається авторське визначення гетеродоксальної ЕТ, як сукупності наукових шкіл ЕТ, що застосовують меQ
тодологію, яка є протилежною ортодоксальній, тобто є несумісною з принципами оптимізації та моделлю рацQ
іональної поведінки індивіда, і особливістю якої є міждисциплінарність та доведений прикладний характер.

На відміну від світових тенденцій швидкого розвитку гетеродоксальної ЕТ, українська наукова спільнота
блокує її розвиток, впровадження у навчальний процес, а це в свою чергу створює умови для вульгаризації її
ідей науковцями, які не вивчали її основ у вищій школі. Таким чином, українська ЕТ та економіка України
потрапили в інституційну пастку, яка блокує їх розвиток.

Автор погоджується, що гетеродоксальна ЕТ ще немає чіткої структури та методологічної бази, тому поки
що вона не може стати мейнстримом ЕТ. Але вона також не може входити до складу ортодоксальної ЕТ, яка
сьогодні залишається мейнстримом, оскільки спирається на протилежні до мейнстриму методологічні засади.

Наголошується, що сучасна ЕТ повинна бути плюралістичною, де ортодоксальна та гетеродоксальна екоQ
номічні теорії повинні стати як "різні боки однієї медалі", тобто мати однаковий рівень значущості та можлиQ
вості для розвитку як на теренах наукових дискурсів, так і у викладанні дисциплін ЕТ у вищій школі.

Автор закликає живити українську ЕТ не тільки "мертвою водою" неокласичного мейнстриму, але й "жиQ
вою водою" гетеродоксу, а для популяризації та захисту гетеродоксальної ЕТ в Україні пропонує її захисників
об'єднуватися в наукові та науковоQдослідні спільноти.

This article postulates that the Ukrainian economy cannot become prosperous without a corresponding prosperous
economics implementation, because just the scientists are those who provide government recommendations on the
economic policy trajectory. While governments and businesses of other countries are already successfully using the
heterodox economics achievements and recognize its applied value, awarding their representatives the Nobel Prize,
in Ukraine the ones only do similar statement within scientific discourses about the existence of this economics
direction.

The author calls modern Ukrainian economics "dead" because it is based on neoclassical economics, departing
from a false methodological model of human as "homo economicus", and therefore detached from the real economy of
Ukraine thus unable to provide useful recommendations for its development.

The article defines heterodox economics as a direction of economics development based on a methodology opposite
to the orthodox, i.e incompatible with the optimization principles and the individual rational behavior model. At the
same time, substantiated is the economics status in those areas of heterodox economics that are interdisciplinary and
use methods and theoretical achievements of sociology, psychology and other disciplines. It is emphasized that different
disciplines use mathematical calculations, but they are not related to physical and mathematical sciences.

In contrast to the world trends of heterodox economics rapid development, the Ukrainian scientific community
blocks its development and introduction into the educational process that in turn creates conditions for its ideas
vulgarization by young scientists who did not study it in high school. Thus, Ukrainian economics and the economy of
Ukraine have fallen into an institutional trap that blocks their development. It is manifested, first, in the orthodox
economics subjects total reduction (and sometimes even exclusion from) in the higher education institutions curricula
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна неокласична економічна теорія (ЕТ) — тео$

рія, яка базується на вкрай нереальних припущеннях —
загальній економічній рівновазі та моделі людини "homo
economicus", яка має стабільні смаки та уподобання,
працює в умовах повної інформації, може без комп'ю$
тера та калькулятора здійснити складні математичні
розрахунки оптимізаційного характеру і прийняти
єдине з усіх альтернатив правильне рішення, яке макси$
мізуватиме її корисність. Зрозуміло, що такі припущен$
ня настільки далекі від економічної реальності, що дос$
лідження за цією методологією приречені на хибні ре$
зультати та прогнози. Тому не дивно, що ортодоксаль$
на ЕТ не змогла ні пояснити, ні передбачити ті світові
економічні катаклізми, які відбувалися в кінці ХХ — на
початку ХХІ ст., тим самим довівши свою прикладну
неспроможність.

Криза мейнстриму ЕТ, яка була визнана західними
науковцями ще в 70—80 рр. ХХ ст. [1, с. 159], змусила
звернути увагу світової наукової спільноти на дослід$
ження представників гетеродоксальної ЕТ, які раніше
не сприймалися як наукові доробки і підлягали жорсткій
критиці ортодоксів. Прикладний характер досліджень
альтернативних напрямів ЕТ був не тільки визнаний, але
й їх представники майже щороку відзначалися Нобе$
лівською премією з економіки. Саме представникам ге$
теродоксальної ЕТ вдалося обгрунтовано пояснити
причини світової економічної кризи 2007—2009 років
[2].

Але при цьому, як це не парадоксально, мейнстрим
ЕТ до цього часу не змінився [3, c. 1; 4]. І якщо на тере$
нах світових наукових дискурсів відбуваються палкі
обговорення переваг та недоліків гетеродоксальної ЕТ
і захисники ортодоксії відчайдушно намагаються від$
стояти свої провідні позиції у розвитку ЕТ, то українські
вчені лише констатують наявність у світі "парадигмаль$

and heterodox economics applied disciplines are absent even as optional components. This is due to the recognition
by Ukrainian society of the Ukrainian mainstream economics isolation from the real economy. Secondly, due to the
long teaching of MarxistQLeninist political economy and neoclassical economics, which had no applied character, the
society formed a stable negative attitude to any economics research direction that threatens in the future with the
population's total economic illiteracy and in turn, may affect the socioQeconomic development of Ukraine. Third, the
misunderstanding by Ukrainian scholars (even very respectable and "titled" ones) of the heterodox economics keystone
foundations leads to the appearance in most publications of "school" errors in the institutionalism categorical apparatus
use. Fourth, blocking the heterodox economics development slows down and directs the socioQeconomic and political
development of Ukraine to the wrong trajectory, because namely the increase in knowledge provides the opportunities
identification.

The author agrees that heterodox economics still does not have a clear and structured methodological basis, so it
cannot yet become a mainstream economics. But it also cannot make part to the orthodox economics, which today
remains a mainstream as it is based on methodological principles opposite to the mainstream. The rational human
behavior assumption from the neoclassicists cannot be combined with the irrational model of heterodoxes. The article
emphasizes that modern economics should be pluralistic, while orthodox and heterodox economics should be "different
sides of the same coin", i.e have the same level of significance and opportunities for development in scientific discourses
and in teaching economics at higher educational institutional.

The author calls to feed Ukrainian economics not only with the "dead water" of the neoclassical mainstream, but
also with the "living water" of the heterodox, popularizing and defending heterodox economics among the Ukrainian
research community.

Ключові слова: гетеродоксальна економічна теорія, мейнстрим економічної теорії, плюралізм, інститу�
ціональна економічна теорія, ірраціональна поведінка, вища освіта.

Key words: heterodox economics, mainstream economics, pluralism, institutional economics, irrational behavior,
higher education.

них зрушень у економічній теорії ХХІ ст." [5]. При цьо$
му у закладах вищої освіти (ЗВО) як в Україні, так і в
світі продовжують викладати дисципліни ортодоксаль$
ного напряму ЕТ. Але у провідних ЗВО світу паралель$
но викладають і поведінкову, інституціональну та інші
напрями гетеродоксальної ЕТ (наприклад, у Гарвардсь$
кому університеті). Важливе значення, яке їй надають
наукові спільноти різних країн світу, демонструється
наявністю різноманітних освітніх програм з гетеродок$
сальної ЕТ бакалаврського, магістерського та PhD рівнів
вищої освіти [6], які надають багато ЗВО різних країн
світу, серед яких США, Велика Британія, Німеччина,
Італія, Іспанія, Бразилія, Австралія, Франція, Канада,
Росія і багато інших. У світі успішно розвивають та за$
хищають різні напрями гетеродоксальної ЕТ різно$
манітні асоціації, товариства, науково$дослідні центри
та інші інститути [6]. Але ніде з них Україна не пред$
ставлена.

В Україні ж в освітньо$професійних програмах для
економічних спеціальностей обов'язковими компонен$
тами є дисципліни ортодоксальної ЕТ (мікроекономіка
та макроекономіка), а про гетеродоксальну ЕТ не зга$
дується навіть у вибіркових компонентах. Прикладом
можуть слугувати освітньо$професійні програми пер$
шого (бакалаврського) рівня "Економіка підприємства"
провідних ЗВО України — Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, де, до речі, чи не
щороку на міжнародних науково$практичних конфе$
ренціях обговорюються парадигмальні зрушення в еко$
номічній теорії ХХІ ст., Київського національного еко$
номічного університету імені Вадима Гетьмана, Київсь$
кого національного торговельно$економічного універ$
ситету тощо.

Опитування дослідниками економістів$практиків,
які досягли значних кар'єрних верхівок, довело, що ви$
пускники університетів, які вивчали неокласичну ЕТ, не
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змогли застосувати ці знання для розв'язання конкрет$
них практичних ситуацій в умовах реальної економіки
[7, с. 20—21]. Постає питання: як може розвиватися еко$
номіка України, якщо фахівці з економіки отримують
компетентності на основі вивчення дисциплін, що не
дають навичків прийняття економічних рішень у реаль$
них умовах?

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Відірваність ортодоксальної ЕТ від економічної

дійсності, її формалізованість та математизованість
піднімали у свої публікаціях багато науковців (табл. 1).

Особливо нищівної критики ортодоксальна ЕТ заз$
нала після глобальної фінансової кризи 2008 року [15].
Дуже емоційно висловився з цього приводу лауреат Но$
белівської премії з економіки 2018 р. Пол Макл Ромер:
"Біда не стільки в тому, що макроекономісти говорять
речі, які не узгоджуються з фактами. Справжня біда по$
лягає в тому, що іншим економістам байдуже, що мак$
роекономістам не цікаві факти. Байдужа терпимість до
очевидної помилки є ще більш роз'їдаючою для науки,
ніж прихильність до відстоювання помилок. Сумно ви$
знавати, що економісти, які зробили такий важливий на$
уковий внесок на ранніх стадіях своєї кар'єри, йшли по
траєкторії, яка віддаляла їх від науки" [16, с. 22].

Перші публікації з досліджень гетеродоксальної ЕТ
з'явилися ще у 1930$і роки [4, с. 1]. Недосконалість не$
окласичної теорії, яка не змогла попередити та поясни$
ти потужну кризу у 1929—1933 рр., призвела до зарод$

ження альтернативного напряму розвитку еко$
номічної думки — інституціоналізму. "Уявлен$
ня про те, що єдине прагнення індивідів полягає
у максимізації корисності, є неадекватним або
помилковим. Інституціоналізм не розглядає
індивідів як певну даність. На індивідів впливає
інституційна і культурна ситуація, в якій вони
знаходяться. Таким чином, індивіди не просто
(навмисно чи ненавмисно) створюють інститути.
За допомогою "зворотнього низхідного причин$
но$наслідкового зв'язку" інститути фундамен$
тально впливають на індивідів" [17, р. 318]. "З
роками, зокрема з 1990$х, але ще більше з по$
чатку 2000$х років, термін "гетеродокс" стає все
більш популярним для позначення групи еко$
номістів, які вважають себе приналежними до
спільноти економістів, відмінної від домінуючої
парадигми" [18, с. 6].

Розвиток гетеродоксальної ЕТ проходив під
потужним супротивом захисників ортодоксаль$
ної ЕТ. Це пояснює її недосконалі структуриза$
цію та методологічну базу. До цього часу нау$
ковці не дійшли однозначної думки, які наукові
школи треба відносити до гетеродоксальної ЕТ.
Якщо Дж.Б. Девіс до неї відносить теорію ігор,
теорію нелінійної складності, нейроекономіку,
експериментальну, поведінкову та еволюційну
економіку [19, с. 1—2], то І. Квангравен та К.
Алвес відносять поведінкову економіку до плю$
ралістичного напряму мейнстриму неокласичної
ЕТ [4, с. 7]. Дж. Те$Хі та З. Тодорова вважають,
що гетеродоксальна ЕТ бере свій початок з кла$
сичної політичної економії та її попередниками
вважає К. Маркса, Т. Веблена та Дж.М. Кейнса
[20, с. 32]. Файн залишає у гетеродоксальному
напрямі економічній теорії лише класичну пол$
ітичну економію [15, с. 144]. А. Хайс вважає, що
мейнстрим ЕТ включає "інформаційну економі$
ку, теорію економічної складності, поведінкову
та еволюційну економіки, проте вона виключає
гетеродоксальні парадигми, такі як посткейнсі$
анство, неорікардіанство чи марксизм на основі
евристичних відмінностей" [11, с. 22—23].

Українські вчені$економісти дуже легко вве$
ли в свій науковий лексикон категоріальний апа$

рат світового трендового наукового напрямку розвит$
ку ЕТ — інституціоналізму, не переймаючись щодо
змісту цих категорій, а особливо іншої методології дос$
лідження. В результаті досить поважні вчені$академіки
головними методологами інституціоналізму поряд з Т.
Вебленом називають російських та українських вчених
[21, с. 74], які, на наш погляд, нічого революційного і
просто значного у методологію інституціоналізму не
внесли. Тому не ознайомившись з альтернативною ме$
тодологією саме інституціоналізму, не з'ясувавши став$
лення інституціоналістів до моделі людини "homo
economicus", вони безапеляційно констатують: "Мето$
дологічний аспект інституціонального аналізу грун$
тується на основі поняття "методологія", яке інтерпре$
тується як система принципів, способів організації по$
будови теоретичних і практичних засад, а також сут$
ності підприємницької діяльності" [21, с. 75]. Викорис$
товуючи, на їх думку, інституціональний аналіз розвит$
ку підприємництва в аграрному секторі економіки Ук$
раїни, автори навіть не згадують, неоціненну, на нашу
думку, концепцію опортуністичної поведінки, на якій
акцентував увагу представник інституціоналізму, лау$
реат Нобелівської премії О. Вільямсон. Під цим понят$
тям він розумів "...досягнення своїх інтересів, в тому
числі обманним шляхом, включаючи сюди такі явні фор$
ми обману, як брехня, злодійство, шахрайство, але на$
вряд чи обмежуючись ними..." [22, р. 47]. До економіки
України, і для аграрного сектору зокрема, де панують
агрохолдинги, така методологія є вкрай необхідною для

Таблиця 1. Критика мейнстриму ЕТ

Джерело: складено автором на основі [8, c. 4; 9, с. 26; 10, с. 105; 11,
с. 23; 12, с. 1—2, 139; 13, с. 56, 60; 14, с. 276].

Автор Зміст критики 
В. Леонтьєв Кожна сторінка професійних економічних журналів заповнена 

цілком довільними припущеннями, які ведуть до чітко 
сформульованих, але нерелевантних теоретичних висновків 

М. Фрідман ЕТ більше не вирішує реальні економічні проблеми 
Р. Коуз «Існуюча економіка є теоретичною системою повітря і яке мало 

що стосується того, що відбувається в реальному світі» 
Т. Лоусон Формулювання в сучасній економічній теорії, в основному, 

«нереальні, і тому здатні надати мало або зовсім не пояснити 
уявлення чи розуміння світу, в якому ми живемо. У 
формулюваннях сучасних економістів люди регулярно 
наділяються досконалим передбаченням, раціональними 
очікуваннями, всезнанням, дивовижною силою обчислення або 
«раціональністю», робляться однорідними, розміщуються в 
сценаріях, коли існують лише два товари тощо, і т. д.» 

Д. Олах Багато теорій мейнстриму «у багатьох випадках не більше, ніж 
просто математичні вправи» 

Ю. Уманців «ЕТ як «чиста» наука перетворилася на одну зі складових 
математики»; «Розвиток економічної теорії у ХХІ ст. 
відображає глибинні зрушення в її предметно-методологічній 
матриці та значною мірою детермінує нездатність пояснити 
реальні явища економічного життя» 

А. Хайс «Інтерпретаційна перевага мейнстріму настільки велика, що 
навіть основні парадигми, які не застосовують формально-
математичний, дедуктивний підхід (наприклад, традиція 
Ordnungsökonomik та «австрійська школа»), піддаються 
дискримінації. Це призводить не лише до втрати легітимності 
економікс, а й її академічної свободи і здатності до критичного 
осмислення - саме тих ресурсів, які визначають прогресивний 
характер дисципліни» 

Дж. Райт Виділення трьох основних проблем мейнстриму економікс:  
«[a] значні гендерні дисбаланси в економікс обмежують 
діапазон і силу критичного зворотного зв'язку та блокують 
прийняття жіночих інтересів у цій дисципліні; [b] економікс є 
надмірно ієрархічною...; [c] економісти утворюють групу, яка 
вважає себе вищою за інших соціологів і має звичку не слухати 
сторонніх» 

Е. Матушкова У методології ортодоксальної економікс все більше зростає 
рівень «формалізації та математизації економічної науки, 
втрачаючи тим самим взаємозв'язок між формальними 
розрахунками та діями людей як окремих економічних 
суб'єктів» 
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отримання результатів дослідження, які б відповідали
дійсності. Інституціоналізація власності розглядається
науковцями не з точки зору того, наскільки право влас$
ності захищено в Україні (а тут дійсно є серйозна інсти$
туційна проблема!), вони визначили "динаміку характе$
ру інституціоналізації власності за зміною статусу за
формою залучення засобів виробництва і предметів
праці…" [21, с. 76]. В результаті науковцями проведе$
ний аналіз за старою методологією з використанням
категоріального апарату інституціональної ЕТ.

На наш погляд, розглянутий аналіз окремо взятої
статті досить поважних вчених яскраво демонструє
істинність результатів дослідження представників по$
ведінкової економіки, які наголошують на силі інерції,
коли "люди до останнього чіпляються за статус$кво або
опцію за замовчуванням" [23, с. 16], де звичайну лінь,
тобто обмежену силу волі, яка властива практично
кожній пересічній людині, можна розглядати як еконо$
мічну категорію, яка впливає як на розвиток ЕТ, так
відповідно і на соціально$економічний розвиток краї$
ни.

Недостатнє вивчення розбіжностей у методологіях
дослідження ортодоксальної та гетеродоксальної ЕТ
призводить до серйозних вад у наукових доробках і
молодих українських вчених, які тільки починають свій
дослідницький шлях. Наприклад, віднесення класичної
теорії А. Сміта до однієї з "основних ідей економічної
теорії в контексті поведінкових фінансів" [24, с. 230].
Зрозуміло, що поведінкова економіка в цілому, і пове$
дінкові фінанси зокрема, доводять систематичність ірра$
ціональної поведінки людини, а класична теорія А. Сміта
використовує у своєму дослідженні методологічну мо$
дель людини "homo economicus", яка передбачає про$
тилежне — раціональну поведінку індивіда. Поверхове
ознайомлення Кваші О.В. з історією розвитку поведін$
кової ЕТ призводить до помилкового визначення авто$
ром теорії обмеженої раціональності С. Гербрейта, хоча
загальновідомо, що автором цієї теорії є один із заснов$
ників гереродоксальної ЕТ (і поведінкової економіки
зокрема) — Герберт А. Саймон [24, с. 230]. При цьому
Кваша О.В. не згадує роботи Д. Аріелі [25], який, на нашу
думку, значно збагатив як поведінкову економіку, так
поведінкові фінанси.

Слід зазначити, що серед публікацій вкрай мало до$
сліджень, які б критикували ортодоксальну ЕТ і роби$
ли спроби щодо визначення ролі гетеродоксальної ЕТ,
її структури та методології. Серед таких публікацій
можна виділити дослідження Ю. Уманціва, в якому
стверджується, що ЕТ "демонструє суперечливість кон$
цепцій і моделей й характеризується існуванням низки
проблем в обгрунтуванні та прогнозуванні довгостро$
кового тренду розвитку економіки" [13, с. 51], а "нео$
лібералізм піддається критиці, а значної популярності
набуває підхід до необхідності пошуку нової парадиг$
ми сучасної економічної теорії. У цьому сенсі очевид$
ними стають доктринальні недоліки неокласичного ро$
зуміння індивідуалістичної методології" [13, с. 54].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення небезпечних

наслідків мейнстриму ЕТ для соціально$економічного
розвитку України та обгрунтування необхідності роз$
витку гетеродоксальної ЕТ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На нашу думку, гетеродоксальна ЕТ — це сукупність
наукових шкіл ЕТ, що застосовують методологію, яка є
протилежною ортодоксальній, тобто є несумісною з
принципами оптимізації та моделлю раціональної по$
ведінки індивіда, і особливістю якої є міждисциплі$
нарність та доведений прикладний характер.

Не можна погодитись з деякими прибічниками ор$
тодоксальної ЕТ, які не вважають гетеродоксальні на$

прями розвитку ЕТ взагалі економічною наукою, оскіль$
ки вони носять міждисциплінарний характер і викорис$
товують методологію та доробки соціології, психології
та інших дисциплін. Різноманітні науки використовують
математичні розрахунки, але їх не відносять до фізико$
математичних. Оскільки предметом дослідження гете$
родоксальної ЕТ є механізм прийняття саме економіч$
них рішень, то ці дослідження відносяться саме до еко$
номічної науки.

Дж. Райт обгрунтовує відсутність реального плю$
ралізму в ЕТ і виділяє такі головні причини, що галь$
мують розвиток плюралізму: значні гендерні дисбалан$
си в економічній теорії, які обмежують доступ до дос$
ліджень представниць жіночої статі; надмірна
ієрархічність наукової спільноти, що створює збочені
стимули та концентрацію влади, яка підриває можли$
вості критичного підходу до теоретичних доробок
стовпів ортодоксальної ЕТ; наявність внутрішньої гру$
пи економістів$однодумців, яка переконана у пріори$
тетному напрямі розвитку ортодоксальної ЕТ і часто
не дослуховуються до ідей та результатів досліджен$
ня "інакомислячих" [12, с. 1—2], тобто представників
гетеродоксії.

Вважаємо гендерну причину Дж. Райта, яка гальмує
розвиток плюралізму ЕТ, дискусійною. Хоча в Україні
серед здобувачів наукового ступеня доктора наук ще
поки що переважають чоловіки, але кількість жінок, які
здобувають науковий ступінь доктора наук у 2020 році
склав 50,6%, серед здобувачів наукового ступеня кан$
дидата наук впевнено переважають жінки: на початку
2011 року періоду цей показник складав 53—57%, у
2016 році — 59,8%, а у 2020 році — 54,2% [26]. При цьо$
му проблема відсутності плюралізму ЕТ набагато від$
чутніша, ніж у розвинених країнах світу.

До наведених Дж. Райтом причин, що гальмують
розвиток плюралізму в економічній теорії, на нашу дум$
ку, слід додати, по$перше, психологічний чинник, який
дуже влучно описаний в поведінковій ЕТ Р. Талером:
"Економісти мають свій усталений погляд на те, як усе
має відбуватися, і опиратимуться змінам хоча б тому,
що присвятили свої роки облаштуванню куточка в бу$
динку економічних теорій" [27, с. 64]. Дійсно визнати
хибність теорій, якій науковець присвятив все своє жит$
тя, і починати наукові дослідження "з нуля", викорис$
товуючи іншу методологію, будь$якому академіку вкрай
складно.

По$друге, Україна належить до пострадянських
країн, де модель поведінки населення передбачала дія$
ти тільки так, "як наказувала партія". Будь$яке "інако$
мисліє" знищувалося. Науковці, які сьогодні залучені до
роботи вчених та спеціалізованих рад і визначають на$
прями розвитку економічної науки, мають менталітет
"радянської" людини, яка не сприймає і боїться будь$
яких радикальних наукових ідей та гетеродоксальну
методологію дослідження. Вони також входять до скла$
ду редакційних колегій провідних українських журналів
і деякі з них чинять потужний опір оприлюдненню ре$
зультатів досліджень з ЕТ, які виконані за неортодок$
сальною методологією. В результаті закордонні наукові
видання з радістю приймають рукописи українських
вчених, які так важко оприлюднити на Батьківщині, де
ці доробки мають набагато вищу прикладну цінність для
формування концепції сталого розвитку та процвітан$
ня країни.

Не важко передбачити, яке майбутнє чекає Украї$
ну, якщо у владних структурах знаходяться фахівці, які
вчили ортодоксальну (якщо взагалі не марксисько$ле$
нінську) ЕТ. Консультують їх академіки НАН України,
які також формують свої концепції на основі методо$
логії та постулатів ортодоксальної ЕТ. Навіть, якщо до
влади прийдуть нові, молоді, енергійні патріоти, які
дійсно будуть мати мрію і бажання зробити Україну
процвітаючою, в них не буде такої можливості, бо в
університеті вони вивчали виключно ортодоксальну ЕТ
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(а може і взагалі не вивчали, бо вона у деяких ЗВО ста$
ла вибірковою компонентою освітніх програм).

Не можна погодись з Дж. Ходжсоном та Д. Колан$
дером, які стверджують, що сучасний світовий мейнст$
рим ЕТ радикально змінився [28, c. 11; 29, c. 930—931].
Незважаючи на нищівну критику ортодоксальної ЕТ,
"гетеродокс", який довів своє важливе прикладне зна$
чення, досі не отримав провідного статусу. Про це
свідчать відтворення ортодоксальної академічності ЕТ
як у викладанні [14, с. 275], так і в науці, а також при$
власнення науковцями$ортодоксами цілої низки кон$
цепцій та доробок, які були розроблені представника$
ми гетеродоксальної ЕТ, без будь$якого згадування про
гетеродоксальне їх походження [4, с. 5]. Несприйняття
шкіл гетеродоксальної ЕТ представниками мейнстриму
як доробок економічної науки проявилося у неможли$
вості оприлюднення своїх досліджень у провідних еко$
номічних журналах. Розвиток альтернативної ортодок$
сальній ЕТ відбувається за межами економікс — у про$
відних університетах світу, але на неекономічних фа$
культетах, а публікації — у найкращих журналах інших
галузей (наприклад, політики, географії, соціології,
філософії тощо) [4, с. 5—6], тобто економісти$гетеро$
докси певною мірою вилучені зі своєї галузі науки.

У той час як викладачі ЕТ інших ЗВО світу палко
дискутують про дизайн, методологію та підходи до вик$
ладання гетеродоксальної ЕТ [30;31], українські теоре$
тики$економісти всіма силами підтримують на "апараті
штучного дихання" мейнстрим неокласичної ЕТ, що за$
ганяє ЕТ, а відповідно і соціально$економічний розви$
ток України в інституційну пастку. Вона проявляється
за такими ознаками:

1) скорочення чи взагалі вилучення з навчальних
планів (для неекономічних спеціальностей) дисциплін
мейнстриму — "Економічна теорія", "Макроекономіка",
"Мікроекономіка" тощо, оскільки вони не довели су$
спільству свого прикладного характеру та значення для
формування необхідних навичок і компетентностей май$
бутніх фахівців, які повинні вміти приймати економічні
рішення в умовах невизначеності. При цьому не відбу$
вається впровадження у навчальний процес прикладних
і вкрай важливих дисциплін гетеродоксальної ЕТ;

2) формування стійкого негативного ставлення
української спільноти до будь$якого напряму дослі$
дження ЕТ, що загрожує у майбутньому тотальною еко$
номічною неграмотністю населення країни, яке у свою
чергу може призвести до політичних, економічних та
соціальних катаклізмів в країні;

3) вульгаризація українськими науковцями досяг$
нень гетеродоксальної ЕТ у наукових розробках, коли
вони несвідомо і без глибокого розуміння використо$
вують елементи її категоріального апарату, інстру$
ментів та методології у своїх дослідженнях, що при$
зводить до розвитку економічної псевдонауки. На$
приклад, відсутність знань з основ теорії інституціо$
нальних змін та ефекту "блокування" (path dependence)
призвела українського науковця В.П. Онищенка до
хибного твердження, що: "...на заваді будь$якого на$
силля стоїть конкуренція інститутів і, в кінцевому ра$
хунку, в процесі еволюції перемагають найбільш кон$
курентні" [32, с. 130];

4) відсутність в Україні кадрового потенціалу з гли$
бокими знаннями досягнень у галузі гетеродоксальної
ЕТ для формування дієвої макрополітики, яка б змогла
пом'якшити чи усунути економічні, фінансові, еко$
логічні, соціальні та інші проблеми, створені некомпе$
тентними представниками владних структур країни. Це
гальмує соціально$економічний та політичний розвиток
України, адже, як довели дослідження лауреатів Нобе$
лівської премії з економіки 2019 року, одним з голов$
них шляхів виходу будь$якої країни з бідності є не
фінансова допомога заможних країн, на які Україна
завжди покладає великі надії, а підвищення якості осві$
ти.

Попри потужний опір мейнстриму, доробки гетеро$
доксальної ЕТ вже успішно використовуються пред$
ставниками бізнесових кіл та урядами деяких країн світу
для формування державної політики. Це в першу чергу
стосується доробок у галузі поведінкової економіки та
інституціоналізму. Неконтрольоване використання
бізнесом цих доробок змушують споживачів робити
нераціональний вибір, знижуючи свою корисність та
свій добробут і збільшуючи прибутковість бізнесу. Для
формування державної політики уряди США та Вели$
кої Британії і навіть Росії залучають у якості радників
провідних науковців у галузі поведінкової та інститу$
ціональної економіки, що позитивно впливає на макро$
економічну політику країн. При цьому якби керівницт$
во Гарвардського університету ретельніше впроваджу$
вало в життя доробки інституціональної економіки і
враховувало б таку рису "інституційної людини", як її
опортуністична поведінка, то воно б вжило інституцій$
них заходів, коли відряджало Дж. Р. Хея та А. Шлейфе$
ра за програмою впровадження ринкових реформ у ро$
сійську економіку в середині 1990$х. І тоді не був би зап$
лямований імідж університету, і не прийшлося б йому
виплачувати 26,5 млн доларів за шахрайські дії своїх
працівників під час виконання ними службових обо$
в'язків [33; 34].

Ми погоджуємося з тими критиками гетеродоксаль$
ної ЕТ, які вважають, що вона немає чіткої структури
та методологічної бази. Але не можна погодитись і з
тими науковцями, які її розвиток бачать як складову
ортодоксальної ЕТ, наголошуючи на внушрішньому
плюралізмі мейнстриму. Ортодоксальна та гетеродос$
кальна економічні теорії мають протилежні методо$
логічні основи (раціональну та іррраціональну поведін$
ку індивіда), що унеможливлює їх бути структурними
елементами однієї економічної теорії. Для того щоб
утримати свій статус мейнстриму і не маючи аргументів
спростовувати критику гетеродоксів, представники
ортодоксальної ЕТ трансформують свою методологіч$
ну платформу дослідження, змінюючи, наприклад, мо$
дель раціональної поведінки індивіда на модель обме$
женої раціональності, яка знову прив'язується до ма$
тематичних моделей дослідження, в які ірраціональна
поведінка реальної людини в умовах невизначеності не
вписується. Сучасна ЕТ повинна бути плюралістичною,
де ортодоксальна та гетеродоксальна економічні теорії
повинні стати як "різні боки однієї медалі", тобто мати
однаковий рівень значущості та можливості для розвит$
ку як на теренах наукових дискурсів, так і у викладанні
дисциплін ЕТ у вищій школі.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Проведене дослідження дозволяє зробити низку

висновків.
1. Сучасну українську ЕТ можна назвати "мертвою",

оскільки вона базується на неокласичній економічній
теорії, а відповідно на хибній методології — моделях
людини "homo economicus" та загальної рівноваги, які
абсолютно відірвані від реальної економіки.

2. Гетеродоксальна ЕТ — це сукупність наукових
шкіл ЕТ, що застосовують методологію, яка є проти$
лежною ортодоксальній, тобто є несумісною з принци$
пами оптимізації та моделлю раціональної поведінки
індивіда, і особливістю якої є міждисциплінарність та
доведений прикладний характер. Наразі гетеродоксаль$
на ЕТ ще немає чіткої структури та методологічної бази.

3. Сучасна ЕТ повинна бути плюралістичною, де ор$
тодоксальна та гетеродоксальна економічні теорії по$
винні стати як "різні боки однієї медалі", тобто мати
однаковий рівень значущості та можливості для розвит$
ку як на теренах наукових дискурсів, так і у викладанні
дисциплін ЕТ у вищій школі.

4. Дискримінаційне становище гетеродоксальної ЕТ
потребує захисту як у межах світової економічної дум$
ки, так і в Україні. Необхідно живити українську ЕТ не
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тільки "мертвою водою" неокласичного мейнстриму, але
й "живою водою" гетеродоксу, а для популяризації та
захисту гетеродоксальної ЕТ в Україні необхідно її за$
хисникам об'єднуватися в наукові та науково$дослідні
спільноти, створювати тематичні журнали тощо.

5. Для виведення ЕТ, а відповідно і економіки Ук$
раїни, з інституційної пастки необхідно у освітні про$
грами вищої школи ввести обов'язкові блоки дисциплін
ортодоксальної та гетеродоксальної ЕТ, де у блоці сту$
дент мав би можливість обирати хоча б по одній з них.

Оскільки гетеродоксальна ЕТ ще недостатньо чітко
структурована та має вади методології, ці проблеми
потребують подальшого дослідження.

Своє дослідження хочеться закінчити тезою лау$
реата Нобелівської премії з економіки 2018 р. П. Роме$
ра щодо захисту непопулярної, але вкрай важливої, при$
кладної гетеродоксальної ЕТ: "Якщо мені доведеться
обирати між зрадою науці та зрадою другу, я сподіваю$
ся, у мене достатньо сміливості зрадити свого друга" [16,
с. 22].
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DIRECTIONS OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF BEHAVIORAL ECONOMICS
IN THE IMPLEMENTATION OF FISCAL POLICY IN UKRAINE

В останні десятиріччя в розвитку світової економічної науки з'явився новий тренд — вивчення психоQ

логічних особливостей людини під час прийняття економічних рішень. У статті висвітлюються деякі асQ

пекти поведінкової економіки в області податкової політики. Актуальність дослідження зумовлено поQ

требою врахування під час проведенно податкової політики особливостей нашої країни з її сформованиQ

ми в умовах адміністративноQкомандної економіки культурними особливостями та цінностями. ОкресQ

лено проблеми сплати податків в Україні, визначено основні упередження українських платників поQ

датків з точки зору поведінкової економіки. На основі аналізу літературних джерел визначено, що на

сплату податків значно впливають культурні особливості. Аналізується можливість включення інструQ

ментарію поведінкової економіки в практичну реалізацію податкової політики. Обгрунтовано можливість

та основні напрями використання принципів поведінкової економіки для вдосконалення бюджетноQпоQ

даткової політики в Україні.

In recent decades, a new trend has appeared in the development of world economic science — the study of

the psychological characteristics of a person when making economic decisions. The core hypothesis of behavioral

economics is the assumption of the irrationality of human behavior — a person is considered not as a rational

individual, as was the case in neoclassical economic theory, but with certain signs of irrationality present.

The article highlights some aspects of behavioral economics in the field of tax policy. The relevance of the

study is due to the need to take into account, when conducting tax policy, the peculiarities of our country with

its cultural characteristics and values that have developed in the conditions of an administrativeQcommand

economy. It is proved that the low rates of development of certain economies can be explained by the systems of

culture that have formed in certain countries. The close relationship between cultural values and socioQeconomic

indicators of the development of nations is empirically proven by numerous international studies. In the standard

model, consumers are selfish, that is, their choices depend on their own interests. However, there is strong evidence

that people care not only about their own interests, but also have altruistic motives.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом під час розробки напрямів еконо$

мічної політики все частіше стали використовуватися
принципи поведінкової економіки: у США і у Великоб$
ританії в сфері пенсійних накопичень, охорони здоро$
в'я, освіти [1]. Загалом 135 держав використовують еле$
менти поведінкової науки, а 51 країна використовує ці
елементи централізовано в державному управлінні
включаючи Австралію, Канаду, Данію, Нідерланди,
Німеччину, Сінгапур, Гватемалу, Японію, Ліван [2; 3].
Використання елементів поведінкової економіки актив$
но пропагується відомими міжнародними організація$
ми, як$от: Світовий банк, ОЕСР, Глобальний економіч$
ний форум і Європейська комісія [4].

Поява поведінкової економіки пов'язана з виник$
ненням необхідності врахування психологічних чин$
ників під час прийняття економічних рішень. Поведін$
кова економіка, взявши свій початок із економічної пси$
хології, як окремий напрям досліджень отримала роз$
виток у 1970$х роках. Стрижневою гіпотезою поведін$
кової економіки є припущення щодо ірраціональності
людської поведінки — людина розглядається не як ра$
ціональний індивід, як це було прийнято в неокласичній
економічній теорії, а з певними присутніми ознаками
ірраціональності. Тобто формальні моделі в неокла$
сичній економічній теорії розглядають економічних
агентів, як "людей економічних", які ведуть себе розум$
но, приймають виважені і оптимальні рішення. Але, на
думку поведінкових економістів, це припущення є не$
вірним. Вчені зазначають, що ірраціонально діють навіть
компетентні та успішні люди, а здійснювані ними помил$
ки є, в деякій мірі, передбачуваними [5].

В основі ірраціональної поведінки людини лежить
величезний пласт неусвідомлених норм та упереджень,
які базуються на культурних цінностях. Тобто поведін$
ка людей значною мірою визначається цими неписани$
ми правилами. Особливо це актуально для країн, де віра
у формальні інституції підірвана. До таких країн мож$
на віднести і Україну, для якої характерний низький
рівень як міжособистісної довіри, так і довіри до органів
влади, про що свідчать результати Всесвітнього опиту$
вання цінностей (WVS), яке започатковане професором
Рональдом Інглехартом з Мічиганського університету

The problems of paying taxes in Ukraine are identified, the main prejudices of Ukrainian taxpayers from the
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(США) в 1981 році і охоплює майже 120 країн (майже
95% світового населення) і метою якого є оцінка впливу
зміни цінностей на соціальний, політичний та економі$
чний розвиток країн. Результати показують, що струк$
тура фундаментальних цінностей в Україні змінюється
дуже повільно. В Україні частка тих, хто вірить, що мож$
на довіряти більшості людей склала 30,1% у 2020 р. Цей
показник близький до Литви (31,7%) та Естонії (33,9%).
Найвище значення цього показника у Швеції (90,2%) та
Данії (84,4%), а найнижче — у Греції (20,3%) та Румунії
(23,9%). Слід відзначити, що високий рівень міжособи$
стісної довіри характерний для всіх скандинавських
країн [6].

Досліджуючи відмінності в плані економічної ефек$
тивності між північними і південними областями Італії,
професор Гвідо Табелліні доходять висновку, що крім
спущених зверху установок величезну роль відіграє по$
казник культури, тобто внутрішні міжособистісні відно$
сини, які властиві співтовариствам, що проживають у
певних регіонах. На його думку, недостатність довіри
та неповага, як до влади, так і до окремих членів сусп$
ільства, діє як гальмо на економічний розвиток. Якщо
люди вважають, що до досягнення економічних успіхів
призведе обраний ними самими шлях, вони з більшою
ймовірністю будуть напружено працювати, якщо вони
розглядають успіх як результат везіння, в тому числі від
незалежних від них обставин, вони займуть пасивну
позицію щодо економічної діяльності [7]. В Україні ж
частка тих, хто вважає, що для досягнення успіху по$
трібні удача та зв'язки, не суттєво зросла, 30% у 2011 р.
до 32% у 2020 р. Водночас думка, що важка робота за$
безпечує успіх втрачає підтримку: у 2011 році 50% по$
годились з цим заяву, у 2020 році лише 41,3%. Середнє
значення досить близьке до Німеччини та Греції [6].
Таким чином, результати аналізу свідчать, що офіційні
інститути не грають провідної ролі щодо культури. Тоб$
то було доведено, що низькі темпи розвитку тих чи
інших економік можна пояснити системами культури,
що сформувалися в тих чи інших країнах. Тісний зв'я$
зок між культурними цінностями і соціально$економіч$
ними індикаторами розвитку націй емпірично доводить$
ся численними міжнародними дослідженнями. Так,
Лоуренс Е. Харрісон (Lawrence E. Harrison), амери$
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канський економіст, директор Інституту культурних
змін (Cultural Change Institute) при університеті Tufts
Fletcher School на прикладі ряду країн, наводить аргу$
менти на необхідності врахування культурних традицій
в економічному розвитку. В результаті дослідження
було з'ясовано, що для країн (Китаю, Японії, Сінгапу$
ру, Південної Кореї, Індії та Чилі, Фінляндії, Швеції,
Данії, Норвегії та Ісландії), які досягли економічних
успіхів, цьому сприяла культура, яка вже склалася, тоді
як в Ірландії, Іспанії та Квебеку економічний прогрес
був в основному результатом політичних кроків, які
сприяли змінам у культурі. Тобто культурні чинники
необхідно враховувати під час здійснення економічних
реформ. Врахування таких чинників може сприяти сут$
тєвому прискоренню процесів економічного розвитку
[8].

Результати дослідження цінностей в Україні також
підтверджують високий рівень патерналістських уста$
новок, що зменшується дуже повільно — майже поло$
вина (49,4%) поділяють думку, що уряд повинен взяти
на себе більше відповідальності, щоб забезпечити своїм
громадянам достатній рівень добробуту. Думку про те,
що люди повинні взяти на себе більше відповідальності,
щоб забезпечити самих себе підтримало 22,4%, хоча
у 2011 р. з цим твердженням погодились лише 12%. У
2020 р. Україна демонструє результат, подібний до
Кіпру, Греції та Іспанії [6]. Вчені вважають, що саме па$
терналістичні налаштування переважної більшості гро$
мадян в нашій країні призвели до затягування трансфор$
маційних процесів. Це підтвердило дослідження зв'яз$
ку таких поведінкових проявів із інерційністю створен$
ня моделі соціально$орієнтованої економіки в Україні
[9].

Актуальність дослідження можливості застосуван$
ня принципів поведінкової економіки в контексті подат$
кової політики зумовлена тим, що поведінковий підхід
дозволяє прогнозувати реакцію індивідів. Дослідження
того, як за допомогою інструментарію поведінкової
економіки при проведенні податкової політики в Україні
можна зменшити рівень ухилення від сплати податків, є
досить актуальним на сьогоднішньому етапі розвитку
національної економіки. Розуміння політиками пове$
дінкових патернів платників податків може бути одним
із шляхів зменшення дефіциту бюджету.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Значний внесок у розвиток поведінкової еконо$

міки, як науки зробили: Д. Канеман, Р. Капелюшников,
А. Тверських, Дж. Акерлоф, Д. Аріелі, Р. Талер, В. Сміт.
На їх думку, постулати та ідеї поведінкової економіки
можуть бути застосовані у вирішенні широкого кола
проблем — від окремого індивіда до добробуту країни
загалом.

Д. Канеман і В. Сміт довели, що люди діють не так
раціонально, як це описано в класичній економічній
теорії. Д. Канеман показав, яким чином індивіди сприй$
мають і аналізують інформацію, як психологічні ефек$
ти призводять до ірраціональної поведінки. Люди до$
сить часто інтерпретують ситуації не так, як це визна$
чає модель раціонального вибору. Індивіди страждають
від надмірної самовпевненості, прокрастинують, діють
по інерції та неправильно оцінюють можливі наслідки
своїх дій в майбутньому [5]. Річард Талер, якому в
2017 році присудили премію імені А. Нобеля з економі$
ки "за внесок у вивчення поведінкової економіки", опи$
сав так званий "ментальний облік", згідно з яким люди
по$різному сприймають гроші або будь$які інші ресур$
си в залежності від декількох факторів: наявності
(кількості) грошей (або ресурсів), джерела їх походжен$
ня, можливих напрямів їх використання та способів збе$
рігання [10].

У стандартній моделі споживачі егоїстичні, тобто їх
вибір залежить від їх власних інтересів. Однак є пере$
конливі докази того, що люди дбають не тільки про їх

власні інтереси, але також мають альтруїстичні моти$
ви. Прикладом такої поведінки є соціальне підприємниц$
тво. Соціальний підприємець переймається проблема$
ми інших та розуміє вплив його дій на їх добробут [11].

Водночас єдина думка щодо використання ідей по$
ведінкової економіки під час проведення податкової
політики відсутня. Зокрема, потребують більш поглиб$
леного дослідження можливості використання прин$
ципів поведінкової економіки при розробці напрямів по$
даткової політики в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування можливостей засто$

сування принципів поведінкової економіки під час про$
ведення податкової політики України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Податкова політика є важливим інструментом ре$
гулювання економічних процесів у суспільстві. По суті,
податки спотворюють поведінку фірм і споживачів, тому
мінімізація цих спотворень важлива для роздумів про
ефективне оподаткування. Податкова політика, яка
проводилася без врахування особливостей вітчизняної
економіки та оцінки соціально$економічних наслідків,
стала одним із дестабілізуючих чинників економіки Ук$
раїни [12]. В Україні відсутня довіра до суспільних інсти$
тутів. Несплата податків нині є нормою для багатьох
членів нашого суспільства.

На сьогодні в Україні, враховуючи значні масштаби
тінізації економічних відносин, надійним джерелом до$
ходів державного бюджету залишаються непрямі подат$
ки. Ще А. Сміт відмічав, що держава, не знаючи як об$
кладати безпосередньо і пропорційно доход своїх підда$
них, намагається обкладати їх опосередковано, обкла$
даючи їх витрати, які за передбаченнями повинні відпо$
відати їх доходами [13]. Непрямі податки більше відпо$
відають принципу соціальної справедливості. Про це
свідчить вислів державного діяча Тенцеля: "…пряме опо$
даткування не відповідає вимогам справедливості, яка
може бути досягнута тільки податком на споживання"
[14]. Споживання є кращим вимірником здатності пла$
тити ніж дохід. Доводи на користь цього зводяться до
наступного. По$перше, звичайна справедливість потре$
бує, щоб кожний платив у відповідності з тим, що він
дійсно споживає. Внаслідок цього такий податок навряд
чи нав'язується кому$небудь примусово, і його надзви$
чайно легко платити тому, хто задовольняється пред$
метами першої необхідності. По$друге, ніхто не спла$
чує вдвічі більше або два рази за одну і ту ж річ, оскіль$
ки ніщо не може бути спожито більше одного разу [15,
с. 77—78].

Існують певні поведінкові упередження, які знижу$
ють чутливість, тобто реакцію на оподаткування. Сто$
совно сплати податків упередженнями можуть бути:
обмежена раціональність (тобто у платників податків
виникають труднощі як із розумінням системи оподат$
кування, так і з дисципліною по їх сплаті; платники менш
негативно ставляться до непрямих податків, ніж до
сплати податків на доходи; обрамлення: деякі форми
оподаткування можуть не мати особливого значення;
неузгодженість у часі (деякі податкові платежі можуть
розглядатися як віддалені зобов'язання); соціальні пе$
реваги (люди можуть мати внутрішню готовність пла$
тити податки). Існує безліч доказів того, що ці уперед$
ження дійсно впливають на те, як споживачі розуміють
і можуть реагувати на податки [16].

Стандартна економічна теорія пропонує ряд загаль$
них встановлених практичних правил для політики опо$
даткування. Поведінкова економіка не стільки змінює
їх і не пропонує власні альтернативи, скільки замість
цього забезпечує додатковий рівень глибини існуючих
практичних правил. Це досягається підкреслюючи, по$
перше, важливість контексту під час розробки подат$
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кової політики і, по$друге, саме ступінь сприйняття по$
датків, а не їх суть, визначає поведінкові реакції. Про$
ведений в США експеримент порівняння цін, що вклю$
чають податок з продажів, з цінами, вказаними без ура$
хування податку з продажів, показав, що після того, як
додаткові цінники з урахуванням податків було розмі$
щено поруч з уже існуючими цінниками, попит на това$
ри з додатковими цінниками впав на 8%. Також спосте$
рігалося збільшення доходів від дорожніх зборів при пе$
реході на електронні методи сплати у порівнянні із тра$
диційними касовими. Тобто зниження значущості по$
датку (мита) може полегшити сприймання більш висо$
ких податкових ставок і призвести до збільшення над$
ходжень. Хоча уряди ніколи не повинні приховувати по$
датки, менш помітні податки можуть звести до мініму$
му спотворення, які вони створюють. Щодо використан$
ня у політиці оподаткування такого принципу поведін$
кової економіки, як неприйняття втрат, досліджено, що
індивіди будуть більше реагувати на податок (збиток),
ніж на еквівалентну субсидію (прибуток). Неприйняття
збитків означає, що, за інших рівних умов, податок, що
сприймається як збиток, буде більше ефективний в зміні
поведінки, ніж той, який сприймається як упущена ви$
года. Тобто якщо потрібно змінити поведінку платника
податку, слід зосередитися на введенні податків, а не
субсидій. Прикладом використання може бути еколо$
гічний податок, який буде більше стимулювати до актив$
нішого прийняття рішень, ніж різного роду бонуси щодо
впровадження "зеленої" економіки. Обмежена раціо$
нальність означає, що менш складний податок буде
більш ефективний при зміні поведінки. Неузгодженість
в часі вказує на те, що чим ближче час застосування по$
датку, тим ефективніше він буде впливати на зміну по$
ведінки. Здійснити такий вплив можна шляхом того, як
надається інформація платнику податку [17]. З погляду
поведінкової економіки ірраціональні індивіди реагують
не на ставку податку, а на те, як вони її для себе сприй$
мають. Виявляється, що люди зовсім не замислюються
про податки з продажу для тих товарів, у ціну яких не
вказано, що з продажу стягується податок. Чим менше
повідомляється про оподаткування того чи іншого то$
вару, тим менше люди про це замислюються і тим про$
стіше забезпечити збирання податку. У разі податків на
доходи фізичних осіб складність їх сприйняття і непов$
нота знання про них не викликають якихось поведінко$
вих відхилень з боку платників. Тому оптимальне опо$
даткування повинно залежати в тому числі і від того,
знають люди про податки чи ні [18].

Іншими словами, поведінкова економіка підкреслює,
що саме сприйняття податку, а не його ставка, призво$
дить до зміни поведінки. Впливаючи на сприйняття по$
датку платником, можна підвищити ефективність по$
літики оподаткування.

Поведінка платників податків змінюється в залеж$
ності від отриманої інформації. Використовуючи ран$
домізований експеримент у Коста$Ріці, вчені показали,
що електронні листи посилюють податкову відпові$
дальність. Більшість фірм у країнах, що розвиваються,
є неформальними, проте навіть серед зареєстрованих
фірм несплата податків є значною. Податкова служба
країни зв'язалася з 33279 фірмами по електронній пошті
і попросили подати декларацію про доходи за 2014 рік
спираючись на поведінкові ідеї. Повідомлення містили
різні згадки можливості аудиту, закриття магазину, або
онлайн$публікація списку осіб, які не подали заявки. У
повідомленнях також використовувалися сторонні звіти
про комерційну діяльність фірм, включаючи інформа$
цію, яку податковий орган збирає через декларації, по$
дані іншими фірмами. Якщо ж даних від контрагентів не
було, цей блок замінявся загальним нагадуванням, що
податкова служба використовує декларації третіх осіб
для відстеження економічної активності та джерел
доходу. У листі$нагадуванні також був опис соціальної
норми: повідомляли, що вісім з десяти громадян вже

подали свої податкові декларації. Протягом п'яти
тижнів після розсилки серед компаній про діяльність
яких були підтвердження третіх осіб відзвітували перед
податківцями 31%. Для порівняння: в контрольній
підгрупі (що не одержувала листів) за той же час пода$
ли декларацію близько 10%. У другій групі компаній, про
які не згадували контрагенти, частка тих, що подали
декларації перевищила 15%. Серед компаній цієї групи,
кому листи не відправлялися, за той же період подали
декларації близько 3,5%. Вартість одного електронно$
го листа склала в середньому $ 1,2. На кожен долар,
витрачений на розсилку, довелося майже $ 4 отрима$
них податкових надходжень [19].

У Мінесоті було проведено експеримент, який
підтвердив серйозні зміни у поведінці. Платникам по$
датків було надано чотири варіанти даних, що можуть
вплинути на вчасність та повноту сплати ними податків.
Першим було повідомлено, що сплачені ними кошти
будуть використані на освіту та на фінансування інших
соціальних програм, інша група була ознайомлена з
можливими покараннями за несплату; третя група от$
римала інформацію щодо того, де можна отримати до$
помогу під час заповнення податкових декларацій, а чет$
вертій групі було доведено інформацію щодо рівня спла$
ти податків іншими ( було оголошено, що 90% жителів
уже сплатили всі податки). Аналіз засвідчив, що найб$
ільший вплив здійснив четвертий вид інформації. Отже,
більшість були готові сплатити податки тільки тому, що
їх сплачують всі [20]. Як і навпаки, несплата податків у
суспільстві є наслідком розповсюдження інформації
щодо критичного рівня несплати податків. Однією із
причин економічної кризи в Греції є несплата податків.
Зрозуміло, що ніхто не хоче платити податки, але ми
повинні це робити. Несплата податків у цій країні є соц$
іальною нормою. Якщо всі вчасно платять податки, ви
також стараєтесь це робити [21]. Поведінка людей тяжіє
до культурних та соціальних традицій.

Отже, платники податків більш позитивно ставлять$
ся до завчасно оголошених податків. Важливе значен$
ня має вид сплати податків — автоматичне стягнення
податків є менш помітним. Сплата прибуткових по$
датків, з точки зору багатьох людей, відбувається май$
же автоматично завдяки механізму прямого утримання
податків. Оскільки люди нераціональні, невеликі зміни
у способах справляння податків можуть вплинути на
якість збору цих податків.

Важливою цінністю для платників податків є відчуття
справедливості системи оподаткування. Взаємозв'язок двох
понять: ефективності і справедливості податкової системи
є важливим напрямом дослідження поведінкової економі$
ки. Згідно з поведінковою теорією, індивіди не завжди діють
виключно раціонально: вони також зацікавлені і в забезпе$
ченні принципу справедливості. Справедливі податки мають
позитивний вплив на суспільний добробут, бо люди чітко
усвідомлюють призначення сплачуваних ними податків.
Люди будуть мати більшу готовність платити податки, якщо
вони вважають, що кошти використовуються на цілі, які
вони підтримують. Питання щодо соціальної справедли$
вості податкової системи в Україні залишається дискусій$
ним [22]. Відповідно до статті 1 Конституції України Украї$
на як соціальна держава визнає людину найвищою со$
ціальною цінністю, розподіляє суспільне багатство згідно з
принципом соціальної справедливості та піклується про
зміцнення громадянської злагоди у суспільстві [23]. Пер$
шим спробував застосувати принцип справедливості до
аналiзу податкової системи К. Вiксель, який пов'язував
податковi принципи з формою податкового управлiння.
Будь$якi податки вiдповiдають правилу Вiкселя тiльки тодi,
коли вони не протирiчать суспiльному договору [24]. Отже,
люди готові платити податки, якщо вони вірять, що доходи
витрачаються на те, що вони підтримують. Дослідження
показали, що громадська підтримка оподаткування зрос$
тає, коли уряди зобов'язуються направляти доходи на певні
області витрат [16].
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Про ступінь прогресивності прибуткового податку
ведуться суперечки. Ця дискусія привертає велику ува$
гу в політичній сфері і серед громадськості загалом. В
основі лежить компроміс між справедливістю та ефек$
тивністю. Прогресивність дозволяє уряду перерозпод$
іляти від багатих до бідних, але прогресивне оподатку$
вання і високі граничні податкові ставки накладають вит$
рати на ефективність. Високі ставки можуть вплинути
на стимули до роботи і, отже, можуть знизити подат$
кову базу, яка веде до великих безповоротним збитків.
Оптимальне оподаткування в основному зосереджено
на критерії ефективності. Як результат, більшість дис$
кусій про податкові реформи зосереджено тільки на
аспекті ефективності оподаткування і не включають в
аналіз аспект справедливості. Врахування поведінкових
чинників надасть можливість забезпечити справед$
ливість системи оподаткування та, на цій основі, підви$
щити ефективність оподаткування.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, використання принципів поведінкової
економіки при розробці напрямів податкової політики
надає можливості адекватно оцінювати її наслідки,
зменшуючи невідповідність між тим, що політики спо$
дівалися отримати при здійсненні певних заходів і тим,
що може бути насправді в результаті сприйняття цих
заходів платниками податків. Отже, розуміння психо$
логічних особливостей громадян дозволяє більш ефек$
тивно здійснювати державну політику та визначати ос$
новні напрями макроекономічної політики. Поведінко$
ва аналітика надає можливості щодо структурування
даних в залежності від поведінкових особливостей гро$
мадян. Отже, впровадження в практику державного
регулювання інструментів поведінкової економіки
уможливлює досягнення значних результатів з менши$
ми витратами. Таким чином, виходячи із нераціональ$
ної поведінки економічних агентів, виникає потреба у
необхідності державного втручання, як способу коре$
гування такої поведінки. Але під час здійснення такого
втручання ефективними можуть бути лише легенькі
"підштовхування" індивідів до правильних та раціональ$
них рішень. Для цього державним органам необхідно
опиратися на значну поведінкову аналітику, тобто зна$
ти "психологічний профіль" своїх громадян та постійно
відслідковувати сприйняття та вплив такого втручання
на їх поведінку. Таке корегування може виявитися до$
сить серйозним викликом для державних управлінців,
але під час обгрунтовання підходу матиме позитивні на$
слідки на добробут, як окремого індивіда, так і суспіль$
ства загалом.
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У статті пропонуються шляхи реформування та функціонування системи вищої освіти країни спряQ

мовані на забезпечення якості вищої освіти; запобігання корупції в закладах вищої освіти;  збільшення

фінансування закладів вищої освіти; діджиталізацію; відкритість; забезпечення якісних та комфортних

умов навчання студентів, роботи аспірантів та докторантів, роботи співробітників закладів вищої освіти

тощо. Виділяються окремі складові управління якістю в закладах вищої освіти. Розглядається можливий

вплив системи вищої освіти на стан економіки країни та якість життя в країні.

Наводяться шляхи реформування і функціонування системи вищої освіти країни та управління якіQ

стю в закладах вищої освіти спрямовані на покращення умов у закладах вищої освіти; запобігання негаQ

тивним ситуаціям та процесам; контроль за дотриманням нормативноQправового забезпечення та якістю

у закладах вищої освіти; якість управління та кадрове забезпечення в закладах вищої освіти; підвищенQ

ня заробітних плат працівників закладів вищої освіти та стипендій студентів; підвищення конкуренції

між закладами вищої освіти та забезпечення якості роботи приймальних комісій; забезпечення якості,

відкритості навчального процесу та об'єктивності в закладах вищої освіти; забезпечення якості наукової

діяльності та методичної роботи  в закладах вищої освіти тощо.

This article suggests ways of reforming  and  operating  the country's higher education system, aimed at

providing higher postQsecondary education quality; prevention of corrupt practices in higher education

establishments; increasing funding of higher education establishments, as well as digitalization, transparency,

provision of sound and comfortable learning environment, proper working conditions for PhD students and

doctoral candidates, education establishment personnel, etc. We outlined some specific elements of quality

management for higher education establishments and examined possible influence of higher education system

on overall economic situation and quality of living inside the country.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система вищої освіти є важливим елементом, що

впливає на розвиток економіки та всіх галузей, якість
життя, стан державного управління тощо. Випускники
закладів вищої освіти працюють в усіх галузях еконо$
міки та напряму впливають на стан даних галузей. Тому
важливою передумовою успішності країни є якісна си$
стема вищої освіти.

Система освіти, в тому числі вищої освіти, впливає
на професіоналізм випускників навчальних закладів та
у певних випадках може впливати на моральні якості
випускників навчальних закладів.

Випускники навчальних закладів, закінчивши на$
вчальний заклад, ідуть працювати в охорону здоров'я,
правоохоронні органи, суди, освіту, науку, виробницт$
во товарів, надання послуг, виконання робіт, державне
управління, будівництво тощо. Тому важливим для будь$
якої країни є формування якісної системи освіти, в тому
числі вищої освіти, без корупції, з об'єктивним оціню$
ванням знань здобувачів освіти, з комфортними умова$
ми навчання для студентів та комфортними умовами
роботи працівників навчальних закладів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням системи вищої освіти та закладів
вищої освіти займалися такі науковці: Авксєнтьєв М.Ю.,
Гордієнко Л.А., Настич Т.П., Ящук Т.А. та інші.

Важливими питаннями є якість освітніх послуг,
фінансування закладів вищої освіти, комфортні умови
у закладах вищої освіти, планування та контроль діяль$
ності закладів вищої освіти тощо.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення шляхів реформування і

функціонування системи вищої освіти країни та управ$
ління якістю в закладах вищої освіти і розгляд впливу
на стан економіки та якість життя в країні.

We have illustrated some methods for reforming and operating the country's higher education system and

its quality management intended to improve overall conditions within higher education establishments, prevent

negative situations and processes, supervise compliance with the legislative environment and quality standards

at these establishments, assure competence and professionalism of managerial personnel and human resourcing

at higher education institutions; raising salaries for employees and educational allowances for students; increasing

competition between higher education establishments; securing better operation of Admissions Offices,

maintenance of transparent and unprejudiced education process at higher education establishments; ensuring

high standards of scientific activities and methodological work at higher education establishments, etc.

This article highlights the following trends: modernization and upgrading material and technical base of

higher education establishments; implementation of two executive positions at higher education institutions,

conducting scientific activities: "Education Establishment Director" and "Superintendent for Academic Affairs";

maintaining effective supervision over higher education establishment activities; providing all learning process

participants with equal opportunities to defend their rights should the need arise; allocation of funds under

stateQguaranteed orders directly to establishments where the student was enrolled, including private education

institutions; increasing budgetary funding of institutions from local and state budgets, including higher education

establishments; election of directors to higher education institutions; employment of personnel to vacant positions

and personnel transfer within education establishments; education process planning; unbiased evaluation of

student knowledge; standardized operational procedures; selection of reviewers, etc.

Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, реформи, управління якістю, стан економіки, навчальні
заклади, якість життя, планування, контроль, студенти, навчальний процес, менеджер.

Key words: higher education, higher education establishments, reforms, quality management, economic climate,
educational institutions, quality of life, planning, control, students, education process, manager.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливим є закупівля нового сучасного обладнан$

ня закладами вищої освіти; розширення, модернізація
та оновлення матеріально$технічної бази закладів вищої
освіти.

Також важливим для закладів вищої освіти є
відкриття в закладах вищої освіти зручних їдалень, кафе
з якісним та різноманітним харчуванням; розбудова та
створення нових спорткомплексів з різноманітними
спортзалами; сучасні ремонти корпусів зі створенням
цікавих дизайнів; встановлення спеціального обладнан$
ням для проведення інтерактивних лекцій та занять;
створення в закладах вищої освіти при деканатах та на
всіх кафедрах ресепшнів, де студенти в будь який зруч$
ний для них час могли б оперативно та легко отримати
необхідну для них інформацію; створення якісних
бібліотек тощо.

Заклади вищої освіти, що є бюджетними установа$
ми, повинні прибуток, у разі його отримання даними за$
кладами, використовувати для додаткового підвищен$
ня заробітних плат працівників даного закладу, закупі$
влю нового обладнання, ремонт та будівництво нових
приміщень, розвиток інфраструктури, закупівлю нових
меблів тощо.

За державним замовленням кошти повинні виділя$
лися туди з державного бюджету, куди студент, що пла$
нує навчатися за державним замовленням, поступив
навчатися (включаючи приватні заклади вищої освіти).
Якщо студент у процесі навчання переходить з одного
закладу вищої освіти в інший, то кошти з державного
бюджету за державним замовленням повинні виділяти$
ся вже на інший заклад вищої освіти (в який перейшов
студент).

Державне замовлення повинні мати можливість
отримувати і приватні навчальні заклади. Таким чином
бюджетні кошти на державне замовлення будуть спря$
мовуватись у ті навчальні заклади, де якість освітніх
послуг буде вищою та які будуть обирати студенти.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

113www.economy.in.ua

Обсяг бюджетного фінансування закладів вищої
освіти повинен залежати, в тому числі, від кількості сту$
дентів, які обрали даний навчальний заклад, включаю$
чи тих, що хотіли вступити, але не вступили чи вступи$
ли в інший заклад вищої освіти під час вступної компанії
тощо.

У закладах вищої освіти важливим є дотримання
правил охорони праці, протипожежної безпеки та тех$
ніки безпеки.

Важливим є збільшення бюджетного фінансування
закладів освіти з державного та місцевих бюджетів, у
тому числі закладів вищої освіти.

Значного збільшення коштів державного та місце$
вих бюджетів і позабюджетних фондів, які можуть бути
спрямовані на збільшення фінансування освіти; охоро$
ни здоров'я; соціальної допомоги; захист екології; без$
пеки; культури; будівництва доріг, інфраструктурних
проєктів; збільшення заробітних плат працівникам, що
отримають заробітну плату з державного та місцевих
бюджетів; збільшення прожиткового мінімуму;
збільшення мінімальної заробітної плати; збільшення
пенсій тощо, можна досягнути за допомогою розвитку
економіки країни; покращення інвестиційного клімату;
покращення бізнес$клімату; державної політики, спря$
мованої на запобігання корупції та запобігання неза$
конним схемам; проведення реформ різних систем; дер$
жавної політики, спрямованої на забезпечення можли$
востей всіх людей та юридичних осіб захистити свої
права за допомогою системи правоохоронних органів
та в судах у разі їх порушення; проведення реформ в
різних галузях економіки; проведення реформ подат$
кової системи та митної системи; запобігання рейдер$
ства; детінізації економіки; державної політики, спря$
мованої на недопущення контрабанди; державної по$
літики, спрямованої на недопущення виведення капі$
талів в офшорні зони; покращення інфраструктури краї$
ни тощо.

Важливим є, щоб у країні не було корупції та неза$
конних схем. Корупція та незаконні схеми можуть не$
гативно впливати на стан економіки, інвестиційний
клімат, бізнес$клімат, систему охорони здоров'я, со$
ціальну допомогу, освіту, систему правоохоронних
органів, судову систему, безпеку, стан екології, стан
державного та регіонального управління тощо. Також
корупція може негативно позначатися на впевненості в
майбутньому, здоров'ї, психологічному стані тощо.

Важливим для стану економіки країни та якості
життя (охорона здоров'я, соціальна допомога, система
освіти, пенсійне забезпечення, безпека, стан екології,
захищеність прав, можливості влаштуватися на робо$
ту, можливості створити бізнес, якість товарів, якість
робіт, якість послуг тощо) в країні є щоб не було ко$
рупції при сплаті податків та податкових перевірках при
перетині митниці, в системі освіти, при прийнятті рішень
у правоохоронних органа та судах; при прийнятті ру$
шень в органах державної влади та місцевого самовря$
дування; в роботі державних підприємств; закупівлях за
кошти державного та місцевих бюджетів; при перевірках
підприємств; при відкритті та закритті підприємств; у
процесі ведення бізнесу; при прийнятті рішень щодо
надання кредитів, в тому числі за державними програ$
мами; при наданні дозволів державними органами; в си$
стемі охорони здоров'я тощо.

Також важливим для стану економіки країни та
якості життя в країні є, щоб не було контрабанди; неле$
гальних підприємств; фірм прокладок; використання
офшорних зон для мінімізації сплати податків; рейдер$
ства; нелегального видобування корисних копалин; вип$
лат заробітних плат у "конвертах"; використання ме$
ханізмів поділу підприємств на фізичних осіб під$
приємців з метою мінімізації сплати податків; прийнятті
на роботу працівників з вимогою до них, щоб вони за$
реєструвалися як фізичні особи підприємці з метою
мінімізації сплати податків; примушення найманих пра$

цівників реєструватися фізичними особами підприємця$
ми з метою мінімізації сплати податків; вимагань хабарів
при прийнятті на роботу, вимагань погодитись на пору$
шення прав претендентів на заміщення вакантних посад
та працівників; вимагань погодитись на порушення за$
конодавства в робочому процесі тощо.

Важливо, щоб не було корупції в освіті та науці, в
тому числі і в вищій освіті. Корупція в вищій освіті може
негативно впливати на професіоналізм студентів, випус$
кників закладів вищої освіти, викладачів та науковців.
Також корупція в закладах вищої освіти може негатив$
но позначатися на бажанні студентів навчатися, на вірі
у справедливість, на вірі в верховенство права та, в пев$
них випадках, може негативно позначитися на мораль$
них якостях студентів, випускників закладів вищої осві$
ти, викладачів та науковців.

Важливим є, щоб у дитячих садках, школах не було
корупції та щоб в бюджетних дитячих садках та шко$
лах не було вимагань "обов'язкових" добровільних
внесків та щоб всі потреби державних та комунальних
дитячих садків та шкіл (у модернізації, ремонті, ство$
ренні гарних умов, закупівлі активів тощо) в повному
обсязі забезпечувалось за рахунок бюджетного фінан$
сування (коштів державного та місцевих бюджетів).

Також повинна бути збільшена кількість дитячих
садків, щоб батьки без черг могли влаштовувати за по$
треби своїх дітей в дитячі садки.

Важливим також є щоб не було корупції в профте$
хучилищах та інших навчальних закладах.

Державна політика та політика закладів вищої осв$
іти повинна бути спрямована на запобіганні корупції у
всіх складових навчального процесу; при науковій діяль$
ності; при рецензуванні підручників, навчальних по$
сібників, методичних матеріалів; при призначенні на
посади та присвоєнні вчених звань; при вступі в заклади
вищої освіти тощо.

Не повинно бути корупції при вступі в заклади вищої
освіти, зокрема за тими напрямами, де є вступні іспити;
при вступі до магістратури тощо.

В закладах вищої освіти на заняттях (лекціях, прак$
тичних заняттях, семінарських заняттях тощо), на
підсумкових контролях (іспитах тощо), при перескла$
даннях підсумкових контролів, при відпрацюваннях
пропущених занять, при керуванні написанням курсо$
вих робіт, при керуванні написанням дипломних робіт,
при захисті курсових робіт, при захисті дипломних
робіт, при видачі деканатами довідок студентам, при
виставленні оцінок у залікові книжки тощо не повин$
но бути корупції та упередженого ставлення до сту$
дентів.

Також у закладах вищої освіти викладачі та інші
співробітники кафедр, керівництво кафедр, керівницт$
во факультетів та інші співробітники деканатів, керів$
ництво закладів вищої освіти та інші співробітники рек$
торатів не повинні використовувати студентів у своїх
особистих цілях. Використання викладачами та іншими
співробітниками закладів вищої освіти студентів у своїх
особистих цілях може негативно позначатися на якості
навчального процесу; забирати у студентів час, який
вони можуть використовувати на вивчення навчальних
дисциплін, та негативно позначатися на здоров'ї сту$
дентів.

У закладах вищої освіти не повинно бути навмисно$
го заниження оцінок студентам, у тому числі студен$
там, які отримають стипендії або претендують на отри$
мання стипендій.

Також у закладах вищої освіти при розподілі ви$
кладачів на підсумкові контролі (іспити тощо) на кафед$
рах не повинно бути монополії окремих викладачів на
проведення підсумкових контролів.

У закладах вищої освіти не повинно виникати си$
туацій, щоб студентів та аспірантів примушували чи
просили організовувати та/чи оплачувати корпоративи
викладачів після складання держіспитів, захистів дип$
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ломів, отримання дипломів, завершення навчання в ас$
пірантурі, захистів дисертацій тощо.

В приймальних комісіях не повинно виникати ситу$
ацій, коли абітурієнтам повідомляють, що вони майже
є студентами, а після того як вони приносять оригінали
документів та завершується час у вступній компанії,
коли можна подавати документи в інші заклади вищої
освіти, їм повідомляють, що вони не вступили до цього
закладу вищої освіти (через що абітурієнти можуть
втратити можливість вступити до інших закладів вищої
освіти під час цієї вступної компанії). Виникнення та$
ких ситуацій може бути потрясінням для абітурієнтів і
їх родичів та негативно позначатися на психологічному
стані абітурієнтів і їх родичів, вірі абітурієнтів у верхо$
венство права, на бажанні абітурієнтів у майбутньому
вступати до навчальних закладів.

Студенти при написанні та захисті дипломів; аспі$
ранти при написанні, передзахисті та захисті дисертацій;
докторанти при написанні, передзахисті та захисті ди$
сертацій не повинні самостійно шукати собі рецензентів,
опонентів або залежати в цьому від керівників диплом$
них робіт, наукових керівників, наукових консультантів,
керівників кафедр.

Важливим є, щоб не було корупції в науці, зокрема
в закладах вищої освіти. Корупція в науці може нега$
тивно позначатися на якості наукових робіт, на можли$
востях та бажанні талановитих випускників закладів
вищої освіти та спеціалістів різних галузей займатися
наукою, працювати в науковій галузі та галузі вищої
освіти.

Не повинно бути корупції при вступі в аспірантуру
та докторантуру, при науковому керівництві написан$
ням дисертацій, при атестаціях аспірантів та докто$
рантів, при прийнятті рішень кафедр щодо дисертацій,
при рецензуванні дисертацій, при опонуванні при захи$
стах дисертацій, при прийнятті дисертацій до передза$
хисту та захисту до спеціалізованих рад, при передза$
хистах та захистах дисертацій, при головуванні та сек$
ретарюванні в спеціалізованих та вчених радах, у роботі
спеціалізованих та вчених рад тощо.

Не повинно бути корупції в процесі присвоєння вче$
них звань доцента, професора та обранні академіків.

При написанні методичних матеріалів, підручників,
навчальних посібників не повинні записуватися як їх
автори ті керівники кафедр та інші співробітники ка$
федр, керівники факультетів та інші співробітники де$
канатів, керівники закладів вищої освіти та співробіт$
ники ректоратів, які не брали участі у написанні даних
методичних матеріалів, підручників, навчальних по$
сібників.

Не повинно бути корупції при рецензуванні мето$
дичних матеріалів, навчальних посібників, підручників
та монографій; при прийнятті рішень вчених та мето$
дичних рад щодо рекомендації до друку методичних
матеріалів, навчальних посібників, підручників та моно$
графій.

Важливим є, щоб не було корупції при прийняті на
роботу в заклади вищої освіти, при переведенні праців$
ників з однієї посади на іншу посаду (старшого лабо$
ранта, методиста, асистента, викладача, старшого ви$
кладача, доцента, професора тощо), при призначенні на
посади керівників кафедр, при призначені на посади
керівників факультетів, при призначені на посади за$
ступників керівників закладів вищої освіти, при обранні
керівників закладів вищої освіти тощо.

На кафедрах не повинно бути ситуацій, коли
співробітники кафедр (ці співробітники можуть нази$
ватися завучами чи помічниками керівника кафедри з
навчально$методичної роботи) можуть приймати важ$
ливі управлінські та організаційні рішення і при цьому
не нести офіційної відповідальності за ці рішення, ос$
кільки штатної посади завуча кафедри чи помічника
керівника кафедри з навчально$методичної роботи не
існує.

Також на кафедрах закладів вищої освіти не повин$
но бути ситуації, коли на кафедрі навмисно не прийма$
ються на роботу нові співробітники, а при цьому
кількість співробітників кафедри є меншою за кількість
необхідну для виконання навантаження кафедри, з ме$
тою поділу не використаної частини фонду заробітної
плати між співробітниками кафедри в вигляді додатко$
вих надбавок до заробітної плати чи з метою економії
фонду заробітної плати.

На кафедрах закладів вищої освіти не повинно бути
ситуацій, коли керівники кафедр мало часу приділяють
роботі на кафедрах, а їх функції та їх роботу не офіцій$
но виконують інші співробітники кафедр.

Також на кафедрах закладів вищої освіти не повин$
но виникати ситуацій, коли частина співробітників ка$
федри, що числяться на кафедрі в дійсності не працю$
ють (викладачі взагалі не проводять заняття, лаборан$
ти взагалі не виконують функції лаборантів, методисти
взагалі не виконують функції методистів тощо).

У закладах вищої освіти також не повинно бути
організованих дій (схем) спрямованих на не проведен$
ня занять, що є в календарно$тематичних планах, зі сту$
дентами, в тому числі зі студентами заочної форми на$
вчання та студентами, що приїхали навчатися з інших
країн.

Також на кафедрах в закладах вищої освіти викла$
дачам не повинні записувати в навчальне навантаження
роботу з групами студентів, з якими ці викладачі в
дійсності не працювали.

У закладах вищої освіти повинні бути та дотриму$
ватись демократичні механізми формування конфе$
ренцій трудового колективу, в тому числі на рівні ка$
федр.

Важливим є запобігання корупції в органах держав$
ної влади, органах місцевого самоврядування та уста$
новах, в тому числі тих, що здійснюють регулювання,
фінансування та контроль за діяльністю навчальних зак$
ладів, зокрема тих, що здійснюють регулювання, фінан$
сування та контроль за діяльністю закладів вищої осві$
ти.

Для ефективності контролю за діяльністю закладів
вищої освіти важливим є функціонування агентства, яке
б здійснювало контроль за якістю освіти та дотриман$
ням нормативно$правового забезпечення в закладах
вищої освіти.

Важливим є функціонування агентства з контролю
за якістю вищої освіти, агентства з якості вищої освіти,
агентства з розвитку вищої освіти чи функціонування
агентства з якості вищої освіти, яке повинно виконува$
ти всі функції за зазначеними напрямами, з необхідною
кількістю співробітників для виконання даних функцій
та проведення різних перевірок.

Також контроль за якістю вищої освіти та дотри$
манням нормативно$правового забезпечення в закладах
вищої освіти повинні здійснювати Міністерство освіти і
науки та в певних випадках і інші певні міністерства
тощо. Міністерство освіти і науки та в певних випадках
і інші певні міністерства також повинні виконувати
функції з розвитку вищої освіти.

Для контролю за якістю вищої освіти та дотриман$
ням прав учасників навчального процесу агентство з
якості вищої освіти (агентство з контролю за якістю
вищої освіти) та Міністерство освіти і науки та в певних
випадках і інші певні міністерства повинні здійснювати
контроль за дотриманням нормативно$правового забез$
печення навчального процесу в закладах вищої освіти.
Також даний контроль повинен здійснюватись адмі$
ністрацією закладів вищої освіти.

Важливим є можливість захистити свої права всіма
учасниками навчального процесу в разі їх порушення.

Працівники агентства з якості вищої освіти (агент$
ства з контролю за якістю вищої освіти) повинні мати
право відвідувати заняття та підсумкові контролі в зак$
ладах вищої освіти; відвідувати захисти дипломних
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робіт; відвідувати передзахисти та захисти дисертацій;
відвідувати засідання вчених рад; відвідувати збори, де
вирішуються кадрові питання закладів вищої освіти;
перевіряти документообіг кафедр, факультетів та рек$
торатів (окрім документів, що містять інформацію про
певні види персональних даних); перевіряти навчальне
навантаження (дотримання вимог законодавства); ро$
бити перевірки закладів вищої освіти при зверненнях зі
скаргами від студентів, працівників закладів вищої осв$
іти тощо на порушення нормативно$правового забезпе$
чення в закладах вищої освіти; робити перевірки за ре$
зультатами журналістських розслідувань; робити пере$
вірки на підставі інформації, що оприлюднюється засо$
бами масової інформації, тощо.

У закладах вищої освіти, в яких здійснюється нау$
кова діяльність, може бути два керівника: один — ме$
неджер закладу вищої освіти; другий — керівник з нау$
кової роботи. Менеджером закладу вищої освіти може
бути спеціаліст, що має досвід викладання з однієї із
спеціальностей, спеціалістів з яких готує цей заклад
вищої освіти (може не мати наукового ступеня).

У деканатах також може призначатися два керівни$
ка: один — менеджер факультету, що повинен мати
досвід викладацької роботи з однією з спеціальностей,
спеціалістів з яких готує даний факультет (наявність
наукового ступеня не обов'язкова); другий — керівник
з наукової роботи факультету.

На кафедрах також може призначатися два керів$
ника: один — менеджер кафедри, що повинен мати
досвід викладацької роботи за даною спеціальністю (на$
явність наукового ступеня не обов'язкова); другий —
керівник з наукової діяльності кафедри.

Вибори керівників закладів вищої освіти (менедже$
ра, керівника з наукової роботи) повинні проводитись
спеціальною загальнодержавною комісією, куди по$
винні входити закордонні експерти (зокрема експерти
міжнародних організацій); громадські активісти; спе$
ціалісти за спеціальностями, спеціалістів з якої готують
у цьому закладі вищої освіти; викладачі та науковці з
різних закладів вищої освіти, в тому числі того закладу
вищої освіти, керівника якого проводяться вибори, та
наукових установ; студенти. Вимогами для керівників
повинні бути: певний досвід викладання за спеціаль$
ністю, спеціалістів з якої готують у цьому закладі вищої
освіти. Менеджери, що відповідають за наукову робо$
ту, повинні мати певний досвід наукової роботи за спец$
іальністю, з якої навчають у цьому закладі вищої освіти
(науковий ступінь).

Спеціальна загальнодержавна комісія, що повинна
обирати керівників закладів вищої освіти (менеджера,
керівника з наукової роботи) повинна складатися не
менше ніж на дві третини з закордонних експертів (зок$
рема експертів міжнародних організацій) та громадсь$
ких активістів.

Ця комісія також повинна мати право перевіряти
керівництво закладів вищої освіти, керівництво дека$
натів, керівництво кафедр, викладачів щодо дотриман$
ня нормативно$правового забезпечення навчального
процесу та дотримання антикорупційного законодав$
ства.

Для запобігання корупції важливим є відміна по$
довжень термінів обрання викладачів за конкурсом (ви$
кладачі повинні обиратися за конкурсом безстроково),
що зробить викладачів більш незалежними та захище$
ними від тиску на них. Процедура конкурсних відборів
повинна бути змінена, а саме: прийняття рішення щодо
прийняття викладача на роботу та обрання викладача
за конкурсом повинна приймати спеціально створена
незалежна конкурсна комісія, до складу якої повинні
входити викладачі з різних кафедр факультету та за$
кладу вищої освіти, студенти, представники адмініст$
рації закладу вищої освіти, представники громадсь$
кості, спеціалістів в даній галузі, викладачі та студен$
ти інших вищих навчальних закладів. Склад комісії по$

винен обиратися спеціальною комп'ютерною програ$
мою кожні декілька років (методом жеребкування).

Для прийняття даного рішення не повинно бути по$
годження від керівника кафедри чи факультету, керів$
ника навчального закладу, вченої ради закладу вищої
освіти.

На офіційних сайтах закладів вищої освіти повинна
розміщуватись інформація щодо вакантних посад
(вільних ставок) на кафедрах; дат проведення конкурс$
них відборів на заміщення вакантних посад; терміни
подання документів; вимог щодо претендентів на замі$
щення вакантних посад та вимог при переході праців$
ника з однієї посади на іншу посаду (лаборанта, стар$
шого лаборанта, методиста, асистента, викладача, стар$
шого викладача, доцента, професора, керівників ка$
федр, керівників деканатів, керівників закладів вищої
освіти тощо за кожною зі спеціальностей).

Вимоги при заміщенні вакантних посад та при пере$
ході працівника з однієї посади на іншу (лаборанта,
старшого лаборанта, методиста, асистента, викладача,
старшого викладача, доцента, професора, керівників
кафедр, керівників деканатів та їх заступників, керів$
ників закладів вищої освіти та їх заступників тощо) за
кожною спеціальністю повинні визначатися на загаль$
нодержавному рівні за кожною зі спеціальностей для
всіх закладів вищої освіти.

Керівники структурних підрозділів закладів вищої
освіти (кафедр, факультетів, відділів ректорату тощо);
заступники керівників структурних підрозділів закладів
вищої освіти (факультетів, відділів ректорату тощо);
керівники закладів вищої освіти; заступники керівників
закладів вищої освіти повинні займати такі посади та$
ким чином, щоб це було їх єдиним чи основним місцем
роботи та щоб вони працювали не менше ніж на 1 став$
ку.

Для переведення співробітників кафедр на нові по$
сади (старшого викладача, доцента, професора тощо)
повинні бути виписані вимоги однакові для всіх, у за$
лежності від дисциплін, що викладаються. При вико$
нанні таких вимог вже працюючими на кафедрі праців$
никами вони повинні автоматично переводитись на ці
посади за рахунок автоматичного створення цих посад
замість тих, що займали ці працівники до цього.

На кафедрах потрібно ввести штатну посаду по$
мічника керівника кафедри (не зі складу викладачів ка$
федри) — адміністратора, який би допомагав керівнику
кафедри щодо організації навчального процесу, орга$
нізації документообігу тощо та мав чітко визначену сфе$
ру відповідальності (певні функції).

На кафедрах закладів вищої освіти роботи, що не
відносяться до педагогічних, наукових, методичних
робіт (частина документообігу кафедри, табілювання
тощо) не повинні виконувати викладачі.

Для ведення документообігу та громадських робіт
на кафедрах повинні бути спеціальні працівники в не$
обхідній кількості (лаборанти, старші лаборанти, мето$
дисти).

Оцінка діяльності керівництва закладів вищої осві$
ти, керівництва факультетів та керівництва кафедр за$
кладів вищої освіти повинна залежати в тому числі від
якості освітніх послуг, що надаються даними заклада$
ми, факультетами, кафедрами, зокрема від якості орга$
нізації та здійснення навчального процесу; від відгуків
роботодавців, до яких влаштувалися працювати студен$
ти — випускники закладу вищої освіти за спеціальністю;
від відгуків студентів, аспірантів, докторантів цього зак$
ладу вищої освіти, що повинні базуватися на наведенні
певних фактів та/чи подій та/чи процесів та/чи явищ
тощо.

Державна політика та політика навчальних закладів,
у тому числі закладів вищої освіти, повинна бути спря$
мована на забезпечення високого рівня заробітних плат
в навчальних закладах, у тому числі в закладах вищої
освіти.
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У навчальних закладах, у тому числі в закладах ви$
щої освіти, повинна бути підвищена заробітна плата (по$
садові оклади) лаборантам, методистам, вихователям,
вчителям, викладачам, адміністративному персоналу,
керівникам різних рівнів і їх заступникам та іншим пра$
цівникам, що працюють у навчальних закладах. Міні$
мально допустимий рівень заробітних плат в навчаль$
них закладах може бути прописано в нормативно$пра$
вових актах та в ліцензійних умовах до навчальних зак$
ладів.

Заклади вищої освіти повинні виплачувати додатко$
ву заробітну плату за наукове консультування (керуван$
ня) аспірантів, докторантів; за рецензування дисертацій,
методичних матеріалів, навчальних посібників, підруч$
ників, монографій тощо; за опонування на захистах ди$
сертацій; за роботу голови вченої ради, секретаря вче$
ної ради, голови спеціалізованої ради, секретаря спе$
ціалізованої ради, члена вченої ради, члена спеціалізо$
ваної ради тощо. Розміри цієї заробітної плати повинні
відповідати таким роботам відповідно до певних норм,
що повинні відповідати обсягу та складності цих видів
робіт.

Також повинні бути підвищені стипендії студентам,
аспірантам та докторантам.

Державна політика має бути спрямована на забез$
печення високого рівня заробітних плат у державних
установах (міністерствах, агентствах, службах тощо); в
органах місцевого самоврядування; в контролюючих
органах тощо (в тому числі в тих, що займаються регу$
люванням, фінансуванням та контролем освіти).

При роботі приймальних комісій в закладах вищої
освіти можна передбачити можливість для абітурієнтів
у разі подачі оригіналів документів та при цьому не за$
рахуванні (не вступі) до цього закладу вищої освіти, до
якого були подані оригінали документів, додатково по$
дати оригінали документів, необхідних до вступу у за$
клад вищої освіти, до іншого закладу вищої освіти в цьо$
му ж році (в період цієї ж вступної компанії).

Також у закладах вищої освіти повинен вестися кон$
троль в приймальних комісіях, щоб кількість оригіналів
документів (необхідних для вступу в заклад вищої осв$
іти) відповідала кількості вакантних місць навчання сту$
дентів на час зарахування до закладу вищої освіти.

На підвищення конкуренції між закладами вищої
освіти може позначитися можливість студентів перехо$
дити з одного закладу вищої освіти в інший заклад вищої
освіти за цією ж спеціальністю. Студенти під час навчан$
ня повинні мати можливість переходити в інші навчальні
заклади за цією ж спеціальністю, якщо їх не влаштовує
якість надання освітніх послуг у цьому навчальному зак$
ладі (це повинно відображатися в їхньому дипломі).

Позитивно позначитись на якості надання освітніх
послуг можуть такі чинники: дотримання етичних норм
поведінки викладачів по відношенню до студентів та
своїх колег, які можуть бути прописані в методичних
матеріалах з етики; створення керівництвом вищих на$
вчальних закладів та їх структурних підрозділів гарно$
го мікроклімату в колективі; створення на території ви$
щих навчальних закладів кімнат (приміщень) для відпо$
чинку студентів; створення місць для відпочинку та вив$
чення домашніх завдань на свіжому повітрі тощо.

У навчальному процесі не повинно бути корупції.
Корупція в навчальному процесі може негативно позна$
чатися на якості освіти, на бажанні студентів навчати$
ся, на вірі студентів у справедливість, на вірі студентів у
верховенство права, а в деяких випадках негативно впли$
вати на моральні якості здобувачів освіти, випускників
навчальних закладів та викладачів.

Заклади вищої освіти повинні бути зобов'язані оз$
найомлювати студентів з наказами закладів вищої осві$
ти, що стосуються навчального процесу, та основними
нормативно$правовими актами, що стосуються на$
вчального процесу. Час на ознайомлення з цими доку$
ментами повинен включатися в навчальні плани.

Важливою складовою навчального процесу є його
планування (планування навчального процесу поді$
ляється на такі напрями: створення робочих програм та
календарно$тематичних планів дисциплін, що виклада$
ються, планування навчального навантаження для вик$
ладачів, формування розкладу кафедр, планування часу
проведення підсумкових контролів, перескладань
підсумкових контролів тощо).

Вчасне розміщення інформації про планування на$
вчального процесу є важливим для своєчасного та без$
перешкодного отримання студентами інформації щодо
навчального процесу, що в свою чергу позитивно впли$
ває на підготовку до занять і підсумкових контролів та
на планування студентами свого часу для вивчення ок$
ремих дисциплін.

Для запобігання порушень планування навчально$
го процесу в закладах вищої освіти потрібно вести по$
стійний моніторинг та контроль за даними плануван$
ня та забезпечення своєчасного та вільного доступу
до цієї інформації як студентів так і співробітників
кафедр. Цей моніторинг та контроль може здійсню$
ватися деканатами, уповноваженими особами ректо$
ратів, агентством з якості вищої освіти (агентством з
контролю за якістю вищої освіти), Міністерством ос$
віти і науки та в певних випадках і інші певні міністер$
ства.

Для запобігання необ'єктивного оцінювання та по$
рушень антикорупційного законодавства можна запро$
вадити оцінювання знань студентів на підсумкових кон$
тролях (іспитах тощо), що проходять у письмовій формі
чи за комп'ютерами, за якого викладач, що проводить
оцінювання, не знав чию роботу він перевіряє, та в якій
групі навчається цей студент. Для цього замість прізвищ
студентів та номерів груп можуть проставлятися спец$
іальні коди, за якими вже після оцінювання можна іден$
тифікувати студента. Оцінки можуть вводитись за до$
помогою спеціального програмного забезпечення, ще до
ідентифікації студентів за кодами, проставленими на їх
роботах.

Студент, якщо в нього виникли сумніви у об'єктив$
ності оцінювання його знань при підсумковому контролі
(іспиті тощо) чи захисті курсової роботи чи дипломної
роботи, повинен мати беззаперечне право ознайомитись
зі своєю роботою та вислухати обгрунтування викла$
дача чи членів екзаменаційної комісії у причинах вис$
тавлення цієї оцінки. Якщо після такого обговорення на
думку студента необ'єктивність оцінювання підтверд$
жується, то він повинен мати беззаперечне право про$
вести обговорення його написаної роботи в присутності
новоствореної комісії, яка б включала представників
деканату.

Студенти в разі виникнення підозр щодо навмис$
ного заниження їм оцінок на підсумкових контролях
повинні мати можливість звернутися до агентства з
якості вищої освіти (агентства з контролю за якістю
вищої освіти) та описати такі ситуації. На підставі да$
ного звернення агентство з якості вищої освіти (аген$
тство з контролю за якістю вищої освіти) повинно
сформувати спеціалізовану комісію зі спеціалістів да$
них дисциплін, які не мають відношення до закладу
вищої освіти, де навчається студент (студенти). Ця ко$
місія повинна ще раз перечитати цю роботу (ці робо$
ти) та прийняти свої рішення щодо об'єктивності оці$
нювання даних робіт.

Пропущені заняття студенти можуть відвідувати
в інших групах або з іншими студентами, що також
пропустили це ж саме заняття (проводяться нові за$
няття) або в формі індивідуального заняття, а в окре$
мих випадках самостійна підготовка письмової до$
повіді та обговорення її з викладачем та можливість
у певних випадках проведення пропущеного заняття
он$лайн.

При оцінюванні поточних та підсумкових контролів
доцільно, на нашу думку, щоб максимальні суми балів,
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які виставляються за підсумкові та поточні контролі,
дорівнювали одна одній (наприклад 100 та 100 балів).

При розподілі викладачів кафедри закладу вищої
освіти на підсумкові контролі (іспити тощо) не повинно
бути монополії окремих викладачів на проведення
підсумкових контролів та виставлення оцінок за підсум$
кові контролі на кафедрі.

У закладах вищої освіти для всіх складових на$
вчального процесу можуть бути створені стандарти$
зовані операційні процедури (СОП) для підвищення
якості роботи структурних підрозділів, нейтралізації
і запобігання конфліктним ситуаціям та чіткого роз$
поділу функцій. Всі стандартизовані операційні про$
цедури повинні відповідати нормативно$правовому за$
безпеченню.

При розрахунку навантаження викладачів повин$
но враховуватися в кількості годин навантаження при
керівництві дисертаційними роботами, рецензуванні
дисертаційних робіт, рецензуванні статей (при необ$
хідності), рецензуванні методичних матеріалів, рецен$
зуванні навчальних посібників, рецензуванні підруч$
ників, опонуванні на захистах дисертацій, участі в
спеціалізованих та вчених радах тощо, яке повинно
входити в загальне навчальне навантаження викла$
дачів.

На сайтах закладів вищої освіти повинні розміщу$
ватися нормативні акти закладів вищої освіти, зокрема
накази закладів вищої освіти щодо організації навчаль$
ного процесу, організації наукової роботи, організації
роботи закладів вищої освіти тощо.

Також на сайтах закладів вищої освіти повинна роз$
міщуватися інформація за кожною спеціальністю щодо
назв дисциплін, у тому числі окремо назв дисциплін за
вибором; кількості годин за кожною дисципліною (го$
дин лекцій, практичних занять, самостійної роботи
тощо); кількості кредитів за кредитно$модульною сис$
темою.

Для забезпечення зручності навчального процесу,
оперативності отримання інформації, запобігання ко$
рупції, запобігання певним порушенням та з метою кон$
тролю заклади вищої освіти можуть використовувати
електронні платформи, які повинні мати високий ступінь
захисту інформації. Важливим є, щоб електронні плат$
форми створювалися та функціонували таким чином,
щоб їх створення та функціонування не наносило шко$
ду здоров'ю людей, у тому числі тих хто займається
створенням та відповідає за функціонування електрон$
них платформ.

Всі данні щодо навчального процесу (оцінки за за$
няття, бали за підсумкові контролі, відвідування занять,
теми занять, інформація щодо відпрацювання пропуще$
них занять, інформація щодо дат складання та перескла$
дання підсумкових контролів тощо) можуть відобража$
тися в електронних платформах, де мають фіксуватися
дати внесення даних до електронних платформ. Для
моніторингу дотримання термінів внесення структурни$
ми підрозділами, викладачами тощо інформації до елек$
тронних платформ повинні бути створені в кожному
закладі вищої освіти спеціальні відділи. Студенти за$
кладу вищої освіти повинні мати доступ до електронної
платформи для отримування інформації щодо свого
навчального процесу (оцінки за заняття, бали за підсум$
кові контролі, суми балів за поточні контролі, оцінки з
дисципліни, кількість годин з кожної дисципліни,
кількість та теми пропусків, дати складання та перескла$
дання підсумкових контролів, теми занять, оцінки за
дипломні роботи тощо) та дати її внесення в електрон$
ну платформу.

Суми балів за всі заняття з дисципліни, суми балів
за модулі можуть розраховуватись електронною плат$
формою. Якщо дисципліна складається з декількох мо$
дулів, то середні бали та/чи сума балів за модулі, бали
за дисципліну можуть розраховуватись електронною
платформою.

При виставленні в електронні платформи оцінок за
заняття, підсумкові контролі, дипломні роботи тощо в
електронних платформах повинні реєструватися та бути
видними для всіх користувачів інформації (студентів;
працівників закладу вищої освіти; посадових осіб
Міністерства освіти і науки, агентства з якості вищої
освіти (агентства з контролю за якістю вищої освіти), в
певних випадках і певних інших міністерств; Офісу освіт$
нього омбудсмена) дані оцінки та дати внесення оцінок
в електронні платформи.

Оцінки за заняття, підсумкові контролі тощо по$
винні бути внесені на протязі 4 днів після дня прове$
дення заняття, підсумкового контролю тощо та дня
проведення заняття, підсумкового контролю тощо.
Інформація щодо неявки студентів на заняття, підсум$
кові контролі, захисти дипломів тощо повинна вно$
ситися в електронну платформу в день проведення за$
няття, підсумкового контролю, захисту дипломів
тощо.

Оцінки за усні відповіді на заняттях, за захист кур$
сових робіт, за захист дипломів повинні оголошуватися
одразу під час заняття, захисту курсових робіт, захис$
ту дипломів. В електронні платформи ці оцінки повинні
вноситися не пізніше ніж на наступний день після про$
ведення заняття, захисту курсових робіт, захисту дип$
ломів.

Якщо на заняттях є як усні опитування, так і пись$
мові завдання, то в електронну платформу повинні
вноситись дві оцінки: оцінка за усну відповідь (не
пізніше ніж на наступний день після проведення за$
няття) та оцінка за заняття, яка повинна враховувати
і оцінку за усну відповідь (на протязі чотирьох днів
після проведення заняття та дня проведення занят$
тя).

Якщо на заняттях оцінюються тільки усні відповіді
студентів та/чи практичні навички без використання
письмової форми, то оцінки в електронну платформу
повинні вноситись не пізніше ніж на наступний день
після дня проведення заняття.

Внесення оцінок в електронні платформи можуть
робити викладачі (оцінки за заняття по своїх групах,
підсумкові контролі тощо) та працівники кафедр (ме$
тодисти, лаборанти та інші), які повинні заходити в елек$
тронні платформи під спеціальними паролями. За таки$
ми паролями електронні платформи повинні фіксувати,
хто саме вносив ці оцінки.

Робочі програми дисциплін, в тому числі і дисциплін
за вибором; регламенти підсумкових контролів; мето$
дичні рекомендації щодо оформлення та захисту кур$
сових робіт; теми курсових робіт; методичні рекомен$
дації щодо оформлення та захисту дипломних робіт;
методичні рекомендації щодо оформлення та захисту
дисертацій; дати, час, тематики та місця проведення пе$
редзахистів та захистів дисертацій повинні розміщува$
тися на сторінках кафедр/факультетів на офіційних сай$
тах закладів вищої освіти.

Календарно$тематичні плани, розклади кафедр,
розклади груп, розподіл груп між викладачами, гра$
фіки підсумкових контролів, графіки перескладань
підсумкових контролів, графіки консультацій, графі$
ки захистів дипломних робіт, графіки проведення за$
сідань кафедр, силабуси дисциплін тощо можуть роз$
міщуватись на електронних платформах, куди повинні
мати доступ студенти; викладачі; лаборанти; методи$
сти; керівництво закладів вищої освіти; працівники на$
вчально$методичного відділу закладу вищої освіти;
працівники наукових відділів закладу вищої освіти;
працівники деканатів; працівники закладів вищої ос$
віти, на яких покладено обов'язки з контролю за ро$
ботою електронної платформи; агентство з якості
вищої освіти (агентство з контролю за якістю вищої
освіти); Міністерство освіти і науки; в певних випад$
ках і інші певні міністерства; Офіс освітнього омбуд$
смена.
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Методичні, навчально$методичні, навчальні мате$
ріали кафедр, факультетів, інших структурних підрозділів
закладів вищої освіти можуть розміщуватись на елект$
ронних платформах закладів вищої освіти (окрім мето$
дичних матеріалів з деяких дисциплін за деякими спе$
ціальностями).

Доступ до будь$яких методичних, навчально$мето$
дичних, навчальних матеріалів закладів вищої освіти
(окрім методичних, навчально$методичних, навчальних
матеріалів з деяких дисциплін за деякими спеціальнос$
тями), що можуть розміщуватись на електронній плат$
формі, повинні мати студенти, аспіранти та докторанти
цього закладу вищої освіти, співробітники кафедр цьо$
го закладу вищої освіти, співробітники деканатів цього
закладу вищої освіти, співробітники навчально$мето$
дичного відділу цього закладу вищої освіти; співробіт$
ники наукових відділів цього закладу вищої освіти; ке$
рівництво даного закладу вищої освіти; агентство з
якості вищої освіти (агентство з контролю за якістю
вищої освіти); Міністерство освіти і науки; в певних ви$
падках і інші певні міністерства; Офіс освітнього омбуд$
смена.

Також методичні, навчально$методичні, навчальні
матеріали можуть розміщуватись на сторінках кафедр
на сайтах закладів вищої освіти (окрім методичних, на$
вчально$методичних, навчальних матеріалів з деяких
дисциплін за деякими напрямами).

Одним з напрямів розвитку може бути впроваджен$
ня електронних залікових книжок студентів. Важли$
вим є, щоб електронні залікові книжки створювалися
та функціонували таким чином, щоб їх створення та
функціонування не наносило шкоду здоров'ю людей,
в тому числі тих хто займається створенням та відпо$
відає за функціонування електронних залікових кни$
жок.

В електронні залікові книжки інформація (оцінки,
прізвище та ініціали викладача (викладачів), який (які)
приймав (приймали) підсумковий контроль; прізвище та
ініціали викладача (викладачів), який (які) проводив
(проводили) заняття та виставляв (виставляли) поточ$
ний контроль тощо) повинна вноситись з занесенням
дати складання підсумкового контролю та автоматич$
ною фіксацією дати занесення оцінок в електронні за$
лікові книжки і прізвища та ініціалів співробітника
закладу вищої освіти, який вносив інформацію. До елек$
тронних залікових книжок ця інформація може авто$
матично переноситись з електронної платформи, в яку
вносяться оцінки.

Доступ до електронних залікових книжок під спе$
ціальними логінами та паролями повинні мати співро$
бітники кафедр при виставленні оцінок; студенти; ке$
рівництво закладів вищої освіти; працівники навчаль$
но$методичних відділів закладів вищої освіти; співро$
бітники закладів вищої освіти, на яких покладено обо$
в'язки з контролю за спеціальною електронною плат$
формою для внесення оцінок; агентство з якості
вищої освіти (агентство з контролю за якістю вищої
освіти); Міністерство освіти і науки; в певних випад$
ках і інші певні міністерства; Офіс освітнього омбуд$
смена тощо.

Важливим є, щоб функціонувала система якісно$
го підбору рецензентів та опонентів для дисертацій;
рецензентів для рецензування методичних матері$
алів, навчальних посібників, підручників, монографій
тощо.

Якщо співробітники кафедри перечитують (з метою
перевірки) та/ чи редагують методичні матеріали,
підручники, навчальні посібники інших співробітників
кафедри чи факультету, до якого належить ця кафед$
ра, то вони повинні записуватись як рецензенти$редак$
тори таких методичних матеріалів, підручників, навчаль$
них посібників.

Формування вчених рад та спеціалізованих рад по$
винно відбуватися за допомогою якісних механізмів.

Важливим є, щоб на підприємствах, в установах та в
закладах не було мобінгу, принижень та образливих
висловлювань.

У закладах вищої освіти повинні створюватися ком$
фортні та якісні умови перебування та навчання студентів.
У закладах вищої освіти повинен бути гарний мікроклімат
в колективі; етичне ставлення співробітників до студентів;
етичне ставлення співробітників один до одного; етичне
ставлення керівництва закладів вищої освіти, керівництва
факультетів, керівників кафедр та керівництва інших
структурних підрозділів до співробітників.

Важливим є навчання в навчальних закладах, у тому
числі в закладах вищої освіти, та за допомогою освітніх
програм (телевізійних, радіо програм тощо) здоровому
образу життя; навчання в навчальних закладах, у тому
числі в закладах вищої освіти, та за допомогою спе$
ціальних програм (телевізійних, радіо програмах тощо)
соціальної відповідальності (як допомагати людям, як
дбати про екологію, про важливість не займатися ко$
рупцією, про важливість сплати податків тощо) тощо.

Важливо, щоб вищезазначені реформи, напрями
функціонування та напрями управління якістю стосу$
валися державних, комунальних та приватних закладів
вищої освіти.

ВИСНОВКИ
Розвиток економіки країни та якість життя (охоро$

на здоров'я, соціальна допомога, освіта, безпека, стан
екології, якість товарів, якість робіт, якість послуг тощо)
в, країні багато в чому залежать від системи вищої осв$
іти країни. Управління якістю в закладах вищої освіти
також багато в чому впливає на якість освітніх послуг.

Реформування та функціонування системи вищої
освіти та управління якістю в закладах вищої освіти за$
лежать від органів державної влади та інших установ,
що займаються регулюванням діяльності та контролем
за діяльністю закладів вищої освіти; керівництва за$
кладів вищої освіти; керівництва факультетів; керівниц$
тва кафедр; керівництва інших структурних підрозділів
закладів вищої освіти; викладачів тощо.
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING FOR PAYMENTS TO EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE:
CHALLENGES OF THE COVIDQ19 PANDEMIC

У статті досліджено організація обліку розрахунків за виплатами працівникам підприємства в умоQ

вах карантину як форсQмажору діяльності. Здійснено контентQаналіз наукових публікацій українських

авторів за період 2020—2021 рік (період карантину та посткарантину) стосовно методу обліку — метод

групування та систематизації (рахунки і подвійний запис). Систематизовано заходи стосовно зайнятості

працівників підприємства в умовах карантину відповідно українського законодавства. Проаналізовано

особливості форм зайнятості працівників — дистанційна та надомна праця. Розроблено Фрагмент аналіQ

тичних субрахунків до рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" у період карантину. ПропоQ

зиції дозволяти врахувати особливості праці працівників відповідно до українського трудового законоQ

давства у період карантину. Перспективами подальших досліджень є удосконалення інших методів обQ

ліку в частині розрахунків за виплатами з працівниками, особливо метод підсумкового узагальнення —

баланс і звітність.

The article examines the organization of accounting for payments to employees of an enterprise under

quarantine as a force majeure activity. The pandemic has had a negative impact on the unemployment rate

around the world, even countries with leading economies could not contain the growth of this indicator. The

pandemic caused by COVIDQ19 confirmed the fact that most Ukrainian enterprises perceive settlements with

employees as an item of expenditure with the possibility of priority reduction. The increase in hidden

unemployment, mass layoffs of employees, forced vacations at their own expense, downtime of enterprises, led

to a deterioration in the social stability of Ukrainian society. Such changes in the unemployment rate are

accompanied by a deterioration in the overall state of the countries ' economies. In this case, the Ukrainian

economy was no exception, since it also suffered from the consequences of the pandemic. A critical assessment

of foreign and domestic legislation on the organization of accounting for payroll payments suggests that the

Ukrainian economy was not ready for the harsh realities of the pandemic. All these changes directly affect the

management system of the enterpriseQfirst of all, the organization of accounting as an accounting and analytical

basis for management decisions. This significantly increases the relevance of research in improving the

organization of accounting for all accounting objects. The content analysis of scientific publications of Ukrainian
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пандемія, викликана COVID$19, підтвердила факт,

що більшість українських підприємств сприймає розра$
хунки за виплатами працівникам як статтю витрат з
можливістю першочергового скорочення. Збільшення
прихованого безробіття, масове звільнення працівників,
примусові відпустки за власний рахунок, переведення
на простій підприємств, призвело до погіршення со$
ціальної стабільності українського суспільства. Загалом
з початку карантину в Україні статус безробітного от$
римали майже 432 тисячі осіб (станом на кінець серпня
2020 року), що на 67% більше, ніж за аналогічний пері$
од 2019 року [1].

Рівень безробіття зростав, починаючи з 8,5% (за
методологією МОП) і до показника у 10,1% [2]. За да$
ними звіту Центру Разумкова, 17% робочої сили на піку
карантину перебували у стані прихованого безробіття
— зайнятість цих людей була зменшена або вони пере$
бували в неоплачуваній відпустці [3].

Але, на наш погляд, відбулися і позитивні зміни, зок$
рема, у державному регулюванні оплати праці персона$
лу. Прийняття змін у Кодексу Законів про працю Ук$
раїни (далі — КЗпП), а саме — з'явилась стаття 60, яка
визначає особливості дистанційної / надомної роботи.
Це дозволило зберегти тисячі робочих місць, та набли$
зило Україну до розвинутих країн світу.

Всі ці зміни безпосередньо впливає на систему
управління підприємства, насамперед на організацію об$
ліку, як обліково$аналітичного підгрунтя управлінських
рішень. Це значно підвищує актуальність досліджень у
удосконаленні організації обліку всіх облікових
об'єктів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження наукових джерел свідчить, що існує

чимало методичних підходів до визначення удоскона$
лення організації обліку розрахунків за виплатами пра$
цівникам підприємства.

Очеретько Л.М., Удовиченко Г.І. з метою можли$
вості швидко отримувати інформацію у розрізі всіх про$
ведених доплат працівникам запропонували на діючих
субрахункам рахунку 66 "Розрахунки за виплатами пра$
цівникам" провести додаткову деталізацію за аналітич$
ними рахунками [4]. Так, автори пропонують такі суб$
рахунки: 661.1.1 Розрахунки за окладами та тарифами;
661.1.2 Розрахунки за невідпрацьований час; 661.1.3 Інші
нарахування за оплатою праці; 661.1.4 Виплата премій
та інших заохочувальних виплат; 661.1.5 Розрахунок у
зв'язку з простою; 661.1.6 Розрахунок з дистанційної
роботи. Але у запропонованих субрахунках автори не
розглянули питання виплат працівникам за дистанцій$
ну / надомну працю.

Яременко Л.М. запропонувала застосовувати такі
аналітичні рахунки: 661/1 "Розрахунки за окладами і та$
рифами"; 661/2 "Доплати та надбавки"; 661/3 "Премії";

authors for the period 2020—2021 (the period of quarantine and postQquarantine) was carried out regarding the

accounting methodQthe method of grouping and systematization (accounts and double entry). The measures for

the employment of employees of the enterprise in quarantine conditions in accordance with Ukrainian legislation

are systematized. The features of the forms of employment of employeesQremote and homeQbased work are

analyzed. A fragment of analytical subQaccounts for account 66 "Calculations on employee benefits" during the

quarantine period has been developed. The proposals allow taking into account the peculiarities of the work of

employees in accordance with the Ukrainian labor legislation during the quarantine period. The prospects for

further research are the improvement of other accounting methods in terms of settlements on payments with

employees, especially the method of final generalization — balance sheet and reporting.

Ключові слова: пандемія, організація обліку, аналітичний рахунок, виплати персоналу, дистанційна зай�
нятість.

Key words: pandemic, organization of accounting, analytical account of personnel payments, remote employment.

661/4 "Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
працівникам"; 661/5 "Оплата при звільненні"; 661/6 "Роз$
рахунки по відпускних"; 661/7 "Оплата по закінченню
трудової діяльності працівника"; 661/9 "Допомога по
тимчасовій непрацездатності"; 661/9 "Інші нарахуван$
ня" [5]. На жаль, авторкою не розглянуто особливості
появи нових форм зайнятості працівників на підприєм$
ствах — дистанційна та надомна.

Подмешальська Ю.В. та Панченко А.М. вважають
доцільним впровадження субрахунків, так, структура
рахунка 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" буде
мати вигляд: 6611 "Розрахунки за основною заробітною
платою"; 6612 "Розрахунки за додатковою заробітною
платою"; 6613 "Розрахунки за іншими заохочувальни$
ми і компенсаційними виплатами"; 662 "Розрахунки з
депонентами"; 663 "Розрахунки за іншими виплатами"
[6]. Однак, можна здійснити деталізацію аналітичних
субрахунків до п'ятого порядку у субрахунку 661 з ме$
тою врахування структурних підрозділів підприємства,
форм зайнятості тощо.

Гуріна Н. та Бестюк А. вважають доцільним відкрит$
тя аналітичних рахунків 2$го порядку до субрахунків
рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам", які
б деталізували види потенційних винагород, що можуть
бути отримані персоналом суб'єкта господарювання та
не підлягають накопиченню: поточні виплати; виплати
за невідпрацьований час; виплати інструментами влас$
ного капіталу; виплати за невідпрацьований час, що
підлягають накопиченню; виплати по закінчення трудо$
вої діяльності; виплати у разі звільнення; інші виплати
[7].

Матюха М.М. та Бех А.М. вважають доцільним вве$
сти такі додаткові аналітичні рахунки: 6611 "Розрахун$
ки за поточними виплатами працівникам"; 6612 "Розра$
хунки за виплатами при використанні щорічної від$
пустки"; 6613 "Розрахунки за виплатами при звільнені";
6614 "Розрахунки за виплатами лікарняних"; 6615 "Роз$
рахунки за виплатами декретної відпустки"; 6616 "Роз$
рахунки за виплатами по закінченню трудової діяль$
ності"; 6617 "Інші виплати працівникам"; 6618 "Інші дов$
гострокові виплати працівникам" [8]. Ми вважаємо, що
відповідно до вимог національного законодавства, до$
речно було: по$перше, відокремити субрахунок 6611
"Розрахунки за виплатами відпусток" та деталізацію
субрахунків видів відпусток відповідно Закону України
"Про відпустки": 66111 "Щорічні відпустки" (661111 "Ос$
новна відпустка"; 661112 "Додаткова відпустка за робо$
ту із шкідливими та важкими умовами праці"; 661113
"Додаткова відпустка за особливий характер праці";
661114 "Інші додаткові відпустки, передбачені законо$
давством"); 66112 "Додаткові відпустки у зв'язку з на$
вчанням"; 66113 "Творча відпустка"; 66114 "Відпустка
для підготовки та участі в змаганнях"; 66115 "Соціальні
відпустки" (661151 "Відпустка у зв'язку з вагітністю та
пологами"; 661152 "Відпустка для догляду за дитиною
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до досягнення нею трирічного віку"; 661153 "Відпустка
у зв'язку з усиновленням дитини"; 661154 "Додаткова
відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню
дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I
групи"; 661155 "Відпустка при народженні дитини");
66116 "Відпустки без збереження заробітної плати". По$
друге, відокремити рахунок "Інші виплати працівникам"
на два субрахунки: "Інші поточні виплати працівникам"
та "Інші довгострокові виплати працівникам" — відпов$
ідно до вимог МСФЗ.

Було здійснено контент$аналіз наукових публікацій
українських авторів за період 2020—2021 рік (період ка$
рантину та посткарантину) стосовно методу обліку —
метод групування та систематизації (рахунки і под$
війний запис).

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження організації обліку роз$

рахунків за виплатами працівникам підприємства в умо$
вах карантину як форс$мажору діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до ч. 2 ст. 14$1 Закону України "Про тор$
гово$промислові палати в Україні" форс$мажорними
обставинами (обставинами непереборної сили) є надзви$
чайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унемож$
ливлюють виконання зобов'язань, передбачених умова$
ми договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно
із законодавчими та іншими нормативними актами [9].
Серед невичерпного переліку форс$мажорних обставин
у цій нормі є і карантин, який встановлюється Кабіне$
том Міністрів України.

Роботодавець повинен вжити заходи стосовно зай$
нятості працівників у період карантину (рис. 1).

У методиці бухгалтерського обліку розглянуто всі
види зайнятості працівників відповідно до рисунку 1.
Тільки форма зайнятості "дистанційна / надомна робо$
та" є новими з 2020 року. Розглянемо більш детально.

Надомна робота — це форма організації праці, при
якій робота виконується працівником за місцем його
проживання або в інших визначених ним приміщеннях,
що характеризуються наявністю закріпленої зони, тех$
нічних засобів (основних виробничих і невиробничих
фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукуп$
ності, необхідних для виробництва продукції, надання

послуг, виконання робіт або функцій, передбачених
установчими документами, але поза виробничими або
робочими приміщеннями власника підприємства, уста$
нови, організації або уповноваженого ним органу (стат$
тя 601 Кодекс Законів про працю України) [10].

Дистанційна робота — це форма організації праці,
за якої робота виконується працівником поза робочи$
ми приміщеннями чи територією власника або уповно$
важеного ним органу, в будь$якому місці за вибором
працівника та з використанням інформаційно$комуні$
каційних технологій (стаття 602 Кодекс Законів про пра$
цю України) [10].

Відповідно до українського законодавства праців$
ник може бути переведений на дистанційну роботу, як
за власним бажанням, так і за рекомендацією робото$
давця, але тільки за взаємною згодою обох сторін. Орга$
ни зайнятості не повідомляються, якщо уведення ди$
станційної зайнятості ініціювали керівні органи під$
приємства, а не працівник.

Якщо працівник наймається на роботу під час зап$
ровадженої на підприємстві дистанційної зайнятості, то
крім заяви про прийом на роботу, між ним та робото$
давцем повинен бути підписаний трудовий договір.
Щодо працівників, що влаштувалися на роботу до за$
провадження такої форми зайнятості, то дозволяється
не переоформляти відносини, проте за потреби можна
заключите трудовий договір, в якому буде прописане
рішення спірних ситуацій. Типової форми договору не
існує, через те він складається в довільній формі, проте
у ньому повинні бути включені всі важливі моменти.

Коли ж переведення на дистанційну зайнятість
здійснюється за ініціативи роботодавця, то працівники
мають бути повідомленні про таке рішення за 2 місяці,
оскільки зазнають змін істотні умови роботи. Переве$
дення, що пов'язане з пандемією не вимагає інформува$
ти працівників завчасно, в цій ситуації керівним орга$
нам досить підписати наказ про переведення.

Дистанційна зайнятість може бути запроваджена як
захід лише для певного працівника, який контактував з
хворим і повинен самоізолюватися, проте лікарняний
оформлювати не бажає, оскільки почувається добре. Таке
переведення відбувається на основі заяви працівника.

Перед тим як запровадити дистанційну зайнятість,
роботодавцю потрібно перевірити наявність умов для
виконання роботи дистанційно у працівника. Після пе$
ревірки повинен бути складений акт у довільній формі.

Рис. 1. Заходи стосовно зайнятості працівників підприємства в умовах карантину
відповідно українського законодавства

Джерело: систематизовано авторами.
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Що стосується документального оформлення, то
перед уведення дистанційної зайнятості на під$
приємстві, керівним органам необхідно затвердити пра$
вила в середині підприємства, дотримуючись яких пра$
цівники повинні виконувати дистанційну роботу. В По$
ложенні про організацію дистанційної роботи на під$
приємстві необхідно визначити порядок організації ди$
станційної зайнятості, правила, відповідно до яких буде
забезпечено засобами праці робітників, алгоритм від$
шкодування за експлуатацію засобів для праці, що на$
лежать працівникам, встановити графік робочого часу.

Після цього затверджується наказом список робіт$
ників, що переводяться та ознайомлюють цих праців$
ників з підписаним документом.

Крім того, роботодавець повинен забезпечити пра$
цівника засобами телефонного чи інтернет$зв'язку,
якщо такі відсутні, для щоденного спілкування для уз$
годження робочих питань так і для контролю діяльності.
До того ж, роботодавець повинен розробити систему
розподілення завдань та контролю за їх виконанням.
Система може різнитися залежно від підрозділів,
кількості підлеглих, складності і техніки виконання зав$
дань, ступеня довіри керівництва до підлеглих. Це може
бути як письмовий звіт, надання результатів виконаної
роботи або ж звітування в усній формі через засоби
зв'язку.

Якщо вирішено запровадити дистанційну зайнятість
на підприємстві, то необхідно узгодити умови, що за$
звичай відображається в трудовому договорі, відповід$
но до яких будуть визначені обов'язки працівників та
роботодавця. Серед питань, які рекомендовано узгоди$
ти, є система, за якою буде здійснюватися оплата праці,
терміни виконання робіт та їх оплати, методи, які бу$
дуть використовуватися роботодавцем для контролю
працівників тощо. Статтею 125 КЗпП передбачено, що
працівники, які використовують свої засоби під час ди$
станційної роботи, мають право на отримамання гро$
шової виплати, яка слугує компенсацією за їх зношу$
вання. Про розмір і умови надання цієї виплати робо$
тодавець повинен погодити з працівником [10].

Якщо працівник перебуває на дистанційній зайня$
тості, то робочий час він може розподіляти за своїм ба$
жанням і працювати за гнучким графіком, який не відпо$
відає графіку роботи підприємства, оскільки правила
внутрішнього розпорядку на нього на поширюються,
якщо про інше не було зазначено в трудовому договорі
чи інших документах. Гнучкий графік може бути засто$
сований по$різному, в залежності від бажання праців$

ника, тобто можуть варіюватися години перерв, трива$
лості робочого дня, початку чи його закінчення.

При цьому виконана робота оплачується по факту
її виконання. Проте керівні органи повинні забезпечи$
ти належний облік виконаної роботи, використовуючи
при цьому методи, що погоджені з працівниками. Якщо
працівники переведенні на дистанційну зайнятість, то
вони не повинні бути позбавлені прав, які передбачені
трудовим законодавством. Оплата здійснюється відпо$
відно до ст. 115, тобто два рази на місяць [10].

У ситуації, яка склалася, для точності ведення об$
ліку робочого часу доречно використовувати електрон$
но відслідковувати діяльності працівників, за попе$
реднім погодженням з ними. Для деталізації обліку
можна відкрити аналітичні рахунки, на яких буде відоб$
ражатися інформація розрахунків з працівниками по
виплатах, які характерні лише на період карантину. Зок$
рема, доцільно запровадити окремий аналітичний раху$
нок для компенсаційних витрат, що надається при ди$
станційній роботі за використання власних засобів для
роботи та деяке відшкодування за оплату комунальних
послуг (табл. 1).

Для потреб підприємство може розробляти аналі$
тичні рахунки до 7 порядку. Так, наприклад, субраху$
нок 66112 "Розрахунок у зв'язку зі простою" відокре$
мити на три субрахунки четвертого порядку в залеж$
ності від причин простою: 661121 "Розрахунок у зв'яз$
ку зі простою (з вини роботодавця)"; 661122 "Розраху$
нок у зв'язку зі простою (з вини працівника)"; 661123 "Роз$
рахунок у зв'язку зі простою (форс$мажорні обстави$
ни)". 661123 "Розрахунок у зв'язку зі простою (форс$
мажорні обставини)" розділимо за видами форс$мажорів
відповідно національного законодавства: 6611231 "Роз$
рахунок у зв'язку зі простою (форс$мажорні обстави$
ни — Техногенна катастрофа)"; 6611232 "Розрахунок у
зв'язку зі простою (форс$мажорні обставини — Теро$
ристичні дії)"; 6611233 "Розрахунок у зв'язку зі простою
(форс$мажорні обставини — Бойові дії)"; 6611234 "Роз$
рахунок у зв'язку зі простою (форс$мажорні обстави$
ни — Пандемії)"; 6611235 "Розрахунок у зв'язку зі про$
стою (форс$мажорні обставини — Стихійне лихо)".

ВИСНОВКИ
Пандемія здійснила негативний вплив на рівень без$

робіття у всьому світі, навіть країни з провідною еко$
номікою не змогли стримати ріст цього показника. Такі
зміни показника безробіття супроводжуються по$
гіршенням загального стану економіки країн. У цьому

Субрахунки 
Третього порядку Четвертого порядку 

код назва код назва 
66111 Розрахунок за працю на 

робочому місці на 
підприємстві 

66112 Розрахунок у зв’язку зі 
простою  

6611 Основна 
заробітна плата 

66113 Розрахунок за дистанційну 
/надомну роботу 

66311 Розрахунок за самоізоляцію 6631 Розрахунки за 
лікарняними 66312 Розрахунок за листом 

непрацездатності (COVID-19)
66321 Розрахунок за амортизацію 

об’єктів основних засобів, 
нематеріальних активів  

66322 Розрахунок за комунальні 
послуги 

66323 Розрахунок за оренду 

6632 Розрахунки за 
витратами  на 
компенсацію 
при 
дистанційній / 
надомній роботі 

66324 Розрахунок за інші роботи, 
послуги 

Таблиця 1. Фрагмент запропонованих аналітичних субрахунків
до рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" на період карантину

Джерело: авторська розробка.
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випадку економіка України не стала винятком, оскіль$
ки, також постраждала від наслідків пандемії.

Критична оцінка закордонного та вітчизняного за$
конодавства з питань організації обліку розрахунків з
оплати праці дозволяє стверджувати, що законодавча
база України була не готова до жорстоких реалій пан$
демії.

Дослідження особливостей організації обліку роз$
рахунків з працівниками під час простою дозволило ви$
явити недостатнє його законодавче регулювання. Пер$
спективами подальших досліджень є удосконалення
інших методів обліку в частині розрахунків за виплата$
ми з працівниками, особливо метод підсумкового уза$
гальнення — баланс і звітність.
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INSURANCE VISUALIZATION TOOLS

У статті досліджено актуальність впровадження інтернетQобслуговування страховими компаніями

України, розглянуто визначення інтернетQстрахування. ІнтернетQстрахування включає всі елементи взаєQ

модії між страховою компанією та клієнтом, які виникають під час продажу страхового продукту і його

обслуговування з використанням візуального сприйняття страхового продукту.

Представлено основні способи візуалізації, які найчастіше використовуються на страховому ринку:

відеоролики, фотографії, малюнки, QRQкод, візуально наповнені мобільні додатки, Service рішення, інфоQ

графіка, інтерактивні інфографіки.

Дано визначення візуалізації в страхуванні як потужного інструменту праці страховика та напряму

стратегічного впливу на мислення потенційного страхувальника. Розкрито чотири основні принципи

візуалізації. Описано Дерево технік візуалізації за Желязни Джин, коренем якого виступає питання "що

ми хочемо показати?". Виокремлено доступні ресурси (спеціалізовані інструменти) для побудови якісQ

них візуалізацій: RAW, Chartbuilder, Silk, Tableau Public, Quadrigram, Trifacta, Power BI.

In terms of visualization of economic relations, the subjects of the insurance market can not stay away from

these processes, so in order to improve the quality and availability of insurance services it is necessary to develop

tools for visualization and dissemination of Internet technologies in insurance.

The insurance market of Ukraine is at the stage of formation, and therefore its further information and

technological development should become a priority in the economic and social aspects of state policy, taking

into account its European integration guidelines.

The article examines the relevance of the introduction of Internet services by insurance companies of Ukraine,

considers the definition of Internet insurance. Online insurance includes all elements of interaction between the

insurance company and the client, which arise during the sale of the insurance product and its service using the

visual perception of the insurance product.

The main methods of visualization that are most often used in the insurance market are presented: videos,

photos, pictures, QR code, visually filled mobile applications, Service solutions, infographics, interactive

infographics.

The definition of visualization in insurance as a powerful tool of the insurer and the direction of strategic

influence on the thinking of a potential insured. Four basic principles of visualization are revealed: 1. what and

for whom do you do? 2. Organize content. 3. Display only the required amount of data. 4. Study your audience.

 Described Tree of visualization techniques for Iron Gin, the root of which is the question "what do we want to

show?". Available resources (specialized tools) for building highQquality visualizations: RAW, Chartbuilder, Silk,

Tableau Public, Quadrigram, Trifacta, Power BI.

The use of modern visualization technologies in insurance activities creates the preconditions for improving

the quality and efficiency of the insurer. At the same time, visualization is a powerful didactic tool, the use of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Страховий ринок у кожній країні є індикатором ста$

ну економіки. Рівень розвитку різних галузей і зростан$
ня ВВП безпосередньо пов'язані з глибиною проникнен$
ня страхування в структуру управління ризиками
підприємств і громадян. Український страховий ринок
перебуває на етапі становлення і трансформації в нову
цифрову реальність.

У сучасних реаліях з метою зростання продажів
страхових послуг страхові компанії просувають послу$
ги в інтернеті. Основною складовою такого руху стра$
хової компанії є саме візуалізація — представлення
інформації за допомогою зображень. Кожній страховій
компанії потрібне створення логотипу, а також зйомка
відеороликів, якісні фотографії, ексклюзивна подача
рекламних слоганів і т.д. Саме візуалізація допомагає
передати інформацію про страховий продукт та дозво$
ляє звичайній людині дуже швидко її зрозуміти.

Крім того, візуалізація є важливим елементом фор$
мування фінансової звітності страхової компанії як для
подачі НБУ, так і для загального представлення через
мережу Інтернет.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку теорій візуалізації розкрито в

працях: В. Давидова, А. Вербицького, О. Асмолова та
ін.

Питання створення й використання оригінальних
прийомів візуалізації розкрито в працях: Л. Білоусова,
Л. Білявська, Л. Бутенко, О. Ігнатович, М. Синиця,
М. Цимбалюк, В. Швирка, С. Шушкевич, Н. Якотюк та ін.

Р. Ленглер та М. Епплер у своїх дослідженнях сис$
тематизували методи цифрових візуалізацій у формі пе$
ріодичної таблиці методів візуалізації [1]. К. Вайлк у
своїй книзі "Основи візуалізації даних: посібник із ство$
рення інформативних та переконливих цифр" надав де$
тальні рекомендації, які є типи цифрових візуалізацій і
як краще їх використовувати [2]. Д. Желязни зазначає,
що кожна ідея може бути виражена за допомогою по$
рівняння [3].

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретико$методологічною основою проведеного

дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних нау$
ковців, провідних вчених та практиків у сфері розвитку
інструментів візуалізації на страховому ринку. В про$
цесі дослідження використовувались загальнотеоре$
тичні методи. Під час дослідження теоретичних аспектів
розвитку засобів візуалізації в страхуванні використа$
но системний метод. Під час дослідження найдоступні$
ших інструментів та способів візуалізації страхових ком$
паній України використано метод аналізу. За допомо$
гою абстрактно$логічного методу — обгрунтовано і вик$
ладено висновки та пропозиції стосовно розвитку про$
цесів візуалізації на страховому ринку України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасних теоретичних

основ та окреслення техніки, засобів, методів та акту$
альності використання засобів візуалізації в страховій
діяльності.

which must be motivated, economically feasible, methodologically supported. It is the issue of application and

development of effective use of visualization technologies in insurance activities that is a promising area for

improving the work of any insurer and the scope of further research by scientists.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах візуалізації економічних відносин суб'єкти

страхового ринку не можуть залишатися осторонь цих
процесів, тому з метою підвищення якості і рівня до$
ступності страхових послуг необхідним є розвиток
інструментів візуалізації та поширення інтернет$техно$
логій в страхуванні.

Нині актуальним питанням є розробка нових стра$
хових продуктів та впровадження інноваційних техно$
логій саме в страховому секторі економіки, для спри$
яння акумуляції значних обсягів капіталів у довгостро$
ковому періоді, а також з метою допомоги населенню
досягнути стабільності та впевненості.

Страховий ринок України перебуває на стадії фор$
мування, а відтак подальший його інформаційно$техно$
логічний розвиток має набути пріоритетного значення
в економічному та соціальному аспектах політики дер$
жави, враховуючи її євроінтеграційні орієнтири.

Саме страхові компанії, які функціонують в інфор$
матизованому суспільстві, з метою задоволення потреб
страхувальника, мають потребу активно просувати свої
бренди та послуги в Інтернеті, розробляти мобільні до$
датки і телекомунікації. Можна констатувати, що
змінився сам процес реалізації страхових послуг — від
збору інформації, консультацій та укладення договору
до отримання відшкодування [1].

Головним стимулом впровадження інтернет обслу$
говування страховими компаніями є необхідність змен$
шення витрат, розширення географії діяльності, забез$
печення диверсифікації ризиків. Не менш важливим фак$
тором є простота та комфортність купівлі страхового
продукту в режимі онлайн, що на думку фахівців, повин$
но заохочувати до збільшення купівельної активності [2].

Інтернет$страхування включає всі елементи взає$
модії між страховою компанією та клієнтом, які вини$
кають під час продажу страхового продукту і його об$
слуговуванні з використанням візуального сприйняття
страхового продукту. За своєю природою людське
сприйняття більшою мірою є візуальним, а сучасні тех$
нології дозволяють розробити та впровадити різні за$
соби шифрування тексту в зображенні, що б донести до
адресатів відповідний "месендж", і закликати до дії.

У своїй діяльності вітчизняні страховики схиляють$
ся до використання таких способів візуалізації:

1. Відеоролики. Для реалізації рекламної кампанії
цей засіб одноголосно визнаний як найбільш ефективний.

2. Фотографії. Жоден інформаційний ресурс стра$
хової компанії не може обійтися без грамотної добірки
фотографій, а на сайті жодна стаття не матиме ваги без
наявності зображення.

3. Малюнки. Широко популярний вид візуалізації в
Україні. Цінується за свою унікальність та своєрідність,
за прояв фантазії автора, адже художник може нама$
лювати все, що завгодно, як на папері, так і за допомо$
гою комп'ютера.

4. QR$код. Технологія, що дозволяє сканувати за до$
помогою смартфона матричний штрих$код фотографій.
Це дає можливість працювати з інтернет$ресурсами, до$
датками, а також із іншою необхідною інформацією.

5. Візуально наповнені мобільні додатки. Набувають
поширення серед потенційних страхувальників, відріз$
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няються простотою сприйняття та візуальним наповнен$
ням, індивідуальністю.

6. Service рішення. Забезпечує роботу страховика з
даними будь$яких типів. В останні роки стався вибух
даних як за складністю, так і за обсягом, що забезпечи$
ло страховим компаніям широкі можливості для нових
ідей, але одночасно і більше проблем з обробкою даних.

7. Інфографіка. Її використовують, щоб цікаво по$
давати (доповнювати) великі матеріали, оскільки візуа$
лізація здатна перетворити складне, в щось просте для

розуміння. Інфографіка живо та лаконічно може опи$
сати цілу проблему або продовжену в часі подію. Інфо$
графіка здатна цікаво розповісти потенційному страху$
вальнику історію, щоб той особисто не вивчав пробле$
му, читаючи аналітичні статті. Тому, коли людина ба$
чить інфографіку, в неї з'являється зацікавленість у ма$
теріалі, бо роздивитися картинку і "послухати" історію
значно зручніше та швидше.

8. Інтерактивні інфографіки приваблюють аудиторію
на свій ресурс і залишають там надовго, пропонуючи цікаві

взаємодії з контентом. Інтерактивні інфографі$
ки, діаграми тощо не тільки повідомляють кори$
стувачу масив інформації, а й пропонують цікаво
її опрацювати, погратися з нею. В режимі гри
людина легше сприймає та краще усвідомлює
дані, бо має безпосередню взаємодію з ними. Ко$
ристувач відчуває себе важливим, бо від нього за$
лежить, що буде далі на екрані, він стає частиною
графіку і може керувати ним [3].

Візуалізація в страхуванні — потужний
інструмент праці страховика та напрям сильно$
го впливу на мислення потенційного страхуваль$
ника. Тому некоректне, неправильне її оформ$
лення може заплутати користувача. Щоб ефек$
тивно її застосовувати та завжди радувати сво$
го користувача хорошим візуальним контентом,
потрібно звертати увагу на певні моменти.

Розробник, технічний ентузіаст, та дослід$
ник UX Нік Бабіч у своєму блозі пнадить 4 ос$
новні принципи візуалізації даних, які потрібно
враховувати в роботі [4]:

1. Подумайте, що і для кого ви робите. Пе$
ред тим, як приступити до візуалізації контен$
ту, зрозумійте: хто її буде бачити, і яке завдан$
ня вона повинна виконувати.

2. Подбайте про контент. Поважайте вашу
аудиторію — годуйте її свіжою та достовірною
інформацією. Працювати потрібно тільки з пе$
ревіреними даними, щоб у користувача не ви$
никали підозри та недовіра. Давайте йому
відповіді на питання "Звідки взялися дані?" та
самі перевіряйте їх. Від себе додамо: завжди
беріть до уваги, що новина в сучасному вебі
живе 1—2, максимум 3 доби, тому перш ніж
працювати з інформацією переконайтесь, що
вона актуальна та цікава для вашого користу$
вача. Пам'ятайте, яким би естетичним та кра$
сивим не був ваш дизайн, він не врятує поганий
вміст.

3. Відображайте тільки потрібний об'єм да$
них. Візуалізація повинна містити правильну
кількість важливих даних. Достатньо часто ди$
зайнери або занадто спрощують, або занадто
ускладнюють візуалізацію. І те, і інше погано
для дизайну, тому потрібно знаходити баланс.

4. Вивчайте свою аудиторію. Ваші користу$
вачі відрізняються від вас. Вони можуть мати
власні думки з приводу представленої вами
інформації, і ви повинні зважати на це. Вам по$
трібно підібрати той тип візуалізації, який
ідеально підійде вашій аудиторії. Для цього не$
обхідно проводити тестування і перевіряти, як
люди будуть інтерпретувати візуалізацію.

Існуючих технік візуалізації даних багато,
серед них трапляються дуже складні, але на
практиці для передачі більшості повідомлень
вистачає застосувати прості техніки. Страховій
компанії для вибору належної техніки візуалі$
зації бажано скористатися класифікацією з
діаграми Джина Желязни. Техніки візуалізації
у ній організовано у дерево, коренем якого ви$
ступає питання "що ми хочемо показати?" [3].

Деякі засоби побудови діаграм вбудовано
до графічних пакетів, як$от: Adobe Illustrator.

Що ми хочемо показати? 

Розподіл Одна 
змінна 

Небагато точок даних 
/ категорій / інтервалів 

 

Розподіл Одна 
змінна Багато точок даних 

 

Розподіл Дві змінні  

 

Розподіл Три змінні  

 

Композицію 
(будову) Статичну Проста частина в цілому 

 

Композицію 
(будову) Статичну Компоненти 

компонентів 

 

Композицію 
(будову) Статичну Накопиченя додавань і 

віднімань в цілому 

 

Зміну 
протягом 
часу 

Небагато 
періодів 

Важливі тільки відносні 
відмінності. 

 

Таблиця 1. Дерево технік візуалізації за Желязны Джин

Щ

Зміну 
протягом 
часу 

Небагато 
періодів 

Важливі і абсолютні,  
і відносні відмінності 

 

Зміну 
протягом 
часу 

Багато 
періодів 

Важливі тільки відносні 
відмінності 
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Якщо кінцева візуалізація мислиться графічно
інтенсивною, варто звернути на них увагу.
Іллюстраторні діаграми підтримують колові,
стовпчасті та деякі інші діаграми, із включен$
ням графічних примітивів (наприклад, заміна
прямокутного стовпчика на фігурний) і забез$
печують оперативну перемальовку діаграми$
шаблона заміною файла даних з роздільника$
ми$табуляторами [6].

Для побудови якісних візуалізацій викори$
стовують спеціалізовані інструменти, серед пе$
реліку яких є вільні і досить прості в викорис$
танні. Серед доступних ресурсів виділяють:

1. RAW. Онлайн$сервіс швидкої візуалізації
даних. Дозволяє швидко будувати досить екзо$
тичні діаграми, зокрема bump chart, alluvial
chart, streamgraph тощо. Дані можна заванта$
жити з кліпбоарду як CSV, обрати тип візуалі$
зації і прив'язку змінних до наявних способів
кодування інформації. Далі можливе точніше
налагодження кольорів, розмірів та специфіч$
них для поточного типу діаграми параметрів.
Результат може бути експортований у SVG для
подальшої обробки в Inkscape чи Illustrator, у
зображення PNG або в об'єкт JSON.

2. Chartbuilder. Дуже простий у викорис$
танні інструмент, що приймає дані у JSON або
копіюванням. Будує прості XY графіки. Екс$
портує у PNG, SVG і JSON.

3. Silk. Платформа публікації даних із мож$
ливостями обробки і візуалізації.

4. Tableau Public. Десктопна програма для
Windows та MacOS, призначена для створення
інтерактивних комбінованих візуалізацій без
необхідності програмувати чи малювати. Має
безплатну версію, за використання якої "ворк$
буки" зберігаються тільки на серверах Tableau.
У програми велика комунікація.

5.  Quadrigram. Сервіс побудови інтерак$
тивних сторінок з тексту, зображень і діаграм.

6. Trifacta. Має зрозумілий інтерфейс, ав$
томатично виводить будь$які дані (структуро$
вані, напівструктуровані, неструктуровані,
ієрархічні та інші) так, щоб запропонувати візу$
альне уявлення необроблених даних, кожен
блок яких можна було б витягти і проаналізу$
вати.

7. Power BI. Дає можливість мати при собі
актуальну аналітичну інформацію, яку можна
проглянути з будь$якого пристрою, де є Інтер$
нет: відслідковувати об'єми продаж і виплат,
рівень збитковості, які ризики найчастіше спра$
цьовують і т.д. А на основі цієї інформації прий$
мати рішення щодо тарифної політики, лімітів
відповідальності, розмірів франшиз, мотивації
менеджерів, шукати драйвери росту і т.д. [7].

Але все ж в Україні існує мало якісних ре$
сурсів та курсів саме державною мовою з су$
часних методів візуалізації даних, проте як
можливості візуалізації постійно зростають.
Якісна візуалізація даних скорочує час на
сприйняття інформації, а сучасні великі маси$
ви даних взагалі потребують інструментів
business intelligence [8].

Водночас затвердженими формами візуал$
ізації показників звітності страховиків можуть
бути [9]:

— для річної фінансової та консолідованої
фінансової звітності — форми, встановлені
Національним положенням (стандартом) бух$
галтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", затвердженим наказом Міністер$
ства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73 (зі
змінами);

Зміну 
протягом 
часу 

Багато 
періодів 

Важливі і абсолютні, і 
відносні відмінності 

 

Зв’язок чи 
залежність 

Двох 
змінних  

 

Зв’язок чи 
залежність 

Трьох 
змінних  

 

Порівняння В часі Багато періодів – 
циклічні дані 

 

Порівняння В часі Багато періодів — 
ациклічні дані 

 

Порівняння В часі Мало періодів, одна чи 
декілька категорій 

 

Продовження таблиці 1

Порівняння В часі Мало періодів, багато 
категорій 

 

Порівняння Між 
об’єктами Дві змінні на об’єкт 

 

Порівняння Між 
об’єктами

Одна змінна на об’єкт, 
багато категорій 

 

Порівняння Між 
об’єктами

Одна змінна на об’єкт, 
мало категорій, багато 

об’єктів 

 

Порівняння Між 
об’єктами

Одна змінна на об’єкт, 
мало категорій, мало 

об’єктів 

Що ми хочемо показати? 

— для річних звітних даних страховика — форми,
встановлені Порядком складання звітних даних страхо$
виків, затвердженим розпорядженням Державної
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комісії з регулювання ринків фінансових послуг від
3 лютого 2004 року № 39 (зі змінами).

Отже, візуалізація в страховій діяльності дозволяє
переводити інформацію будь якого типу, що надходить
за різними каналами, у візуальну форму, що підвищує
швидкість обробки, сприйняття та її засвоєння за раху$
нок найбільш ефективних способів роботи з нею [10].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Отже, доцільність використання інструментів візу$

алізації страховиком продиктована необхідністю її по$
дання у вигляді, найбільш відповідному новим потребам
сучасного покоління потенційного страхувальника.
Нині маємо нову культуру сприйняття інформації —
"люди екрани", що мислять по$новому — так званим
"кліповим" мисленням, яке формується як реакція на
стрімке зростання інформаційних потоків, переважно
у візуальній формі, на високу фрагментарність, велику
різноманітність і повну різнорідність інформації, що
надходить.

Використання сучасних технологій візуалізації в
страховій діяльності створює передумови для підвищен$
ня якості та результативності роботи страховика. Вод$
ночас візуалізація є потужним дидактичним інструмен$
том, застосування якого має бути мотивованим, еконо$
мічно доцільним, методично підкріпленим. Саме пробле$
матика застосування та розвитку ефективного викори$
стання технологій візуалізації в страховій діяльності є
перспективним напрямком вдосконалення роботи будь$
якого страховика та сферою подальших наукових дос$
ліджень вчених.
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Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання наявності тісноQ

ти зв'язку між експлерентною конкурентною стратегією та фазами життєвого циклу організації. ОсновQ

ною метою є визначення потреби в змінах під час переходу від однієї фази на іншу, нових якостей, що

супроводжують цей перехід, змін у структурі, стратегії та інше. Основною задачею є перевірка наявності

тісноти зв'язку трьох типів: спорідненого, протилежного та такого, що не піддається порівнянню. Для

вирішення поставлених завдань в роботі застосовано метод морфологічного аналізу, аналізу та синтезу,

систематизації, аналізу літературних джерел, методи оцінки узгодженості думок експертів, модель конQ

курентних стратегій А.Ю. Юданова, модель життєвого циклу організації за І. Адізесом. Наукова новизна

полягає у постановці та розв'язанні науковоQприкладної задачі оцінки тісноти зв'язку між експлерентQ

ною стратегією та фазами життєвого циклу організації та на їх основі вибору або своєчасної зміни конкуQ

рентної стратегії. Результати. На основі порівняння морфологічних тверджень отримано докази значуQ

щості та наявності тісноти різних типів зв'язків. На фазі "виважування" життєвого циклу виявлено дуже

високу тісноту зв'язку між твердженнями спорідненими за контекстом. На другій фазі "вік немовляти"

тіснота спорідненого зв'язку ще висока, але на третій фазі "ДавайQдавай" стає низькою. Реалізація експQ

лерентної стратегії найбільш своєчасна та ефективна на фазі "виважування", але на другій фазі "вік неQ

мовляти" повинні бути прийняті управлінські дії щодо поступової зміни експлерентної стратегії на іншу,

а на третій фазі "ДавайQдавай" такий перехід вже завершено. На наступних фазах тіснота зв'язку спорідQ

неності стає дуже низькою або відсутня. На фазах стабільність, аристократизм, салемQсіті, бюрократизм

та смерть спостерігається висока тіснота зв'язку тверджень протилежних за контекстом. Такі результаQ

ти свідчать про неефективність впровадження експлерентної стратегії на зазначених фазах. Практична

значимість полягає в удосконаленні моделей та методів формування проєктного інструментарію для упQ

равління змінами в організації.

The article summarizes the arguments and counterQarguments within the scientific discussion on the existence

of the closeness connection between the explerent competitive strategy and the phases of the organization life

cycle. The main goal is to determine the relationships and their types between the explerent strategy and phases

of the organization life cycle, changes during the transition from one phase to another, to identify new qualities

that accompany this transition, changes in structure, strategy, etc. The main task is to check the closeness of

three types: related, opposite and incomparable. To solve the tasks in the work used the method of morphological

analysis, analysis and synthesis, systematization, analysis of literature sources, methods of assessing the

consistency of expert opinions, the model of competitive strategies A. Yu. Yudanova, the model of the life cycle

of the organization according to I. Adizes. The originality lies in the formulation and solution of the scientificQ

applied problem of assessing the closeness of the relationship between the explerent strategy and the phases of

the organization life cycle and on their basis the choice or timely change of competitive strategy. Results.

Comparison of morphological statements has provided evidence of the significance and closeness of different

types of relationships. In the life cycle "balancing" phase, there is a very high degree of closeness between the

statements related to the context. In the second phase of the "baby's age", the closeness of the relationship is
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Періодичні потрясіння і жорстка конкуренція вима$
гають вибору стратегії, яка б гарантувала, з одного боку,
найбільш ефективне використання ресурсів і, а з іншо$
го — максимальну стійкість організації в умовах неста$
більності зовнішнього середовища [1]. Головними прин$
ципами ефективного розвитку організації вважають її
збалансованість [1; 2], сталість [1] і адаптивність [3—4],
а інструментами ефективного управління — стратегію
розвитку [1; 2; 5—7]. В основі сталого і збалансованого
розвитку лежить узгодження життєвого циклу органі$
зації і конкурентної стратегії [1], послідовного і цілес$
прямованого проведення змін.

Саме такі чинники часто не враховуються під час
формування конкурентних стратегій розвитку, що і при$
зводить до низькоефективної діяльності організації [1],
високої ентропії, (як міри розупорядкованості системи)
[8], а принцип системності не реалізується повною
мірою [7].

Отже, перед науковою спільнотою стоїть задача
визначення взаємозв'язків та взаємовпливів між вибо$
ром стратегії та фаз життєвого циклу організації, змін
під час переходу від однієї фази на іншу, визначенні но$
вих якостей, що супроводжують цей перехід, змін у
структурі, стратегії та інше.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Формування стратегії на основі життєвого циклу
організації дозволяє врахувати для кожної стадії різні
темпи розвитку [1], забезпечити їх баланс [5], драйвери
зростання [1], точки біфуркації [8], зробити розвиток ке$
рованим [9]. Керованість передбачає зміну властивостей
так, як це потрібно тому, хто здійснює керування [9].

Стає також очевидним і те, що в залежності від цик$
лічності розвитку організації доводиться використову$
вати обмежене коло стратегій і коригувати її в залеж$
ності від переходу на новий рівень свого розвитку [6].
Тому постає питання про новий підхід до вибору і викори$
стання стратегій: інтеграції ознак, типів зв'язків, які доз$
волять здійснити послідовний розвиток організації [6].

Врахування специфіки основних фаз життєвого цик$
лу організації дозволяє уникнути багатьох помилок у
ході її розвитку, передбачити появу типових проблем
зростання, сформувати адекватну особливостям конк$
ретної фази стратегію розвитку. Розвиток організації
по кривій життєвого циклу безпосередньо пов'язаний з
умінням адаптуватися [9]: "Ті, хто вміє адаптуватися про$
цвітають досить довго, а негнучкі швидко зникають" [5].

У науковій літературі представлено детальний аналіз
моделей життєвого циклу організацій, їх сильних та
слабких сторін, переваг та недоліків [3; 7; 8]. На основі
аналізу різних моделей життєвого циклу організацій, в
роботі [3] представлено обгрунтування вибору моделі
І. Адізеса для подальшого дослідження, як таку що має

still high, but in the third phase, "Come on, come on" becomes low. The implementation of the explerent strategy

is the most timely and effective in the "balancing" phase, but in the second phase of the "baby's age" management

actions should be taken to gradually change the explerent strategy to another, and in the third phase of "Come

on" such a transition is completed. In the following phases, the closeness of the relationship becomes very low or

absent. In the phases of stability, aristocracy, saleQcity, bureaucracy and death, there is a high degree of closeness

between statements opposite in context. Such results indicate the inefficiency of the implementation of the

explerent strategy in these phases. The practical value lies in the improvement of models and methods of forming

project tools for change management in the organization.

Ключові слова: конкурентна стратегія, життєвий цикл, адаптивність, морфологічний аналіз, тіснота зв'язку.
Key words: competitive strategy, life cycle, adaptability, morphological analysis, closeness of communication.

найбільші переваги та загальні для всіх моделей недо$
ліки.

Детальний аналіз типологій конкурентних стратегій,
їх сильні і слабкі сторони, переваги і недоліки наведені в
[1; 3; 7; 8]. Визначено, що найбільш раціональною для по$
дальшого дослідження у співвідношенні переваги$недоліки
є модель конкурентних стратегій А.Ю. Юданова [3].

Систематизація літературних джерел та підходів до
вирішення окресленої проблеми засвідчила існування
напрацювань щодо визначення взаємозв'язків та взає$
мовпливів між вибором стратегії та фаз життєвого цик$
лу організації [10, с. 110—124; 11], але в процесі аналізу
було виявлено ряд суперечностей, які потребують по$
дальшого дослідження та розв'язання [3]. Ці супереч$
ності в більшості пов'язані з тим, що не всі залежності
та відповідності виявлені між типами конкурентних
стратегій та фазами життєвого циклу організації [3]. На
основі аналізу публікацій, зрозуміло і те, що кожна
стратегія може перероджуватися в іншу у часі. Цей про$
цес адаптації потребує цілеспрямованих проєктних дій.

Відповідно до типології А.Ю. Юданова [12] виділе$
но 5 основних типів конкурентних стратегій: експлерен$
тна, комутантна, віолентна, патієнтна та леталентна [11,
12]. Дослідження типів зв'язків та спорідненості між фа$
зами життєвого циклу організації та стратегіями — це
об'ємне дослідження. В цьому досліджені буде розгля$
нуто тільки експлерентна стратегія, а визначення типів
зв'язків з іншими стратегіями буде перспективою по$
дальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження типів зв'язків пара$

метрів експлерентної стратегії за моделлю А.Ю. Юда$
нова відповідно до кожної фази розвитку організації за
моделлю І. Адізеса та визначення можливості викорис$
тання отриманих залежностей для забезпечення адап$
тації при управлінні організаційними змінами, обгрун$
туванні стратегічних цілей за фазами життєвого циклу,
формування проєктного інструментарію управління
змінами в організації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Для проведення дослідження було обрано метод
морфологічного аналізу [13, с. 57—58], що відноситься
до групи методів експертних оцінок. Вибір методу по$
в'язаний з відсутністю достатнього масиву достовірних
та надійних статистичних даних з питання, що дослід$
жується. Метод морфологічного аналізу дозволяє до$
сліджувати об'єкти різної природи, можливе його прак$
тичне застосування в широкому діапазоні (від фунда$
ментальних досліджень в технології до соціальних, полі$
тичних та економічних) [13].

Основними перевагами морфологічного аналізу вва$
жаються [13, с. 57—58]:

— рівноцінність всіх елементів аналізованого об'єкта;
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— максимальна чіткість формулювання поставлено$
го завдання;

— зняття обмежень в аналізі елементів досліджува$
ного об'єкта;

— можливість отримання нових та/або розвитку
вже наявних ідей.

Алгоритм проведення дослідження, який було за$
стосовано для проведення дослідження з виявлення
типів зв'язків параметрів експлерентної стратегії відпо$
відно до фаз життєвого циклу організації такий.

Крок 1. Поділ багатоаспектної проблеми на віднос$
но незалежні частини. Для цього характеристику кож$
ної фази розвитку організації (відповідно до моделі
І. Адізеса) було розбито на вісім морфологічних тверд$
жень, які описують параметри, характерні кожній із них,
а саме:

1. Фаза вихажування (зародження).
1.1. Організація, яка ще не з'явилася на світ і існує

тільки як ідея [14, с. 31].
1.2. Акцент робиться на ідеях і тих можливостях, які

обіцяє майбутнє [14, с. 31].
1.3. Перевірка життєздатності ідеї майбутнього

бізнесу [14, с. 31].
1.4. Створювана компанія ще не має ніяких матеріаль$

них активів [14, с. 31].
1.5. Засновник повинен закохатися в свою ідею, і ця

закоханість буде формувати і підтримувати його при$
хильність до майбутньої компанії [14, с. 32].

1.6. Виробити прихильність, порівнянну з ризиком,
який асоціюється зі створенням організації [14, с. 32].

1.7. Наявність відданого лідера [14, с. 32].
1.8. Засновується компанія або підрозділ всередині

підприємства, створюються передумови появи нового
продукту або виходу на новий ринок [14, с. 37].

2. Фаза "вік немовляти" (дитинства).
2.1. Фокус зміщується з ідей і можливостей на отри$

мання реальних результатів [14, с. 53].
2.2. Потрібні обсяги продажів [14, с. 53].
2.3. Насправді організація$немовля не є орієнтова$

ною на збут. Вона орієнтована на продукт [14, с. 53].
2.4. Якщо компанія розробила свій продукт у гаражі,

то їй необхідно провести бета$тестування продукту на
ринку [14, с. 53].

2.5. Засновники продають частки в акціонерному
капіталі для фінансування нових підприємств [14, с. 54].

2.6. Засновник компанії є в ній єдиним продавцем [14,
с. 54].

2.7. Компанія практично не має розробленої політи$
ки, системи, процедур або бюджету [14, с. 56]. Автори$
тарний стиль управління [14, с. 65].

2.8. Немає ніякої спеціальної системи прийому но$
вих співробітників або оцінки результатів роботи [14,
с. 57], функціонує неузгоджено [14, с. 58].

3. Фаза "Давай$Давай".
3.1. Ідея працює, компанія має стійке надходження

грошових коштів, а її збут зростає [14, с. 71$72].
3.2. Диверсифікація (хапається за все одночасно,

наприклад, одночасно взуттєвий бізнес і ріелторський)
[14, с. 74].

3.3. Спрямування на ринок не означає наявності мар$
кетингової орієнтації [14, с. 76].

3.4. Компанія продає продукт, перш, ніж конструк$
тори закінчують його проєктування, і перш, ніж техно$
логи розроблять цикл необхідних виробничих операцій
[14, с.77].

3.5. Примітивна система обліку не встигає за зрос$
танням збуту [14, с. 78].

3.6. Якості лідера — зарозумілість і відчуття всемо$
гутності [14, с. 79].

3.7. Крива збуту різко йде вгору, але серцевина ком$
панії починає загнивати [14, с. 83].

3.8. Недостатній контроль витрат [14, с. 99].
4. Фаза "Юність".
4.1. Спеціалізація бізнесу [14, с. 102].

4.2. Передавати повноваження своїм працівникам
[14, с. 102].

4.3. Розробляти схеми матеріальної винагороди, пе$
рерозподіляти ролі та обов'язки і узаконювати правила
і норми [14, с. 104].

4.4. Орієнтація, не на продукт, а на ринок [14, с. 104].
4.5. Організаційна структура компанії зазвичай не

може вміститися на одному аркуші паперу [14, с. 106].
4.6. Витрачають гроші на посилення контролю в

компаніях, що переживають скорочення продажів [14,
с. 109].

4.7. Компанії повинні переорієнтуватися з мети "чим
більше, тим краще" на мету "чим краще, тим більше",
тобто прагнути стати не сильнішими, а розумнішими [14,
с. 109].

4.8. Конфлікт між засновниками і професійними
менеджерами [14, с. 111].

5. Фаза "Розквіт".
5.1. Досягнення балансу між контролем і гнучкістю

[14, с. 118].
5.2. Наявність функціональних систем і організа$

ційних структур [14, с. 119].
5.3. Зростання збуту і зростання прибутковості [14,

с. 119].
5.4. Бачення може відображати бажання стати світо$

вим лідером у виробництві товарів певного асортимен$
ту і обслуговувати конкретну галузь, зберігаючи при
цьому вірність таким цінностям, як соціальна відпові$
дальність бізнесу [14, с. 120].

5.5. Висока якість продукції [14, с. 120].
5.6. Офіційно регламентовані процеси управління:

люди знають і розуміють, де і як приймаються рішення
[14, с. 122].

5.7. Високотехнологічні компанії, де інженери роз$
роблюють інновації, що приносять прибуток (поліпшу$
ючі, а не радикальні) [14, с. 124].

5.8. Споживачі є яскравими точками в центрі екранів
їх радарів, але вони не знаходяться в її ексклюзивному
фокусі [14, с. 125].

6. Фаза "Стабільність/захід".
6.1. Початок старіння організації. Втрата бажання

змінюватися і створювати нове [15].
6.2. Послаблюється підприємницька активність [15].
6.3. Пропадає інноваційність [15].
6.4. Попри послаблення підприємницької актив$

ності, організація все ще орієнтована на результат і доб$
ре організована [15].

6.5. З часом змінюється структура влади. Кермо
правління беруть у свої руки фінансовий та юридичний
відділи. Починається ера "цифр" [15].

6.6. Люди дуже дорожать досягненнями і поточни$
ми результатами, тому не бажають створювати загрози
стабільності, "освоюючи нові землі" та беручи на себе
нові ризики [15].

6.7. За інерцією організація рухається вперед, про$
те вже починає втрачати колишню гнучкість [15].

6.8. Організація володіє великими грошовими кош$
тами [14, с. 138].

7. Фаза "Аристократизм".
7.1. Старіння організації. Прибуток падає [14, с. 170].
7.2. Співробітники намагаються уникати конфліктів.

Для цього організація скорочує до мінімуму всілякі
зміни [14, с. 172].

7.3. Компанія вже не орієнтована на результати.
Практично не приймаються ризиковані рішення [14,
с. 172—173].

7.4. Організація неухильно віддаляється від своїх
клієнтів, і відбувається ослаблення духу підприємницт$
ва [14, с. 173].

7.5. Знижують очікування зростання; проявляють
мало інтересу до завоювання нових ринків, освоєння
нових технологій і розширення меж; [14, с. 173].

7.6. Витрачають гроші на системи контролю, премії та
бонуси, а також на облаштування приміщень [14, с. 173].
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Оцінка Оцінна характеристика 
–2 тези протилежні 
–1 тези більше протилежні, чим схожі 
0 тези різної природи, їх не можна порівняти 
+1 тези більше схожі, чим протилежні 
+2 тези схожі 

Таблиця 2. Шкала оцінки типу та тісноти зв'язку
між експлерентною стратегією та фазами

життєвого циклу організації

7.7. Більше турбуються про те, як робити, ніж про
те, що робити і чому [14, с. 173].

7.8. Стійке зниження гнучкості організації [14,
с. 174].

8. Фаза "Салем$сіті".
8.1. Остаточний занепад організації [14, с. 190].
8.2. Кожен концентрує зусилля на особистому ви$

живанні, а не на виживанні організації [14, с. 170].
8.3. Компанія стає зовсім старою, починається по$

лювання на відьом і знову відбувається зміна цілей [14,
с. 170].

8.4. Людей більше не цікавлять дивіденди, прибут$
ковість інвестицій або збут. Вони турбуються про те, хто
зуміє залишитися, а хто буде звільнений [14, с. 170].

8.5. Прибуток та збут падають, компанія збиткова
[14, с. 170].

8.6. Замість того щоб займатися проблемами орган$
ізації, люди втягуються в міжособистісні конфлікти,
звинувачують і дискредитують один одного [14, с. 191].

8.7. Організацію охоплює загальна параноя [14,
с. 191].

8.8. У підкилимну боротьбу включаються всі, і ні в
кого не залишається часу займатися потребами клієнтів
[14, с. 191].

9. Фаза "Бюрократизм".
9.1. Штучно продовжується життя компанії (смерть

компанії): субсидування або націоналізація [14, с. 194].
9.2. Організація знаходиться під строгим контролем

і більше ні за що не бореться [14, с. 171].
9.3. Бюрократизм: штучно підтримуване життя

організації [14, с. 194].
9.4. Компанія повинна була б померти, але її життя

підтримується штучним чином [14, с. 194].
9.5. Компанія спрямована виключно на правила і

норми [14, с. 195].
9.6. Компанія має багато систем, але усі вони мало

сприяють досягненню функціональної мети [14, с. 195].
9.7. Компанія не проявляє ніякого інтересу до по$

кращення своїх результатів за рахунок задоволення
потреб покупців [14, с. 195].

9.8. Компанії не в змозі самостійно генерувати до$
статню кількість ресурсів, збиткові [14, с. 195].

10. Фаза "Смерть".
10.1. Організаційна смерть [14, с. 202].
10.2. Відсутність ресурсів для винагороди праців$

ників організації за їх працю [14, с. 202].
10.3. Організація мертва, ніхто з її членів не хоче

з'являтися на роботі: для цього немає жодних причин
[14, с. 202].

10.4. Організація або зовсім або практично не збу$
ває та не отримує прибутку [14, с. 170].

10.5. В організації не залишається людей, готових
взяти на себе відповідальність [14, с. 202].

10.6. Інновації не впроваджуються [14, с. 170].
10.7. Клієнти не задоволені [14, с. 170].
10.8. Криза управління [14, с. 170].
Аналогічним чином за моделлю А.Ю. Юданова була

розбита на вісім морфологічних тверджень експлерен$
тна стратегія:

1. Принципові нововведення, що змінюють обличчя
всієї промисловості [12, с. 81].

2. Автори більшості радикальних нововведень [12,
с. 81], венчурні фірми [12, с. 81] (StartUp).

3. Обширні наукові та дослідно$конструкторські
роботи [12, с. 84].

4. Фірма, що заснована ентузіастами нового техніч$
ного напрямку [12, с. 84].

5. Готовність нести величезні, майже неприйнятні
ризики [12, с. 84].

6. Група з сильним лідером [12, с. 86], команда од$
нодумців [12, с. 86].

7. Ентузіаст нової справи абсолютно впевнений як у
технічній можливості реалізувати проєкт, так і в блис$
кучій подальшу долю його дітища на ринку [12, с. 70].

8. Сформована ентузіастом фірма ще не веде поточ$
ного виробництва [12, с. 85], а тому має фінансові труд$
нощі.

Крок 2. Формування "морфологічного ящику". Вісім
морфологічних тверджень, які описують параметри
кожної фази розвитку організації та вісім морфологіч$
них тверджень, характерних експлерентній стратегії
було розміщено у так званому "морфологічному ящи$
ку", який умовно зображений у вигляді матриці та офор$
млений в опитувальну анкету (табл. 1). Морфологічний
ящик потенційно містить всі можливі рішення.

Узагальнюючи матрицю "морфологічного ящика"
отримаємо (1):

 
1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 2

...

...
... ... ... ...

...
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(1),

де ijF  —  j$те морфологічне твердження  i$тої фази
життєвого циклу організації;   E

n
 — n$ного морфоло$

гічного твердження експлерентної стратегії; R
k
 — k$

того респондента ( 1;10i = ; 1;8j = ; 1;8n = ; 1;4k = ).
За описаною послідовністю було розроблено 10 ан$

кет, кожна з яких містить 8 морфологічних тверджень
( 1;8j =  ) однієї із 10 фаз життєвого циклу організації
( 1;10i = ) та 8 морфологічних тверджень експлерентної
стратегії ( 1;8n = ).

Крок 3. Опитування, оцінка та аналіз результатів.
Для визначення рівня типу зв'язку між параметрами
експлерентної стратегії та фазами життєвого циклу
організації, залученим до експертної оцінки респонден$
там було запропоновано здійснити порівняльну оцінку.
На перетині морфологічних тверджень експлерентної
стратегії (Е) і фази (F

i
) експерти ставили оцінку за на$

ступною шкалою (табл. 2).
Респондентами дослідження стали: професорсько$

викладацький склад, аспіранти та магістри, які нав$
чаються за освітніми програмами "Менеджмент" та
"Управління проектами" Дніпровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна. Перед початком опитування з респонден$
тами було обговорено та роз'яснено термінологію дос$
лідження.

Далі підраховувалися кількості підсумкових значень
"$2", "$1", "0" "+1" "+2" (див. табл. 1) та ці значення за$
носилися в узагальнюючу підсумкову таблицю (табл. 3).

Потім була виконана згортка оцінок кожного екс$
перта (табл. 4) задля отримання сум трьох типів відпо$
відних тверджень:

— тверджень протилежних по контексту, які позна$
чені символом "$";

— тверджень, які не піддаються порівнянню, позна$
чених символом "0";

— тверджень, що мають споріднений контекст по$
значених символом "+".

Для цього значення "$2", "$1", "+1" та "+2" викорис$
товувалися, як ваговий коефіцієнт. Кількість оцінок твер$
джень, які не піддаються порівнянню та мають у даному
дослідженні і позначаються, як "0" залишилося не
змінним. Для зручності наступних розрахунків кількість
негативних тверджень розраховується по модулю.
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Приклад розрахунку наведено для оцінок першого
експерта для фази виважування (зародження):

1 1 –) ( 2) 0 ( 1) 2 2(F ER = − ⋅ + − ⋅ = ,
1 1 ) 2 41 1 17 99(F ER + = ⋅ + ⋅ = .

Далі здійснювався розрахунок тісноти зв'язку. Та$
кий розрахунок вважається надійним та достовірним за
умови, якщо коефіцієнт варіації оцінок експертів мен$
ше 25%. Коефіцієнт варіації та показник дисперсії роз$
раховувався за методикою наведеною в [16, с. 266—267],
результати представлено в таблиці 5. Оскільки коефі$
цієнти варіації менше 25% (табл. 5), то висновки екс$
пертів приймаються, як узгоджені [16, с. 266—267].

Розрахунок тісноти зв'язку (табл. 5) здійснюється
за формулами (2—4):

( )
( )

( ) (0) ( )
i k

і
i k i k i k

F ER
S

F ER F ER F ER
−

− =
− + + +

∑
∑ ∑ ∑ (2),

(0)
(0)

( ) (0) ( )
i k

і
i k i k i k

F ER
S

F ER F ER F ER
=

− + + +
∑

∑ ∑ ∑ (3),

( )
( )

( ) (0) ( )
i k

і
i k i k i k

F ER
S

F ER F ER F ER
+

+ =
− + + +

∑
∑ ∑ ∑ (4),

де ( )S − , (0)S , ( )S +  — тип зв'язку між морфологіч$
ними твердження експлерентної стратегії та і$тої фази
життєвого циклу організації відповідно для тверджень

протилежних по контексту (негативний зв'язок); твер$
джень, що не піддаються порівнянню (нейтральний зв'я$
зок); тверджень зі спорідненим контекстом (позитив$
ний зв'язок).

Відповідно для прикладу обчислення тісноти зв'яз$
ку для тверджень фази вихажування (зародження) жит$
тєвого циклу організації та експлерентної стратегії ста$
новлять (табл. 5).

 
1

2 2 3 2( ) 2,22%
2 2 3 2 4 6 6 5 99 84 94 98

S + + +
− = =

+ + + + + + + + + + +

1
4 6 6 5(0) 5,19%

2 2 3 2 4 6 6 5 99 84 94 98
S + + +

= =
+ + + + + + + + + + +

1
99 84 94 98( ) 92,59%

2 2 3 2 4 6 6 5 99 84 94 98
S + + +
+ = =

+ + + + + + + + + + +
Отримані результати інтерпретуються по шкалі

Чеддока для якісної оцінки для показників тісноти
зв'язку [17]. Результати дослідження наведено на
діаграмі (рис. 1).

ВИСНОВКИ
Досліджено тісноту зв'язків між експлерентною

конкурентною стратегією за моделлю А.Ю. Юданова та
фазами життєвого циклу організації за моделлю І. Аді$
зеса.

Респонденти 1R  2R 3R  4R  1R  2R 3R 4R 1R 2R 3R 4R 1R 2R  3R  4R  1R  2R 3R 4R
Фаза ЖЦО→ 

Кількість оцінок 
респондентів  
за твердженнями ↓ 

1. Вихажування 
(зародження) 

2. Вік немовляти 
(дитинства) 3. Давай-давай 4. Юність 5. Розквіт 

-2 0 0 1 1 0 0 1 0 7 7 6 6 5 2 4 8 4 6 6 8 
-1 2 2 1 0 2 3 0 2 9 9 12 8 7 18 13 6 12 6 8 4 
0 4 6 6 5 13 21 18 16 16 17 20 24 37 33 35 36 37 43 38 43 
+1 17 28 18 18 15 19 20 20 20 19 18 20 11 10 6 10 7 7 7 7 
+2 41 28 38 40 34 21 25 26 12 12 8 6 4 1 6 4 4 2 5 2 

Фаза ЖЦО→ 
Кількість оцінок 
респондентів  
за твердженнями ↓ 

6. Стабільність/ захід 7. Аристократизм 8. Салем-сіті 9. Бюрократизм 10. Смерть 

-2 41 34 32 36 36 34 38 34 28 30 37 28 29 31 35 27 30 24 29 35 
-1 8 11 12 12 19 18 12 20 19 22 13 25 21 14 15 24 16 21 18 11 
0 14 18 19 15 9 12 14 10 16 11 13 10 12 17 12 11 16 17 15 16 
+1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
 

Таблиця 3. Оцінки респондентів залежностей порівняння морфологічних тверджень
експлерентної стратегії та фаз життєвого циклу організації

Джерело: авторська розробка.

Респонденти 1R  2R 3R  4R  1R  2R 3R 4R 1R 2R 3R 4R 1R 2R  3R  4R  1R  2R 3R 4R
Фаза ЖЦО→ 

Кількість оцінок 
респондентів  
за твердженнями ↓ 

1. Вихажування 
(зародження) 

2. Вік немовляти 
(дитинства) 3. Давай-давай 4. Юність 5. Розквіт 

– 2 2 3 2 2 3 2 2 23 23 24 20 17 22 21 22 20 18 20 20 
0 4 6 6 5 13 21 18 16 16 17 20 24 37 33 35 36 37 43 38 43 
+ 99 84 94 98 83 61 70 72 44 43 34 32 19 12 18 18 15 11 17 11 

Фаза ЖЦО→ 
Кількість оцінок 
респондентів  
за твердженнями ↓ 

6. Стабільність/ захід 7. Аристократизм 8. Салем-сіті 9. Бюрократизм 10. Смерть 

– 90 79 76 84 91 86 88 88 75 82 87 81 79 76 85 78 76 69 76 81 
0 14 18 19 15 9 12 14 10 16 11 13 10 12 17 12 11 16 17 15 16 
+ 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 

Таблиця 4. Укрупнена матриця оцінок респондентів залежностей порівняння морфологічних тверджень експлерентної
стратегії та фаз життєвого циклу організації

Джерело: авторська розробка.
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На основі порівняння морфологічних тверджень
отримано докази значущості та наявності різних типів
тісноти зв'язків.

На першій фазі "виважування (зародження)" жит$
тєвого циклу виявлено дуже високу тісноту зв'язку
між твердженнями спорідненими  за контекстом. На
другій фазі "вік немовляти" тіснота зв'язку ще висо$
ка, але її значущість знижується. На третій фазі "Да$
вай$давай" тіснота зв'язку спорідненості вже низька
та на наступних фазах стає дуже низькою або відсут$
ня.

На основі отриманих результатів можна зробити
висновок, що реалізація експлерентної стратегії
найбільш органічна на фазі "виважування" життєвого
циклу організації, але на другій фазі "вік немовляти" по$
винні бути прийняті управлінські дії щодо поступової
зміни експлерентної стратегії на іншу, а на третій фазі
"Давай$Давай" такий перехід вже здійснено. Така по$
слідовність забезпечить адаптацію при управлінні орга$
нізаційними змінами, а проєктні рішення, що спрямо$
вані на реалізацію експлерентної стратегії будуть ефек$
тивними та своєчасними.

На четвертій фазі "Юність" та п'ятій фазі "Розквіт"
виявлена слабка тіснота зв'язку тверджень, що не підда$
ються порівнянню. Отже, на цих фазах не спостерігаєть$
ся практично ніякого зв'язку з експлерентною страте$
гією, а отже, вона повинна бути повністю замінена
іншою.

З шостої по десяту фази спостерігається висока
тіснота зв'язку тверджень протилежних за контек$
стом. Такі результати свідчать про неефективність
впровадження експлерентної стратегії на зазначених
фазах, опір та потребу відмовитися від її впроваджен$
ня.
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експлерентної конкурентної стратегії
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REENGINEERING OF COMMUNICATIVE AND ORGANIZATIONALQECONOMIC SYSTEMS BY
MEANS OF DIGITALIZATION UNDER CONDITIONS OF DETERMINISM OF THE EXTERNAL
ENVIRONMENT

У роботі системно досліджено тематику реінжинірингу організаційноQекономічної та комунікативQ

ної системи цифровими та технічними засобами в умовах детермінованості зовнішнього середовища, адже

із збільшенням інтенсивності глобалізаційних процесів, доступності технологій та швидкості передання

інформації, зростає і рівень детермінованості зовнішнім середовищем економічних процесів у бізнесі.

Відтак впроваджуючи все нові і нові потрібні digitalQінструменти у діяльність компанії, можна згладжуQ

вати, адаптовуватись та пристосовуватись до надмірної динамічності факторів зовнішнього середовиQ

ща, зменшувати витрати чи покращувати формальну та неформальну інституційну взаємодію зі спожиQ

вачами.

Було виокремлено теоретикоQметодичні основи реінжинірингу організаційноQекономічної та комуQ

нікативної систем під впливом факторів зовнішнього середовища, зокрема виділено основні парадигми

бачень щодо впливу факторів зовнішнього середовища на підприємство. Синтезуючи ідеї цих теорій, заQ

пропоновано комплексно оцінювати поточні проблеми організацій та перспективи нововведень, більш

чітко добирати цифрові та технічні інструменти digitalQтрансформації.

Виходячи з досліджених концепцій та ознайомившись із сучасними напрямами та тенденціями digitalQ

нововведень, було виокремлено конкретні напрями реінжинірингу організаційноQекономічної та інфорQ

маційноQкомунікативної системи засобами діджиталізації. Конкретне виокремлення пропозицій щодо

напрямів реалізовувалось із врахуванням поглядів щодо групування та класифікації елементів згадуваQ

них систем підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасні бізнес$процеси є сукупністю складних ком$

плексів задач, процедур та операцій, кожен елемент
яких радикально оновлюється чи модернізується під
впливом динаміки зовнішнього середовища. Водночас
значним каталізатором таких трансформацій сьогодні
є технічні та цифрові засоби, які значно покращують та
оптимізовують системи підприємства. Враховуючи те,
що все більшого значення набувають формальні інсти$
тути, неформальні інституції та фактори впливу, важ$
ливо усвідомлювати, через які первинні канали здійсню$
ються первинні поштовхи до покращення діяльності
компанії. Саме у домінуючих економічних системах
світу такі поліпшення здійснюються через організацій$
но$економічну та комунікативну системи організації,
адже налагоджені формальні та неформальні зв'язки
між персоналом підприємства, спрощення та усунення
зайвих процедур, зменшення бюрократичного наванта$
ження на організаційну систему управління, пришвид$
шення та діректизація інформаційних потоків дають
змогу більш ефективно організувати внутрішню та зов$
нішню взаємодію підприємства та забезпечити його кон$
курентоспроможність і адаптивність до діяльності за
значної детермінованості зовнішнього середовища.

Реалізація такого інституційного механізму дає змогу виокремлювати навіть найдрібніші мікропроQ

цеси, які потребують перебудови чи оптимізації за допомогою цифрових та технічних засобів.

The topic of reengineering of organizationalQeconomic and communication system by digital and technical

means in the conditions of environmental determinism is systematically studied in the work. Therefore, by

introducing more and more necessary digital tools into the company's activities, it is possible to smooth, adapt

and adapt to the excessive dynamics of environmental factors, reduce costs or improve formal and informal

institutional interaction with consumers.

Theoretical and methodological bases of reengineering of organizationalQeconomic and communicative

systems under the influence of environmental factors were singled out, in particular, the main paradigms of

visions on the influence of environmental factors on the enterprise were identified. Synthesizing the ideas of

these theories, it is proposed to comprehensively assess the current problems of organizations and the prospects

of innovation, more clearly select digital and technical tools of digital transformation.

Based on the researched concepts and getting acquainted with modern directions and tendencies of digital

innovations, specific directions of reengineering of organizationalQeconomic and informationQcommunicative

system by means of digitalization were singled out. The specific selection of proposals for areas was implemented

taking into account the views on the grouping and classification of elements of the mentioned systems of the

enterprise.

It was revealed in the course of the research that there are a number of factors that negatively affect the

prospects of enterprises and digitalization of their activities. As a rule, these are negative recessive economic

processes in the country, the specifics of the region of location and mostly a high level of depreciation of fixed

assets. Establishing the direction of digitalization in the strategy of enterprise development gives significant

advantages over their conventional competitors, especially in today's crisis.

The implementation of such an institutional mechanism makes it possible to identify even the smallest

microprocesses that need to be rebuilt or optimized using digital and technical means.

Ключові слова: середовище функціонування, комунікативна, організаційно�економічна системи, реінжи�
ніринг, діджиталізація.

Key words: operating environment, communication, organizational and economic systems, reengineering,
digitalization.

Актуальність теми дослідження полягає у визна$
ченні місця та ефекту засобів діджиталізації під час ре$
інжинірингу класичних бізнес$процесів організаційно$
економічної та інформаційно$комунікативної систем.
На сьогодні зовнішнє середовище значною мірою детер$
мінує поточну діяльність та майбутні напрями розвит$
ку підприємства. Одною із детермінант зовнішнього се$
редовища є група техніко$цифрових факторів, прояв
яких можна спостерігати у введенні все нових і нових
digital$засобів. Ці інструменти у значній мірі покращу$
ють та оптимізовують роботу різних систем компанії та
забезпечують нові перспективи та можливості для по$
дальшого розширення і модернізації; забезпечують
швидку та доступну взаємодію з клієнтами, оптиміза$
цію та структуризацію потоків даних; дають можливість
зменшити статті витрат класичних бізнес$процесів та
вийти на новий інституційно$технологічний рівень
організації підприємницької діяльності.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Світова економічна наука протягом всіх періодів
свого існування досліджувала вплив різних факторів на
стан різних за рівнем економічних систем. У перших
своїх проявах об'єктами таких спостережень були мак$
роекономічні системи різних країн світу. З появою кла$
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сичної економічної школи поле зору економістів знач$
но розширилось мікроекономічним аспектом. Зокрема
найвідоміший її представник, Адам Сміт, у своїй книзі
"Дослідження про природу і причини багатства народів"
зробив один з найвагоміших аналізів впливу факторів
розподілу праці та технології на результативність у ви$
робничому процесі. Цей аналіз було подано через відо$
мий на сьогодні приклад виробництва булавок [1, c. 13—
14]. Це був перший крок до створення цілих парадигм
бачень про фактори$детермінанти в мікроекономічній
системі.

У подальшій своїй еволюції підходи щодо факторів
впливу на виробничу систему підприємства проходили
через призму бачень різних економічних шкіл, зокрема
неокласиків (А. Маршалл, І. Фішер, Л. Вальрас), кейн$
сіанців (Дж.М. Кейнс), інституціоналістів (Т. Веблен,
Дж.Р. Коммонс, В.К. Мітчелл), неоінституціоналістів
(Дж.К. Гелбрейт, Р. Коуз), новоінституціоналістів (Д. Норт,
Р. Фогель, Т. Ергертсон), біхейвіористів (Г. Саймон),
представників теорії росту (Р. Солоу, П. Самуельсон,
К. Ерроу), теорії ігор (Дж. Неш, О.А. Курно, Дж. Сат$
тон), технократів та девелопменталістів (П. Ромер,
В. Нордхауз) та інших економістів. Множина вищезаз$
начених поглядів цих економістів дала поштовх сучас$
ним практичним підходам щодо трансформації (пози$
тивної чи негативної) діяльності підприємства під впли$
вом зовнішніх та внутрішніх факторів.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження полягає у комплексному вивченні

процесів реінжинірингу організаційно$економічної та
комунікативної систем підприємницької діяльності та
формування комплексу практичних рекомендацій і за$
ходів digital$трансформації цих систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Інституційний механізм пояснює багато особливо$
стей, що складаються у бізнес$стратегії та діяльності
підприємства, формуванні різних типів корпоративної
культури, систем взаємовідносин зі стейкхолдерами,
фінансовому менеджменті та стабільності, маркетин$
гових стратегіях, взаємодії підприємства і держави та
інших аспектах. Розглядаючи його з іншого боку, він
має ряд вад, зокрема ситуативний підхід, мінімальну
економіко$математичну аргументацію, незагальний
підхід для різних економічних систем чи бізнес$сере$
довищ, складність виявлення кореляції інституційних
факторів з компонентами підприємницького середови$
ща та інші.

Говорячи про процес реінжинірингу бізнес$процесів
організаційно$економічної та комунікативної систем
потрібно розуміти, в яких напрямах вони можуть
здійснюватись, адже сучасні технологічні впроваджен$

ня дозволяють реалізовувати
значні системні покращення у
різних сферах цих систем підприє$
мства.

Для конкретного встановлення
напрямів реінжинірингу цих сфер
господарської діяльності під$
приємств потрібно вдатись у скла$
дові механізму інформаційно$ко$
мунікативної та організаційно$
економічної систем.

Розглядаючи площину складо$
вих організаційно$економічної си$
стеми підприємства, можна дійти
висновку про широку різно$
манітність підходів до класифікації
її елементів. Зокрема, такі нау$
ковці, як Т. Кузь та С. Цуркан у
своїх працях поділяють елементи
цієї системи за критерієм складо$

вих впливу [2] та за критерієм сфер функціонального
впливу на інші підсистеми підприємства [3]. Виходячи з
формулювання першого, всього у організаційно$еко$
номічній системі виокремлюють три її складові впливу
на інші підсистеми:

— Економічна сфера — заходи, пов'язані із оперу$
ванням фінансовими потоками всередині підприємства
та із зовнішніми контрагентами.

— Організаційна сфера — діяльність, пов'язана з уп$
равлінням матеріальними та нематеріальними ресурса$
ми підприємства, персоналом, організацією виробничо$
го процесу та забезпеченням інформаційного та право$
вого забезпечення.

— Інноваційна сфера — реалізація інноваційних
впроваджень у організаційну та економічну складові, до
прикладу впровадження новітніх способів автоматизації
виробничого процесу, новітнього цифрового управлін$
ня ресурсами підприємства та інші.

Такий поділ дозволяє розуміти, які принципово нові
рішення за своєю суттю можуть реалізовуватись у
організаційно$економічній системі підприємства, а та$
кож виокремити, які складові цієї системи потребують
реінжинірингу з використанням сучасних методів, в пер$
шу чергу — діджиталізації.

З другого боку, існує визначення складових орга$
нізаційно$економічної системи за принципом функц$
іонального впливу на інші підсистеми, яке розширює
горизонт розуміння можливих напрямків модерні$
зації та реінжинірингу елементів цієї системи. За заз$
наченим підходом виділяють такі складові цієї систе$
ми:

— організаційно$інформаційну;
— техніко$технологічну;
— соціально$економічну;
— юридично$правову;
— зовнішньо організаційну.
Такий поділ дозволяє більш чітко ранжувати кож$

ну із вищеназваних складових організаційно$економіч$
ної системи, деталізуючи компоненти нижчих її рівнів,
дозволяючи ідентифікувати менш помітні, але важливі
проблеми. Відтак для кожної більш дрібної складової
можна знайти відповідний сучасний напрямок реінжи$
нірингу. У поєднанні з попереднім підходом це дає мож$
ливість розширити бачення напрямів та більш детально
їх обгрунтувати (рис. 1).

Напрями, зображені на рисунку 1 є доволі обшир$
ними, а тому варто вказати потенційні зміни, що можуть
реалізовуватись у ході реінжинірингу бізнес$процесів
у цих сферах.

Одним із найперспективніших напрямків реінжині$
рингу організаційно$економічної системи підприємства
є цифровізація процесів інформаційної взаємодії з
персоналом. Динамічне встановлення завдань, донесен$
ня оперативної інформації до персоналу, динамічний
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Рис. 1. Напрями реінжинірингу організаційно>економічної системи
підприємства



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/2021140

процес контролю за виконанням завдань, короткостро$
кове та довгострокове планування, — всі ці складові є
сучасними об'єктами реінжинірингу у цій сфері.
Швидкість отримання та обробки інформації у сучас$
них ринкових умовах відіграє значну роль, а тому по$
кращення та осучаснення взаємодії з персоналом за
допомогою засобів діджиталізації має перспективи
щодо впровадження та розвитку у майбутньому.

Для прийняття ефективних господарських рішень
у сучасних ринкових умовах зростає важливість збо$
ру та аналізу інформації. Саме тому сучасні підприє$
мства застосовують різні інструменти реінжинірин$
гу у напрямку технологічних засобів аналізу інфор$
мації як зовнішнього, так і внутрішнього середови$
ща. Цей напрям є доволі обширним і охоплює пло$
щину змін щодо використання методів отримання
інформації, цифровізацію процесів її обробки та
аналізу, зміна системи отримання вихідної інфор$
мації та інші.

Розглянувши основні напрями реінжинірингу орган$
ізаційно$економічної системи та враховуючи підходи до
впливу зовнішніх факторів, можна сформувати глобаль$
не бачення щодо конкретних методів та інструментів
реінжинірингу цієї складової виробничо$господарської
діяльності підприємства.

Зміни у організаційно$економічній системі ніяк не
можуть супроводжуватись без паралельних перебудов
у комунікативній системі організації. Це пов'язано з тим,
що для здійснення організаційної складової завжди
буде потрібний ефективний механізм передачі інфор$
мації в системі підприємства. Тому варто звернутись і
до напрямів реінжинірингу комунікативної системи
компанії.

Передусім хотілось вдатись до розгляду складо$
вих комунікативної системи компанії, адже саме від
них походять напрями реінжинірингу відповідних
бізнес$процесів. Існують також багато різних
підходів щодо їх класифікаційного поділу, проте се$
ред них можна виділити розмежування за специфікою
елементів, що входять до неї та за функціональними
напрямками реалізації. Такий поділ складових кому$
нікативної системи підприємства дає змогу більш де$
тально детермінувати напрямки реінжинірингу цієї
системи.

Практично у всіх видах підприємницької діяльності
комунікативна система опирається на соціальну групу
елементів. Насамперед це такі складові, як професій$
на кваліфікація персоналу, індивідуальні психологічні
особливості працівників, специфікація соціальної взає$
модії та інші. Саме ці елементи несуть найбільшу част$
ку детермінації на класичний комунікаційний процес
під час підприємницької діяльності, адже від їх напря$

му залежить як взаємодія всередині компанії, так і зі
стейкхолдерами та клієнтами. Однак не можна не
відмітити, що у сучасних бізнес процесах мають місце
і такі складові групи елементів, як інформаційні та уп$
равлінські компоненти. Без грамотно організованого
зовнішнього та внутрішнього корпоративного інфор$
маційного забезпечення, а також без грамотного уп$
равління інформаційними потоками, комунікаційний
процес був би неможливий. А говорячи в контексті су$
часних бізнес процесів, значною мірою функціонуван$
ня всіх трьох компонент вдало реалізується та пов'я$
зується із не менш важливою групою складників — тех$
нічною. Крім сучасного цифрового забезпечення, на
сьогодні значний вплив на всі корпоративні комунікації
чинять різні сучасні канали зв'язку (внутрішньокорпо$
ративні, соціальні мережі, месенджери та ін.), програм$
не забезпечення, хмарні сховища даних та багато інших
цифрових засобів. Саме така структура елементів ко$
мунікаційної системи дає розуміння змістовних
об'єктів подальшого її реінжинірингу цифровими за$
собами.

Такий поділ не просто ранжує комунікацію за
рівнями, але і показує її функціональне значення для
організації, що дає змогу більш об'ємно охопити еле$
менти комунікацій підприємства. Функціональний
поділ є також доволі непропорційним, адже специфі$
ка діяльності суб'єкта господарювання може значно
детермінувати співвідношення комунікацій всередині
організації, зі стейкхолдерами та споживачами, а тому
на практиці часто можна зустріти ситуацію, коли один
тип комунікацій на підприємстві може бути представ$
лений у більшій мірі, а другий — практично відсутній.
Зазначена класифікація складових системи спілкуван$
ня дає розширене ранжування її компонентів, а відтак
можна і більш глибоко виокремити напрями реінжині$
рингу цієї системи.

Виходячи з двох класифікацій можна сформулюва$
ти і напрями реінжинірингу комунікаційних процесів на
підприємстві з використанням сучасних цифрових тех$
нологій. На рисунку 2 зображено напрями реінжинірин$
гу комунікаційної системи підприємства засобами
діджиталізації.

Розглядаючи значну варіативність можливих на$
прямів діджиталізації, можна дійти висновку про те, що
у сьогоднішніх умовах доступності технологічних за$
собів, підприємства можуть значно модернізувати влас$
ну комунікативну систему в залежності від власних по$
треб та бюджетних обмежень. Проте варто відмітити,
що у національній економіці України фінансовий фак$
тор часто є значним обмеженням для підприємств. Крім
того, у порівнянні з країнами Європейського Союзу,
США та Східної Азії вітчизняні представники бізнесу,

Рис. 2. Напрями реінжинірингу комунікативної системи підприємства засобами діджиталізації
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а також трудових ресурсів є в більшості випадків інсти$
туційно не готовими до різких технологічних впровад$
жень, які можуть потребувати короткочасного підви$
щення діджитал$кваліфікації. Хоча варто зауважити, що
з омолодженням складу трудових ресурсів та представ$
ників бізнесу, адаптивність до впровадження технологій
збільшується.

Проаналізувавши еволюцію підходів щодо реін$
жинірингу бізнес$процесів в особливості організац$
ійно$економічної та комунікативної системи підприє$
мства, визначивши напрями та методи цього процесу,
визначивши поточний рівень технічного та інформа$
ційно$цифрового забезпечення підприємства, а також
визначивши фактори впливу на вищевказані системи,
визначивши місце та міру впливу інформаційно$кому$
нікаційного фактору на поточну та перспективну ро$
боту підприємства, можна сформулювати конкретні
пропозиції щодо реінжинірингу організаційно$еконо$
мічної та комунікативної системи компанії digital$за$
собами.

Розробляючи комплекс заходів для digital$транс$
формації варто враховувати комплекс світових тен$
денцій та заходів, встановлених та розроблених еконо$
містами з глобальних економіко$аналітичних інституцій.
Одними з чи не найвпливовіших та найточніших таких
економічних інституцій є Римський клуб та Всесвітній
економічний форум у Давосі. Ці формації детермінують
напрями розвитку глобальних економічних процесів,
зокрема і трендів та тенденцій щодо реінжинірингу си$
стем підприємства.

Римський клуб є однією із найпотужніших міжна$
родних економіко$аналітичних інституцій, яка зай$
мається не тільки оцінкою поточного стану економіч$
них систем чи напрямків економічної діяльності, але і
перспектив та напрямів їх розвитку. Глобально органі$
зація поділяє напрямки своїх прогнозів на декілька сек$
торів, по кожному з яких готують чималу кількість звітів
по різних спеціалізованих відгалуженнях цих сфер. На
рисунку 3 зображено напрями, які рекомендовані
Римським клубом підприємствам для реалізації еконо$
міко$цифрової трансформації бізнес$процесів.

Римський клуб пропонує чимало напрямів, які вва$
жаються на сьогодні трендовими, адже порушують
важливі формальні та неформальні інституційні про$
блеми економіки, до прикладу вплив підприємств на
глобальну кліматичну ситуацію, особливості форму$
вання нового етапу розвитку людської цивілізації та
навчання й залучення молоді до управління економіч$
ними процесами на різних рівнях управління компа$
нією. Водночас організація пропонує ряд заходів, спря$
мованих на покращення вже існуючих класичних сис$
тем підприємств, в особливості фінансової системи та
її сучасної взаємодії із зовнішніми фінансовими сис$
темами організацій.

На базі аналітичних розрахунків
та аргументації економістів$представ$
ників Римського клубу, а також вра$
хування масиву аналітичної інфор$
мації щодо особливостей організацій$
но$економічної та інформаційно$ко$
мунікативної систем, можна виокре$
мити комплекс заходів реінжинірингу,
спрямованих на digital$трансформа$
цію зазначених систем. Зокрема, серед
них можна виділити такі напрями:

1. Реалізація нових ліній та техно$
логічних засобів для роботи під$
приємств та введення програм стиму$
лювання інноваційних видів продукції.

2. Побудова комунікації (фор$
мальної та неформальної) зі спожива$
чами та стейкхолдерами із викорис$
танням сучасних месенджерів (Viber,
Telegram) та їх чат$ботів, соціальних

мереж (Instagram, TikTok, Clubhouse), та модернізація
поточного digital$комунікаційного інструментарію на
базі принципів загальної взаємоповаги та соціальної
відповідальності.

3. Впровадження курсів покращення обізнаності з
digital$продуктами компанії для різних верств населен$
ня, особливо цільових категорій.

4. Введення нових фінансово$цифрових інстру$
ментів (кешбеку, цифрових знижок, digital$партнерсь$
ких програм для клієнтів та стейкхолдерів) для покра$
щення рівня цифрової обізнаності та активності насе$
лення.

5. Розробка, впровадження та популяризація циф$
рових програм навчання учнів та студентів корпоратив$
ному управлінню на різних рівнях з використанням циф$
рових платформ дистанційної комунікації (Zoom,
Microsoft Teams, Skype та Google Meet) в умовах каран$
тинних обмежень спричинених пандемією COVID$19 та
подальше їх залучення до подальших практичних про$
грам.

З вищенаведених заходів робимо висновок про те,
що у значній мірі комплекс пропонованих заходів, уз$
годжених з аналітичними даними й прогнозами та
відформатованих згідно специфіки діяльності конкрет$
ного підприємства керується новими концепціями соці$
альної відповідальності та соціальної орієнтованості.
Такі системи бачень мають значні переваги (до прикла$
ду збалансування та збільшення економічної актив$
ності всіх верств населення, покращення комунікації
компанії зі споживачами та стейкхолдерами, покра$
щення системи рекрутингу кадрів та інші), проте має і
значні недоліки, зокрема часті відхилення від еконо$
мічних планів, збільшення чутливості до інформацій$
ного впливу споживачів та загрози нав'язування зов$
нішніх статей витрат, що не вписуються у комерційну
діяльність компанії та політику соціальної відповідаль$
ності підприємства.

Загальновизнаною є аналітична та прогнозна інфор$
мація Всесвітнього економічного форуму. Ця еконо$
мічна інституція значно детермінує глобальний еконо$
мічний курс світової економіки та має значний вплив у
першу чергу на підприємницький та фінансовий секто$
ри. Щоквартально інституція випускає звіт про тен$
денції ведення підприємницької діяльності та окремих
складових бізнес$процесів із врахуванням глобального
процесу діджиталізації економіки. На рисунку 4 зобра$
жено напрями реінжинірингу організаційно$економіч$
ної та комунікативної систем, рекомендовані Всесвітнім
економічним форумом для підприємств.

Варто відмітити, що на рис. 4 лише схематично окрес$
лено масиви конкретних напрямів, пропонованих WEF
для підприємств, адже з більш розширеним списком на$
прямів реінжинірингу технічними та цифровими засо$
бами можна ознайомитись у звітах організації на її Web$

Рис. 3. Напрями реінжинірингу систем підприємства, пропоновані на базі
аналітичних висновків Римського клубу
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сторінці. Отже, виокремлюючи конкретні напрями про$
позицій та адаптуючи їх до специфіки діяльності під$
приємства можна виділити такі заходи:

1. Використання посилених систем кіберзахисту
АКСУП та сайту компанії.

2. Використання SPV$послуг кіберзахисту ІТ$ком$
паній регіону та країни.

3. Цифрова фіксація інформаційних потоків у внут$
рішньокорпоративному середовищі.

4.  Використання цифрових фінансових інстру$
ментів (cashback, цифрових знижок, digital$партнерсь$
ких програм для клієнтів та стейкхолдерів).

5. Розробка додаткового функціоналу Web$сто$
рінки для взаємодії з локальними постачальниками обо$
ротних матеріалів.

6. Електронна фіксація, реєстрація та зберігання
інформації щодо фінансових переказів споживачів елек$
троенергії.

7. Впровадження АКСУП та ERP систем у локаль$
ну діяльність компанії.

Цей комплекс заходів спрямований більше на орга$
нізаційно$економічну та інформаційно$комунікативну
системи підприємства. Як і попередня рекомендація вона
має ряд переваг та недоліків. Зокрема, перевагами та$
кого підходу є чіткість щодо впроваджуваних змін та
використання сучасних digital$інструментів, які у дов$
гостроковій перспективі можуть принести значні ре$
зультати щодо покращення комунікації з клієнтами та
управління інформаційними і фінансовими потоками.
Проте низька соціальна орієнтованість та доволі висо$
ка потреба у фінансуванні таких засобів є вагомими
мінусами для реалізації комплексу таких заходів digital$
трансформації.

Отже, виходячи з двох комплексів рекомендацій,
можна зробити висновок про те, що кожен із них має
значні переваги, а також ряд недоліків. Зокрема, поради
Римського клубу спрямовані більше на покращення ко$
мунікацій та інформаційних потоків компанії з клієнта$
ми та стейкхолдерами. Всесвітній економічний форум
водночас рекомендує здійснювати технічні та цифрові
зміни у сфері управління, кіберзахисту, логістики та ав$
томатизації організаційно$економічних та фінансових
процесів. Варто зауважити, що кожен комплекс реко$
мендацій має значну варіативність інструментів та за$
ходів, а тому синтезуючи їх підприємство могло би реа$
лізувати значний адаптивний комплекс реінжиніринго$
вих заходів, вибравши найактуальніші та найкорисніші
з них, враховуючи потреби підприємства та максимізу$
вати інтегральний ефект від процесу реінжинірингу.

Виходячи з попереднього аналізу напрямів та ме$
тодів реінжинірингу, варто зазначити, що цей процес
повинен мати організаційну, економічну та інноваційну
складові. Враховуючи те, що конкретною пропозицією
є реалізація економіко$цифрового програмного інстру$

ментарію для покращення процесів організаційно$еко$
номічної системи, то структурно кожен елемент цієї
пропозиції варто подавати згідно з вказаною структу$
рою.

Економічною основою для реалізації програмного
забезпечення з діджиталізації бізнес$процесів є збалан$
сована система показників Нортона$Каплана (Kaplan &
Norton Balance Scorecard) [4]. Ця методика економіч$
ного аналізу являє собою сучасний інструмент комплек$
сного багатостороннього аналізу підприємства із вра$
хуванням формальних та неформальних економічних
складових діяльності та взаємодії із зовнішнім середо$
вищем [5]. Застосування цієї економічної методики та$
кими компаніями National Motors, National Electric,
Kenyon Stores, Metro Bank, Pioneer Petroleum,
Rockwater, National Insurance, Scandia та інших говорить
про значний рівень довіри до такого фінансового інстру$
менту, його актуальність, доцільність у використанні,
адаптивність та точність у фокусуванні на аспектах
діяльності підприємства і інтерпретації отриманих да$
них. На рисунку 5 зображено взаємозв'язок складових
збалансованої системи показників та плануванням по$
точної і майбутньої діяльності підприємства.

Всі основні економічні аспекти діяльності під$
приємств враховані у системі економічного аналізу, що
і показано на рисунку 5. Крім того, враховано і значні
новоінституційні соціальні аспекти, виражені у блоках
"Внутрішньокорпоративні бізнес$процеси" та "Навчан$
ня персоналу та кар'єрний ріст". Це дає змогу більш точ$
но реалізовувати планування, використовуючи концеп$
цію соціально орієнтованого бізнесу, та враховувати
прогрес у взаємодії з клієнтами та юридичними особа$
ми$споживачами. Варто відмітити і показники та кри$
терії, за якими реалізується діагностика підприємства.
Збалансована система показників Нортона$Каплана є
доволі гнучкою і адаптивною, про що свідчать три по$
коління оновлення цього методичного підходу.

Особливістю методики Balance Scorecard є те, що
вона дозволяє адаптивно підформатовувати показники
сфер, які підлягають аналізу до специфіки діяльності
підприємства, адже кожен бізнес$суб'єкт має свої особ$
ливості, які детермінуються масштабом діяльності
організації, специфікою виробничого процесу, місцем
компанії на ринку, структурою персоналу, специфікою
форми власності, цифровими та технічними можливос$
тями та іншими факторами.

Виходячи з даних позицій, випливає ряд економіч$
них особливостей, які мають бути враховані, адже мо$
жуть спричинити значні ланцюгові реакції у середньо$
строковій та довгостроковій перспективах. Аргумен$
тується така позиція з двох причин. По$перше, вони
зумовлені внутрішньо та зовнішньокорпоративними
процесами, середовищем та спеціалізацією діяльності
компанії. По$друге, збалансована система показників

Рис. 4. Напрями реінжинірингу систем підприємства digital>засобами,
рекомендовані Всесвітнім економічним форумом
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Нортона$Каплана передбачає такі взаємозв'язки та
відповідні наслідки ще на етапі аргументування доціль$
ності використання цього економічного методу діагно$
стики та аналізу. На рисунку 6 зображено концептуаль$
не бачення взаємозв'язків у ЗСП.

Формалізація взаємозв'язків у концепції збалансо$
ваної системи показників Нортона$Каплана відповідає
сучасним економічним баченням рушіїв розвитку
підприємства. На сьогодні сукупність таких поглядів
передбачає активний розвиток людського капіталу, а
тому аргументованість та доцільність такої парадигми
бачень є поза сумнівом. Виходячи з повної аргументації
економічного фундаменту реалізації програмного за$
безпечення, варто перейти до організаційної складової
цієї пропозиції. Цю сукупність складових можна по$
ділити на дві компоненти:

— Багаторівневе внесення інформації у базу даних.
— Отримання аналітичної інформації на конкрет$

них управлінських рівнях.
— Інтерпретація діагностичних даних та формулю$

вання похідних управлінських рішень.
Структуризуючи дані для внесення показників на

великому підприємстві у програмно$аналітичному

інструменті, варто реалізовувати багаторівневе внесен$
ня інформації. Таку структуру можна легко реалізову$
вати на базі поточної організаційної структури управ$
ління чи використовуючи бази даних недавно впровад$
жених автоматизованих систем керування підприєм$
ством (АСКП). Враховуючи те, що ОСУ деяких
підприємств передбачають наявність локальних пред$
ставництв організації, стає доступною структурна реа$
лізація програмного забезпечення на базі кожної такої
представницької одиниці.

Такий підхід дозволяє реалізовувати гнучку програ$
му дій, адже працівники на локальних рівнях отримува$
тимуть аналітичну інформацію, яка обмежується лише
спектром їхньої діяльності. Крім того, інституційний
менеджмент компанії завжди може коригувати
діяльність представництв на базі консолідованої інфор$
мації. Що ж до інформаційних потоків, то можна реа$
лізовувати програмне забезпечення на основі баз даних
програм та систем, які вже реалізують консолідацію
інформації на загальнокорпоративному рівні, інтегру$
ючи їхні бази даних до бази даних пропонованого про$
грамного нововведення; або імплементувати дану про$
грамну пропозицію до роботи локальних відділень ком$
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Рис. 6. Концептуальне бачення взаємозв'язків
згідно з формалізацією збалансованої системи показників Нортона>Каплана



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/2021144

панії. Це дасть змогу більш оперативно аналізувати по$
точний стан підприємства та приймати управлінські
рішення з меншими затратами часу в умовах карантин$
них обмежень.

Отримання діагностичних даних також має особ$
ливості, адже управлінці різного рівня отримуватимуть
вихідну інформацію, яка підлягає їхній сфері повно$
важень. Таким чином, це дає змогу більше орієнтува$
тись на роботу власного відділу. З позиції інституцій$
ного менеджменту буде реалізована найбільша систе$
ма доступу до аналітичної інформації, що даватиме
змогу прямого ознайомлення з роботою відділу, а та$
кож за потреби формувати систему вказівок чи прий$
нятих рішень по відношенню до конкретного відділу.
Також на базі програмного забезпечення реалізований
алгоритм аналізу та інтерпретації даних, який може ко$
ментувати стан різних сфер підприємства за різними
показниками із збалансованої системи показників
Нортона$Каплана.

Сполучною складовою є інноваційна сторона про$
позиції. Такою особливістю можна вважати саме про$
грамне забезпечення, яке реалізовано в контексті вико$
ристання статичної мови програмування строгої типі$
зації даних C#, а також використання бази даних
MySQL. Використання таких цифрових можливостей
дає змогу структуризувати потоки даних, реалізовува$
ти систему доступу для співробітників різних рівнів,
реалізовувати алгоритм логіки здійснення аналізу та
вносити додаткові правки та показники, реалізовувати
хмарні сховища інформації із заданням відповідного
рівня доступу, графічно інтерпретувати динаміку даних
на базі використання функціоналу із бібліотек DisLin,
Google Chart Sharp, ZedGraph чи інших; реалізовувати
систему подання інформації в режимі online за допомо$
гою використання бібліотек Angle Sharp та HTML
Agility Pack та розробляти надбудови для розширення
функціоналу програми.

Отже, на базі ознайомлених теоретико$методич$
них основ реінжинірингу, аналізу організаційно$еко$
номічної та комунікативної системи підприємства в
ході дослідження було запропоновано digital$нововве$
дення для оптимізації діяльності організаційно$еконо$
мічної системи підприємства в умовах детермінованості
зовнішнього середовища. Розроблена на базі збалан$
сованої системи показників Нортона$Каплана програ$
ма має значний економічний інструментарій для аналі$
зу та діагностики діяльності підприємства, що дає змо$
гу значно спростити аналітичну роботу, більш грамот$
ніше та виваженіше приймати управлінські рішення на
різних рівнях, а також покращити комунікаційну взає$
модію в умовах значної сучасної детермінованості зов$
нішнього середовища, в особливості деструктивного
економічного та організаційного впливу пандемії
COVID$19.

ВИСНОВКИ
У роботі було розроблено комплекс практичних ре$

комендацій та пропозицій для оптимізації та покращен$
ня роботи організаційно$економічної та інформаційно$
комунікативної системи підприємства. Практичні реко$
мендації містять ряд заходів, які у значній мірі детермі$
нувалися аналізом та тенденціями, виокремленими
Римським клубом та Світовим економічним форумом.
Зокрема, серед них можна виділити:

1. Введення нових фінансово$цифрових інстру$
ментів для клієнтів та стейкхолдерів, для покращення
рівня цифрової обізнаності та активності населення.

2. Використання SPV$послуг кіберзахисту ІТ$ком$
паній.

3. Імплементація АКСУП та ERP систем у діяльність
та управління ресурсами компанії.

4. Побудова комунікації зі споживачами та стейк$
холдерами із використанням сучасних месенджерів
Viber та Telegram та їх чат$ботів, соціальних мереж та

модернізація поточного digital$комунікаційного інстру$
ментарію на базі принципів загальної взаємоповаги та
соціальної відповідальності.

5. Впровадження курсів покращення обізнаності
digital$продуктами компанії для різних верств населен$
ня, особливо цільових груп.

Окремою пропозицією статті є розробка економі$
ко$цифрового інструментарію на базі методики збалан$
сованої системи показників Нортона$Каплана. Така
діджитал$пропозиція дає змогу більш ефективно та
своєчасно здійснювати діагностику підприємства за чо$
тирма сферами:

— Фінансовою сферою.
— Сферою внутрішньо$корпоративних процесів.
— Сферою взаємодії зі споживачами.
— Сферою навчання персоналу та кар'єрного рос$

ту.
Така пропозиція відповідає сучасним тенденціям у

світі економіко$цифрових інструментів та дозволяє оп$
тимізувати аналітичні процеси у організаційно$еко$
номічній системі підприємства і зменшити витрати часу
на прийняття управлінських рішень.
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У статті розкрито структуру і охарактеризовано специфіку системи оцінювання конкурентоспроможQ

ності регіонів, яка характеризує способи вимірювання здатності регіону стабільно виробляти і споживаQ

ти товари і послуги в умовах конкуренції, забезпечення якості економічного зростання, високого рівня

життя населення, екологічного добробуту та безпеки територій, підвищення іміджу регіону. Оцінювання

конкурентоспроможності регіонів представлено у вигляді процедури визначення здатності регіону як

територіальної одиниці бути більш привабливою для споживачів у порівнянні з іншими одиницями завQ

дяки кращій якості життя і більш вигідним умовам для здійснення господарської діяльності. ЗапропоноQ

вано методичний підхід до інтегральної оцінки конкурентоспроможності регіонів, що дозволяє, на осноQ

ві наявної в регіоні статистичної інформації, отримати об'єктивне уявлення про рівень конкурентоспроQ

можності конкретного регіону відповідно до визначених напрямів і пріоритетів його розвитку.

The article highlights the need to study the specifics of the formation and implementation of a system for

assessing the competitiveness of regions in modern conditions. It is determined that on the basis of this study it

is possible to develop a methodological approach to assessing the competitiveness of regions, based on the use

of formalized research methods that use available data on the functioning of regions, social, economic, cultural

and other aspects of their lives. The structure and specifics of the system of assessing the competitiveness of

regions, which characterizes ways to measure the ability of the region to produce and consume goods and services

in competition, quality of economic growth, high living standards, environmental welfare and security, improving

the image of the region. Assessing the competitiveness of regions is presented in the form of a procedure for

determining the ability of a region as a territorial unit to be more attractive to consumers compared to other

units due to a better quality of life and more favorable conditions for economic activity. The composition of the

system for assessing the competitiveness of the region is described. A methodical approach to the integrated

assessment of the competitiveness of regions is proposed, which allows, based on statistical information available

in the region, to get an objective idea of the level of competitiveness of a particular region in accordance with

certain directions and priorities of its development. As the main systemic indicators of the development of the

competitiveness of the regions we have identified: an index that determines the standard of living of the

population; index of competitiveness of the region; innovation index and an index that reflects the level of
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infrastructural development of the region. A comprehensive assessment of the development of the territory will

analyze the state of the economic environment, the effectiveness of the economic policy strategy and increase

competitiveness, the activities of the private and public sectors, the competitive advantages and disadvantages

of the territory.

ПРОБЛЕМА ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ
І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Процеси глобалізації, транснаціоналізації та лібе$
ралізації ринків істотно вплинули на підвищення ролі
забезпечення конкурентних позицій країн на світових
ринках. Становлення регіону як суб'єкта конкурентних
відносин визначає необхідність формування у нього вла$
стивостей і стандартів, здатних забезпечити його вижи$
вання і розвиток в умовах конкуренції. Такою власти$
вістю стає конкурентоспроможність, що відображає по$
требу в збереженні і розвитку регіону як економічного
суб'єкта, що функціонує в умовах ринку. З цих позицій
ключове значення набуває завдання розробки і впровад$
ження в практику регіонального менеджменту методів
і технологій оцінювання конкурентоспроможності ре$
гіонів.

Конкурентоспроможність регіону перебуває під
впливом постійних динамічних змін у світовому еконо$
мічному, політичному і технологічному середовищі, зро$
стаючої конкуренції інших регіонів щодо залучення об$
межених ресурсів, а тому потреба зміцнення конкурен$
тоспроможності в однаковій мірі є актуальною для всіх
регіонів кожної конкретної країни. Відповідно, кожен
регіон повинен намагатися підвищувати свою конкурен$
тоспроможність на всіх рівнях, що є важливою умовою
забезпечення його подальшого розвитку.

Виходячи зі сказаного вище, актуальною науковою
задачею є дослідження структури і виявлення специфі$
ки формування і реалізації системи оцінювання конку$
рентоспроможності регіонів. На цій основі можлива
розробка методичного підходу до оцінки конкуренто$
спроможності регіонів, що базується на використанні
формалізованих методів дослідження, які використову$
ють доступні дані щодо функціонування регіонів, со$
ціального, економічного, культурного та інших аспектів
їх життєдіяльності.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Пошуку і виділенню ключових рушійних сил регіо$

нальної конкурентоспроможності присвячені, повністю
або частково, дослідження значного числа вітчизняних
і зарубіжних вчених. Зокрема, у науковому співтова$
ристві проблема оцінювання конкурентоспроможності
територій стала об'єктом уваги таких відомих вчених,
як М. Портер, А. Классік, І. Бегг, які сформували основ$
не термінологічне поле, розробили основні принципи і
підходи до оцінювання [8; 13; 15]. Серед українських
вчених зазначена проблематика відображена, зокрема,
в роботах Надточій І.І., Ольшанської О.В., Притулен$
ко О.В., Прокопюка А., Полякової Ю.В., Порудєє$
вої Т.В., Ракіпова В.Р. [1—6]. Водночас є необхідність
подальшої актуалізації та уточнення понятійного апа$
рату, формування методології оцінки конкурентоспро$
можності регіонів на базі науково обгрунтованої сис$
теми факторів.

Конкурентоспроможність країни є похідною від
реалізації потенціалу її регіонів на внутрішніх і зов$
нішніх ринках, якості та рівня життя населення регіонів,

Ключові слова: конкурентоспроможність регіонів, конкурентні позиції, підхід, система, методика, оцін�
ка конкурентоспроможності, критерії оцінки.

Key words: competitiveness of regions, competitive positions, approach, system, methodology, competitiveness
assessment, evaluation criteria.

збалансованості їх розвитку. Саме такий конкурентний
потенціал стає об'єктом уваги з боку наукового співто$
вариства та практиків, що займаються проблемами уп$
равління на регіональному рівні [11; 12; 14].

Аналізуючи роботи різних авторів, слід відзначити,
що в сучасних умовах конкурентне економічне стано$
вище суб'єктів регіональної економіки визначається їх
здатністю здійснювати господарську діяльність у рин$
ковому середовищі на умовах самостійності та само$
фінансування. Виходячи з цього, слід формувати сис$
тему оцінки конкурентоспроможності регіонів.

Отже, аналіз робіт сучасних науковців показав, що
проблема дослідження конкурентоспроможності ре$
гіону і формування умов для її розвитку залишається
вкрай актуальною для вітчизняної економіки на сучас$
ному етапі. Така проблема, поряд з необхідністю струк$
турування та систематизації факторів конкурентоспро$
можності регіону на основі існуючих підходів, зумови$
ла актуальність теми цієї статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження структури і виявлення

специфіки формування і реалізації системи оцінюван$
ня конкурентоспроможності регіонів, а також узагаль$
нене формування підходу до оцінювання цієї конкурен$
тоспроможності.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ І РЕЗУЛЬТАТИ
Традиційний підхід до тлумачення сутності конку$

рентоспроможності, який враховує комплексний вплив
на розвиток соціальних та економічних чинників, най$
повніше розкриває сутність поняття "конкурентоспро$
можності регіону" [3; 5; 11]. На думку автора статті, під
час оцінювання конкурентоспроможності регіону слід
взяти до уваги не менш важливі фактори, як$от: імідж
регіону; безперервне відтворення інновацій і сприйнят$
ливість території до нових товарів і послуг, екологіч$
ний стан. Таким чином, можна дати авторське визначен$
ня поняттю "конкурентоспроможність регіону" — це
здатність регіону стабільно виробляти і споживати то$
вари і послуги в умовах конкуренції, за умови забезпе$
чення якості економічного зростання, високого рівня
життя населення, екологічного добробуту та безпеки
територій, а також підвищення загалом іміджу регіону.

Конкурентоспроможність регіону залежить від його
здатності передбачати і успішно адаптуватися до
внутрішніх і зовнішніх економічних та соціальних вик$
ликів через створення нових економічних можливостей.
При тому що поняття конкурентоспроможності досить
щільно пов'язане з економічною ефективністю, більше
уваги приділяється такому виміру, як економіка знань і
рівень інвестицій в інновації, передусім — в області ви$
соких технологій. Натомість у довгостроковій перспек$
тиві економічна ефективність будь$якого регіону зале$
жить більшою мірою від здатності вміло адаптуватися
до змін, ніж від рівня накопичених фінансових ресурсів
або сумарної промислової потужності. Отже, вимірю$
вання та аналіз конкурентоспроможності все частіше
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здійснюється через такі кате$
горії, як креативність, знання,
екологія.

Доцільно виділяти скла$
дові конкурентоспроможності
регіону (рис. 1):

— високий рівень життя
населення (конкурентоспром$
ожність на ринку праці);

— ефективність функціо$
нування господарського меха$
нізму регіону (конкурентосп$
роможність на ринку товарів і
послуг);

— його інвестиційна при$
вабливість (конкурентоспро$
можність на ринку капіталу).

Під оцінюванням конку$
рентоспроможності регіонів,
на думку автора, слід розумі$
ти процедуру визначення
здатності регіону як територіальної одиниці бути
більш привабливою для споживачів у порівнянні з
іншими одиницями завдяки кращій якості життя і
більш вигідним умовам для здійснення господарської
діяльності.

Слід зазначити, що в аналізі та оцінюванні рівня кон$
курентоспроможності регіону зацікавлені різні суб'єкти
господарювання, а саме:

— інвестори, які бажають вкласти в його розвиток
кошти;

— фінансово$кредитні установи, які надають кре$
дити для фінансування програм розвитку регіонів та
економічних суб'єктів на їх території;

— конкуренти (регіони), які здійснюють аналогічні
види економічної діяльності;

— органи державної влади для оцінки можливостей
і загроз регіонального та національного розвитку.

Оцінювання конкурентоспроможності регіонів
являє собою складну багатофакторну задачу, яка може
вирішуватися різними методами аналізу: кластерний,

побудова порівняльних таблиць, діаграм, а також
найбільш поширений — ранговий метод [5; 11; 14].

Забезпечення і підвищення конкурентоспромож$
ності регіонів країни неможливо без комплексного ана$
літичного дослідження умов і результатів їх функціо$
нування. Окремими завданнями такого оцінювання є:

— формування бази для вибору напрямів забезпе$
чення і підвищення конкурентоспроможності регіону;

— визначення сукупності узагальнених індикаторів,
які дозволяють дати кількісну оцінку динаміки та ос$
новних тенденцій в забезпеченні конкурентоспромож$
ності регіону.

Склад системи оцінювання конкурентоспромож$
ності регіону показано на рисунку 2.

Оскільки критерій конкурентоспроможності є ком$
плексним показником, що враховує головні параметри
конкурентних переваг, важливим моментом тут є питан$
ня про те, скільки і які параметри необхідно застосову$
вати в якості головних чинників під час розрахунків цих
критеріїв.

Для порівняння регіонів між собою,
визначення рівня їх розвитку та конку$
рентоспроможності можлива наступна
класифікація основних регіональних
індикаторів:

— економіка (ВВП на душу насе$
лення);

— зайнятість по галузях господар$
ства;

— ринок праці (рівень безробіття,
рівень зайнятості населення);

— демографія (чисельність насе$
лення, щільність населення на 1 кв. км,
структура населення за віковими гру$
пами);

— освіта (освітній рівень осіб в пра$
цездатному віці).

Кількість факторів (або індика$
торів) конкурентоспроможності для
регіонів може охопити широкий спектр
показників, які пропонується розділи$
ти на три групи: економічні, соціальні і
управлінські.

Нині управлінські фактори, пов'я$
зані з якістю державних інститутів,
відносяться, ймовірно, до важливих
факторів конкурентоспроможності
країни та її регіонів. У цьому відно$
шенні прикладом можуть служити
скандинавські країни, високі рейтинги
конкурентоспроможності яких забез$
печуються насамперед високою якістю
політичного управління та їх соціаль$

 Ринок 
капиталу 

Ринок 
праці 

Ринок товарів 
та послуг 

Інвестиційна 
привабливість 

Рівень життя 
населення 

Ефективність 
використання 

ресурсів 

Конкурентоспромож-
ність регіону Державне 

регулювання 
Стан світового, 
національного та 
регіонального ринків 

Рис. 1. Структура конкурентоспроможності регіону

Джерело: складено автором на основі [6; 10; 12].

Рис. 2. Склад системи оцінювання конкурентоспроможності регіону
Джерело: розроблено автором.

 Мета оцінювання конкурентоспроможності регіонів 

Рівень та центр уваги оцінювання конкурентоспроможності регіонів (діяльність 
економічних суб’єктів, галузеві аспекти, робота органів влади тощо) 

Процес оцінювання конкурентоспроможності регіонів: 
− Ефективність використання ресурсів регіону. 
− Інвестиційна привабливість регіону. 
− Рівень та якість життя населення регіону 

Інтерпретація результатів оцінювання конкурентоспроможності 

Виокремлення показників, за 
якими конкурентні позиції 
регіону покращуються  

Прогнозування 
розвитку регіону 

Коригування стратегії регіонального розвитку  

Формування програм розвитку та рекомендацій органам влади та економічним 
суб’єктам стосовно підвищення конкурентоспроможності регіону

Виокремлення показників, за 
якими конкурентні позиції 
регіону покращуються  

Виокремлення критеріїв та показників оцінювання конкурентоспроможності регіонів 
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ною спрямованістю. Загалом у розвинених країнах роз$
виток конкурентоспроможності регіонів залежить від
схильності до модернізації і диверсифікації шляхом
розвитку наукомістких технологій та інновацій. При
цьому важливим фактором конкурентоспроможності
залишається екологія і стан навколишнього середови$
ща.

Аналіз основних факторів показує, що ряд пара$
метрів не мають конкретної розмірності і числового ви$
разу, так як вони важко піддаються вимірюванню і за
ним немає статистичних даних. У зв'язку з цим представ$
лені вище фактори можуть характеризуватись лише
побічно через оцінку якісної сторони конкурентоспро$
можності регіонів.

Оскільки поняття конкурентоспроможності є
відносним, то порівняння рівня конкурентоспромож$
ності регіонів можливо на основі системи показників.
Аналіз існуючих підходів показав, що для таких цілей
пропонується чимало систем показників, які включають
як дані статистики, так і експертні оцінки.

Сукупність взаємопов'язаних показників повинна
задовольняти таким критеріям [1; 10]:

— забезпечувати регіональний рівень представлен$
ня даних,

— бути нескладною для сприйняття і обробки да$
них,

— відповідати системі національної статистики,
— бути репрезентативною для міжнародних зістав$

лень, забезпечувати проведення оцінки в динаміці.
Спираючись на праці дослідників [4; 7; 8; 11], вва$

жаємо, що конкурентоспроможність регіонів не може
бути повністю відображена одним або декількома еко$
номічними чи соціальними показниками мікро$ або мак$
рорівня, а також їх зіставленням з аналогічними показ$
никами інших територій. Одним із способів, що дозво$
ляють різнобічно оцінювати чинники конкурентоспро$
можності, а також чиниться ними вплив, є побудова
індексів.

У соціальних науках індекс визначають як штучно
створений інструмент кількісної або якісної оцінки пев$
ної області, який утворюють субіндікатори; на цій
підставі розглянуті об'єкти можуть ранжуватися. Саме
за допомогою індексу доцільніше оцінювати концепти,
які не можуть визначатися одним показником (наприк$
лад, конкурентоспроможність, індустріалізація, узгод$
женість, інтеграція ринків та ін.).

Для визначення складових індексів, що відобража$
ють рівень розвитку і конкурентоспроможності регіо$
ну, необхідно у передусім визначити ряд показників, які
будуть враховуватися при визначенні цієї конкурентос$
проможності. Важливою умовою побудови індексу,
який би найбільш повно відображав, наскільки конку$
рентним є той чи інший регіон, є вибір адекватних по$
казників, які повинні повною мірою відображати кри$
терій конкурентоспроможності та основних конкурен$
тних переваг, відображати прогресивність галузевої
структури, а також бути статистично доступними і
містити мінімум суб'єктивної інтерпретації. Вибір показ$
ників також визначається наявністю статистичних да$
них за цими показниками.

Так, в якості основних системних показників роз$
витку конкурентоспроможності регіонів нами визначе$
но:

— показник (індекс), який визначає рівень життя
населення;

— індекс конкурентоспроможності (продуктив$
ності) регіону;

— інноваційний індекс;
— показник (індекс), який відображає рівень інфра$

структурного розвитку регіону.
На другому етапі, з огляду на те, що всі показники

мають різну розмірність, проведемо їх нормування. Для
цього визначимо часткові індекси (як відношення фак$
тичного значенняj$гопоказника для кожного региону

(Xj) до кращого в аналізованому регіоні), диференцію$
ючи показники на стимулятори та дестимулятори та
розраховуючи їх за такими формулами:

 — для показників стимуляторів;

 — для показників дестимуляторів.

На наступному етапі необхідно визначити інтеграль$
ний індикатор конкурентоспроможності регіону за
кожною з груп показників. Однак перед тим слід про$
вести аналіз отриманих даних після проведення стан$
дартизації показників, щоб побачити ступінь їх дифе$
ренціації за регіонами.

Приватні показники конкурентоспроможності для
кожної групи факторів (K) доцільно розраховувати як
середньогеометричні величини, в яких вагомості фак$
торів всередині груп однакові.

Інтегральний (загальний) показник конкурентосп$
роможності регіону (Jp) доцільно представити у вигляді
суми приватних показників конкурентоспроможності
для груп факторів з урахуванням їх вагомості, оскільки
ступінь впливу факторів окремих груп на загальну кон$
курентоспроможність регіону не однакова.

У підході, що пропонується автором статті, кількісна
оцінка конкурентоспроможності регіонів здійснюється
математичними методами на основі трьох груп статис$
тичних показників:

1. Показники, що характеризують вплив техніко$
економічних факторів на конкурентоспроможність ре$
гіону (виробнича та фінансова діяльність).

2. Показники, що характеризують вплив факторів
людського потенціалу на конкурентоспроможність ре$
гіону (освіта, культура, охорона здоров'я та громадсь$
ка безпека; рівень та якість життя і стан екології).

3. Показники, що характеризують вплив факторів
інноваційного розвитку на конкурентоспроможність
регіону (інноваційна та інвестиційна діяльність).

Рекомендується використовувати інтегральний по$
казник, заснований на ряді статистичних даних — інтег$
ральний рівень конкурентоспроможності регіону, що є
коефіцієнтом (відносним показником), отже, не пови$
нен залежати від розмірів території або чисельності
населення регіону. Інтегральний показник конкуренто$
спроможності визначається у вигляді:

 ,

де K
i
 — приватні показники конкурентоспромож$

ності, що відносяться до груп факторів, які характери$
зують досліджуваний регіон; b

i
 — вагомості групи фак$

торів в загальній сумі (визначається експертним шля$
хом).

У таблиці 1 представлено приклад структури інтег$
рального показника конкурентоспроможності регіонів
України.

Виходячи з можливостей і особливостей вітчизня$
ної статистики, з огляду на світовий досвід мінімізації
кількості показників, для аналізу і оцінки конкуренто$
спроможності регіонів України доцільно формувати си$
стему показників, згруповану в два напрями:

а) поточна конкурентоспроможність (група еконо$
мічних, соціальних і демографічних показників);

б) стратегічна конкурентоспроможність (група по$
казників зовнішньоекономічної діяльності, науки та
інновацій).

Результатом застосування індексів конкуренто$
спроможності регіону є комплексна оцінка економіч$
них і / або соціальних аспектів розвитку території. З
їх допомогою експерти (економісти, політики, вчені,
підприємці та ін.) можуть аналізувати стан економіч$
ного середовища, ефективність реалізації стратегії
економічної політики і підвищення конкурентоспро$
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можності, діяльність приватного та громадського сек$
тору, конкурентні переваги і недоліки території, іншу
інформацію.

ВИСНОВКИ
Одним з важливих аспектів ефективного регіонально$

го управління є якісний аналіз та контроль змін рівня кон$
курентоспроможності регіонів, заснований на обгрунто$
ваній методології оцінювання їх конкурентних позицій.

Оцінювання конкурентоспроможності регіонів
представлено у вигляді процедури визначення здатності
регіону як територіальної одиниці бути більш приваб$
ливою для споживачів в порівнянні з іншими одиниця$
ми завдяки кращій якості життя і більш вигідним умо$
вам для здійснення господарської діяльності. У підході,
що пропонується автором статті, кількісна оцінка кон$
курентоспроможності регіонів здійснюється матема$
тичними методами на основі трьох груп статистичних
показників: показники, що характеризують вплив тех$
ніко$економічних факторів на конкурентоспроможність
регіону; показники, що характеризують вплив факторів
людського потенціалу на конкурентоспроможність ре$
гіону; показники, що характеризують вплив факторів
інноваційного розвитку на конкурентоспроможність
регіону. Рекомендується для оцінювання використо$
вувати інтегральний рівень конкурентоспроможності
регіону, приклад структури якого наведено у статті.

Запропонований підхід до інтегральної оцінки кон$
курентоспроможності регіонів базується на викорис$
танні економіко$математичних методів дослідження,
водночас, дозволяє самостійно здійснити оцінку рівня
конкурентоспроможності регіону, який аналізується, і
отримати об'єктивне уявлення про рівень його конку$
рентоспроможності відповідно до визначених напрямів
і пріоритетів розвитку, чим обгрунтовується можливість
і доцільність його використання на практиці.
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Таблиця 1. Структура інтегрального показника конкурентоспроможності
регіонів України (варіант)

Джерело: розроблено автором.

№ 
п/п 

Групи 
індикаторів Індикатори 

Ступінь 
впливу на 

інтегральний 
показник, % 

Показники, що характеризують вплив техніко-економічних факторів  
на конкурентоспроможність регіону 

1 Стабільність 
розвитку  

ВРП на душу населення, рівень інфляції, дефіцит / профіцит 
регіонального бюджету, ПІІ на 1 жителя, квота 
зовнішньоторговельного обороту, експорт на душу 
населення 

2 Інфраструктура Щільність автомобільних доріг, залізничних колій, кількість 
телефонів (в розрахунку на 100 сімей) 

3 Розмір ринку Співвідношення сукупних витрат і доходів, середня і 
мінімальна заробітна плата, рівень бідності, купівельна 
спроможність середньодушового доходу, зростання 
чисельності населення 

20-40 % 

Показники, що характеризують вплив факторів людського потенціалу  
на конкурентоспроможність регіону 

4 Здоров’я 
населення 

Кількість лікарняних ліжок (в розрахунку на 10 тис. жит.). 
Кількість місць в санаторіях (в розрахунку на 10 тис. жит.). 
Рівень травматизму на виробництві, кількість померлих від 
самогубств, кількість хворих з вперше встановленим 
діагнозом активного туберкульозу 

5 Початкова та 
середня освіта 

Охоплення дітей дошкільними закладами, початковою 
освітою, охоплення дітей і підлітків базовою загальною 
середньою і повною загальною середньою освітою 

6 Вища освіта й 
навчання 
протягом життя 

Середня тривалість навчання, частка осіб з вищою освітою 
старше 25 років, загальні витрати на вищу освіту (% від 
ВРП), частка осіб, залучених до процесу підвищення 
кваліфікації / перекваліфікації та систему післядипломної 
освіти 

7 Ринок праці Рівень безробіття, рівень продуктивності праці, рівень 
економічної активності, плинність робочої сили, рівень 
зайнятості, середня тривалість пошуку роботи 

8 Екологія Кількість промислових токсичних відходів в сховищах, 
викиди азоту, кількість важких металів в стічних водах 

50 % 

Показники, що характеризують вплив факторів інноваційного розвитку  
на конкурентоспроможність регіону 

9 Інноваційність Кількість зареєстрованих патентів, кількість наукових 
публікацій, частка науковців в загальній структурі 
зайнятості, кількість патентів в сфері high - tech, 
біотехнологій, телекомунікацій 

10 Технології Частка господарств з доступом до інтернету, частка торгівлі 
через інтернет, забезпеченість підприємств комп'ютерами 

10-30 % 
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