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MILITARY ECONOMICS AND MILITARY FINANCE: NEW CHALLENGES
IN THE FIRST HALF OF XXI CENTURY

У статті зазначено, що військова економіка та військові фінанси є особливим явищем світової історії.
Вони обумовлені війною. Війна є трагедією для народів та націй. За розрахунками, за свою неповну істоQ
рію (3600 р. до н. е. — 1980 р.), людство пережило 1455 великих війн, які забрали життя 3,6 млрд людей. Є
багато визначень суті та природи війни. Головне те, що це військовий та політичний конфлікт між дерQ
жавами або угрупуваннями держав із застосуванням збройних сил з метою нав'язування своєї волі, поQ
літики опоненту, підпорядковування його, захоплення чужої території, матеріальних, природних, науQ
кових ресурсів, людського капіталу. Понад п'ятий рік нашій державі нав'язана війна на Сході України.
Великий німецький військовий теоретик генерал Карл фон Клаузевіц (1780—1831) зазначав, що " Війна є
ніщо інше, як продовження політики, з залученням інших засобів".
Разом з війною сформувалося особливе професійне зайняття — військова справа. Війна, починаючи з
ХІХ ст. стала причиною формування особливої сфери діяльності і сфери народного господарства, а згоQ
дом науки — військової економіки та військових фінансів. Військова економіка та військові фінанси заQ
безпечують матеріальні та фінансові умови функціонування збройних сил та ведення війни.
Нові військові виклики постали у першій половині ХХІ ст.
The article states that military economics and military finance are peculiar event in the world history. They
did occur due to the war. War is a tragedy for people and nations. According to the calculations till the present
day history of the humanity (3600 BC — 1980), survived 1455 huge wars that killed 3,6 billion people.There are
many definitions of the war nature and essence. The most important being military and political conflict between
countries or groups of countries by means of military force in order to set their will, counterpart policy, abidance,
своєї волі, політики опоненту, підпорядковування його,seizure of territory, material, natural, scientific
resources, human capital. Over 5 years our county is in the state of undeclared war in Eastern Ukraine. Great
German military scholar general Carl von Clausewitz (1780Q1831), stated that " War is nothing but the continuation
of politics using other methods".
Alongside war a new profession was formedQmilitary post. War, starting in ХІХ century created a new specific
form of activity and agricultural manufacture, later becoming a science branch — military economics and military
finance. Military economics and military finance provide material and financial conditions for functioning of the
Armed Forces and waging war and military operations.
Military economics and military finance got a new stage of development in the ХІХ — ХХ сenturies. That
was pushed by the tragic World Wars I and II that lead to the arms race, confrontation of 2 World Systems. New
military challenges arose in the first half of ХХІ сentury.
The biggest impulse for military economics and military finance was made during the World War I. Its key
participants, mainly, Germany, Great Britain, France, Austrian Empire, Russia, USA, unfolded huge military
manufacturing. Hundreds of state military manufactures were built. State budget of these and other countries
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mainly focused on financing military production, Державні бюджети цих та інших країн значною мірою
сконцентрувалися на фінансуванні військового виробництва, logistics and other kind of provision for the
armies.
As the result of World War I all European empires were destroyed. The winning countries forced Germany
and its alias to accept humiliating conditions for survival. Nevertheless strong armies and sectors of military
economics and financial provision were established. Russian Federation that emerged on the ruins of former
Russian Empire, like other republics, created its own unique form of military economics and military society that
was named "military communism". The final basis for the military economics and military finance were formed
during the preparation for the World War II, the actual War and after a catastrophic aftermath, when the first
atomic bombing occurred in Japan, and the entire world stepped into the atomic era, nuclear confrontations,
cold war, battle relations between the USA and USSR on the principles of nuclear parity.
New modern stage of development of military economics and military finance, marked by the collapse of
Soviet Union, the Warsaw Pact, the acquisition of full sovereignty by the former socialist countries, a new group
of independent states in the territory of the former USSR, a policy of geopolitical revenge from modern Russia,
which led to a new round of arms race, new unprecedented challenges before the military economy and their
military unions, The United States, NATO, China and other countries.

Ключові слова: війна, військова економіка, військові фінанси, військовий бюджет,військовопромисло
вий комплекс, військові гроші, військові запозичення, військові кредити, військові податки, мобілізаційні
можливості держави, військовотехнічний потенціал, контрактна система військових закупівель, Укробо
ронпром, військове страхування, військові стандарти, Збройні Сили України.
Key words:war, military economics, military finance, military budget, defense industry, military allowance,
military securities, military loans,military taxes, country mobilization capacities, military and technological
potential, contract system of defense acquisition, Ukroboronprom, military insurance, military standards, Ukraine
Armed Force.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Військова економіка є сферою діяльності, яка охоп$
лює провідні галузі народного господарства, а також
військових блоків. Військова економіка з технічної точ$
ки зору є об'єднанням найбільш розвинутих галузей,
підприємств, наукових установ, експериментальних ви$
робництв, полігонів, тощо. Військові фінанси мають ба$
гатогалузеву структуру, включаючи військовий бюджет
і є важливою складовою державних фінансів. Військові
витрати — один з пріоритетів державних витрат. Якщо
у ХІХ ст. війни обходилися в середньому 14—15% до$
ходу держав, то у роки Першої Світової війни витрати
на них досягнули 35—40% національного доходу вою$
ючих країн. У роки Другої Світової війни ці витрати
різко зросли до 55—65 %. В СРСР у розпалі війни вони
сягали 60—65% витрат бюджету.
Динаміка розвитку військової економіки і військо$
вих фінансів обумовлена мирним і військовим часом.
Сталося так, що військова економіка і військові фінан$
си України наприкінці ХХ ст. і до 2014 року були ради$
кально послаблені, що створило великі загрози націо$
нальній безпеці, існуванню України. В умовах посилен$
ня військового протистояння на початку ХХІ ст. між
США, НАТО, з одного боку, Росією, Китаєм, — з іншо$
го — світ включився у нову гонку озброєнь. Перша по$
ловина ХХІ ст. обумовила об'єктивні потреби значного
посилення військової економіки та військових фінансів.
Доля України за цих умов — відновлення майже втра$
ченого ВПК, відродження та радикальне осучаснення
армії, надання військовим витратам першочергового
значення.
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АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика війни, військової економіки та
військових фінансів досліджується вже не одне століття.
Відомим є трактат про воєнне мистецтво прусського
генерала Карла фон Клаузевица (1780—1831), який от$
римав назву "Про війну" [5]. Генерал до своєї смерті
через хворобу не встиг завершити роботу. Вона вперше
опублікована в 1832 р. вдовою Клаузевіца.
Відомою є праця М.П. Михневича (1849—1927) під
назвою "Історія військового мистецтва з найдавніших
часів до початку дев'ятнадцятого століття" [6]. Також є
праця колишнього заступника Голови Ради Міністрів
СРСР, Голови Держплану СРСР, репресованого еконо$
міста М.О. Вознесенського (1903—1950), "Військова еко$
номіка СРСР у період вітчизняної війни" [1], яка опублі$
кована 1948 року. До таких публікацій належить робо$
та Кравченка Г.С. "Військова економіка СРСР, 1941—
1945 рр.", опублікована у 1963 році [3]. У 1996 р. у Києві
побачило світ дослідження В.І. Мунтіяна з питань обо$
ронного бюджету [4]. Слід відзначити дисертацію Є. В.
Хохлова на здобуття наукового ступеня доктора еко$
номічних наук, яка присвячена питанням військової еко$
номіки СРСР напередодні та в роки Другої світової війни
[8]. Питання війни, війни на сході України, військової
економіки та військового бюджету України досліджу$
ються у кількох публікаціях у Вікіпедії [11; 12; 14; 16].
Для вивчення військової економіки і військових фінансів
цікавими будуть публікації Б.І. Соколова з питань
військових грошей [23; 15], військових облігацій [13],
державного оборонного замовлення [17], оборонно$
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промислового комплексу України [18], військового бюд$
жету США [20]. Важливим елементом військової еко$
номіки є військові закупівлі, зокрема, їх контрактна си$
стема. Цим питанням присвячена публікація Якова Шу$
стова "Федеральна контрактна система США: простір
"розумної економіки"" [19]. Цікаві публікації з питань
озброєнь, військових витрат систематично робить Сток$
гольмський інститут досліджень проблем миру (SIPRI),
[9; 10]. У контексті зазначеного дослідження слід також
ще раз повернутися до "Прощального звернення до
нації 17 січня 1961 року" Президента США Дуайта Д.
Ейзенхауера (1890—1969) [7]. У Зверненні Президент
США вперше використав поняття "військово$промисло$
вий комплекс", вказавши на його могутність та загрози
впливу на політику.
Слід зазначити, що війни сформували потенціал ве$
ликих полководців. Це зокрема Атілла — "Бич Божий",
О. Македонський, Чингізхан, Святослав Ігоревич, Ас$
кольд, М. Кутузов, О. Суворов, Наполеон Бонапарт,
О.В. Колчак, С.М. Будьонний, М.Ф. Ватутін, К. Воро$
шилов, І. Черняховський, Б. Хмельницький, Володимир
Мономах, Д. Галицький, М.П. Кирпонос, Джорж Мар$
шал, Дуайт Ейзенхауер, Б. Гудеріан, Е. Роммель, Бер$
нард Монтгомері, К.І. Маннергейм, Л. Свобода, Олівер
Кромвель, Юзеф Пилсудський, Пауль Гінбербург, Гер$
ман Герінг, Батий, Г. Жуков.
Це великі політики війни. Д.У. Черчіль, І. Сталін,
Шарль де Голль, Франклін Рузвельт, Гай Юлій Цезар,
Джордж Вашингтон, Карл Великий, Симон Болівар, Мао
Цзе$Дун, Дж. Гарібальді, Сулейман Перший, І.Б. Тіто,
Чан Кай Ши, Карл ХІІ, Петро І та багато інших. Це та$
кож злий геній війни — А. Гітлер.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗАЗНАЧЕНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ
У статті викладені теоретичні положення щодо сут$
ності військової економіки та військових фінансів, а та$
кож визначено їх вплив на світову економіку та геопол$
ітичну ситуацію. Досліджуються галузева структура
військової економіки та особливості військових
фінансів. Передбачається проаналізувати процес фор$
мування та реалізації військових бюджетів, військових
витрат в цілому у провідних країнах світу. Розглядають$
ся такі елементи військових фінансів як військові гроші,
військові кошти, військові кредити, військові облігації,
банки військового фінансування, контрактна система
військових закупівель, державні гарантії ВПК, військо$
во$промисловий комплекс, державне оборонне замов$
лення, військове страхування, військовий потенціал,
мобілізаційні можливості держави. Сформульовані про$
позиції щодо зміцнення та модернізації Збройних Сил
України, запровадження військових стандартів НАТО,
розвитку оборонно$промислового комплексу, а також
ухвалення нових законодавчих актів з питань розвитку
військової економіки та військових фінансів.
ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Військова економіка — одна з головних сфер еко$
номіки держави, базується на сучасних технологіях і
засобах виробництва. Військова економіка є багатога$
лузевим комплексом, що включає галузі з оборонної
промисловості, НІОКР, сільського господарства, транс$
порту, зв'язку, матеріально$технічного забезпечення,
паливно$енергетичного комплексу, капітального буді$
вництва, добувних виробництв, інфраструктури, легкої,
харчової промисловості, атомної військової промисло$
вості, ракетобудування, танкобудування, суднобудуван$
ня, виробництва артилерійських систем, зброї,боєпри$
пасів, медичного забезпечення тощо. У мирний час об$
сяги виробництва військової продукції досягають 3%
світового виробництва загалом. Проте військові вироб$
ництва є рушієм розвитку світової економіки, незважа$
ючи на усі загрози, пов'язані з ними.
Військова економіка є наукою. Військово$еконо$
мічна наука — одна з найважливіших складових військо$
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вої науки і військової справи. Військово$економічна
наука як система знань включає в себе теорію військо$
вої економіки, знання про військове виробництво, взає$
мозв'язок цивільного та військового секторів, військо$
ве господарство. З точки зору теорії військової еконо$
міки це система знань про предмет і методи цієї науки,
її основні проблеми,особливості і структуру військового
виробництва, закони та закономірності економічного та
фінансового забезпечення збройних сил в умовах війни
та підготовки до неї. Це знання про військову міць,
військово$економічний потенціал, мобілізаційні можли$
вості держави, особливості виробництва в умовах війни,
забезпечення живучості економіки, створення міжна$
родних військових коаліцій, функціонування військових
блоків, питання теорії ведення сучасних воєн, зокрема,
гібридних, мережево$центричних.
Це система знань про управління військовою еко$
номікою, організацію відповідних державних органів та
суб'єктів. Це конкретні проблеми організації економіч$
ної роботи у збройних силах, міжнародного військово$
економічного співробітництва. Існує також система га$
лузевих військово$економічних знань, зокрема, оборон$
ної промисловості, збройних сил, транспорту, зв'язку,
НІОКР, експлуатації та ремонту техніки, цивільної обо$
рони, військового будівництва. Крім того, важливими є
предметні знання щодо історії військово$економічної
думки та військового господарства військових фінансів
та військового планування, військових географії, ста$
тистики, інформатики,економічного аналізу.
Це також знання про умови військової економіки у
ринковому середовищі, особливості військових закупі$
вель, формування цін на військову продукцію, забезпе$
чення конкуренції, зайнятості, зарплати, кредитування,
бюджетного фінансування.
Це знання про військову безпеку, військову агресію,
порушення територіальної цілісності України, забезпе$
чення міжнародної підтримки країни, здійснення за цих
умов військово$економічної та військово$технічної пол$
ітик.
З питаннями функціонування військової економіки
безпосередньо пов'язане функціонування військово$
промислового комплексу, який сформувався у 50$х ро$
ках ХХ ст. і набув гігантських масштабів у 2000$х роках.
Поняття військово$промисловий комплекс, як вже
зазначалося, вперше використав Дуайт Д. Ейзенхауер.
В Україні він носить назву "оборонно$промисловий ком$
плекс". Військово$промисловий комплекс — це су$
купність оборонних підприємств усіх форм власності,
науково$дослідних, проектних та випробувальних
організацій, полігонів,установ та організацій, вищого
військового керівництва, політичної еліти, які забезпе$
чують військову та національну безпеку країни. Оборон$
но$промисловий комплекс України забезпечує виконан$
ня державного оборонного замовлення, а також здійс$
нює поставки зброї на експорт. Найбільшими центрами
зосередження підприємств, фірм, компаній, концернів,
інститутів, лабораторій та інших установ сучасного
військово$промислового комплексу є США, Російська
Федерація, Китай, Франція, Великобританія, Ізраїль,
Німеччина, Японія, Індія та деякі інші країни. На$
прикінці 80$х років ХХ ст. до найбільших центрів ВПК
відносився колишній Радянський Союз. Обсяги військо$
вого виробництва в СРСР сягали 25 відсотків валового
внутрішнього продукту. У 9 основних центрах ВПК
СРСР жило й працювало 8 млн чоловік. Рейтинг най$
більших сучасних оборонних компаній світу у 2019 році
ілюструє таблиця 1.
Оборонно$промисловий комплекс України за 28 ро$
ків існування суверенної держави пройшов драматич$
ний шлях розвитку, багатократно скоротившись, різко
зменшивши військову міць країни. Сьогодні у оборон$
но$промисловому комплексу країни функціонує близь$
ко 300 підприємств, установ та організацій. При чому
200 з них це приватні виробництва.
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Таблиця 1. Найбільші оборонні компанії світу

Назва компанії

Країна

Lockheed Martin
Boeing
Northrop Grumman
Raytheon
Aviation Industry Corporation of China
General Dynamics
BAE Systems
China North Industries Group Corporation Ltd
Airbus
China Aerospace Science and Industry Corporation

США
США
США
США
Китай
США
Великобританія
Китай
Нідерланди/Франція
Китай

Обсяг продажів військової продукції,
млрд дол. США
50.536
34.050
25.300
25.163.94
24.902.01
24.055
22.477.48
14.777.77
13.063.82
12.130.93

Джерело: "Defense News". Повний Топ100 збройних компаній світу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://
www.defensenews.com/top100/

Важливою складовою оборонно$промислового
комплексу України є державний концерн "Укроборон$
пром". Укроборонпром створений в 2010 р. відповідно
до Указів Президента України та Постанов Кабінету
Міністрів України. У складі концерну функціонує
134 підприємства. З них 125 державних, а також 9 акціо$
нерних товариств. Тут працює 80 тис. осіб.
Починаючи з 2013 року підприємства концерну згру$
повані у 5 основних кластерів. Це авіабудування і авіа$
ремонт; високоточне озброєння і боєприпаси; бронетан$
кова, автомобільна, інженерна та спеціальна техніка;$
суднобудування і морська техніка; радіолокація, радіо$
зв'язок та система ППО.
Після окупації Автономної Республіки Крим кон$
церн втратив контроль над 13 підприємствами, які роз$
ташовані на півострові. Ще ряд підприємств концерну
опинилися на частині територій Донецької і Луганської
областей, які не підконтрольні Україні.
Окупація частини території України, війна, яка ве$
деться проти держави, гостро поставили питання мо$
дернізації та зміцнення Збройних Сил України та обо$
ронно$промислового комплексу. Нагадаємо, яку армію
мала Україна після проголошення незалежності у 1991 р.
У складі ВПК на території України знаходилися
підприємства 38 галузей і 58 підгалузей. Функціонува$
ло 3 військові округи з 16 у цілому в СРСР. Це Київсь$
кий, Прикарпатський і Одеський округи. У складі армії
перебувало 780 тис. особового складу. З армією були
пов'язані 980 тис. осіб.
На території України розміщувалися 130 міжконти$
нентальних балістичних ракет — УР$100Н (код НАТО —
SS$19) та 46 міжконтинентальних балістичних ракет
РТ$23 (код НАТО — SS$24 ). Вони забезпечувалися
1652 ядерними боєголовками. В Україні знаходилося
2500—3000 одиниць тактичної ядерної зброї, а також
460 авіаційних ядерних боєприпасів. В Україні у бойо$
вому стані перебували 176 ракетних шахт. За словами
Президента України Л.М. Кравчука вартість кожної
шахти складала 1 млрд дол. США. За ядерним потенціа$
лом Україна посідала 3$є місце в світі після США та Ро$
сійської Федерації.
Було 6,5 тис. танків, 7150 БТР, БМП та БРДМ,
3,4 тис артилерійських систем, 1,5 тис. бойових літаків,
285 бойових вертольотів. На аеродромах знаходилось
23 стратегічні бомбардувальники ТУ$95, переважно ра$
кетоносці, а також 19 стратегічних бомбардувальника
ТУ$160. Військово$промисловий комплекс на території
України включав 3,5 тис. підприємств, на яких працю$
вало 3 млн осіб. Це третина ВПК СРСР. Було 700 вій$
ськових підприємств. Україна виробляла авіаносці, зок$
рема, виготовлено авіаносець "Адмірал Кузнецов", який
нині у флоті РФ, морські бойові судна, танки, ракетні
системи, космічне обладнання, продукцію кібернетики,
радіолокаційні системи. Мала технологію "Стелс", ла$
зерну техніку, вироби з композитів. Україна успадку$
вала більше третини космічного потенціалу СРСР. З
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20 типів міжконтинентальних балістичних ракет 12 типів
розроблені та випущені в Україні. Тут розміщувався
головний розробник систем управління і контролю кос$
мічних програм, вироблялися твердопаливні ракети SS$
24, SS$18, ракети носії "Космос", "Циклон", "Зеніт",
"Океан". Реалізовувався проект "Аріадна",з годом
проект "Наземний старт", "Морський старт". Лише у
1991 році Харківський завод ім. Малишева виготовив
800 танків. Україна входила до числа найпотужніших
військово$промислових країн, витрачаючи на ВПК 30%
свого ВВП.
Нині Збройні Сили України і національний оборон$
но$промисловий комплекс інші, потребують кардиналь$
ного оновлення, що почалося з 2014 року.
У Верховній Раді України презентована стратегія ре$
формування оборонного промислового комплексу Ук$
раїни — ДК "Укроборонпром". Основними її пріорите$
тами є корпоратизація військових підприємств, аудит,
реальна кластеризація комплексу, імпортозаміщення,
захист новітніх технологій і запуск платформи розвит$
ку інновацій UkrARPA. UkrARPA — це вітчизняний
аналог американського Агентства передових оборонних
дослідницьких проектів (DARPA), яке було засноване у
1958 році та функціонує при Міністерстві Оборони
США. Одним з головних завдань агентства є забезпе$
чення американської переваги у військових технологі$
ях у світі. Завдяки агентству, зокрема, з'явився Інтер$
нет, автомобілі роботи, надзвукова зброя, безпілотні
дрони та підводні човни, штучний інтелект та багато
іншого. Щорічний бюджет DARPA перевищує 3 млрд
дол. США. У структурі агентства 7 основних підрозділів,
функції яких постійно модернізуються. Це підрозділ
адаптивного управління (АЕО), підрозділ оборонних
досліджень (DSO), підрозділ інновацій в інформаційних
технологіях (І20), підрозділ мікросистемних техноло$
гій (МТО), підрозділ стратегічних технологій, підрозділ
тактичних технологій (ТТО) та підрозділ біологічних
технологій (ВТО). Відповідні структури згодом створені
і в інших країнах. У Російській Федерації Фонд перспек$
тивних досліджень, Державне управління оборонної
науки, техніки і промисловості (SHSTIND) у Китаї,
Організація оборонних досліджень і розробок у Індії
(DRDO), Генеральна дирекція з озброєнь у Франції
(DGA), Організація оборонної науки і техніки у Авст$
ралії, управління з розробок озброєнь та промислово$
технічної інфраструктури в Ізраїлі (MAFAT).
Найважливішим завданням, яке нині постало перед
Україною, є оновлення оборонно$промислового комп$
лексу, його докорінна модернізація за стандартами
НАТО, подолання "радянського спадку". Слабкість обо$
ронно$промислового комплексу України обумовлює
проблеми та стан армії, військову міць, місце країни у
рейтингу потужності армій світу. Цей рейтинг ілюст$
рується таблицею 2.
Важливою складовою військової справи є військові
фінанси. Військові фінанси це фонди грошових коштів,
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Таблиця 2. Рейтинг найбільш потужних армій світу, 2019, "Індекс сили"

Назва країни
США
Російська Федерація
Китай
Індія
Франція
Японія
Південна Корея
Великобританія
Туреччина
Німеччина
Італія
Єгипет
Бразилія
Іран
Індонезія
Ізраїль
Пакистан
Північна Корея
Австралія
Іспанія
Канада
Тайвань
В’єтнам
Польща
Україна

Місце країни
у рейтингу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
29

Населення
країни,
млн осіб
332
146,5
1,406
1,381
65,6
126
51,3
66,4
84,4
81,4
60
100
215,8
83,3
271,5
8,6
205,9
25,7
25,6
45,7
37,5
23,7
97,9
38.5
41.9

ВВП країни
у 2018 р.,
млрд дол.
США
20,494
1,658
13,608
2,73
2,78
4,97
1,619
2,83
767
3997
2,074
251
1,87
455
1,042
370
313
25
1,432
1,426
1,709
510
245
586
131

Чисельність
збройних сил
країни, тис. осіб
1,280
1,013
2,180
1,395
205
247
630
150
510,6
178
176
438,5
318,5
523
395,5
168
643,8
1,190
23,6
178
92
290
482
105
255

Джерело: складено за даними: The military Balance 2019; Global firepower 2019; business insider; gross domestic product, nominal,
IMF (2019).

за рахунок яких фінансується утримання збройних сил,
військове виробництво, відповідна наука, освіта, роз$
робки, мобілізаційна підготовка, створюються військові
резерви тощо.
До складу військових фінансів належать військових
бюджет, військові запозичення, фінанси міністерств
оборони, військових галузей, військових підприємств та
установ, фінанси військових частин, військове страху$
вання, зокрема, життя військовослужбовців, фінанси
міждержавних військових угруповань, зокрема НАТО
та інших міжнародних об'єднань такого типу, трастові
фонди НАТО, зокрема, для України. Важливим елемен$
том військових фінансів є військові закупівлі, іноземна
військова допомога,військове оборонне замовлення,
офсет, військовий збір та ін. Свою роль у роки Другої
Світової війни відіграв ленд$ліз.
Військові фінанси — це особлива частина держав$
них фінансів. Військові фінанси є важливою складовою
військово$економічної науки.
Центральною ланкою військових фінансів є
військовий бюджет. Військовий бюджет — це витра$
ти держави щодо забезпечення оборони країни, на
формування і утримання усіх видів та родів зброй$
них сил, на закупівлю зброї та боєприпасів, наукові
розробки,імпорт зброї та технологій, військову ос$
віту, медичне забезпечення війська тощо. Військовий
бюджет включений до складу державного бюджету.
Йог о о б сяг и, о бсяги об о ро нно г о замо влення,
військових закупівель визначаються РНБО і нада$
ються Кабінету Міністрів України для подання на
розгляд і затвердження Законом України про дер$
жавний бюджет Верховною Радою України. Після
початку війни на Сході України оборонний бюджет
України суттєво зріс. Його частка у ВВП країни у
2018 році склала 3,8 %. Разом з витратами на силові
структури перевищувала 5 % ВВП України. Для по$
рівняння, зазначимо, що військові витрати України
у 2013 році складали 1,11 % національного ВВП.
Загальна сума витрат на оборону та безпеку у 2019
році запланована обсягом 211 млрд 927 млн грн. Це
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приблизно 8 млрд дол. США. Зокрема Міністерство
оборони України, Головне управління розвідки
Міністерства Оборони України та Державна спец$
іальна служба транспорту, яка підпорядкована
Міністерству Оборони України отримають фінансу$
вання обсягом 108 млрд 99 млн грн. Це найвищий по$
казник за історію Збройних Сил України.
Спецслужби матимуть 15 млрд 950 млн грн, Мініс$
терство внутрішніх справ, Національна поліція, Держав$
на міграційна служба, Державна служба з надзвичай$
них ситуацій — 61 млрд 23 млн грн, Національна гвар$
дія — 12 млрд 893 млн грн, Державна прикордонна служ$
ба — 10 млрд 856 млн грн, Апарат РНБО при Президен$
тові України — 177 млн грн.
Найбільш досконалою є практика ухвалення
військового бюджету США. Зазначений бюджет —
складова частина федерального бюджету країни і ухва$
люється щороку окремим законом.
Військовий бюджет США є найбільшим у світі і
склав у 2019 році 716 мільярдів доларів. Проект цього
бюджету на 2020 рік сягає 750 млрд доларів. Разом з
іншими витратами на силові структури, закордонні
операції, розвідку, ветеранів, внутрішню безпеку,
ядерні програми Мінеренгетики, сукупні військові
витрати США складуть у 2020 році понад 1 трлн до$
ларів.
Видатки військового бюджету США поділяються на
обов'язкові та дискреційні. Обов'язкові видатки
(mandatiry spending) здійснюються на довгостроковій
основі і пов'язані з реалізацією довгострокових програм.
Вони не потребують щорічного затвердження Конгре$
сом США. Дискреційні видатки (discretionary spending)
необхідно затверджувати щорічно у щорічному бюд$
жеті. Більшість соціальних витрат — обов'язкові.
Більшість оборонних витрат — дискреційні. Дискреційні
витрати — це витрати, які здійснюються урядовими
органами на власний розсуд і не передбачені поперед$
німи законами. В цілому у федеральному бюджеті США
обов'язкові витрати складають приблизно 2/3 його об$
сягу, дискреційні — 1/3.
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Таблиця 3. Список країн за обсягом військових витрат у 2018 році

Назва країни
США
Китай
Саудівська Аравія
Індія
Франція
Росія
Великобританія
Німеччина
Японія
Республіка Корея
Італія
Бразилія
Австралія
Канада
Туреччина
Іспанія
Ізраїль
Іран
Польща
Пакистан
Нідерланди
…………….
Україна

1
2
3
5
6
4
7
9
8
10
13
11
12
14
15
16
17
18
24
19
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

649
250
67,6
66,5
63,8
61,4
50
49,5
46,6
43,1
27,8
27,8
26,7
21,6
19
18,2
15,9
13,2
11,6
11,4
11,2

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

Частка військових
витрат країни від
світових військових
витрат
36
14
3,7
3,7
3,5
3,4
2,7
2,7
2,6
2,4
1,5
1,5
1,5
1,2
1,0
1,0
0,9
0,7
0,6
0,6
0,6

43

39

4,8

3,8

0,3

Місце країни за
Місце країни за
обсягом військових обсягом військових
витрат у 2017 р.
витрат у 2018 р.

Обсяг військових
витрат,
млрд дол. США

Частка військових
витрат
у ВВП країни, %

Джерело: складено за даними SIPRI.

У 2018 році за даними SIPRI військові витрати США
збільшилися у порівнянні з 2017 роком на 4,6%. Вони
зросли також у 2019 році. За умови збереження цих
тенденцій США витратить на армію протягом десяти$
ліття понад 7 трлн дол. Загальні військові витрати у
світі у 2018 році досягли максимуму після закінчення
"холодної війни" і склали понад 1,8 трлн дол. Картину
щодо військових витрат у світі у 2018 році ілюструє
таблиця 3.
Важливою складовою військових фінансів є фінан$
си міжнародних військових блоків. Розглянемо їх на
прикладі фінансування НАТО. Військові фінанси НАТО
складаються із фінансів окремих країн$членів НАТО та
військових фінансів НАТО як об'єднання Збройних Сил
членів НАТО. Сукупні витрати НАТО на військові спра$
ви у 2018 році досягли 1 трлн дол. США. Це 55,6% світо$
вих військових витрат. При чому безпосередні військові
витрати США склали 684,4 млрд дол., а країн Європи,
членів НАТО — 281,7 млрд дол. За оцінками сукупні
військові витрати НАТО склали у 2018 році суму, яка
дорівнює 2,36 % їх сукупного валового внутрішнього
продукту. У США — 3,39% і 0,54% у Люксембурзі. У
НАТО існує декілька бюджетів. Це цивільний бюджет,
який використовується для фінансування експлуата$
ційних витрат штаб$квартири НАТО. Це військовий
бюджет, за рахунок якого фінансуються витрати об'єд$
наної структури органів військового управління та інве$
стиційні програми для забезпечення безпеки (військові
сили і засоби).
Ряд проектів можуть фінансуватися спільно краї$
нами,у яких вони беруть участь. За цими проектами
НАТО здійснює фінансовий та політичний нагляд. Це
здійснює Північноатлантична Рада. Керує процесом
Рада з питань політики і планування ресурсів. Безпо$
середньо здійснюють процес Комітет з бюджету та
Комітет з інвестицій.
До фінансів НАТО належать непрямі, національні
внески, коли держава добровільно надає техніку чи
війська для участі у військовій операції та самостійно
несе витрати на цю операцію. Зазначені витрати, є
найбільшими у колективних витратах. Існують також
прямі внески держав$членів НАТО, які відповідають
інтересам усіх членів об'єднання. Таким інтересам
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відповідають спільні системи НАТО, зокрема, систе$
ма командування і управління, протиповітряна сис$
тема, інші системи. Усі члени НАТО вносять кошти
за формулою розподілу витрат відповідно до обсягів
валового продукту окремої країни. Обсяги цих
внесків є частиною оборонного бюджету кожної
країни.
У 2006 році міністри оборони країн$членів НАТО ух$
валили рішення про виділення не менше 2% ВВП на
військові витрати. Проте не всі країни$члени НАТО до$
тримуються цього, попри жорсткі вимоги США як ос$
новного фінансового спонсора НАТО. Кількість країн,
які дотримуються цієї вимоги, росте. Якщо у 2014 році
таких країн було 3, то у 2018 році — 8. Це США, Вели$
кобританія, Естонія, Латвія, Литва, Греція, Польща, Ру$
мунія.
Кілька слів про згадані цивільний та військовий
бюджети НАТО. Вони формуються за квотою на ос$
нові розміру ВВП країни. Обсяг цивільного бюджету
НАТО у 2017 році склав 234,4 млн євро. На 22,14% він
був сформований США. Військовий бюджет складаєть$
ся з більш ніж 35 окремих бюджетів. Цей бюджет у 2017 році
склав 1,29 млрд. євро. Слід також відзначити Програ$
му НАТО з інвестицій щодо забезпечення безпеки, яка
фінансується міністерствами оборони країн$членів
НАТО. Її у обсяг на 2017 рік був передбачений у сумі
655 млн євро.
У рамках фінансів НАТО функціонує система фінан$
сового контролю та міжнародна рада аудиторів НАТО.
Важливим елементом фінансів НАТО є його трастові
фонди, через які надається міжнародна військова фінан$
сова допомога. Зокрема існує ряд трастових фондів
військової допомоги України. Це такі фонди, як "Мо$
дернізація систем командування, управління, комуні$
кації та комп'ютеризації" (С4), "Кіберзахист", " Пере$
підготовка та соціальна адаптація військовослуж$
бовців", "Медична реабілітація", "Реформування систем
логістики та стандартизації", "Трастовий фонд НАТО
ПЗМ в Україні" (Другий етап), "Утилізація радіоактив$
них відходів", "Програма з розвитку доброчесності"
(Третій етап), "Програма з професійного розвитку"
(Другий етап). Вирішується питання про створення тра$
стового фонду зі знешкодження вибухонебезпечних
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предметів та протидії саморобним вибуховим при$
строям. Це лише окремі аспекти функціонування
фінансів НАТО.
Важливим елементом військових фінансів є військові
закупівлі, державне оборонне замовлення. Найбільш
розвиненими системами військових закупівель воло$
діють США, країни НАТО. До них приєднуються Ки$
тай та Російська Федерація.
Система військових закупівель у США, інших
країнах НАТО, функціонує у формі контрактних си$
стем закупівель. У США це Федеральна контрактна
система військових закупівель. Про її масштаби
свідчить той факт, що військові контракти в країні
укладені з 28 тисячами концернів, фірм та компаній.
У Китаї на військових та цивільних концернах, які
мають військові замовлення, працюють мільйони лю$
дей, у РФ — 1,5 млн осіб.
Українські військові закупівлі потребують докорін$
ної модернізації. Важливим елементом військових
фінансів є військові запозичення, здійснюються уже
кілька століть. Цю систему слід розвивати й в Україні.
Одним з прикладів є ухвалення 1 квітня 2014 року По$
станови Кабінету Міністрів України №101 "Про випуск
облігацій внутрішньої державної позики "Військові об$
лігації"". В рамках реалізації Постанови розміщено та
погашено облігації на 100 млн грн.
Важливу роль у війсь кових фінансах мають
військові податки і збори. Це можуть бути як окремі
податки, так і надбавки до непрямих податків. Як спе$
ціальні податки вони вводилися під час Першої Світо$
вої війни в Італії, Франції, Росії, інших країнах. У СРСР
такий податок введений у 1925 р. та існував до 1931 р.,
згодом був запроваджений з 1 січня 1942 р. і стягував$
ся до 6 липня 1945 року. В Україні нині стягується
військовий збір. У США, Великій Британії, інших краї$
нах під час Другої Світової війни застосовувалися над$
бавки до непрямих податків та податок на надприбу$
ток монополій.
Елементом у системі військових фінансів є державні
гарантії підприємствам військово$промислового комп$
лексу за внутрішніми кредитами на виконання держав$
ного оборонного замовлення. Кабінет Міністрів Украї$
ни періодично надає такі гарантії. Проте обсяги цих га$
рантій мають бути більшими.
Потребує запровадження система обов'язково$
го страхування військовослужбовців з встановлен$
ням відповідних сум компенсації за їх загибель чи по$
ранення, а також соціальних пільг членам сімей за$
гиблих. Нині ці питання регламентуються лише за$
конодавством про соціальний захист військовослуж$
бовців та членів їх сімей, а також порядком призна$
чення одноразової грошової допомоги у разі заги$
белі (смерті), інвалідності або часткової втрати пра$
цездатності військовослужбовців, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України № 975 від
25 грудня 2013 року.
Слід розвивати кредитування військово$промисло$
вого комплексу як внутрішнє із стимулюванням відпо$
відних банків, так і зовнішнє, по лінії США та НАТО.
Треба стимулювати офсетні міжнародні військово$
технічні угоди.
Окремим елементом військових фінансів є військові
гроші, які використовуються як на окупованих терито$
ріях, так і в воюючих країнах, а також у післявоєнний
період.
Особливою формою військової економіки та
військових фінансів був "військовий комунізм", який
панував у 1918—1921 рр., у колишній Радянській дер$
жаві, був її політикою і характеризувався жорстокою
централізацією, державною монополією, націоналіза$
цією, продрозкладкою, згортанням товарно$грошо$
вих відносин, зрівнялівкою, мілітаризацією країни,
реквізицією, примусовими роботами, репресіями
тощо.
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ВИСНОВКИ
ТА ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І РОЗРОБОК
Військова економіка та військові фінанси обумов$
лені перманентними війнами. Як окрема галузь військо$
ва економіка та військові фінанси остаточно сформува$
лися у період та після Першої Світової війни. Після
Другої Світової сформувався військово$промисловий
комплекс як окремих країн, так і військових угрупувань.
У сучасних умовах має місце новий етап зростання на$
пруги між Російською Федерацією, НАТО, США, Ки$
таєм. Спостерігається збільшення військових витрат у
НАТО, США, Китаї, світі в цілому, що ставить нові зав$
дання у розвитку військової економіки та військових
фінансів.
Україна після занепаду військово$промислового
комплексу, військової економіки та військових
фінансів в нових умовах після анексії Криму, початку
у 2014 р. війни на сході реформує ВПК, армію, збільши$
ла військові витрати. Перед країною постали геополі$
тичні проблеми виживання у першій половині ХХІ ст.
Доцільним є розробка та ухвалення Законів України
"Про військовий бюджет", "Про контрактну систему
військових закупівель" відповідно до Директиви 2009/
81 ЄС "Про страхування життя військових та соціаль$
не забезпечення членів сімей загиблих", "Про націо$
нальне агентство з питань новітніх військових розро$
бок", "Про військового омбудсмена", "Про офсетні
угоди", "Про реформування ДК "Укроборопром"",
"Про план оборони України", "Про Парламентський
контроль в сфері реалізації стратегічних програм роз$
витку ЗСУ" тощо.
Мають бути запроваджені в вузах України навчальні
курси "Військова економіка та військово$промисловий
комплекс", а також "Військові фінанси, гроші та кредит",
і відповідні спеціальності для захисту дисертацій на здо$
буття наукових ступенів "доктор наук" та "доктор філо$
софії".
Доцільним є утворення структурного підрозділу з
питань військової економіки, військово$промислового
комплексу та військових фінансів у Національному
інституті стратегічних досліджень.
Проблематика військової економіки і військових
фінансів потребує подальших розробок, зокрема, в ча$
стині їх розвитку та реформування в Україні.
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FORMATION AND CHOICE OF INNOVATIVE STRATEGY OF ENTERPRISE

Важливість інноваційної діяльності сучасних підприємств визначається глобальною конкуренцією,
розвитком науковоQтехнічного прогресу, зростаючої складністю організації сучасного бізнесу, скороченQ
ням життєвого циклу інноваційних товарів, невизначеністю та макроекономічною нестабільністю. Тому
спроможність підприємств формувати адекватну набутому інноваційному потенціалу та вимогам ринку
інноваційну стратегію стає фундаментом майбутнього економічного процвітання. Але більшість сучасQ
них підприємств — складні організаційні структури, що не можуть обмежитися однією інноваційною
стратегією. Для кожної бізнесQструктури чи проекту повинна бути сформована своя стратегія і у межах
єдиної управлінської структури повинна здійснюватися їхня координація та взаємоузгодження. У роботі
було поставлено за мету — обгрунтування етапів формування супер стратегії та вибору інноваційних
стратегій для різних бізнесQодиниць або продуктів підприємства. Також у роботі сформульовано принQ
ципи системи управління інноваційною діяльністю підприємства, яка може формуватися або шляхом
інтеграції всіх стадій інноваційної діяльності у єдиний процес, або шляхом виділення такого управління
у самостійний об'єкт управління.
Unfortunately, Ukraine has not taken its rightful place in the global innovation process, remaining a country
where science and technology are developed, but at the same time, scientific discoveries and technical inventions
(both own and acquired) are introduced into the economy.
The importance of the innovation activity of modern enterprises is determined by global competition, the
development of scientific and technological progress, the growing complexity of organizing modern business,
shortening the life cycle of innovative products, uncertainty and macroeconomic instability. The main reason
for the inhibition of the transition to an innovative type of development of the Ukrainian economy is the lack of
a clear direction for domestic enterprises in developing a business along the innovative path reflected in the
corresponding strategy. Therefore, the ability of enterprises to formulate an innovative strategy adequate to the
acquired innovative potential and market requirements becomes the foundation of future economic prosperity.
But most modern enterprises are complex organizational structures and cannot be limited to one innovative
strategy.
The choice of strategy is the key to the success of innovation. The goal was set in the work — substantiation
of the stages of formation of the "super strategy" and the choice of innovative strategies for various business
units or projects of the enterprise. Also in the work, the principles of the enterprise innovation management
system are formulated, which can be formed either by integrating all stages of innovation activity in a single
process, or by separating such management into an independent management object. For each business structure
or project, its own strategy should be formed, and within the framework of a single management structure, their
coordination and coordination should be carried out. Thus, for diversified enterprises we propose applying
innovative strategies of three levels: 1) innovative "super strategy" (for the enterprise as a whole); 2) innovative
strategies of business units; 3) innovative strategies of individual business processes or individual projects. The

12

Економiка та держава № 9/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
results of the implementation of innovative strategies at enterprises should be their high scientific and
technological achievements, increased production efficiency, increased business value, better quality resourceQ
saving and greening activities.
Ключові слова: інноваційна стратегія, етапи, підприємства, управління, R&Dпроект, бізнес.
Key words: innovation strategy, stages, enterprises, management, R & Dproject, business.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Конкурентоспроможність підприємства значною
мірою визначається здатністю розробляти та впровад$
жувати нові товари та технології, створюючи переваги
на ринках для себе та бар'єри для конкурентів. Пара$
лельно з цими перевагами активна інноваційна
діяльність передбачає значні витрати на проведення
досліджень та експериментів, оформлення патентів, ве$
ликий відсоток браку та перевитрат ресурсів, довгий
проміжок часу між формуванням ідеї до доведення її
до логічного завершення. Але перманентні кризи,
постійні зміни зовнішнього середовища, коливання
схильності споживачів, зростання вимог антимонополь$
ного та екологічного законодавства вимагають не тільки
постійного оновлення, але й формування інноваційної
стратегії, що в сучасних умовах стає невід'ємною час$
тиною загальної стратегії підприємства. Вона дозволяє
підприємству наблизитися до реалізації своєї цілі та
місії, формувати індикатори ефективності та вчасно ре$
агувати на зміни зовнішнього середовища. Адекватна
інноваційна стратегія дозволяє підприємству управля$
ти витратами, створювати власні "блакитні океани", ви$
значати пріоритетні R&D$проекти, формувати ефективні
команди, підвищувати вартість бізнесу. Така стратегія
повинна бути гнучкою, багатоваріантною, швидко та
адекватно реагувати на зміни зовнішнього та внутріш$
нього середовища. Вона повинна спиратися не тільки на
наявні ресурси, але і враховувати поведінку конкурентів,
їхні можливості та досягнутий рівень науково$техніч$
ного прогресу.
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
Управління стратегічним та інноваційний розвитком
підприємства започатковано першими дослідниками та
класиками у галузі інновацій Й. Шумпетером, М. Пор$
тером, П. Друкером. На сучасному етапі розвитку еко$
номіки України питання сутності та видів інноваційної
стратегії, факторів, що впливають на процес прийняття
інноваційних рішень, фінансування, пільг, світових тен$
денцій, інших факторів досліджують: І. Ансофф, О. Ва$
силенко, В. Геєц, Ю. Бажал, Г. Дорошенко, А. Ігнатюк,
С. Ілляшенко Л. Федулова та інші. Але питання форму$
вання процесу вибору інноваційної стратегії, його ета$
пи, їхня візуалізації та створення збалансованого порт$
фелю інноваційних стратегій вимагають додаткового
дослідження.
МЕТА СТАТТІ
На основі аналізу вже виділених видів інноваційних
стратегій у статті обгрунтовуються етапи формування
та вибору супер стратегії, тобто створюється портфель
інноваційних стратегій, сформованих для різних бізнес$
одиниць або продуктів підприємства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Зовнішнє середовище та рівень інноваційності еко$
номіки визначають передумови здійснення інноваційної
діяльності на будь$якому підприємстві. Тому доцільно
визначитися з рівнем інноваційності вітчизняної еконо$
міки в цілому та у порівнянні з провідними країнами.
Зниження місця України у Глобальному індексі
інновацій на чотири позиції за 2018 рік, а з 2015 року на
13 позицій [1], засвідчує неналежну увагу держави до
підтримки інноваційності економіки, ілюструє неефек$
тивність інноваційних витрат та відсутність постійної та
цілеспрямованої взаємодії підприємств і науково$до$
слідних інститутів, уряду та профільних міністерств,
громадських організацій і фінансово$кредитних установ
в напрямку розвитку інноваційної діяльності. Підтвер$
джує це і Індекс глобальної конкурентоспроможності,
відповідно до якого Україна за рівнем інновацій та фак$
торів вдосконалення втратила за рік чотири позиції. І
хоча за загальним рейтингом наша країна піднялася на
чотири позиції і займає 81 місце, наші сусіди вийшли
далеко уперед: Польща — 39 місце, Росія — 38 місце,
Туреччина — 53 місце, Грузія — 67 місце [2]. Ще більш
негативними є довгострокові тенденції. Ще у 2013 році
Всесвітній економічний форум відзначив, що Україна
відноситься до країн другої стадії розвитку ("ті, що ор$
ієнтовані на ефективність"), а у поточному році рівень
нашої країни впав до першої (найнижчої) "факторно$
орієнтованої" стадії розвитку [3]. 70 % інноваційних
витрат в Україні йде на закупку машин, обладнання та
програмного забезпечення і лише 15 % — на розробку та
реалізацію R&D$проектів. Але є і позитивні тенденції — у
бюджеті України на 2018 рік вперше заплановані кошти
на реалізацію проектів відповідно до програми "Держав$
на підтримка технологічних інновацій для розвитку про$
мисловості" [4]. Крім того, за кількістю запатентованих
корисних моделей Україна у 2018 році опинилася на пер$
шому місці. Впродовж останнього десятиліття українці
зареєстрували більше 140 тис. патентів на винаходи й мо$
делі. Це рівень Польщі, яка, на відміну від нас, є частиною
Євросоюзу, має вчетверо більшу економіку і державні про$
грами з підтримки розвитку інновацій [5]. Вказані факти
свідчать про значний потенціал, який, за умови наявності
відповідної підтримки, дозволить Україні вийти на провідні
позиції у світових рейтингах інновацій. Тому підприємства
вже зараз повинні готуватися до інноваційного прориву,
розвивати потенціал, готувати інноваційні стратегії та
інструменти мінімізації ризиків.
Інноваційну стратегію можна розглядати як довго$
строковий план, орієнтований на досягнення якісно но$
вих цілей, реалізація якого забезпечується через взає$
мопов'язаний комплекс дій, що дозволяє суттєво покра$
щити стан об'єкта управління, його структуру, життєз$
датність та конкурентоспроможність. Водночас хаотич$
не впровадження інновацій не гарантує підприємствам
можливості вийти у лідери. Така діяльність найчастіше
наражається на такі ризики:
— відсутність зацікавленості у споживачів у ново$
му продукті;
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— успіх лише стартового проекту;
— непідготовленість персоналу до постійного нау$
кового і технічного пошуку;
— брак джерел фінансування;
— відсутність підтримки з боку державної та місце$
вої влади;
— довгий період реалізації інновацій.
Правильно побудована інноваційна стратегія не
тільки мінімізує наслідки цих проблем, а й дозволяє за$
безпечити зростання вартості бізнесу.
Класичними видами інноваційних стратегій прийня$
то вважати: наступальну, захисну, імітаційну, залежну,
традиційну та "за нагодою" [6, с. 258]. Зустрічаються інші
підходи, наприклад, Р. Фатхутдінов [7, с. 348] пропонує
виділяти віолентну, експлерентну, комутантну та па$
тієнтну стратегії розвитку, а В. Чубай [8, с. 73] виокрем$
лює прогресивну, донорську, адаптивну, спекулятивну,
стратегію комбінування, удосконалення та першовідк$
риття. Г. Дорошенко йде іншим шляхом та розглядає
стратегії залежно від рівня розвитку інноваційного по$
тенціалу: стратегія підвищення інноваційного потен$
ціалу, стратегія підсилення ефективності реалізації
інноваційного потенціалу, стратегія розвитку іннова$
ційного потенціалу, стратегія формування інноваційно$
го потенціалу [9, с. 84]. Таким чином, варіантів вибору
достатньо. Складність полягає у процесі вибору, вста$
новленні критеріїв, за якими обирається той чи інший
вид стратегії. Крім того, будь$яка інноваційна стратегія
накладає певні обмеження на підприємство: підвищен$
ня загального рівня ризиків та невизначеності; пошук
додаткових партнерів; необхідність компенсації невиз$
наченості майбутніх доходів стабільністю поточних ви$
робничих процесів та прибутку, необхідність узгоджен$
ня інтересів усіх інших напрямів діяльності та їхнє об$
меження за ресурсами.
При розробці та виборі інноваційної стратегії вра$
ховують цілі компанії, масштаб та характер діяльності,
рівень інноваційного розвитку організації, чинники зов$
нішнього середовища та обмеження в середині компанії
(рівень сприйняття ризику, ресурси, досвід, час, рівень
інноваційності персоналу, очікування власників та ін.).
Крім того, ще на етапі підготовчих робіт необхідно оці$
нити наявність та стан інноваційної інфраструктури:
R&D$проекти, інноваційний менеджмент, адміністру$
вання, стратегічне планування, ресурси, організаційну
структуру, системи комунікації, маркетингові дослід$
ження. І якщо інноваційна стратегія встановлює опти$
мальну послідовність заходів за окремими напрямами
чи процесами оновлення виробництва та способів реа$
лізації, а також координує, контролює та коректує ви$
конання встановлених заходів на основі поточного мо$
ніторингу, то супер стратегія призначена для об'єднан$
ня інноваційні стратегії за всіма напрямами. Вона виз$
начає зміст всіх інших стратегій підприємства, створює
нову систему управління, враховує передбачення знач$
них зрушень у виробничих та збутових процесах на ос$
нові науково$технічного прогресу, можливість глобаль$
них криз під час реалізації масштабного R&D$проекту,
орієнтована на зміцнення ринкових позицій та збільшен$
ня вартості підприємства. Інноваційна супер стратегія,
сформована як єдиний портфель інноваційних стратегій
за різними бізнес одиницями та проектами з єдиною
віссю управління, визначає логіку ведення бізнесу та
конкурентні переваги підприємства у глобальному мас$
штабі. Процес формування інноваційної супер стратегії
представлено на рисунку 1.
Формування інноваційної супер стратегії починаєть$
ся з оцінки рівня готовності та запитаності інновацій.
Комплексний аналіз на початковому етапі передбачає
аналіз задач інноваційного розвитку за різними напря$
мами діяльності підприємства, станом зовнішнього се$
редовища, рівнем сприйняття інновацій на ринку, го$
товністю до них серед безпосереднього оточення
підприємства; і все це базується на аналізі рівня кон$
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курентоспроможності підприємства. Такий етап дає не
тільки можливість оцінити поточний стан на самому під$
приємстві, а й потенціальні можливості конкурентів та
перспективи розвитку ринку. Специфіка діяльності
будь$якої структурної одиниці організації, кожного
проекту формують необхідність створення та розвитку
системи управління інноваційною діяльністю. Крім того,
наявність супер стратегії викликає необхідність дифе$
ренціації постановки завдань, організації процесу пла$
нування, управління та контролю для кожного проекту
чи бізнес одиниці.
Формування вимог до системи управління іннова$
ційною діяльністю повинно також враховувати вимоги
зовнішнього середовища. Наприклад, скорочення пе$
ріоду розповсюдження інновацій визначає необхідність
оперативного прийняття рішень про початок реалізації
інновацій; скорочення життєвого циклу товару — скоро$
чення періоду виводу на ринок та продовження фази зрі$
лості; зростання витрат на дослідження та розробки —
розбудову модулю контролінгу витрат; зростання кон$
куренції — розбудову модуля стратегічного менедж$
менту; глобалізація ринків — обов'язкове врахування
вимог міжнародних стандартів та норм при розробці
інновацій; швидкі зміни та збільшення вимог клієнтів —
маркетинг інноваційного процесу; формування страте$
гічних альянсів — використання переваг від залучення
партнерів з кооперації; зростання екологічної та соц$
іальної відповідальності [10].
Кожна з інноваційних стратегій використовує влас$
тиві тільки для неї методи реалізації. Стратегія підви$
щення інноваційного потенціалу, що базується на вже
сформованому достатньо високому рівні інноваційно$
го потенціалу, передбачає використання технологічно$
го лідерства, формування нових ринків, безперервне
вдосконалення та купівлю підприємств та їхніх активів,
активний науково$дослідницький пошук. Стратегія
підсилення ефективності реалізації інноваційного по$
тенціалу, що базується на рівні інноваційного потенці$
алу вище за середній, передбачає пошук вигідних сфер
та ідей, що мають короткий період реалізації, постійне
вдосконалення та пошук переваг на вже відкритих рин$
ках. Стратегія розвитку інноваційного потенціалу, що
базується на середньому та нижчому за середній рівні
інноваційного потенціалу, найчастіше реалізується та$
кими методами як імітаційна, залежна, селективна лінія
поведінки. Стратегія формування інноваційного потен$
ціалу, основана на низькому рівні інноваційного потен$
ціалу, орієнтована, перед усім, на скорочення витрат та
реалізується через реорганізацію, скорочення та про$
даж активів і підприємства або його закриття.
У формуванні інноваційної супер стратегії необхід$
но враховувати різну спрямованість інновацій та цілей
структурних підрозділів, що їх реалізують, неспівпаді$
ння стадій реалізації і впровадження інновацій. Форму$
вання портфеля інновацій повинно будуватися аналогі$
чно продуктовому. Повинні буди проекти, що знахо$
дяться у стадії розробки, ті, що виводяться на ринок в
індивідуальному порядку у формі апробації та, ті, що
вже починають приносити прибуток. Комплексність
формування інноваційної супер стратегії передбачає си$
стему координації всіх стратегій, можливість плавного
перерозподілу ресурсів з одного проекту до іншого, їхнє
м'яке бюджетування.
Якщо у складі інноваційної супер стратегії перева$
жають стратегії, що засновані на високому рівні роз$
витку інноваційного потенціалу, то підприємству до$
цільно сконцентруватися на діяльності, яка пов'язана з
R&D$проектами.
R&D$проект — "це унікальний для організації набір
робіт, що різняться часом та умовами реалізації, ресур$
сами, оточенням та іншими характеристиками. Сфера
застосування R&D$проектів дуже широка і включає:
створення комплексних технологій, які вимагають спе$
ціальних знань та досвіду, формування проектів з висо$
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Рис. 1. Процес формування інноваційної супер стратегії підприємства

ким рівнем невизначеності, що потребує додаткового
пошуку інформації та досліджень; врахування можли$
вості чи загрози появи на ринку новітніх технологій, що
здійснять прорив у сфері інтересів цієї організації. Крім
того, команда R&D$проекту може працювати як для за$
безпечення інтересів власної організації, так і для сто$
ронніх замовників, що дозволяє перетворити центри R&D
у фронт$центри, що формують прибуток організації.
Успішна реалізація R&D$проектів може змінити страте$
гію підприємства і перетворити його на EPC$підприєм$
ства (engineering, procurement, construction)" [11].
У плануванні інновацій необхідно враховувати різну
спрямованість інновацій, розходження стадій реалізації
і впровадження інновацій, а також розходження в сту$
пені завантаженості підрозділів підприємства. Комп$
лексність планування інновацій передбачає систему ко$
ординації всіх планів підприємства. План підприємства
має бути скоректований з планом інноваційної діяль$
ності, а також з ринковою ситуацією. Враховуючи різно$
манітність організаційних структур і задач інноваційно$
го розвитку, що мають сучасні підприємства, формуван$
ня системи управління інноваційною діяльністю може
здійснюватися або через інтеграцію всіх стадій іннова$
ційної діяльності у єдиний процес, або шляхом виділен$
ня такого управління у самостійний об'єкт управління.
Система управління інноваційною діяльність повинна
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бути спрямована на об'єднання двох обмежуючих фак$
торів:
— потреби ринку та споживачів, політичні, соціальні
та макроекономічні обмеження;
— науково$дослідницькі, інформаційні, матеріальні,
виробничі, трудові ресурси та організаційна культура
на підприємстві.
Створення системи управління інноваційною діяль$
ність повинно грунтуватися на таких принципах: стра$
тегічна пріоритетність інноваційної діяльності, сис$
темність та безперервність управління портфелем інно$
ваційних стратегій, нерозривність зв'язку між іннова$
ціями та ринковою ситуацією, між інноваціями та нау$
ково$технічним прогресом, охоплення усіх бізнес оди$
ниць інноваційною діяльністю.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Швидкі зміни зовнішнього середовища викликають
необхідність змін поведінки сучасних підприємств, які
повинні бути реалізовані за рахунок інноваційної діяль$
ності. Існуюча в Україні практика управління іннова$
ційними розробками характеризується низькою ефек$
тивністю інноваційних витрат, довгими етапами науко$
вих та лабораторних досліджень, багаторічним виведен$
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ням продукції на ринок. Ці негативні риси підкреслю$
ються слабкою державною підтримкою інноваційної
діяльності. Саме це сприяє необхідності формування
адекватної системи управління інноваційною діяльністю.
Така система може сформуватися або через інтеграцію
всіх стадій інноваційної діяльності у єдиний процес, або
шляхом виділення такого управління у самостійний об'єкт
управління. Система управління інноваційною діяльність
повинна бути спрямована на об'єднання двох обмежую$
чих факторів: потреби ринку та споживачів, політичні, соц$
іальні та макроекономічні обмеження; науково$дослід$
ницькі, інформаційні, матеріальні, виробничі, трудові ре$
сурси та організаційна культура на підприємстві. Концеп$
ція та методи управління інноваційною діяльністю у знач$
ному ступені залежать від обраних підприємством стра$
тегій. Інноваційну стратегію можна розглядати як довго$
строковий план, орієнтований на досягнення якісно но$
вих цілей, реалізація якого забезпечується через взаємо$
пов'язаний комплекс дій, що дозволяє суттєво покращи$
ти стан об'єкта управління, його структуру, життєз$
датність та конкурентоспроможність.
Диверсифіковані підприємства одночасно реалізу$
ють різні інноваційні стратегії відносно окремих про$
ектів чи структурних одиниць і їх узгоджене об'єднан$
ня здійснюється у формі інноваційної супер стратегії.
Комплексність у формуванні інноваційної супер стра$
тегії передбачає систему координації всіх стратегій,
можливість плавного перерозподілу ресурсів з одного
проекту до іншого, їхнє м'яке бюджетування. Подальші
дослідження у цьому напрямку доцільно сконцентру$
вати на розробці критеріїв відбору альтернативних інно$
ваційних стратегій та м'якому бюджетуванні інновацій$
них проектів. Це сприятиме підвищенню ефективності
інноваційної діяльності підприємств.
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STATUS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF TOURIST COMPLEX IN THE CONTEXT
OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

На сучасному етапі розвитку економіки України функціонування туристичного комплексу нестаQ
більне. Наявні прояви покращення окремих важливих економічних та соціальних параметрів, але на тлі
нереалізованості ключових складових потенціалу туристичного комплексу України в господарській сиQ
стемі країни, підвищенні рівня якості життя населення, належного внеску у зміцнення системи еконоQ
мічної безпеки держави. В підсумку оцінювання стану та тенденцій розвитку туристичного комплексу
виявлено напрями та аспекти негативного впливу на забезпечення економічної безпеки України за комQ
понентами її внутрішньої системи (економічною незалежністю, стабільністю і стійкістю, здатністю до
саморозвитку і прогресу). Для подальшого якісного розвитку туристичного комплексу України і забезпеQ
чення його позитивного впливу на стан економічної безпеки України слід реалізувати державну політиQ
ку, орієнтовану на усунення виявлених недоліків та негативних тенденцій.
At the present stage of development of the Ukrainian economy, the functioning of the tourist complex is
unstable. Although Ukraine has the necessary and unique resources that form the prerequisites for the effective
and largeQscale development of both businesses and the tourism sector as a whole. There are manifestations of
improvement of some important economic and social parameters, but against the background of the unfulfillment
of key components of the potential of the tourist complex of Ukraine in the economic system of the country,
improving the quality of life of the population, a proper contribution to strengthening the system of economic
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security of the state. As a result of the assessment of the state and tendencies of the development of the tourist
complex revealed the directions and aspects of the negative impact on ensuring the economic security of Ukraine
by the components of its internal system. The component of "economic independence" is a small contribution to
the realization of the task of human and labor potential development, lack of control over the restoration of
natural resources, cultural heritage, low innovation of the tourism product. The component "stability and
sustainability" is a decrease in the number of tourist business entities, a reduction in employment in the tourism
industry, a decrease in the number of tourists served, an imbalance in the structure and forms of tourism, the
realization of the potential of territories and tourist and recreational facilities. The component "capacity for selfQ
development and progress" is a small amount of investment in the development of modern hotel and recreation
complexes, the weakness of the development of tourism and recreation infrastructure, limited practices of crossQ
sectoral and crossQfunctional cooperation, the contribution of the industry to the development of related types
of economic activity, structural components of economic security. In order to further develop the tourist complex
of Ukraine and ensure its positive impact on the state of economic security of Ukraine, it is necessary to implement
a state policy focused on eliminating the identified shortcomings and negative tendencies.

Ключові слова: туристичний комплекс, економічна безпека держави, туристична діяльність, туристичні
послуги, туристичні підприємства.
Key words: tourist complex, economic security of the state, tourist activity, tourist services, tourist enterprises.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як показує досвід економічно розвинених країн, які
попри спеціалізацію на розвитку реального сектору еко$
номіки, зокрема промислового виробництва, мають й ре$
сурсний потенціал розвитку туризму, інвестиції в цей
вид економічної діяльності, а також продумана держав$
на політика підтримки і стимулювання його розвитку,
здатні забезпечити значні синергетичні ефекти у вигляді
зростання зайнятості, розвитку дрібного туристично$
го бізнесу і стримування зовнішньої трудової міграції
населення, ефективного використання менш економіч$
но і промислово розвинених територій, покращення їх
інвестиційної привабливості, зростання обсягів ВВП,
розвитку суміжних з туризмом галузей (торгівля, транс$
порт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, хар$
чова промисловість, споживчі послуги, банківський сек$
тор, страховий бізнес). Таким чином, становлення по$
тужного туристичного комплексу здатне сформувати
окремий сектор економіки, що забезпечує зростання і
макроекономічну стабілізацію країни, що безпосеред$
ньо позначається на формуванні фінансово та макро$
економічної стійкості держави — основ її економічної
безпеки [1, с. 50—56].
Більше того, в України наявний достатній потенціал
для того, аби це стратегічне завдання було вирішене і
зреалізоване, адже країна володіє необхідними та уні$
кальними ресурсами, які формують передумови для
ефективного та масштабного розвитку і підприємств, і
туристичної сфери загалом. Йдеться про вигідне гео$
графічне розташування, сприятливий клімат, різнома$
нітний рельєф, унікальне поєднання природно$рекреа$
ційних ресурсів та культурно$історичної спадщини, са$
наторно$курортна база, гостинність, відкритість краї$
ни (відносно сприятливий візовий режим для іноземних
туристів). Ці та інші переваги формують сприятливі пе$
редумови для нарощування та ефективного використан$
ня економічного потенціалу туристичного комплексу,
особливо в низці регіонів держави, де відповідне при$
родно$кліматичне, ландшафтне, ресурсне, історико$
культурне та інше середовище найбільш вигідне та при$
датне [2, с. 304—315].
Підтвердженням цих гіпотез є інформація про все більш
зростаючі і теми, і обсяги надходжень від послуг туризму в
світі. Так, з 1995 р. по 2017 р. обсяги надходжень зросли з
близько 400 млрд дол. США до понад 1,3 трлн дол. США
на рік; туристична індустрія входить у ТОП$5 галузей,
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що приносять найбільші доходи в світі та планується,
що туристична сфера вже в найближче десятиліття вий$
де на перше місце в обсязі світового експорту; країна$
ми, які в найбільших обсягах інвестують у розвиток цієї
галузі, є Франція, Іспанія та США.
Натомість, на сьогодні потенціал України в турис$
тичній індустрії далеко не реалізований і, будучи найб$
ільшою країною західної Європи, частка нашої держави
у туризмі складає тут менше 1,0 %; в Україні наразі, втра$
чено можливості з формування системи готелів в АР
Крим та слабкими темпами здійснюється будівництво го$
тельних комплексів на решти територіях на узбережжі
Чорного моря, відсутні програмні документи з розвитку
мережі об'єктів туризму в українських Карпатах, зали$
шаються малими та мають тенденцію до зменшення об$
сяги іноземних туристичних потоків. Вказані характери$
стики явно не відповідають тенденція, що могли б свідчи$
ти про формування і подальше ефективне використання
туристичного потенціалу України, підтверджуються й
низкою даних, які подаються офіційною статистикою.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Висвітленню результатів сучасного стану розвитку
та ефективності функціонування туристичного комп$
лексу економіки України присвячені результати бага$
точисельних досліджень, проведених як вітчизняними,
так і зарубіжними науковцями, а також внутрішніми та
зовнішніми економічними та громадськими організа$
ціями, рейтинговими агентствами тощо. Зокрема особ$
ливостям розвитку туристичного комплексу присвячені
праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених$еко$
номістів: З. Варналій, В. Волошин, Л. Захаричева, Я. Кач$
марик, А. Козаченко, В. Королько, І. Олейник, Ю. Па$
лєхі, Г. Почепцова, О. Родіонова, А. Фірюліної, А. Дей$
яна, Б. Джі, П. Друкера, М. Мескона, Д. Огілві, Д. Трау$
та О. Іляш, М. Флейчук, А. Шехлович та ін.
Водночас недостатньою, але все ж певною інфор$
мативною основою — характеристикою розвитку тури$
стичного комплексу слугують й статистичні дані на цен$
тральному, регіональному, місцевому та мікроеконо$
мічному рівнях формування і оприлюднення інформації.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в оцінюванні стану та тенденції
розвитку туристичного комплексу в контексті забезпе$
чення економічної безпеки України.
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Таблиця 1. Кількість суб'єктів туристичної діяльності в Україні у 2011, 2013—2017 рр., од.

Відносні
відхилення, %
2017 /
2017 /
2011
2016
80,5
94,8
69,7
90,2
85,5
99,9
102,4
111,9

Роки
Показники
2011
Загальна кількість, у т.ч.:
- туроператори
- турагенти
- суб’єкти екскурсійної діяльності

2165
714
3278
165

2013
2586
831
4032
208

2014
2198
667
3069
149

2015
1785
500
2547
135

2016
1838
552
2803
151

2017
1743
498
2802
169

Джерело: складено за [3].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Звернімо увагу на те, що в Україні зменшується
кількість суб'єктів туристичної діяльності (табл. 1). За
2011—2017 рр. загальна кількість суб'єктів зменшила$
ся на 422 од. (на 19,5 %) та лише за останній рік аналі$
зованого періоду спад становив 5,2 %. Найбільш мас$
штабне скорочення за 2011—2017 рр. відбулося в чи$
сельності туроператорів — 216 підприємств або прак$
тично на третину (на 30,3 %), що особливо негативно,
адже це великі оператори туристичного ринку,
діяльність яких найбільш прозора (повністю представ$
лена з юридичних осіб), дотична до обслуговування як$
найширшого кола споживачів туристичних послуг, по$
в'язана з оперуванням великими обсягами фінансових
ресурсів, співробітництвом з найбільшими світовими
туристичними операторами та безпосередньо курор$
тами.
Скоротилася за 2011—2017 рр. й чисельність тура$
гентів — найбільш чисельної групи суб'єктів вітчизня$
ного туристичного бізнесу: на 476 од. або на 14,5 %.
Якщо у 2011 р. в Україні здійснювало діяльність 3278 ту$
рагенти, то на 2017 р. — лише 2802 од.
Слід відмітити позитивні зрушення хіба в частині
кількості функціонуючих в країні суб'єктів екскурс$
ійної діяльності. У 2011 р. таких було 165 од., але у
2017 р. вже здійснювало офіційну екскурсі йну
діяльність 169 суб'єктів. Що було на 4 од. або на 2,4 %
більше. Позаяк очевидно, що кількість екскурсійних
організацій в нашій країні залишається малою, що, на
нашу думку, не відповідає дійсності і більшість таких
суб'єктів здійснює діяльність без офіційної на це реє$
страції.

З одного боку, ці тенденції можуть бути свідченням
зростання конкуренції на внутрішньому туристичному
ринку та оптимізацією, в зв'язку з цим, кількості
суб'єктів господарювання. Але, на наш погляд, вони ма$
ють негативний наслідок на стан економічної безпеки
як туристичного комплексу, так і економічної безпеки
держави в цілому. Зазначене скоріше є свідченням по$
ступової монополізації галузі; фінансової та ресурсної
обмеженості її суб'єктів; відсутності стратегій дивер$
сифікації діяльності та її перепрофілювання з баналь$
ного перепродажу туристичних путівок на провідні ку$
рорти світу на реалізацію спільних (бажано — інвести$
ційних) проектів із об'єктами внутрішнього туризму,
оздоровлення та рекреації.
Певним доказом зазначеного є інформація щодо чи$
сельності суб'єктів туристичної діяльності за типами
форми організації бізнесу (рис. 1).
Так, більше половини (58,2 % у 2017 р.) туристичних
агентств в Україні представлені у формі фізичних осіб$
підприємців, що, з одного боку, не заборонено чинним
законодавством, але з економічної точки зору негатив$
но. В будь$якому разі, фізичні особи є суб'єктами мікро$
бізнесу і саме юридичні особи у всьому світі є інституц$
ійними носіями великого капіталу, партнерства і міжна$
родного співробітництва, суб'єкта, здатного здійснюва$
ти внесок у розвиток територій, розбудову інфраструк$
тури і т. ін. У будь$якому разі функціонування під$
приємств більш прозоре та контрольоване і з боку дер$
жави, і з боку суспільства, і з боку контрагентів та спо$
живачів, "прив'язане" до місця розташування, а ніж
функціонування фізичної особи — підприємця.
Втім, як можемо спостерігати, структурні співвідно$
шення в цьому аспекті, які становилися на 2017 р., ха$
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Рис. 1. Розподіл суб'єктів туристичної діяльності України за юридичними та фізичними особами
у 2011, 2015—2017 рр., %
Джерело: складено за [3].
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Таблиця 2. Середньооблікова кількість штатних працівників суб'єктів туристичної діяльності в Україні
у 2011, 2013—2017 рр., осіб

2011
Загальна, у т.ч.:
- туроператори
- турагенти
- суб’єкти екскурсійної
діяльності
- туроператори
- турагенти
- суб’єкти екскурсійної
діяльності
Загалом, у т.ч.:
- туроператори
- турагенти
- суб’єкти екскурсійної
діяльності

Відносні (абсолютні)
відхилення, % (±)
2017 / 2011
2017 / 2016

Роки

Показники

12085
5034
6690

2013
2014
2015
2016
Чисельність працівників, осіб
13531
11513
9588
10412
5872
5235
4131
4926
7276
6037
5237
5224

10291
4638
5366

85,2
92,1
80,2

98,8
94,2
102,7

361

383

262

287

79,5

109,5

41,7
55,4

43,4
53,8

Структура працівників, %
45,5
43,1
47,3
52,4
54,6
50,2

45,1
52,1

3,4
-3,2

-2,2
2,0

3,0

2,8

2,8

-0,2

0,3

241

220

2,1

2,3

2,5

2017

Чисельність працівників в розрахунку на 1 суб’єкт туристичного бізнесу, осіб
4,58
4,33
4,47
4,53
4,65
4,70
102,6
7,05
7,07
7,85
8,26
8,92
9,31
132,1
2,04
1,80
1,97
2,06
1,86
1,92
93,8
2,19

1,84

1,62

1,63

1,74

1,70

101,1
104,4
102,8

77,6

97,9

Джерело: складено за [3].

рактерні й для всього періоду 2011—2017 рр. та навіть
посилилися: у 2017 р. до 2011 р. частка турагентів — фізич$
них осіб — підприємців збільшилася з 57,6 % до 58,2 %
(на 0,6 в. п.), а юридичних осіб — скоротилася з 42,6 %
до 41,8 %.
Звернімо увагу, що якщо структура суб'єктів тури$
стичного бізнесу в сегменті екскурсійної діяльності
практично аналогічна (станом на 2017 р. частка фізич$
них осіб — підприємців становила 56,8%, а підприємств
— 43,2 %), то тенденції протилежні: зростає частка юри$
дичних осіб (за 2011—2017 рр. збільшилася на 9,3 в. п.)
та скорочується — фізичних осіб — підприємців (з 66,1
% у 2011 до 56,8 % у 2017 р.). Як на нашу думку, це пози$
тивно та сприяє посиленню стабільності і стійкості
інституційних характеристик внутрішнього туристично$
го ринку України.
До негативного можна віднести й зменшення чисель$
ності зайнятих на суб'єктах господарювання туристич$
ного бізнесу України (табл. 2). Так, за 2011—2017 рр.
загальна кількість штатних працівників галузі зменши$
лася на 1794 особи або на 14,8 %, що суттєво та, на наш
погляд, негативно впливає на параметри макроеконо$
мічної та соціальної безпеки держави, а також — інте$
лектуально$кадрової безпеки вітчизняних туристичних
підприємств.
Найбільшою була зайнятість у туристичній галузі
України у 2012—2013 рр. — понад 11 тис. осіб. Що було
60
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3,5

55,7
2,4

2,2

40

обумовлено необхідністю обслуговування великого чис$
ла туристів, які відвідали нашу країну під час та після
проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Надалі кількість зайнятих лише скорочувалася в серед$
ньому щорічно на 5,0 %.
В абсолютному вираженні найбільший внесок у ско$
рочення чисельності зайнятих у вітчизняній сфері ту$
ризму здійснили турагенти. В цьому сегменті за 2011—
2017 рр. було скорочено 1324 особи (тоді, як в секторі
туроператорів скорочення склало 396 осіб, а екскур$
сійної діяльності — 74 особи). У відносному вираження
найбільший спад за аналізований період часу відбувся у
сегменті суб'єктів екскурсійної діяльності, де чи$
сельність зайнятих за 2011—2017 рр. зменшилася більш,
ніж на 30,0 %.
Відносно структурних характеристик зайнятості, то
є підстави стверджувати про деякі позитивні зрушення.
До прикладу, зростає частка зайнятих на найбільших за
розмірами суб'єктах туристичного бізнесу — туропера$
торах. За 2011—2017 рр. показник збільшився з 41,7 %
до 45,1 %. Натомість, скоротилася частка зайнятих на
турагентах — на 3,2 в. п. та на суб'єктах екскурсійної
діяльності — на 0,2 в. п.
Все ще малою залишається чисельність зайнятих у
розрахунку на один суб'єкт господарювання у турис$
тичному бізнесі. У 2017 р. у середньому цей показник
становив 4,7 особи. Закономірно, що найбільша чи$

1,0
0,5
0,0

0
2011
2012
2013
2014
Загальні обсяги доходу, млрд грн

2015
2016
2017
Чисельність туристів, млн осіб

Рис. 2. Доходи від надання туристичних послуг та кількість обслуговуваних туристів
в Україні у 2011—2017 рр.
Джерело: складено за [3].
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Таблиця 3. Доходи від надання туристичних послуг в Україні
у 2011, 2013—2017 рр.

Роки
Показники

Загалом, у т.ч.:
- туроператори
- турагенти
- суб’єкти екскурсійної
діяльності
- туроператори
- турагенти
- суб’єкти екскурсійної
діяльності
Загалом, у т.ч.:
- туроператори
- турагенти
- суб’єкти екскурсійної
діяльності

2011

2013

4150,3
3737,8
390,3

5676,3
5136,9
514,9

22,2

24,5

90,1
9,4

90,5
9,1

0,5

0,4

2014

2015

2016

Загальний дохід, млн грн
5566,6
5015,3
11935,7
5129,2
4233,7
10983,2
423,7
760,8
921,0
13,8

20,9

Структура доходу, %
92,1
84,4
7,6
15,2
0,2

19022,6
17917,4
1049,1

4,6 р.
4,8 р.
2,7 р.

159,4
163,1
113,9

31,4

56,2

2,5 р.

179,0

92,0
7,7

94,2
5,5

4,1
-3,9

2,2
-2,2

0,3

0,3

-0,2

-

Дохід в розрахунку на 1 суб’єкт туристичного бізнесу, млн грн
1,92
2,20
2,53
2,81
6,49
10,91
5,24
6,18
7,69
8,47
19,9
35,98
0,12
0,13
0,14
0,30
0,33
0,37

5,7 р.
6,9 р.
3,1 р.

168,1
180,8
114,0

0,13

2,5 р.

160,0

0,12

0,4

2017

Відносні (абсолютні)
відхилення, % (±)
2017 /
2017 / 2011
2016

0,09

0,15

0,21

0,33

Джерело: складено за [3].
Таблиця 4. Операційні витрати підприємств туризму в Україні
у 2011, 2013—2017 рр., осіб

Роки
Показники
2011
Загалом, у т.ч.:
- туроператори
- турагенти
- суб’єкти екскурсійної діяльності
- туроператори
- турагенти
- суб’єкти екскурсійної діяльності
Загалом, у т.ч.:
- туроператори
- турагенти

2013

2014

2015

2016

Загальні витрати, млн грн
1044,3
3503,9
5104,5
4513,4
9144,1
824,4
3209,2
4836,8
4085,1
8644,2
211,9
282,2
258,7
414,3
480,3
8,1
12,5
8,9
14,0
19,5
Структура витрат, %
78,9
91,6
94,8
90,5
94,5
20,3
8,1
5,1
9,2
5,3
0,8
0,4
0,2
0,3
0,2
Витрати в розрахунку на 1 обслуговуваного туриста, грн
5670
1109
2104
2234
3586
789
1464
2941
3548
4889
266
292
331
477
614

2017

Відносні (абсолютні)
відхилення, % (±)
2017 /
2017 /
2011
2016

14900,9
14263,9
611,6
25,4

14,3 р.
17,3 р.
2,9 р.
3,1 р.

163,0
165,0
127,3
130,3

95,7
4,1
0,2

16,8
-16,2
-0,6

1,2
-1,1
-

5309
7292
719

9,4 р.
9,2 р.
2,7 р.

148,1
149,1
117,1

Джерело: складено за [3].

сельність зайнятих спостерігалася на туроператорах —
9,3 особи в розрахунку на один суб'єкт господарюван$
ня. Більше того, показник у 2017 р. до 2011 р. збільшив$
ся на 32,1 %.
Найменшою була забезпеченість персоналом вітчиз$
няних турагентів та суб'єктів екскурсійної діяльності.
У 2017 р. відповідні показники становили 1,9 та 1,7 осо$
би в розрахунку на один суб'єкт бізнесу. У порівнянні з
даними 2011 р. значення аналізованих показників зни$
зилися — на 16,2 та 22,4 в. п. відповідно. На нашу думку,
цю інформацію потрібно трактувати, скоріше, як нега$
тивну, оскільки вона є свідченням низької забезпече$
ності підприємств, відповідно, їх не зорієнтованості на
розширення масштабів діяльності, вибудування крупних
організаційних структур управління, розширення штатів
у відповідності до планів та проектів розвитку бізнесу.
Однозначно, це негативно позначається й на парамет$
рах економічної безпеки вітчизняного туристичного
комплексу, адже ключовим у бізнесі є кадри і їх
відсутність призводить до наростання ризиків і загроз
прорахунків в управлінні бізнесом, можливості обслу$
говування бізнес$операцій та відносин з контрагента$
ми. Вказане може слугувати й чинником послаблення
економічної безпеки держави через послаблення інте$
лектуально$кадрового ресурсу реального сектору еко$
номіки, а також погіршення характеристик виробничої
компоненти безпеки через погіршення ресурсного за$
безпечення галузі туризму, а також проектів її міжга$
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лузевого співробітництва з іншими секторами та галу$
зями національної економіки [4, с. 320—327; 5, с. 192—
215].
Зауважимо, що попри скорочення чисельності
суб'єктів туристичного бізнесу, а також кількості зай$
нятих у галузі, починаючи з 2015 р., в Україні намітила$
ся стійка позитивна тенденція до збільшення доходів від
надання туристичних послуг (рис. 2).
У 2017 р. показник досяг рівня у 19,0 млрд грн, що
стало найбільшим значенням за часи незалежності
нашої держави. Причому у 2015—2017 рр. намітилася
стійка тенденція до нарощування обсягу доходу від на$
дання туристичних послуг, що позитивно. Лише за
2015—2017 рр. показник збільшився у 3,8 рази або на
понад 14,0 млрд грн. Фактично вдалося подолати доволі
істотну кризу в розвитку вітчизняної туристичної
індустрії, яка розпочалася з 2013 р. під час спаду об$
сягів доходу від послуг туризму після проведення Чем$
піонату Європи з футболу 2012 р.
Але доречно звернути увагу на іншу тенденцію, по$
в'язану з тим, що динаміка чисельності обслуговуваних
туристів у загальному повторює динаміку обсягів дох$
ду від туристичних послуг, але на значно меншому рівні.
Так, для 2015—2017 рр. характерним було зростання чи$
сельності обслуговуваних туристів. Втім, цей показник
збільшився лише на 38,9 %, тоді як обсяги доходу — у
3.8 рази. Це дає підстави стверджувати про те, що аналі$
зована галузь зростає не надто високими темпами, а
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Таблиця 5. Чисельність обслуговуваних туристів в Україні у 2011, 2013—2017 рр., тис. осіб

Роки
Показники

2011

Загалом, у т.ч.:
- туроператори
- турагенти

2013

2014

2015

2016

За операторами туризму
3157,1
2425,1
2019,5
2549,6
2191,4
1644,4
1151,2
1767,8
965,7
780,7
868,4
781,8
За суб’єктами туристичної діяльності
1551,1
2810,6
2216,9
1814,9
2250,1
289,4
346,5
208,2
204,6
299,5

2806,4
1956,0
850,3

152,5
187,3
106,8

110,1
110,7
108,8

2404,0
402,4

155,0
139,0

106,8
134,4

1713,2
112,2

2514,5
35,1

2766,8
39,6

161,5
35,3

110,0
112,8

453,6
2096,0

477,0
2329,4

95,9
173,5

105,2
111,1

1840,5
1044,1
796,4

- юридичні особи
- фізичні особи
За громадянством
- громадяни України
- іноземці
- в межах України
- за кордоном
Джерело: складено за [3].

3019,9
2408,0
2004,4
137,2
17,1
15,1
За напрямами подорожування
537,6
322,7
357,1
2619,5
2102,4
1662,4

497,5
1343,0

збільшення обсягів доходу відбувається не за рахунок
нарощування клієнтської бази, а через інфляційні проце$
си або переорієнтування на дорожчі види послуг, у т. ч. на
провідні зарубіжні курорти [6, с. 190—193].
У певній мірі підтвердженням таких висновків є
сруктурна характеристика доходів доходів від надання
туристичних послуг в Україні (табл. 3), яка двідображає,
що, по$перше, за 2011—2017 рр. вищим темпами зрос$
тали доходи від надання туристичних послуг туропера$
торами (що спеціалізуються вбільшій мірі на зовніщній
туризм) — показник збільшився за цей період у 4,8 рази.
Водночас, нижчими були темпи зростання доходів
суб'єктів екскурсійної діяльності (2,5 рази), а також
турагентів (2,7 рази).
По$друге, в структурі доходів від надання туристич$
них послуг істотно переважали доходи туроператорів.
Так, у 2017 р. показник склав 94,2 %, тоді як доходи ту$
рагентств становили 5,9 %, а суб'єктів екскурсійних по$
слуг — 5,4 %. Ба більше, за 2011—2017 рр. частка до$
ходів туроператорів зросла з 90,1 % до 94,2 % або на
4,1 в. п. На нашу думку, це негативно, оскільки сприяє
монополізації галузі, більшій зосередженості її
суб'єктів на просуванні зовнішніх туристичних про$
дуктів, а також нижчій зорієнтованості на підтримку
вітчизняних об'єктів туристичної індустрії.
По$третє, спостерігається низька доходовіддача в
діяльності вітчизняних турагентів та суб'єктів екскур$
сійної діяльності. Так, у 2017 р. у розрахунку на один
2,3 (3)

Відносні відхилення, %
2017 /
2017 /
2011
2016

2017

0,2 (4)

0,8 (5)

0,1 (3)

4,9 (6)

4,0 (2)

суб'єкт господарювання — турагент було отримано
370 тис. грн доходу, а один суб'єкт екскурсійних послуг —
330 тис. грн. Водночас на одного туроператора припа$
дало 10,9 млн грн.
Важливо вести мову про погіршення результатив$
ності, а звідси й ефективності господарювання у турис$
тичному комплексі економіки України. Звернімо увагу,
що тут загальні витрати суб'єктів господарювання за
2011—2017 рр. збільшилися у 14,3 рази, а це перевищує
темпи нарощування обсягів доходу (табл. 4).
Ще більш критичним є факт того, що темпи зрос$
тання загальних витрат суттєво вищі в сегменті туропе$
раторів. За 2011—2017 рр. показник становив 17,3 рази.
Мова йде про швидке нарощування витрат в сегменті
суб'єктів, що формують понад 90,0 % ринку туристич$
них послуг, і це призводить до низьких (у т. ч. від'ємних)
фінансово$економічних результатів вітчизняного тури$
стичного комплексу. Водночас у секторі турагентів та
суб'єктів надання екскурсійних послуг доходи та вит$
рати більш збалансовані. Так, за 2011—2017 рр. витра$
ти тут, як і доходи, зросли, але лише у 2,9 та 3,1 рази
відповідно.
Зауважимо, що структура витрат за суб'єктами ту$
ристичного комплексу України практично в повній мірі
відповідає й структурі розподілу доходів. Зокрема у
2017 р. основну частку тут склали витрати туропера$
торів — 95,7 %, коли частка турагентів становила 4,29 %,
а суб'єктів екскурсійної діяльності — 4,1 %.
0,01 (4)

7,0 (6)

2,8 (2)

89,7 (1)

87,8 (1)

2011 рік

0,39 (5)

2017 рік

(1) службова, навчальна поїздка; (2) дозвілля, відпочинок; (3) лікування;
(4) спортивний туризм; (5) спеціалізований туризм; (6) інше
Рис. 3. Структура чисельності туристів, обслуговуваних туроператорами та турагентами, за метою поїздки та видами
туризму в Україні у 2011 та 2017 рр., %
Джерело: складено за [3].
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Рис. 4. Розподіл чисельності туристів з України, за головними (за обсягами) країнами,
до яких вони виїзджали, (в'їзний туризм) у 2017 р.
Джерело: складено за [3].

Цікавою є інформація відносно витратомісткості
господарювання у вітчизняному туристичному бізнесі.
Встановлено, що найбільшими є витрати в розрахунку
на одного обслуговуваного туриста туроператорів —
7,3 тис. грн у 2017 р. Причому цей показник лише за 2017 р.
до 2016 р. збільшився майже на половину (на 49,1 %).
Істотно нижчою є трудомісткість обслуговування
клієнтів турагентами — лише 719 грн у 2017 р. та до 2011 р.
показник збільшився лише у 2,7 рази.
На нашу думку, низка аспектів охарактеризованої
ситуації в більшій мірі обумовлена тінізацією вітчизня$
ної туристичної сфери передусім в цілях ухилення від
оподаткування і отримання кращих результатів госпо$
дарювання. Особливо сумнівним виглядає значне наро$
щування витрат тоді, коли сфера послуг чи не найменш
витрато містка, практично відсутні інвестиційні витра$
ти суб'єктів господарювання в об'єкти туристичної
інфраструктури, на інноваційні цілі тощо [7, с. 32—37].
Такі припущення в значній мірі підтверджуються ре$
зультатами аналізу структури витрат суб'єктів вітчиз$
няного туристичного бізнесу. До прикладу, у 2011 р. у
структурі витрат вітчизняних підприємств туризму пе$
6
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5

реважали інші операційні витрати — 52,8 %. Вочевидь,
характер цих витрат недостатньо прозорий. Хоча до
2017 р. частка цих витрат й скоротилася — до 8,4 %, все
ж їх обсяги залишалися суттєвими, а джерела форму$
вання — не надто передбачуваними. Достатньо високою,
як на наш погляд, залишалася й частка амортизаційних
відрахувань — 4,7 %, що для галузі з низьким рівнем
фондоозброєності не надто характерно.
До 2017 р. у структурі витрат вітчизняних під$
приємств туристичного комплексу значно збільшилася
частка матеріальних витрат. Показник становив 83,5 %,
що закономірно, оскільки левова частка витрат туро$
ператорів припадає на послуги транспортування, стра$
хування і т. ін. (до порівняння, у 2017 р. частка матері$
альних витрат вітчизняних турагентів становила лише
34,4 %). Але при цьому порівняно малою залишалася ча$
стка витрат на оплату праці. Підприємства, які прагнуть
бути ефективними, мають вищи показники витрат на
оплату праці в структурі операційних витрат.
Як вже зазначалося, чисельність обслуговуваних ту$
ристів в Україні зростає, проте не надто високими тем$
пами. Як показано в табл. 5, за 2011—2017 рр. показник

Частка туристів, %

Рис. 5. Розподіл чисельності туристів за головними (за обсягами) країнами, з яких вони прибули в Україну,
(виїзний туризм) у 2017 р.
Джерело: складено за [3].
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зріс лише на 52,5 %, а за 2016— Компоненти внутрішньої струкНегативні аспекти та наслідки функціонування і
2017 рр. — на 10,1%. Особливо при$ тури економічної безпеки держави
розвитку туристичного комплексу
мітним стало переважаюче збіль$
шення чисельності обслуговуваних
туристів туроператорами — на
 малий внесок у реалізацію завдання розвитку
87,34% за 2011—2017 рр., тоді як чи$
людського та трудового потенціалу як основи
Економічна незалежність
сельність обслуговуваних туристів
інтелектуально-кадрового ресурсу національного
Характеристика ресурсної
турагентами збільшилася лише на
виробництва в аспектах:
забезпеченості, здатності
6,77 %.
● здоров’я; ● якості життя; ● тривалості життя;
економіки до формування і
Одна з причин цього криється в
● працездатних характеристик; ● спеціалізованої
ефективного використання
істотному переважанні туропера$ ресурсного потенціалу, необхідного
професійної освіти;
торів на ринку туристичних послуг
 недостатність контролю відновлення природних
для підтримки функціонування
України. Так, частка цих суб'єктів у національної господарської системи
ресурсів, культурної спадщини;
загальній чисельності обслуговува$
 низька інноваційність туристичного продукту
них туристів у 2017 р. становила
69,7% та за 2011—2017 рр. зросла на
13,0 в. п.
 зменшення чисельності суб’єктів туристичного
Стабільність і стійкість
Більшість туристів, що обслуго$
бізнесу;
Характеристика здатності до
вуються вітчизняними суб'єктами
 скорочення зайнятості в туристичній індустрії;
туристичного бізнесу, обслугову$ безперебійного протікання процесів
 зменшення кількості обслуговуваних туристів,
економічного відтворення.
ються безпосередньо юридичними
зокрема іноземців та в рамках внутрішнього
Функціонування і розвитку
особами. У 2017 р. це було 2,4 млн
туризму;
економіки, стримування та
осіб або 85,7 %. На фізичні особи — під$
 незбалансованість структури форм і видів туризму,
нівелювання дестабілізуючих
приємці припадало лише 402,4 тис.
реалізації потенціалу територій та туристичнофакторів
осіб, що становило 14,3 %. Ба біль$
рекреаційних об’єктів
ше, в порівнянні з 2011 р. частка ту$
ристів, обслуговуваних фізичними
особами — підприємцями, зменши$
 малі обсяги інвестування в розбудову сучасних
лася на 1,4 в. п.
готельно-відпочинкових комплексів, об’єктів
На жаль, яскраво вираженою
рекреації;
Здатність до саморозвитку і
тенденцію сучасного періоду функ$
 слабкість розбудови туристично-відпочинкової
прогресу
ціонування туристичного комплек$
інфраструктури та її внеску в розвиток
Характеристика наявності
су України стало зменшення чисель$ чинників і тенденцій до модернізації
інфраструктури країни;
ності обслуговуваних туристів —
 обмеженість практик міжгалузевої та
економіки, виробничих
міжфункціональної кооперації, співробітництва,
іноземців. Якщо у 2011 р. показник
потужностей, готовності
внеску галузі в розвиток суміжних видів
становив 112,2 тис. осіб, то у 2017 р. — конкурувати в умовах глобалізації,
економічної діяльності;
39,6 тис. осіб або на 72,6 тис. осіб або
інтелектуалізації, революційних
 вплив на послаблення макроекономічної,
на 64,7 % менше. Відповідно, в
інноваційно-технологічних змін
соціальної, виробничої та інших функціональноструктурі обслуговуваних туристів
структурних складових економічної безпеки
на іноземців у 2017 р. припадало
лише 16,7 %, тоді як частка вітчиз$
няних туристів становила 83,3 % та
Рис. 6. Результати узагальнення стану і тенденцій розвитку туристичного
продовжує зростати, що є свідчен$
комплексу і його впливу на економічну безпеку України
ням незорієнтованості (принаймні
стратегічної для переважної більшості суб'єктів) вітчиз$ різні види послуг, свідчить інформація, наведена на ри$
няних операторів туристичного ринку на розвиток внут$ сунку 3. Так, як у 2011 р., так і у 2017 р. у структурі чи$
рішнього туризму, спільне інвестування у вітчизняні об$ сельності туристів продовжує переважати дозвілля і
'єкти індустрії гостинності, відпочинку та рекреації.
відпочинок. Показники для відповідних років станови$
Підтвердженням зазначеного є інформація про ли 87,8 та 89,7 %.
структуру обслуговуваних туристів за напрямами по$
Звернімо увагу, що все ще в малих обсягах вітчиз$
дорожування. Так, у 2011—2017 рр. кількість подоро$ няні туристичні підприємства спеціалізуються на таких
жуючих в межах України зменшилася: з 497,5 до видах туризму, як лікування, спортивний та спеціалізо$
477,0 тис. осіб (на 4,1 %). В той же час, зросла кількість ваний туризм. Частки обслуговуваних туристів, що
туристів, які виїзжали на відпочинок за межі України, з отримували відповідні послуги, у 2017 р. становили
1,3 млн осіб до 2,3 млн осіб.
2,8, 0,01 та 0,39 % відповідно. Така ситуація не харак$
Виходячи з наведеного, вважаємо за доцільне зро$ терна для економічно розвинений країн, а також країн
бити висновки відносно наступних негативних зв'язків і з вищим рівнем розвитку галузі туризму. Це не сприяє
наслідків функціонування туристичного комплексу на збалансованому поступу вітчизняного туристичного
стан економічної безпеки України. Передовсім це сти$ комплексу, тим більше з огляду на високий потенціал
мулювання імпортозалежності в частині туристичних лікувального, зеленого, спортивного та інших видів ту$
послуг (через підтримку відпочинку закордоном напро$ ризму [9, с. 44—45; 10, с. 43—46].
тивагу внутрішньому туризму), деструктивний (як
У підсумку, напротивагу внутрішньому туризму,
мінімум — не сприяючий) вплив на інвестиційні проце$ громадяни України стабільно орієнтуються на подорожі
си та інвестиційне забезпечення становлення потужно$ в країни, які можна охарактеризувати як світові лідери
го туристичного комплексу країни, порушення якісних за обсягами туристичних потоків із доступним рівнем
характеристик організаційно$інституційної структури вартості путівок. Передусім це Туреччина (у 2017 р.
суб'єктів господарювання, де провідні частки займають кількість вітчизняних туристів у цій країні становила
найбільші оператори — юридичні особи та найменші 828,9 тис. осіб) та Єгипет (596,4 тис. осіб) (рис. 4).
суб'єкти — фізичні особи — підприємці, за рахунок чого
Лише на ці дві країни у 2017 р. припадало 72,2 % в
"провалюються" сегменти середнього туристичного структурі всіх вітчизняних туристів. До країн, які в най$
бізнесу, що не сприяє збалансованій системі суб'єктів більших обсягах прийняли українських туристів, також
туристичного комплексу [8, с. 11—14].
відносяться ОАЕ, Греція, Болгарія, Іспанія, Кіпр, Іта$
Про недостатньо раціональну структуру розвитку лія та Чорногорія. На зазначені країни у 2017 р. припа$
вітчизняної галузі туризму, зокрема в аспекті попиту на ло 85,0 % туристів із України. Як можемо констатувати,
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сюди не ввійшли країни з високою вартістю подорожу$
вання. Відтак у структурі вітчизняного попиту на тури$
стичні продукти, суттєво переважає відпочинок на
морських курортах південної Європи та північної Аф$
рики.
Натомість, туристична Україна цікава у переважній
більшості громадянам країн з колишнього радянського
табору. Це підтверджується інформацією, поданою на
рисунку 5. Так, у 2017 р. у структурі чисельності туристів
за країнами їх прибуття провідні місця належали: Тур$
кменистану (10,9 %), Білорусі (7,3 %), Азербайджану (4,9
%) та Молдові (4,4 %).
Це є додатковим свідченням недостатньої маркетин$
гової політики щодо промоції вітчизняного туристич$
ного продукту на ринки провідних країн Європи та світу.
Хоча, слід відмітити, що в Україну приїздять й туристи
з Великої Британії (4,8 тис. осіб або 12,4 % у структурі),
Туреччини (3,1 тис. осіб та 8,0 %), Польщі (2,3 тис. осіб
та 6,0 %) та Німеччини (1,4 тис. осіб та 3,6 %).
Виявлені недоліки та ключові аспекти їх впливу на
параметри економічної безпеки держави подано на ри$
сунку 6.
ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасний стан та тенденції розвитку туристично$
го комплексу є чинниками негативного впливу на за$
безпечення економічної безпеки України, що виявле$
но за компонентами її внутрішньої системи. Так, за
складовою "економічна незалежність" це малий внесок
у реалізацію завдання розвитку людського та трудо$
вого потенціалу (як основи інтелектуально$кадрового
ресурсу національного виробництва, здоров'я, якості
та тривалості життя, працездатних характеристик,
спеціалізованої професійної освіти), недостатність
контролю відновлення природних ресурсів, культур$
ної спадщини, низька інноваційність туристичного про$
дукту.
За складовою "стабільність і стійкість" це змен$
шення чисельності суб'єктів туристичного бізнесу,
скорочення зайнятості в туристичній індустрії, змен$
шення кількості обслуговуваних туристів, зокрема
іноземців та в рамках внутрішнього туризму, незба$
лансованість структури форм і видів туризму, реалі$
зації потенціалу територій та туристично$рекреацій$
них об'єктів.
За складовою "здатність до саморозвитку і прогре$
су" — це малі обсяги інвестування в розбудову сучас$
них готельно$відпочинкових комплексів, об'єктів рек$
реації, слабкість розбудови туристично$відпочинкової
інфраструктури та її внеску в розвиток інфраструкту$
ри країни, обмеженість практик міжгалузевої та
міжфункціональної кооперації, співробітництва, внеску
галузі в розвиток суміжних видів економічної діяль$
ності, вплив на послаблення макроекономічної, соціаль$
ної, виробничої та інших функціонально$структурних
складових економічної безпеки.
У контексті усунення виявлених недоліків та нега$
тивних тенденцій в значній мірі варто орієнтуватися на
інформацію відносно результатів діагностики економі$
чної безпеки розвитку вітчизняного туристичного ком$
плексу, що є предметом подальших розвідок у цьому на$
прямі.
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EVALUATION OF INFLUENCING ON THE ENTERPRISE'S BRAND VALUE

Визначено, що завдання вартісної оцінки бренду відрізняються від цілей оцінки капіталу бренду. ОбгрунQ
товано, що однією з основних складових бренду є суб'єктивність, сутність якої полягає в сприйнятті бренду
підприємства як сукупності вражень суб'єктів зовнішнього середовища, щодо контексту дослідження — партQ
нерів, про його здобутки та можливості розвитку. Доведено, що на вибір інструментів комунікацій щодо форQ
мування та підтримки бренду матимуть вплив групи факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища
підприємства. Усі наведені фактори необхідно враховувати в процесі вибору форми впливу на вартість бренQ
ду. Визначено, що процес формування бренду характеризується ризикованістю, але адекватний існуючим і
прогнозним потребам ринку, останній може трансформуватися в товар з моменту своєї сформованості.
It is defined, that the assignment of the brand value differs from the purpose of the capital brand evaluation. It is
grounded, that subjective component is one of the brand's main components because its essence consists in the
perception of the enterprise's brand as the impressions combination of the subjects of the external environment
concerning the context of the study — partners, about its achievements and development opportunities. It is proved
that the choice of the communication tools concerning brand forming and supporting would have an influence on the
following groups of factors both internal and external enterprise's environment.All of the aboveQmentioned factors
should be taken into account in the selection process in the form of the influence to the brand value.
The article presents the classification of evaluating brand according to the precondition of its origin. Having
analyzed of the all existing approaches and methods in the brand valuation, it was concluded that it is necessary at
enterprises for the purpose of the brand creation, promotion and management as well as for management of the product
and assortment portfolio, to use marketing metrics and metrics.
After analysing the intangible assets of enterprises, it has been concluded that for food businesses the marketing,
technical and technological intangible assets are the most essential for ensuring the growth of the value of the enterprise.
At the same time, for the companies operating in the field of mechanical engineering and metallurgy, the marketing
and the soQcalled cognitive intangible assets are the key determinants, because in order to maintain a stable competitive
position of firms in the industry and, accordingly, to increase capitalization, the key factors will be, first of all, the
general corporate strategy, intellectual capital, as well as experience in the market, etc.
The article deals with the types of marketing assets of the enterprise. It has been concluded that researchers have
different approaches to the identification of the types of marketing assets, but they agree that marketing assets of an
enterprise necessarily need to include two important types, such as brand and brand capital.
Ключові слова: бренд, фактори, середовище, групи, ризики.
Key words: brand, factors, environment, groups, risks.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наявність конкурентної переваги для компаній ха$
рактеризує їх здатність задовольняти не тільки функ$
ціональні, але і нематеріальні потреби клієнтів, обумов$
люючи передачу образів, асоціації, що сприяють їх са$
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моідентифікації з брендом. Брендинг додає цінності, а
бренди існують не в фізичному світі, а в свідомості лю$
дей. Можна сказати, що основою цінності є капітал
бренду. Саме капітал бренду є свого роду нематеріаль$
ним активом і формує "цінову премію", здатну генеру$
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вати доходи в майбутньому. Капітал бренду відображає
його унікальність і цінність для споживачів. З огляду на
перспективність цього напряму досліджень та його
практичну цінність, необхідно визначити основні фак$
тори які мають вплив на вартість бренду, обгрунтувати
їх різновиди.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням сутності, визначенням видів та кла$
сифікацією факторів, які мають вплив на вартість брен$
дузаймались такі вчені: Ф. Котлер, Дж. Барні, Н. Пірсі,
Х. Девідсон, К. Вард, Е. Джалкала, та інші, а серед вітчиз$
няних — Л. Балабанова, Н. Власенко, Н. Горбаль, О. Кен$
дюхов, О. Швець та ін. Їхні праці містять багатий теоре$
тичний матеріал, однак динамічне маркетингове сере$
довище вимагає проведення подальших досліджень.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження науково$методичних
підходів до визначення основних факторів, які мають
вплив на вартість бренду, обгрунтування їхніх різно$
видів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Все більша потреба в оцінці бренду і визначенні фак$
торів, що відповідають за його успішність серед спожи$
вачів, сприяли проведенню низки досліджень і створен$
ню методик оцінки капіталу бренду. Незважаючи на
їхній скоріше якісний дескриптивний характер, вони
лежать в основі розуміння характеру бренду і є части$
ною комбінованих методик оцінки. У методиках фінан$
сової та комбінованої оцінки капіталу бренду часто не
беруться або підміняються сутнісні сторони всього ка$
піталу бренду. Враховується лише одна складова з усь$
ого комплексу його активів — така, як сила бренду, на$
приклад.
Капітал (актив) бренду (Brand Equity) — система по$
казників (елементів), які розкривають дескриптивні ас$
пекти бренду. Різні способи інтерпретації капіталу брен$
ду і його оцінки є нефінансовими підходами оцінки брен$
ду. Виділяють три групи параметрів, що характеризу$
ють силу бренду [2, с. 156]:
— позиції бренду на ринку;
— очікування, асоціації, ставлення споживачів до
бренду (капітал бренду);
— можливості бренду створювати доходи в майбут$
ньому (попит і / або цінова премія).
Якщо параметри позитивні, особливо в їх числі, на$
приклад, що базуються на сприйнятті споживачів, вва$
жається, що капітал бренду теж позитивний. Як пока$
зує практика, бренди з позитивним капіталом генеру$
ють, максимізують і збільшують приплив грошових
коштів. Досягається це за допомогою управління ціно$
вою премією, що робить можливим розширення і ліцен$
зування бренду, створення бар'єрів для входу, залучен$
ня та утримання найбільш цінних клієнтів, зниження
вартості залучення нових клієнтів. Позитивний капітал
бренду підвищує споживчу цінність бренду, яка, в свою
чергу, підвищує акціонерну вартість. Саме капітал брен$
ду і грамотне управління ним, а не самі по собі фінан$
сові оцінки вартості бренду, здатні створити додаткову
цінність.
Капітал бренду — напрямок теорії брендингу, яке
прийшло в 80$х роках на зміну іміджу бренду, сфокусу$
вати увагу на реальний капітал, що стоїть за брендом.
Багато в чому це обумовлено зростаючим значенням не$
матеріальних активів і перевищення їх вартості над ма$
теріальними активами. За оцінками компанії "Інтер$
бренд", ставлення нематеріальних активів до матеріаль$
них бренду Кока$кола становить 96:4 [3, с. 12]. Врахо$
вувати в цьому випадку означає оцінювати.
Завдання вартісної оцінки бренду, розглянутої далі,
відрізняються від цілей оцінки капіталу бренду. Для
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управління всередині компанії вимір фінансової вар$
тості не так важливо, як дослідження його сильних і
слабких сторін і здатності домінувати в заданій кате$
горії. Внутрішня структура бренду повинна відповідати
його позиціонуванню і уявленню про нього споживачів.
Таке положення свідчить про те, що бренд не слід розг$
лядати як певне метафізичне поняття, а як систему інди$
каторів (елементів), які розкривають дескриптивні ас$
пекти бренду. Прийнято виділяти три групи індикаторів,
що характеризують силу бренду [7, с. 80; 9, с. 115]:
— позиції бренду на ринку;
— очікування, асоціації, відносини, моделі поведін$
ки споживачів по відношенню до бренду;
— можливості бренду створювати доходи в майбут$
ньому. Наприклад, до третьої групи індикаторів вклю$
чають показники: попит та / (або) цінова премія. Ці по$
казники виражають ставлення покупців до бренду.
Однією з основних складових бренду є суб'єктивна,
сутність якої полягає в сприйнятті бренду підприємства
як сукупності вражень суб'єктів зовнішнього середови$
ща, щодо контексту дослідження — партнерів, про його
здобутки та можливості розвитку [6, с. 149]. Суб'єкти
зовнішнього середовища мають власне уявлення про
рівень розвитку підприємств, його можливості, перева$
ги й недоліки в роботі. Оскільки кожна аудиторія рин$
ку (широкі верстви населення, споживачі продукції,
партнери з бізнесу, владні структури) спрямована на
отримання специфічної інформації про підприємство і
таким чином формують його імідж у своїй уяві, переда$
чу інформації для кожної з них доцільно здійснювати
різними засобами, користуючись дієвими методами
впливу з урахуванням активних мотиваційних потреб.
У процесі роботи над створенням та підтримкою
бренда підприємству необхідно:
— визначити його окремі особливості, які зможуть
зацікавити певних потенційних партнерів та інших
суб'єктів ринку, наприклад, такими особливостями мо$
жуть бути рентабельність, ліквідність, ділова активність,
майновий стан, трудовий та інноваційний потенціал,
соціальна безпека щодо бізнесової діяльності;
— розробити заходи з формування загального по$
зитивного образу суб'єкта господарювання як новато$
ра, вдалого імітатора, соціального захисника або парт$
нера з усталеним економічним становищем;
— запровадити програму стереотипізації набутого
образу з метою узагальнення та перетворення в імідж з
урахуванням суб'єктивних уявлень про здобутки під$
приємства.
Інформація для кожної групи аудиторії повинна
враховувати її мотиви, цілі, очікувані результати.
Оскільки дослідження факторів впливу на бренд буде
проводитися на прикладі машинобудівного підприєм$
ства, який може бути сформовано у потенційних або ре$
альних ділових партнерів, можна уточнити і виділити
найпоширеніші цілі взаємної діяльності та поставити їм
у відповідність групи показників, які доцільно висвіт$
лювати в інформаційних повідомленнях, що мають
відігравати провідну роль при вирішенні питання про
взаємну діяльність і співробітництво, що відповідає па$
радигмі маркетингу відносин та предмету дослідження
— бренду підприємства в уяві партнерів, в процесі
співпраці з ними (табл. 1) [1, с. 105; 5, с. 6].
Висвітлення в інформаційних повідомленнях резуль$
татів роботи підприємства за запропонованими показ$
никами приятиме як формуванню, так і зростанню вар$
тості бренду.
У відповідності з метою співпраці, цілями партнерів,
підприємство повинно пристосовуватися до їх інфор$
маційних потреб, обираючи один з видів інструментів
інтегрованих комунікацій або їх сполучення, а саме:
рекламу, PR$акції, індивідуальну роботу.
Рекламу як систему оплачених заходів, що спрямо$
вані на доведення до потенційних партнерів спеціально
відібраної та обробленої інформації про підприємство,
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Таблиця 1. Відповідність цілей і груп показників в інформаційних повідомленнях

Цілі
Започаткування партнерських відносин із
співробітництва у господарській діяльності
Отримання постійного прибутку у
стратегічному періоді від участі у спільних
бізнес-проектах
Мінімізація ризику
Отримання прибутку від заключення
контрактів на короткий термін
Співпраця у соціальних питаннях
Співпраця з екологічних, природоохоронних
питань

Групи показників
Конкурентоспроможності продукції, інвестиційної діяльності, впровадження
інновацій, оборотності, рентабельності, автономії, використання основних фондів,
матеріальних ресурсів
Оборотності, рентабельності, автономії, використання основних фондів,
матеріальних ресурсів
Маневреності, автономії, ліквідності, ризику
рентабельності, ліквідності, майнового стану
Використання людських ресурсів, рентабельності
Використання матеріальних і людських ресурсів, рентабельності, майнового стану

доцільно готувати й орієнтувати на великі аудиторії з
метою інформування про здобутки і можливості
підприємства, тобто формуючи бренд. Крім того, рек$
ламні акції є дійсно корисними як етап, що передує інди$
відуальній роботі з партнерами, оскільки дозволяє змен$
шувати обсяги витрачених коштів і часу на підписання
угод, тобто трансакційні витрати [4, с. 42].
PR$акції все активніше стають обов'язковою пере$
думовою успіху у формуванні бренду. На відміну від
реклами й індивідуальної роботи, їх доцільно органі$
зовувати як систематичний зв'язок не тільки з потенц$
ійними партнерами, але й з громадськістю, пресою, ус$
тановами й організаціями (в тому числі й з відібрани$
ми), формуючи за їх допомогою стійке позитивне
відношення до підприємства в цілому, тобто формую$
чи систему певних стереотипів щодо господарської
діяльності. Хоча наведена форма просування тісно по$
в'язана з рекламною практикою, однак, на відміну від
останньої, повинна проводитися, як правило, не на
комерційній о снові. Го ловною метою PR$ акцій
підприємства є надання широкій аудиторії достатньо$
го обсягу об'єктивних даних про соціально$економічні
можливості підприємства за допомогою засобів масо$
вої інформації. Позиція підприємства у цьому процесі
може бути як активною, коли воно само ініціює й
фінансує передачу відомостей, так і пасивною, в разі
отримання схвальних відгуків про свою діяльність, по$
ява яких не фінансується ним безпосередньо. Базою
для формування бренду машинобудівного підприєм$
ства є установка на те, що воно працює в інтересах
спільноти, а не тільки заради прибутку. Безумовно, цю
думку не варто насаджувати відверто, але повідомлен$
ня необхідно змістовно наповнювати роз'ясненням
щодо глобальної спрямованості бізнесу, його позиції
по відношенню до охорони навколишнього середови$
ща, зниження соціальної напруженості, підтримки еко$
номічної безпеки на міжнародних і національному рин$
ку. Для забезпечення формування бренду підприєм$
ство повинно будувати свою PR$політику з викорис$
танням широкого спектра заходів: виступів у пресі,
телепередачах, громадської благодійної та спонсорсь$
кої діяльності, організації презентації своїх можливо$
стей та досягнень, прийняття участі у міжнародних і
всеукраїнських науково$практичних конференціях,
симпозіумах, форумах, семінарах, виставках (тимчасо$
вих та постійно діючих), нагородження преміями у кон$
курсах за кращу науково$технічну й соціально$еконо$
мічну розробку, що може мати ключове значення для
створення позитивного іміджу підприємства.
Індивідуальну роботу з партнерами доцільно про$
водити не стільки з метою формування іміджу, скільки
з метою його підтримки й закріплення, коли у підприє$
мства є конкретні пропозиції з господарювання [8, с. 34].
У цьому разі індивідуальна робота повинна передбача$
ти детальне інформування про особливості господарю$
вання підприємства, його переваги. Індивідуальну ро$
боту необхідно проводити також в тому разі, коли гро$
мадський або економічний статус партнера є настільки
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впливовим, що він у змозі відігравати вирішальну роль
не тільки у підтримці, але й у формуванні іміджу, а та$
кож тоді, коли реклама та PR$акції не створюють до$
статнього ефекту за браком інформації щодо мотивації
партнерів, або питання щодо співробітництва можуть
бути вирішені тільки у процесі безпосередньої зустрічі
та спілкування.
Оскільки суб'єкт господарювання, як правило, од$
ночасно і формує і підтримує імідж, для досягнення си$
нергетичного ефекту, він повинен використовувати всі
три інструменти впливу: рекламу, PR$акції, індивіду$
альну роботу. Але необхідно пам'ятати, що їх інтен$
сивно$агресивна форма може мати протилежний
ефект, коли партнери запідозрять підприємство у не$
можливості подальшого функціонування без додатко$
вих ін'єкцій і його позитивний імідж погіршиться або
перетвориться у негативний. Вирішити питання щодо
застосування певної організаційної форми впливу на
потенційних партнерів можливо на основі аналізу до$
статності коштів з урахуванням термінів, типу (гомо$
генна чи гетерогенна), чисельності та впливовості ауди$
торії щодо комунікацій. Якщо аудиторія гомогенна,
тобто однорідна за соціально$економічним та культур$
но$моральним статусом, коштів та часу на роботу з нею
необхідно значно менше, ніж з різнорідною (гетеро$
генною), завдяки однотипності змісту інформаційних
повідомлень та каналів їх передачі, за допомогою яких
будуть сформовані певні сукупності образів, стерео$
типів, що створюють позитивний імідж. Окрім обме$
жень за кількісною та фінансовою складовими, на вибір
інструментів комунікацій щодо формування та
підтримки бренду матимуть вплив наступні групи фак$
торів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища
підприємства.
До факторів його внутрішнього середовища в цьо$
му контексті відносяться: організаційно$правова фор$
ма, стадія життєвого циклу, вид (крупне, середнє або
мале), наявність та якість використаних ресурсів
(фінансових, матеріальних, людських, інформаційних),
вид і тип організаційної структури (наявність відділів
маркетингу, реклами, PR, розвитку), вид продукції та
рівень її інноваційності, прогресивність технології,
загальна, конкурентні та функціональні стратегії роз$
витку.
До факторів зовнішнього оточення слід віднести: ло$
яльність законодавства щодо господарської та інфор$
маційної діяльності, ємність та географічне розташуван$
ня аудиторії впливу, рівень конкуренції на ринках, особ$
ливості та темпи розвитку соціально$економічних про$
цесів на ринку, в певній країні, регіоні, рівень їх еконо$
мічного і соціального розвитку, види потенційних парт$
нерів та мотиви їх дій.
Усі наведені фактори необхідно враховувати в про$
цесі вибору форми впливу на вартість бренду.
Процес формування бренду характеризується ри$
зикованістю, але адекватний існуючим і прогнозним по$
требам ринку, останній може трансформуватися в то$
вар з моменту своєї сформованості, що є особливо важ$
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ливим для підприємства. Необхідно зазначити, що в цьо$
му разі продається не просто товар$бренд, а додаткові
можливості, що він може створити для підприємства,
наприклад, для збільшення обсягів реалізації продукції
або підписання вигідних контрактів.
Слід зазначити, що в процесі формування й підтрим$
ки бренду суб'єктам господарювання доцільно дотри$
муватися таких принципів:
— зближення інтересів підприємства (власників і
персоналу) та партнерів відносно результативності гос$
подарської діяльності, що дозволить інформувати інших
суб'єктів зовнішнього середовища про здобутки і мож$
ливості підприємства, спільні з партнерами надбання.
Така інформація дозволить сформувати образ підприє$
мства як надійного партнера, підвищить його відомість
не тільки у власному бізнесовому колі, а й колі нетра$
диційних для підприємства партнерів, наприклад
суб'єктів господарювання інших галузей економіки;
— відмінності від інших, дозволить сформувати у
партнерів унікальний образ підприємства щодо задово$
лення додаткових потреб партнерів, їх споживчих
цінностей, продемонструвати переваги підприємства в
процесі конкуренції;
— прозорості, тобто інформаційної відкритості, що
дозволить передавати у зовнішнє середовище інформа$
цію про результати діяльності підприємства, яка сприя$
тиме формуванню ефективного співробітництва з суб'єк$
тами ринку,
— ретроспективності у здобутках управління, вста$
новленні партнерських відносин, поліпшенні свого соці$
ально$економічного положення на ринку, залученні до
співпраці науковців, сприятиме формуванню комплек$
сного образу підприємства у ретро$ і перспективі, де$
монструватиме його вдалі управлінські заходи, резуль$
тативність впровадження стратегій життєдіяльності;
— реалізації можливостей і здібностей топ$менед$
жерів і власників, їх професіоналізму, рішучості, гнуч$
кості, вміння працювати у команді, готовності відпові$
дати за свої дії, що сприятиме формуванню образу про$
фесійної команди менеджерів підприємства та ефектив$
них власників, з якими доцільно формувати партнерські
відносини;
— інформаційної паузи для того, щоб інформація
про підприємство не стала нав'язливою, була б очікува$
ною і містила вагомі факти;
— виваженості під час спілкування з представника$
ми засобів масової інформації з метою подання пере$
віреної інформації, яка не вимагатиме спростування,
уточнення, а є об'єктивною, своєчасною і вагомою для
розвитку підприємства;
— дозування інтригуючої інформації для підтрим$
ки зацікавленості зовнішнього оточення у її отриманні
з метою визначення подальших напрямів розвитку
підприємства, їх корисності для партнерів, територіаль$
ної громади та інших суб'єктів ринку.
ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз джерел дозволив виявити дві групи факторів
впливу на вартість бренду. Визначено, що оцінити фак$
тори впливу на вартість бренду за суб'єктивною скла$
довою з використанням обгрунтованих і визначених ха$
рактеристик доцільно за допомогою експертних ме$
тодів, що достатньо точно дозволять визначити у
кількісному вимірі позитивність уявлень опитуваних
експертів, які є одночасно і партнерами підприємств.
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION, ACCOUNTING AND AUDIT OWN CAPITAL
OF ENTERPRISES

Актуальним питанням виступає якісна організація побудови обліковоQаналітичної, контрольної комQ
понент наявності та руху власного капіталу господарюючих суб'єктів різних форм власності.
Мета статті — дослідження особливостей формування, обліку та формування методичних аспектів
аудиту власного капіталу підприємств, ідентифікація особливостей їх впливу на думку внутрішніх та
зовнішніх користувачів інформації при прийнятті управлінських рішень.
У момент створення підприємства його стартовий капітал складається з необоротних матеріальних,
нематеріальних, монетарних та немонетарних активів, запасів, які є необхідними для здійснення фінанQ
совоQгосподарської діяльності. Ці активи виступають вартістю майна бізнес суб'єкта.
Зміни власного капіталу мають чітко регулюватись у процесі функціонування системи управління
діяльністю підприємства. Загалом ефективне управління власним капіталом неможливо запровадити
без створення якісної системи контролю за змінами його величини та структури у відповідних часових
проміжках.
У разі започаткування системи аудиту власного капіталу в умовах окремого суб'єкта господарюванQ
ня, слід акцентувати увагу на одне з головних завдань управління: забезпечення роботи підприємства в
інтересах засновників (власників), які надали вагому частину ресурсів в його розпорядження.
Встановлено, що якісна організація, з урахуванням індивідуальних вимог, формування, обліку, аудиQ
ту наявності та руху власного капіталу є вагомою компонентною впливу на думку внутрішніх та зовнішніх
користувачів інформації під час прийняття управлінських рішень, підгрунтям для економікоQаналітичQ
них прогнозів щодо майбутнього розвитку господарюючих суб'єктів.
Запропоновані рекомендації дозволять за рахунок визначених напрямів проведення аудиту перевіриQ
ти дотримання встановленого нормативноQправовими актами держави, установчими документами
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підприємства та рішеннями його керівних органів порядку функціонування та змін усіх складових власQ
ного капіталу, виявити та попередити порушення, а також своєчасно скоригувати облікову політику окреQ
мого бізнесQсуб'єкта.
The actual issue is the qualitative organization of building the accounting and analytical, control component
of the presence and movement of equity of business entities of various forms of ownership.
The purpose of the article is to study the peculiarities of the formation, accounting and formation of
methodological aspects of the audit of equity of enterprises, identification of the peculiarities of their influence
on the opinion of internal and external users of information when making management decisions.
At the time of the establishment of the enterprise, its starting capital consists of fixed assets, intangible,
monetary and nonQmonetary assets, stocks necessary for the implementation of financial and economic activities.
These assets are the value of the property of the business entity.
Changes in equity should be clearly regulated in the process of functioning of the enterprise activity
management system. However, effective equity management cannot be implemented without creating a quality
control system for changes in its size and structure at appropriate intervals.
When creating a system of auditing equity in a separate enterprise, attention should be paid to one of the
main management tasks: ensuring the operation of the enterprise in the interests of the founders (owners), who
provided a significant part of the resources at its disposal.
It has been established that a highQquality organization, taking into account individual requirements,
formation, accounting, auditing the presence and movement of equity, is a significant component influence on
the opinion of internal and external users of information when making management decisions, the basis for
economic and analytical forecasts regarding the future development of business entities.
The proposed recommendations will allow, at the expense of certain areas of the audit, to verify compliance
with the statutory instruments of the state, by regulatory legal acts, constituent documents of the enterprise and
decisions of its governing bodies of the functioning and changes of all components of equity, to identify and
prevent violations, as well as timely adjust the accounting policy of an individual business entity.

Ключові слова: аудит, аудиторські процедури, баланс, власний капітал, фінансова звітність, фінансові
ресурси.
Key word: audit, audit procedures, balance sheet, equity, financial statements, financial resources.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальним питанням, за сучасних умов розвитку
економіки, виступає якісна організація побудови об$
ліково$аналітичної, контрольної компонент наявності
та руху власного капіталу господарюючих суб'єктів
різних форм власності. Створення якісного інформа$
ційного забезпечення щодо зазначеного джерела фор$
мування активів підприємства дозволить оптимізувати
його розмір та структуру, виробничі, фінансові показ$
ники діяльності, виступити підгрунтям для аналітичних
прогнозів відносно майбутнього розвитку. Облікові дані
про склад та зміни у власному капіталі підприємства
представляють інформаційну основу. Вони формують$
ся, реєструються, накопичуються, узагальнюються у
фінансовій звітності підприємства і надаються корис$
тувачам для обробки та прийняття управлінських рішень
щодо власного капіталу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розвиток теорії, сутності, форму$
вання, руху, відображення на рахунках бухгалтерсько$
го обліку та звітності, аудиту власного капіталу підприє$
мства зробили Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Жук,
О.К. Запорожан, Г.Г. Кірейцев, І.М. Назаренко, О.І. Пи$
липенко, О.П. Петровська, М.С. Пушкар, Г.В. Савиць$
ка, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, та ін.
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Попри наявність великої кількості наукових праць
із досліджуваної тематики низка питань, пов'язаних із
визначенням поняття власний капітал, його структури,
відображення руху в системі бухгалтерських рахунків і
звітності, особливостей проведення аудиту розробле$
на не в достатній мірі та потребує подальших дослід$
жень.
ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей форму$
вання, обліку та формування методичних аспектів ауди$
ту власного капіталу підприємств, ідентифікація особ$
ливостей їх впливу на думку внутрішніх та зовнішніх ко$
ристувачів інформації при прийнятті управлінських
рішень.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Власний капітал є важливою компонентою при
формуванні ресурсів окремого господарюючого суб$
'єкта. В момент створення підприємства його старто$
вий капітал складається з необоротних матеріальних,
нематеріальних, монетарних та немонетарних активів,
запасів, які є необхідними для здійснення фінансово$
господарської діяльності. Розмір стартового капіталу
представляє собою власний капітал, доки на під$
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
(НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності № 433)
Зареєстрований
(пайовий) капітал

Зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу,
іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі,
яка формується відповідно до законодавства

Капітал у
дооцінках

Сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів

Додатковий
капітал

Емісійний дохід, вартість безкоштовно отриманих необоротних
активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад
статутний капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно до
НП(С)БО відображаються у складі власного капіталу, та інші
складові додаткового капіталу

Резервний
капітал

Сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або
установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку
підприємства

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

Накопичена сума чистого прибутку, що залишається на підприємстві
після розподілу або чистого збитку, в результаті отримання
негативного фінансового результату за звітний період

Неоплачений
капітал

Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до
статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується
при визначенні підсумку власного капіталу

Вилучений
капітал

Господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій
власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.
Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає
вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу

Рис. 1. Складові компоненти власного капіталу суб'єктів господарювання
Джерело: згруповано за даними [4; 5].

приємстві відсутня зовнішня заборгованість. Ці акти$
ви виступають вартістю майна бізнес$суб'єкта. Відпо$
відно, власний капітал відображає загальну вартість
засобів підприємства, які належать йому на правах
власності та використовуються для формування ак$
тивів.
Інформація — важливий ресурс для прийняття
управлінських рішень. У сучасних кризових умовах
господарювання недостатньо зібрати а узагальнити
дані бухгалтерського обліку, а потім на їх основі
здійснювати відповідні управлінські заходи. Діюча
фінансова звітність не може достатньою мірою бути
основою процесу управління. З метою прийняття
ефективний управлінських рішень, підвищення кон$
курентоспроможності та інвестиційної привабли$
вості підприємства потрібно чітко визначити скла$
дові інформаційної інфраструктури та встановити
між ними взаємозв'язок. Відносно даних бухгал$
терсь ко г о о б лі ку (у то му числі , фі нансо во ї
звітності), то вони повинні бути репрезентативними,
характеризуватися значимістю та створювати фун$
даментальну платформу для оцінки ризиків діяль$
ності та управління [2].

За сучасних складних глобальних соціально$еко$
номічних умов функціонування підприємств, особ$
ливість управління ними вимагає врахування багаток$
ритеріальності, яка реалізується за допомогою роз$
робки економічних та математичних моделей та за$
безпечується потенціалом цих методів. Доцільність
такого підходу доводить практика управління на ос$
нові оцінки діяльності суб'єкта господарювання за
допомогою збалансованої системи показників. Зба$
лансований перелік показників повинен містити такі
компоненти, як власний капітал, зобов'язання, гро$
шові кошти, дебіторська заборгованість, навчання
персоналу, внутрішні бізнес$процеси та відображати
основні сфери діяльності підприємства, а саме: фінан$
сову, виробничу, маркетингову, кадрову, інновацій$
ну та інвестиційну [6].
Враховуючи той факт, що ринкова економічна си$
стема створила умови для існування значної кількості
власників капіталу підприємства, для прийняття ефек$
тивних управлінських рішень із метою задоволення
вимог усіх категорій стейкхолдерів і для діагностики
необхідна інформація, яка відображатиме динаміку
змін капіталу, на підставі якої можна визначити вплив

Таблиця 1. Класифікація джерел формування фінансових ресурсів
окремого господарюючого суб'єкта

Власні фінансові ресурси
Внутрішні джерела
Зовнішні джерела
1. Фінансовий результат (прибуток), що залишається у
1. Залучення додаткового пайового або акціонерного капіталу.
розпорядженні господарюючого суб’єкта
2. Амортизація (основних засобів, нематеріальних активів)
2. Отримання підприємством безкоштовної (безповоротної)
фінансової допомоги
3. Інші внутрішні джерела формування власних фінансових
3. Інші зовнішні джерела формування власних фінансових
ресурсів
ресурсів
Джерело: узагальнено автором.
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зацікавлених осіб на управління суб'єктом господа$
рювання, контролювати погашення заборгованості
засновниками за внесками до зареєстрованого капі$
талу [3].
Національне положення (стандарт) бухгалтерсь$
ко го о блі ку 1 "З аг аль ні вимо ги до фінансової
звітності" визначає власний капітал як частину в ак$
тивах підприємства, що залишається після вирахуван$
ня його зобов'язань. У звіті про власний капітал роз$
кривається інформація про зміни у складі власного
капіталу підприємства протягом звітного періоду. У
графах звіту про власний капітал, призначених для
відображення складових власного капіталу, зазнача$
ються показники, наведені у розділі I "Власний капі$
тал" балансу [4].
Фінальним етапом бухгалтерського обліку є скла$
дання звітності (в т.ч. фінансової, статистичної, подат$
кової, управлінської). Інформаційне супроводження
власного капіталу представлено у різних формах фінан$
сової звітності: форма № 1 "Баланс (Звіт про фінансо$
вий стан)", форма № 2 "Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)", форма № 4 "Звіт про влас$
ний капітал".
Власний капітал у балансі представлено в першому
розділі пасиву.
Звіт про фінансові результати інформацію про влас$
ний капітал розкриває у розділі ІІ "Сукупний дохід".
НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
сукупний дохід визначає як зміни у власному капіталі
протягом звітного періоду внаслідок господарських
операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за
рахунок операцій з власниками).
Звіт про власний капітал найповніше відображає
зміни у власному капіталі. Водночас джерелами даних
виступають інші форми звітності: залишок за видами
власного капіталу на початок і кінець року — баланс;
чистий прибуток та інший сукупний дохід за звітний пе$
ріод — звіт про фінансові результати. У заповненні ста$
тей фінансової звітності, функцію інформаційних дже$
рел виконують відповідні рахунки бухгалтерського об$
ліку.
Склад та коротка характеристика складових влас$
ного капіталу господарюючих суб'єктів представлено на
рисунку 1.
Формування власного капіталу проводиться за ра$
хунок власних фінансових ресурсів, що забезпечують
майбутній розвиток господарюючого суб'єкта. Відпо$
відну класифікацію їх джерел утворення представлено
в таблиці 1.
Прибуток, який залишається у розпорядженні
підприємства, виступає головним внутрішнім джерелом
формування власних фінансових ресурсів та забезпечує
збільшення ринкової вартості господарюючого су$
б'єкта.
У складі зовнішніх джерел формування власних
фінансових ресурсів слід виокремити залучення
підприємством додаткового пайового (через додаткові
внески у зареєстрований (пайовий) капітал) або акціо$
нерного (через додаткові емісії та реалізації акцій) капі$
талу. Для стейкхолдерів власний капітал виступає за$
порукою фінансової стійкості та стабільності підприє$
мства.
Сума, за якою власний капітал відображається в ба$
лансі, залежить від оцінки активів та зобов'язань. Як
правило, сукупна сума власного капіталу тільки за
збігом відповідає сукупній ринковій вартості акцій
суб'єкта господарювання чи сумі, яку можна отримати
шляхом продажу чистих активів частинами або суб'єкта
господарювання в цілому на засадах принципу безпе$
рервності.
Фінансова концепція капіталу прийнята більшістю
суб'єктів господарювання при складанні фінансових
звітів. Згідно з фінансовою концепцією капіталу, тако$
го як інвестовані кошти або інвестована купівельна
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спроможність, капітал є синонімом чистих активів або
власного капіталу суб'єкта господарювання. Згідно з
фізичною концепцією капіталу, такого як виробнича
потужність, капітал розглядається у вигляді продуктив$
ності суб'єкта господарювання, основаної, наприклад,
на одиницях виробленої за день продукції. Вибір су$
б'єктом господарювання відповідної концепції капіта$
лу має базуватися на потребах користувачів фінансо$
вих звітів [1].
Отже, фінансова концепція капіталу має прийма$
тися, якщо користувачі фінансових звітів передусім за$
цікавлені в збереженні номінального інвестованого ка$
піталу або купівельної спроможності інвестованого ка$
піталу. Але в разі домінуючої зацікавленості користу$
вачів у виробничій потужності суб'єкта господарюван$
ня має застосовуватися фізична концепція капіталу.
Обрана концепція визначає мету, яка має бути досяг$
нута при визначенні прибутку, навіть якщо можуть ви$
никати певні труднощі оцінки при застосуванні кон$
цепції [1].
Вибір основи оцінки та концепції збереження капі$
талу визначить певну облікову модель, що використо$
вується при складанні фінансових звітів. Різні облікові
моделі демонструють різні ступені доречності та до$
стовірності, і, як і в інших галузях, управлінський пер$
сонал має прагнути збалансованості між доречністю та
достовірністю.
Сучасні умови господарювання, інтеграція України
у світовий економічний простір мають суттєвий вплив
на побудову стратегії формування, використання і
управління власним капіталом окремого господарюю$
чого суб'єкта. Формування капіталу підприємства пе$
редбачає придбання необхідних активів та оптимізація
структури капіталу з позицій забезпечення умов його
ефективного використання.
Власний капітал виступає основним джерелом
утворення активів підприємства. Виходячи з цього,
його зміни не повинні бути неконтрольованими, а ма$
ють чітко регулюватись у процесі функціонування си$
стеми управління діяльністю підприємства. Загалом
ефективне управління власним капіталом неможливо
запровадити без створення якісної системи контролю
за змінами його величини та структури у відповідних
часових проміжках.
У разі започаткування системи аудиту власного ка$
піталу в умовах окремого суб'єкта господарювання
(враховуючи такий принцип бухгалтерського обліку та
фінансової звітності як автономність (кожне підприє$
мство розглядається як юридична особа, відокремле$
на від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та
зобов'язання власників не повинні відображатися у
фінансовій звітності підприємства)), слід акцентувати
увагу на одне з головних завдань управління: забезпе$
чення роботи підприємства в інтересах засновників
(власників), які надали вагому частину ресурсів в його
розпорядження.
Метою аудиту є перевірка даних бухгалтерського
обліку і показників фінансової звітності операцій з влас$
ним капіталом суб'єкта господарювання для формуван$
ня та висловлення незалежної думки аудитора про її до$
стовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність ви$
могам чинного законодавства або інших правил
(внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно
із вимогами користувачів.
Предметом аудиту власного капіталу є процеси та
господарські операції, пов'язані з функціонуванням
власного капіталу в розрізі його складових компонентів,
а також відносин, що виникають при цьому між підприє$
мством та його власниками, працівниками іншими кон$
трагентами.
До його основних завдань слід віднести:
— узагальнення основних відомостей про суб'єкт
господарювання, перевірку наявності і відповідності
форм статутної документації та дотримання норм чин$
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ного законодавства щодо формування власного капіта$
лу;
— виявлення повноти і своєчасності внесків заснов$
ників підприємства та правильність їх відображення в
обліку;
— дослідження економічного обгрунтування опе$
рацій з формування фінансових результатів, їх викори$
стання і розподілу;
— оцінку правомірності і відповідного відображен$
ня в обліку змін власного капіталу впродовж звітного
періоду;
— підтвердження правильності вартісної оцінки
майна, внесеного засновниками;
— надання оцінки системі бухгалтерського обліку
та внутрішнього контролю власного капіталу;
— перевірку правильності розподілу прибутку, що
залишається в розпорядженні господарюючого суб'єкта
за результатами року, обчислення доходів засновників
та акціонерів.
Об'єктом аудиту операцій з власним капіталом вис$
тупають:
— елементи облікової політики
— операції з обліку
— записи в первинних документах, регістрах обліку
та звітності;
— інформація про порушення ведення обліку, не$
стачі, зловживання, які знайшли документальне підтвер$
дження в актах ревізій, перевірок, звітах аудиторів, по$
становах правоохоронних органів за попередні звітні
періоди.
Джерелами інформації аудиту власного капіта$
лу підприємства є: установчі документи, облікова
політика, первинні документи та регістри бухгал$
терського обліку, фінансова звітність, підсумкові
документи попередніх ревізій, перевірок, аудиту та
інші.
Аудиторські процедури — комплекс дій аудитора
(аудиторська вибірка, методи і способи, формування та
дослідження гіпотез аудиту (суджень аудитора щодо
причин виникнення та наявності проблем, упущень і не$
доліків, порушень, ризиків), що спрямовані на отриман$
ня аудиторських доказів (документів, інформації, ре$
зультатів опитування працівників об'єкта аудиту та
учасників аудиту, що підтверджують аудиторські вис$
новки) під час аудиту.
До аудиторських процедур при дослідженні власно$
го капіталу господарюючого суб'єкта відносять пере$
вірку:
— наявності дозволів, ліцензій на право займатися
окремо визначеними видами діяльності;
— порядку проведення інвентаризації майна, вне$
сеного засновниками до зареєстрованого капіталу;
— установчих документів, оцінку відповідності їх
змісту законодавчим вимогам;
— правомірності викупу (продажу, анулювання)
акцій, правильності їх оцінки та відображення в бухгал$
терському обліку та реєстрі акціонерів;
— розрахунків із засновниками, наявності і правиль$
ності оформлення підтверджуючих документів;
— правильності формування та відображення в об$
ліку власного капіталу в розрізі наявних складових;
— відображення релевантної інформації про влас$
ний капітал та забезпечення зобов'язань у фінансовій
звітності та примітках до неї та інші.
Проблемі аудиту власного капіталу на сьогодні при$
діляється значна увага. Водночас слід врахувати, що суб$
'єкти господарювання різних організаційно правових
форм вимагають індивідуального підходу та окремого
переліку аудиторських процедур.

компонентною впливу на думку внутрішніх та зовнішніх
користувачів інформації при прийнятті управлінських
рішень, підгрунтям для економіко$аналітичних про$
гнозів щодо майбутнього розвитку господарюючих
суб'єктів.
Запропоновані рекомендації дозволять за рахунок
визначених напрямів проведення аудиту перевірити
дотримання встановленого нормативно$правовими
актами держави, установчими документами підприє$
мства та рішеннями його керівних органів порядку
функціонування та змін усіх складових власного ка$
піталу, виявити та попередити порушення, а також
своєчасно скоригувати облікову політику окремого
бізнес суб'єкта.
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THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE ESSENCE, MANIFESTATIONS
AND COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AS AN ECONOMIC
CATEGORY

Статтю присвячено встановленню теоретикоQметодологічних засад визначення сутності, характеру
проявів та складових економічної безпеки підприємства у системі категорій економічної науки. ПроанаQ
лізована еволюція дефініції економічної безпеки та охарактеризовані основні підходи до її трактування
у науковій літературі. Охарактеризовано передумови трактування економічної безпеки з погляду масшQ
табу її функціонування, поставлених цілей та характеру її прояву. Установлено, що важливу роль у гаQ
рантуванні економічної безпеки держави відіграє зміцнення економічної безпеки підприємств як базоQ
вих одиниць структури національної економіки. Висунута гіпотеза про дуальну природу феномена екоQ
номічної безпеки, яка має статичний і динамічний прояви, врахування яких сприятиме економічному
розвитку підприємства та зростанню результатів його діяльності у часі. Запропоновано авторське виQ
значення економічної безпеки підприємства та структуру її компонентів.
The article is devoted to the establishment of the theoretical and methodological principles for determining
the essence, nature of manifestations and components of economic security of the enterprise in the system of the
categories of economic science.
The essence of national security and the place of economic security in its provision are revealed. The evolution
of the definition of economic security in the world is analyzed and the main approaches to its interpretation in
the scientific sources of the domestic scientists are characterized.
It is established that economic security is considered as a process of meeting public needs, protection of the
national interests of the state, economic persistence and stability of the economic system, state of the national
economy in which the state does not lose its sovereignty, state of protection against a certain type of threats.
The prerequisites for the interpretation of economic security in terms of the scale of its functioning, the goals
set and the nature of its manifestation are described. It is established that strengthening economic security of
the enterprises as the basic units of the national economy structure plays an important role in ensuring economic
security of the state.
The hypothesis about the dual nature of the phenomenon of economic security, which has static and dynamic
manifestations, which will contribute to the economic development of the enterprise and the growth of its
performance over time, is brought forward.
The author's proposed definition of economic security of the enterprise, which means a system of mutually
interdependent and mutually agreed methods, tools and management decisions, which, synthesized with available
resources and adequate level of information support, allow timely counteraction to risks, threats and fluctuations
of the environment of the enterprise's functioning, support the development of its economic potential and growing
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of the competitive advantages. The classification of the economic security components of the enterprise is
substantiated, including the financial, personnel and social, investment and innovative, technological and energy,
resource, informational, ecological, legal and managerial components.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, національна безпека, дефініція, сутність, економічна
категорія, теоретикометодологічні засади, прояв.
Key words: economic security of the enterprise, national security, definition, essence, economic category,
theoretical and methodological principles, manifestation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом економічна безпека все частіше стає
об`єктом наукових досліджень вітчизняних і зарубіж$
них економістів, оскільки є індикатором рівня захище$
ності підприємства, галузі чи економіки країни в ціло$
му від ризиків, які особливо загострюються в період
економічних криз. Глибинність та неоднозначність
змісту категорії "економічна безпека" обумовлює не$
обхідність установлення її витоків та еволюції дефініції
у системі категорій економічної науки.
В умовах відсутності єдиного підходу до трактуван$
ня економічної безпеки та виокремлення її компонентів
неможливий об`єктивний і точний розрахунок її рівня
та прийняття управлінських рішень щодо її зміцнення.
Саме тому розробка теоретико$методологічних засад
трактування сутності економічної безпеки підприєм$
ства, характеристика її проявів та складових є актуаль$
ною проблемою економічної науки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Економічна сутність та змістовне наповнення кате$
горії "економічна безпека" досліджувалися низкою на$
уковців, серед яких: Л. Абалкін, Н. Аванесова, Н. Архі$
рейська, О. Бандурка, Є. Білоусов, І. Бінько, Л. Воло$
щук, О. Гапонюк, Д. Грицишен, Я. Жаліло, Т. Іванюта,
С. Кавун, С. Мочерний, Є. Овчаренко, В. Ортинський,
Г. Пастернак$Таранушенко, А. Пилипенко, Я. Соколов,
В. Ткачук С. Урба, Є. Чупрін, В. Шлемко та ін. Проте
багатоукладний та неоднозначний характер феномена
економічної безпеки потребує більш глибоких дослід$
жень щодо встановлення її сутності, проявів та складо$
вих на рівні підприємств.
МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є встановлення теоретико$ме$
тодологічних засад визначення сутності, характеру про$
явів та складових економічної безпеки підприємства у
системі категорій економічної науки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Згідно із Законом України "Про національну безпе$
ку України", державна безпека — захищеність держав$
ного суверенітету, територіальної цілісності і демокра$
тичного конституційного ладу та інших життєво важ$
ливих національних інтересів від реальних і потенцій$
них загроз невоєнного характеру. Водночас національ$
на безпека України — захищеність державного сувере$
нітету, територіальної цілісності, демократичного кон$
ституційного ладу та інших національних інтересів Ук$
раїни від реальних та потенційних загроз [1].
На початку ХХ ст. розпочалося умовне відмежову$
вання економічної компоненти економічної безпеки. Так,
у 1904 р. Президент США Т. Рузвельт вводить поняття
"національної безпеки", а однією із причин посилення
державного регулювання її економічного блоку стала
"Велика депресія" у США, що тривала з 1929 по 1933 рр.
Пік досліджень сутності та особливостей еконо$
мічної безпеки припадає на другу половину ХХ ст., де вона
розглядається у політичному контексті. На 40$й сесії
ООН у 1985 р. прийнято відповідну резолюцію, де виз$
начено, що економічна безпека — такий стан, за якого
народ може суверенно, без втручання і тиску зовні, виз$
начати шляхи й форми свого економічного розвитку.
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У країнах Західної Європи концепція економічної
безпеки формувалась на базі усвідомлення поняття
"безпека", яке з'явилось наприкінці XХ ст. і трактува$
лось як стан відсутності або нейтралізації загроз, не$
безпеки, а також створення умов та соціальних інсти$
тутів, що його забезпечують [3].
Нині існують різні підходи до трактування еконо$
мічної безпеки, серед яких її розглядають як процес
задоволення суспільних потреб, захист національних
інтересів держави, економічну стійкість та стабільність
економічної системи, стан національної економіки, за
якого держава не втрачає суверенітету, стан захище$
ності від певного виду загроз [4].
Теорія економічної безпеки у сучасній Україні по$
чала розвиватися на початку 1990$тих рр. та базується
на теоріях західних економістів. За визначенням Енцик$
лопедії сучасної України, економічна безпека — це
складна багатофакторна категорія, що характеризує
здатність національної економіки до розширеного
відтворення з метою задоволення на визначеному рівні
потреб населення і держави; протистояння дестабілі$
зації дії чинників, які створюють загрозу стійкому зба$
лансованому розвиткові країни; забезпечення конку$
рентоспроможності національної економіки у світовій
системі господарювання [5].
Уперше на теренах колишнього СРСР грунтовне
трактування економічної безпеки знайшло відображен$
ня у працях академіка Л. Абалкіна, який наголошував
на її взаємозв`язку зі станом економічної системи, що
дозволяє реалізовувати незалежну та ефективну
економічну політику [6]. Поглиблюючи дослідження,
В.Т. Шлемко та І.Ф. Бінько наголошують на трактуванні
економічної безпеки з погляду протистояння
внутрішнім і зовнішнім загрозам і здатності задовольни$
ти потреби особи, сім'ї, суспільства, держави [7]. Відтак
розпочалося розмежування двоякої природи економіч$
ної безпеки — яка поєднує ознаки статистичного стану
стійкості (рівноваги) економічної системи та можливість
нівелювання негативного впливу загроз та ризиків.
В українській економічній енциклопедії С.В. Мочер$
ного безпека пояснюється як стан, у якому певний
суб'єкт захищений від різних загроз та наявність комп$
лексу відповідних заходів для усунення таких загроз [2,
с. 50]. З наведеного визначення простежується діалек$
тична нерозривність безпеки та її загроз (тобто стану
небезпеки).
Попередній аналіз теоретичних аспектів об'єкта
дослідження показав, що в цей час існують різні підхо$
ди до трактування економічної безпеки. Її розглядають
як процес задоволення суспільних потреб, захист на$
ціональних інтересів держави, економічну стійкість і
стабільність економічної системи, стан національної
економіки, при якому держава не втрачає суверенітету,
стан захищеності від певного виду загроз. Розглянемо
теоретичні погляди щодо економічної безпеки на основі
аналізу наукових праць вітчизняних учених$економістів
(табл. 1).
Наведені аспекти дефініції економічної безпеки у
науковій літературі дозволяють зробити висновок про
вплив таких передумов:
— варіативність рівня трактування економічної без$
пеки (держава, галузь чи конкретні підприємства);
— прояв економічної безпеки з врахуванням часо$
вого фактора (статичний чи динамічний);
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Таблиця 1. Теоретичні погляди щодо дефініції економічної безпеки

Рік публіВизначення сутності економічної безпеки
кації
Є.А. Олейников [8] 1993
Такий стан економіки та інститутів влади, за яким забезпечений гарантований
захист національних інтересів, соціальна направленість політики, достатній
оборонний потенціал навіть за несприятливих умов розвитку внутрішніх і
зовнішніх процесів
Л.І. Абалкін [6]
1994
Сукупність вимог і факторів, що забезпечують незалежність національної
економіки, її стабільність і стійкість, здатність до постійного оновлення і
самовдосконалення
Г.А. Пастернак1994
Стан держави, що забезпечує можливість створення і розвитку умов для
Таранушенко [9]
плідного життя її населення, перспективного розвитку економіки в
майбутньому та зростання добробуту її мешканців
Я.В. Соколов [10] 1996
Економічна безпека підприємства – забезпечення умов збереження
комерційної таємниці підприємства
В.Т. Шлемко,
1997
Такий стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до
І.Ф. Бінько [7]
внутрішніх і зовнішніх загроз і здатен задовольнити потреби особи, сім’ї,
суспільства, держави
В.І. Мунтіян [11]
1999
Стан захищеності економічних інтересів особи, суспільства та держави,
розвитку достатнього оборонного потенціалу, що сприятиме стійкому й
ефективному функціонуванню економіки в режимі розширеного відтворення;
створення передумов для підтримки та покращання рівня життя громадян,
задоволення інтересів у виробничо-економічній, фінансовій,
зовнішньоекономічній, технологічній, енергетичній, продовольчій та інших
субекономічних сферах
Я.А. Жаліло [12]
2001
Економічна безпека – складна багатофакторна категорія, що характеризує
спроможність національної економіки до розширеного самовідтворення з
метою збалансованого задоволення потреб населення країни, протистояння
дестабілізуючому впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі
господарювання
В.Л. Ортинський
2009
Економічна безпека – стан і здатність економічної системи протистояти
та ін. [13]
небезпеці руйнування її оргструктури і статусу, а також перешкодам у
досягненні цілей розвитку
Д.О. Грицишен
2016
Економічна безпека підприємства – стан діяльності підприємства, який
[14]
характеризується високим рівнем функціонування внутрішніх економічних
підсистем управління, ефективністю використання економічних ресурсів
підприємства та реагування на зміни у зовнішньому середовищі, що
забезпечує безперервність функціонування підприємства та сталий розвиток в
умовах загроз внутрішнього та зовнішнього середовища фінансовоекономічного стану
Т.М.Іванюта,
2017
Економічна безпека підприємства – система створення механізму мобілізації й
А.О. Заїчковський
найбільш оптимального управління корпоративними ресурсами даного
[15]
підприємства з метою найбільш ефективного їх використання і забезпечення
стійкого функціонування того чи іншого підприємства, його активної протидії
будь-яким негативним чинникам впливу на свою економічну безпеку
С.І. Урба,
2018
Стан економіки, що забезпечує незалежність та самостійність, здійснюється
І.О. Івончак [16]
для ефективної державної влади, надає статус захищеного соціального стану, є
вагомим складником національної безпеки та реалізується за допомогою
економічного механізму шляхом використання комплексу заходів для
стабільності та розвитку країни
Автори

Джерело: систематизовано автором на основі джерел [6; 8—16].

— конкретні цілі, на досягнення яких спрямовують$
ся зусилля щодо зміцнення економічної безпеки (захист
від загроз, мобілізація ресурсів, підвищення конкурен$
тоспроможності, сталий розвиток підприємств).
На думку Н.В. Архірейської, економічна безпека —
це не лише дієздатність самої держави, тобто її спро$

Рис. 1. Діалектика взаємозв`язку економічної безпеки
та розвитку підприємства
Джерело: авторська розробка.
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можність реалізовувати власні владні рішення, а й мож$
ливість для економічних суб'єктів різних рівнів діяти
відповідно до своїх базових інтересів, проте у загаль$
ному руслі зміцнення економічної безпеки країни. Та$
ким чином, автор узагальнює поняття економічної без$
пеки індивідуума, суб'єктів господарської діяльності і
держави [4], що дозволяє зробити висновок про ком$
плексність проблем, які вирішує управління еконо$
мічною безпекою на всіх рівнях.
Відтак зазначимо, що важливу роль у гаранту$
ванні національної економічної безпеки держави
відіграє зміцнення економічної безпеки підприємств
як базових одиниць структури національної еконо$
міки. Саме від досягнутого рівня їх розвитку та мож$
ливості протидіяти загрозам і ризикам залежить
економічне становище на мезо$, макро$ та нанорів$
нях економічної безпеки.
Звернемось до аналізу дефініції економічної без$
пеки підприємства. Так, науковець Є.М. Білоусов під
економічною безпекою підприємства вважає такий
стан захищеності ресурсного потенціалу, за якого
підприємство може протистояти впливу зовнішніх
та внутрішніх загроз, підтримувати та покращувати

37

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
стійкий розвиток за основними
напрямами, реалізовувати
власні економічні інтереси та
забезпечувати економічну не$
залежність від залучення
коштів для функціонування.
Водночас основне спрямуван$
ня економічних інтересів
підприємства узагальнюється в
обсязі прибутку від усіх видів
діяльності, що необхідний як
для розвитку, так і для задово$
лення цілей власника [17].
Багато науковців [17—21]
однією із вихідних передумов га$
рантування економічної безпе$
ки розуміють стійкий та сталий
розвиток підприємства. Відтак
саме здатність до розвитку
підприємства може підтримува$
Рис. 2. Прояв дуальної природи економічної безпеки
тись лише в умовах належного
Джерело: авторська розробка.
рівня економічної безпеки.
На рисунку 1 відображене
спроба інтерпретації діалектич$
ної послідовності впливу еконо$
мічної безпеки як стану безпеки
та системи захисту від загроз та
ризиків на стійкість та конку$
рентоспроможність, внаслідок
чого можливий поступальний
розвиток підприємства. Окрім
цього, погоджуємося з тверд$
женням Є.І. Овчаренка, який
розглядає економічну безпеку
підприємства з погляду систем$
ного підходу і її функціонуван$
ня у просторово$часовому кон$
тинуумі [22]. Відтак саме враху$
вання часового параметра урів$
новажує стратегічний і тактич$
Рис. 3. Складові економічної безпеки підприємств
ний рівні управління підприєм$
ством із врахуванням феномена
Джерело: авторська розробка.
економічної безпеки.
Проведений критичний аналіз дефініції економічної (держава, галузь, регіон, підприємство, індивід) та форм
безпеки дозволяє висунути гіпотезу про її дуальну при$ прояву (стан економіки, захист від загроз та небезпек).
роду, яка має статичний і динамічний прояви, врахуван$
Таким чином, під економічною безпекою підприєм$
ня яких для розробки напрямів зміцнення економічної ства пропонуємо розуміти систему взаємозумовлених
безпеки сприяють економічному розвитку підприємства та взаємоузгоджених способів, інструментів та управ$
та зростанню результатів його діяльності у часі (рис. 2). лінських рішень, які синтезуючись із наявними ресур$
Економічна безпека господарюючих суб'єктів скла$ сами та належним рівнем інформаційного забезпечен$
дається з декількох функціональних складових, які для кож$ ня дозволяють вчасно протидіяти ризикам, загрозам та
ного конкретного підприємства можуть мати різні пріори$ флуктуаціям середовища функціонування підприєм$
тети залежно від характеру існуючих загроз та галузі [23]. ства, забезпечують його фінансову стійкість, сприяють
На сьогодні досить багато різних думок щодо склад$ розвитку його економічного потенціалу та зростанню
ників економічної безпеки. Зокрема науковці виділяють конкурентних переваг. Вважаємо що саме таке визна$
фінансову, ринкову, техніко$технологічну, кадрову, чення враховує дуальну природу феномена економіч$
природно$кліматичну, матеріально$сировинну, інфор$ ної безпеки та дозволяє розробити якісно новий мето$
маційну, інтелектуальну, політико$правову, екологічну, дологічний підхід до удосконалення управління нею.
силову, демографічну, ресурсну, енергетичну, цінову,
кримінальну, господарсько$договірну, інвестиційно$
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У статті розкрито питання економічної сутності бюджетних відносин як складової соціальноQеконоQ
мічного розвитку країни, що полягає у системі перерозподілу валового внутрішнього продукту, забезпеQ
ченні формування відповідного державного цільового фонду, застосуванні сукупності адаптивних бюдQ
жетних інструментів у системі інституційних економічних перетворень з врахуванням ступеня дієвості
бюджетного процесу, досягнення відповідних стратегічних цілей та основних завдань розвитку суспільQ
ства, що сприятиме підвищенню якісного рівня управління бюджетними ресурсами та їх впливу на заQ
безпечення економічного зростання, соціальноQекономічного розвитку країни. Визначено, що бюджет є
одним з основних інструментів державного регулювання соціальноQекономічних процесів, оскільки у
процесі його складання здійснюється розробка основних напрямів формування та використання бюдQ
жетних коштів, виходячи з необхідності вирішення завдань, які стоять перед суспільством на конкретQ
ному етапі його розвитку, становлення бюджетних відносин відбувається внаслідок розвитку економіQ
ки, однак можливості використання бюджету в макроекономічному регулюванні пов'язані з умовами і
результатами виробництва, рівнем розвитку економічних відносин, економічна сутність ефективності
державних видатків як складової системи бюджетного регулювання соціальноQекономічного розвитку
країни полягає у сукупності досягнутих результативних показників, що відповідають основним цілям та
завданням бюджетних призначень з урахуванням обсягу здійснених видатків бюджету, дієвості інституQ
ційних перетворень розвитку економічного середовища. Розглянуто питання сучасного етапу розвитку
бюджетних відносин, що характеризується посиленням ролі бюджетних видатків у процесі регулюванQ
ня соціальноQекономічного розвитку держави та територій, бюджетного регулювання у сфері видатків
завдяки використанню сукупності бюджетних інструментів впливу на процес формування та виконанQ
ня бюджету, що дозволяє вирішувати завдання, що стоять перед країною на цьому етапі суспільного розQ
витку, досягати необхідних макроекономічних пропорцій та показників економічного зростання. ПокаQ
зано, що підвищення конкурентоспроможності економіки країни, якості державних послуг, рівня життя
населення вимагає реалізації стратегії оптимізації обсягу видатків бюджету одночасно із посиленням їх
результативності.
The article deals with the issues of economic nature of budgetary relations as a component of the socioQ
economic development of a country, which consists in the system of redistribution of gross domestic product,
ensuring the formation of an appropriate state trust fund, the use of a set of adaptive budgetary instruments in
the system of institutional economic transformations, taking into account the degree of effectiveness of the
budgetary relevant strategic goals and main tasks of society development, which will help to improve the quality
level board budgetary resources and their impact on economic growth, socioQeconomic development. It is
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determined that the budget is one of the main instruments of state regulation of socioQeconomic processes, since
in the process of its preparation the development of the main directions of formation and use of budget funds is
carried out, based on the need to solve the problems facing the society at this stage of its development, formation
budgetary relations are due to the development of the economy, but the possibility of using the budget in
macroeconomic regulation associated with the conditions and results of production, the level of economic
relations, the economic essence of the efficiency of public expenditures as a component of the system of budgetary
regulation of socioQeconomic development of the country lies in the aggregate of achieved indicators that meet
the main goals and objectives of budgetary allocations, taking into account the amount of budget expenditures
made, the effectiveness of institutional transformations of economic development. The question of the present
stage of development of budgetary relations, characterized by the increasing role of budgetary expenditures in
the process of regulating the socioQeconomic development of the state and territories, budgetary regulation in
the sphere of expenditures, is considered before the country at this stage of social development, achieve the
necessary macroeconomic proportions and indicators of economic growth. It is shown that improving the
competitiveness of the country's economy, the quality of public services, and the standard of living of the
population requires the implementation of a strategy to optimize the amount of budget expenditures while
enhancing their efficiency.

Ключові слова: бюджет, бюджетна система, бюджетні відносини, бюджетне регулювання, бюджетна полі
тика, бюджетний механізм.
Key words: budget, budgetary system, budgetary relations, budgetary regulation, budgetary policy, budgetary
mechanism.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бюджетна система є одним з вагомих інструментів
державного регулювання економіки та відображає
відповідні відносини у процесі розподілу та перерозпо$
ділу валового внутрішнього продукту з приводу вироб$
лення, споживання послуг з метою задоволення потреб
суспільства. Від ефективності бюджетного процесу,
формування та виконання бюджетної стратегії зале$
жить успішність реалізації регулюючої функції держа$
ви, забезпечення економічного зростання. Бюджетні
відносини суттєво впливає на створення належних умов
для підвищення ефективності та конкурентоспромож$
ності вітчизняної економіки, покращення інвестиційно$
го середовища, забезпечення відповідного рівня соці$
ально$економічного розвитку суспільства з урахуван$
ням збалансованості і прозорості державних фінансів,
що реалізується через інститути бюджетного плануван$
ня, міжбюджетного регулювання, державного фінансо$
вого контролю. Вагомим є підвищення ролі бюджетної
політики в системі державного регулювання економі$
ки. Механізм формування обсягу та структури доходів
і видатків бюджету є важливою складовою бюджетно$
го регулювання для забезпечення розвитку суспільства,
підвищення ефективності видатків бюджету як дієвого
інструменту впливу на розвиток суспільства, на сучас$
ному етапі розвитку державних фінансів. Економічна
сутність ефективності державних видатків як складо$
вої системи бюджетного регулювання соціально$еконо$
мічного розвитку країни полягає у сукупності досягну$
тих результативних показників, що відповідають основ$
ним цілям та завданням бюджетних призначень з ура$
хуванням обсягу здійснених видатків бюджету, дієвості
інституційних перетворень розвитку економічного се$
редовища. Важливим є подальший розвиток системи
бюджетного регулювання соціально$економічного роз$
витку країни, що полягає у сукупності фінансових ме$
тодів, фінансових важелів, щодо формування та вико$
ристання бюджетних коштів, регулювання міжбюджет$
них відносин спрямованих на досягнення фінансово$
економічної збалансованості, результативності еконо$
мічних перетворень та забезпечення суспільного роз$
витку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних
вчених у сфері розвитку бюджетних відносин можна
назвати праці Дж. Б'юкенена, Дж. Когана [4], В. Танзі,
Дж. Тейлора [4], П. Самуельсона [5], Дж. Стігліца. Пи$
тання бюджетної політики досліджуються у працях
вітчизняних вчених: Л. Лисяк [3], В. Макогон [9], І. Лу$
ніної,І. Лютого [6], О. Самошкіної [10], В. Федосова [2],
І. Чугунова [1; 7—10], С. Юрія [2] та інших.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття економічної сут$
ності бюджетних відносин.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бюджет є одним з основних інструментів держав$
ного регулювання соціально$економічних процесів,
оскільки у процесі його складання здійснюється розроб$
ка основних напрямів формування та використання
бюджетних коштів, виходячи з необхідності вирішення
завдань, які стоять перед суспільством на даному етапі
його розвитку. Становлення бюджетних відносин відбу$
вається внаслідок розвитку економіки, однак можли$
вості використання бюджету в макроекономічному ре$
гулюванні пов'язані з умовами і результатами виробниц$
тва, рівнем розвитку економічних відносин. Бюджетна
політика є адаптивним механізмом у системі регулюван$
ня економіки, спрямованим на забезпечення адекват$
ності регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім
змінам економічного середовища з метою економічно$
го розвитку держави та адміністративно$територіаль$
них одиниць. З метою посилення впливу бюджетної си$
стеми на соціально$економічний розвиток суспільства
необхідно здійснювати заходи, спрямовані на підвищен$
ня рівня збалансованості і прозорості бюджету, ефек$
тивності витрачання бюджетних коштів, удосконален$
ня міжбюджетних відносин, забезпечення якісного ви$
конання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого фінан$
сового контролю. Взагалі необхідним є не тільки роз$
робка прогнозних бюджетних показників на середньо$
строкову перспективу але й визначення довгострокової
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бюджетної стратегії з урахуванням циклічності еконо$
мічного розвитку, що підвищить керованість бюджет$
ного процесу.
Бюджет є план формування та використання фінан$
сових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються органами державної влади та місцевого
самоврядування протягом бюджетного періоду, бюд$
жетна система є сукупність державного бюджету та
місцевих бюджетів, побудована з урахуванням еконо$
мічних відносин, державного і адміністративно$терито$
ріальних устроїв. Основу системи державного регулю$
вання соціально$економічних процесів формують відно$
сини з приводу перерозподілу валового внутрішнього
продукту. Необхідність бюджетної системи як складо$
вої частини фінансів обумовлено потребами соціально$
економічного розвитку країни. Зазначену функцію в
суспільстві виконує держава, з її виникненням пов'яза$
но існування і розвиток бюджетних відносин. Історія
фінансів свідчить про те, що бюджет не є інститутом,
притаманним державі на всіх стадіях її розвитку. Дов$
гий час держава не мала бюджету, однак у всіх євро$
пейських державах збирались доходи та здійснювались
видатки, тобто існувала, система бюджетних доходів та
видатків. Однак бюджет виникає не тоді, коли держава
здійснює видатки і збирає необхідні для цього доходи,
а коли вона у свою фінансову діяльність вводить плану$
вання — складає кошторис доходів і видатків на певний
період. Архіви донесли до нас відомості, що слово "бюд$
жет" походить від нормандського bouqtte, що означає
"кишеня". Це слово почали вживати англійці, змінивши
його на budget, і з початку визначили його як "шкіря$
ний мішок", у якому приносили до парламенту докумен$
ти, в яких йшлося про державні прибутки та видатки,
потім словом budget стали називати промову канцлера
фінансів, яку він виголошував у парламенті. Перші спро$
би складання бюджету зафіксовані у Франції за Філіпа
Гарного у 1302 році. Прискорення розвитку фінансової
науки спостерігається наприкінці XV ст., коли у світі від$
булися суттєві зміни в державному устрої, пов'язані з
появою великих монархій, постійних армій і завдання
держави значно розширилися, що зумовило необхід$
ність пошуку нових джерел доходів бюджету.
З приходом до влади буржуазії бюджет набуває
форми документу, затвердженого законодавчим орга$
ном. Засновником бюджету і процесу його затверджен$
ня виступає Англія. Після революції 1686—1689 рр. ко$
роль був вимушений відмовитись від права встановлю$
вати податки і затверджувати видатки бюджету без зго$
ди парламенту. Парламент отримав вагомий інструмент
впливу на державне управління, оскільки отримав важ$
ливе право — затверджувати бюджет. Видатки держави
були поділені на дві частини — цивільні і військові. Війсь$
кові видатки затверджувались щорічно, а цивільні —
лише у випадку необхідності внесення до них змін. З
кінця ХVIІ століття під бюджетом розуміли документ,
який включав затверджений парламентом план доходів
та видатків держави. У Франції бюджетне право отри$
мало розвиток тільки з часів Великої французької ре$
волюції, коли конституція 1791 року визначила поря$
док затвердження бюджету парламентом. З цього часу
затвердження бюджету народними представниками
починає входити в життя всіх європейських країн. Бюд$
жетна політика є на сьогодні одним з основних інстру$
ментів економічного регулювання, впливу держави на
економічний розвиток. Цей інструмент достатньо ши$
роко використовується як в країнах з розвинутою рин$
ковою, так і з перехідною економікою. Держава, вико$
ристовуючи фінансові методи, має можливість суттєво
впливати на основні економічні показники розвитку
країни, зокрема, збільшення обсягу державних капі$
тальних вкладень сприяє підвищенню попиту, зростан$
ню обсягів промислового виробництва, зменшенню
рівня безробіття, зростанню реального валового внут$
рішнього продукту.
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Державне регулювання економіки розвинутих країн
стало необхідним та виправданим, виходячи з певної не$
досконалості ринкових відносин. Роль держави в еко$
номіці багатопланова: стабілізація циклів економічної
активності, закупівля товарів та послуг, регулювання
процесу монополізації на ринку, реагування на
зовнішній економічний вплив, створення необхідних
умов для соціально справедливого розподілу доходу і
забезпечення необхідними благами населення. Держа$
ва впливає на виробництво, нагромадження, споживан$
ня і інші елементи процесу відтворення. Зокрема,
збільшуючи обсяг капіталовкладень, держава сприяє
підвищенню попиту, зростанню обсягів промислового
виробництва, збільшенню інвестицій в економіку; фінан$
сування інфраструктури сприяє скороченню витрат ви$
робництва підприємств, зростанню їх прибутків. Актив$
но використовувати державні фінанси як засіб регулю$
вання економіки уряди розвинутих країн почали з часів
світової економічної кризи 1929—1933 років. Головним
ідеологом і засновником теорії і практики регулювання
економіки шляхом використання державних фінансів в
ХХ ст. був відомий англійський економіст Дж. Кейнс,
що сформулював теорію державних фінансів, яка є важ$
ливою складовою кейнсіанської економічної теорії.
Основна задача економічної політики держави поляга$
ла в управлінні сукупним попитом, вагомим інструмен$
том проведення зазначеної політики виступає бюджет,
який розглядається як дієвий важель економічного ре$
гулювання. Здійснюючи вплив на різницю між дохода$
ми і видатками бюджету в залежності від конкретних
економічних умов, держава має можливість цілеспря$
мовано впливати на обсяг сукупного попиту, а через
нього і на величину пропозиції.
Кейнсіанська теорія державних фінансів легалізу$
вала бюджетні дефіцити для стимулювання економіч$
ного розвитку. Так, в умовах економічного спаду дер$
жава повинна скорочувати податкове навантаження на
економіку та збільшувати видатки бюджету, допуска$
ючи бюджетний дефіцит і таким чином посилюючи до$
датковий попит у економіці. Під час економічного зро$
стання бюджетне регулювання повинно стримувати по$
пит шляхом підвищення податкового навантаження і об$
меження видатків бюджету. Дефіцити бюджету могли
зберігатися і при зростаючому виробництві для стиму$
лювання економіки та досягнення найбільших темпів
зростання. Проблемам накопичення державного бор$
гу, зростаючої інфляції в умовах постійного стимулю$
вання відтворення через дефіцит бюджету в кейнсі$
анській теорії не приділялося достатньо уваги [1].
Криза державного регулювання ринкової економі$
ки на основі кейнсіанського вчення, яка повною мірою
проявилася в 70$ті роки минулого століття, призвела до
активних пошуків серед економістів ефективних методів
оздоровлення економіки. З приходом до влади уряду
М. Тетчер у Великобританії і адміністрації Р.Рейгана в
США концепція системи державного регулювання еко$
номіки змінювалась. Зміни, що спостерігалися у фінан$
совій політиці країн з розвинутою ринковою економі$
кою у 80$ті роки минулого століття, пов'язані з "новим
явищем" в економічній науці — теорією "економіки про$
позиції". У самій назві теорії автори протиставляють її
кейнсіанству, яке основну увагу приділяє регулюванню
попиту. Одним з основних постулатів зазначеної теорії
було зменшення втручання держави в економічні про$
цеси і стимулювання підприємництва. Особлива роль
при цьому відводилася державним фінансам, зокрема,
зменшенню податкового навантаження на економіку,
обсягу державних видатків. За допомогою "податкової
кривої" професор А. Лаффер доводив, що збільшення
податкового навантаження у певному економічному
становищі може негативно впливати на формування
дохідної частини бюджету, зменшення зазначеного
навантаження одночасно або з лагом у часі — позитив$
но впливати на податкові надходження.
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До сфери державних фінансів належить і інший
важіль, яким передбачалося впливати на економічні про$
цеси — зменшення державних видатків. Заходи по змен$
шенню інфляції шляхом скорочення державних видатків
поставили представників фінансової теорії "економіки
пропозиції" перед проблемою стримування економічно$
го зростання, оскільки заходи по зменшенню держав$
них видатків призводять до спаду економічного розвит$
ку. Однак представники зазначеної теорії сподівалися,
що очікуване зростання виробництва, пов'язане із змен$
шенням податкового навантаження на економіку, вирі$
шить зазначену проблему, теорія "економіки пропо$
зиції" шляхом одночасного скорочення податків і дер$
жавних видатків передбачала вирішити головне завдан$
ня: зменшити державне втручання в економіку, уповіль$
нити інфляцію і збільшити темпи економічного зростан$
ня. Реалізація основних положень теорії "економіки
пропозиції" почала здійснюватися умовах уповільнен$
ня темпів зростання виробництва, збільшення безро$
біття, кризи державних фінансів. Основна проблема, яку
не змогли вирішити уряди США і Великобританії — про$
блема збалансованості та стійкості державних фінансів.
Державне регулювання економічної та соціальної
політики реалізується за допомогою бюджетного ме$
ханізму, який включає як з одного боку процес пере$
розподілу вартості валового внутрішнього продукту,
так і вплив на соціально$економічний розвиток держа$
ви та адміністративно$територіальних одиниць. Перс$
пективне прогнозування доходів і видатків бюджету є
одним із вагомих елементів державного регулювання
сталого розвитку та забезпечення економічного зрос$
тання. Для розробки і реалізації збалансованого бюд$
жетного регулювання пріоритети бюджетної політики
повинні визначатися виходячи з циклічності економіч$
ного розвитку, стану державних фінансів та запасу
стійкості бюджетної системи, на кожному етапі еконо$
мічного розвитку існує необхідність обгрунтування та
запровадження відповідних важелів бюджетного меха$
нізму. Виходячи зі стратегії розвитку економіки, пов'я$
заної з підвищенням рівня її ендогенної складової, не$
обхідні відповідні інституційні зміни у системі бюджет$
ного регулювання економіки, що формується у певно$
му середовищі суспільства. Вирішення завдань бюджет$
ної політики залежить від вибору та реалізації методів
бюджетного регулювання, тому передусім у формуванні
бюджетної політики необхідно чітко визначити її пріо$
ритети, які повинні бути досягненні при її реалізації.
Розвиток суспільства зумовлює необхідність відповід$
них інституційних змін у взаємовідносинах між учасни$
ками бюджетного процесу та підвищення ефективності
бюджетної політики у системі державного регулюван$
ня економіки [3].
Метою бюджетної політики є забезпечення відпо$
відного рівня соціально$економічного розвитку суспіль$
ства з урахуванням збалансованості державних
фінансів, що реалізується через інститути бюджетного
регулювання, державного фінансового контролю. Дер$
жавне регулювання в сучасних умовах являє собою мак$
роекономічний регулятор відтворювальних процесів,
спрямований на реалізацію стратегічних пріоритетів
соціально$економічного розвитку держави. Перспек$
тивне прогнозування видатків бюджету є важливим
інструментом державного регулювання економічних і
соціальних процесів, оскільки обгрунтовує напрями ви$
користання бюджетних коштів у майбутньому з ураху$
ванням визначених цілей та пріоритетів соціально$еко$
номічного розвитку держави на середньо$ та довго$
строкову перспективу. Сучасний етап розвитку бюджет$
них відносин характеризується посиленням ролі бюд$
жетних видатків у процесі регулювання соціально$еко$
номічного розвитку держави та регіонів. Бюджетне ре$
гулювання у сфері видатків бюджету завдяки викорис$
танню сукупності бюджетних інструментів впливу на
процес формування та виконання бюджету дозволяє
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вирішувати завдання, що стоять перед країною на да$
ному етапі суспільного розвитку, досягати необхідних
макроекономічних пропорцій та показників економіч$
ного зростання. Підвищення конкурентоспроможності
економіки країни, якості державних послуг, рівня жит$
тя населення вимагає реалізації стратегії оптимізації
обсягу видатків бюджету одночасно із посиленням їх
результативності [9].
Враховуючи, що бюджет є одним з основних інстру$
ментів державного регулювання економіки, становлен$
ня ефективної бюджетної системи є необхідною умовою
для досягнення економічного розвитку будь$якої краї$
ни. Бюджетна політика, яка реалізується через систему
бюджетних механізмів повинна забезпечувати бюджет$
ну рівновагу та ефективний вплив на соціально$еко$
номічні процеси. Механізм формування обсягу та струк$
тури доходів і видатків бюджету є важливою складовою
бюджетного регулювання за для забезпечення розвитку
суспільства. Особливо важливим є вирішення цього зав$
дання для транзитивних економік, які відзначаються нео$
днорідністю та динамізмом суспільного середовища, тому
необхідним є підвищення ролі бюджетної політики у си$
стемі державного регулювання економіки.
Економічна сутність бюджетних відносин як скла$
дової соціально$економічного розвитку країни полягає
у системі перерозподілу валового внутрішнього продук$
ту, забезпеченні формування відповідного державного
цільового фонду, застосуванні сукупності адаптивних
бюджетних інструментів у системі інституційних еко$
номічних перетворень з врахуванням ступеня дієвості
бюджетного процесу, досягнення відповідних страте$
гічних цілей та основних завдань розвитку суспільства,
що сприятиме підвищенню якісного рівня управління
бюджетними ресурсами та їх впливу на забезпечення
економічного зростання, соціально$економічного роз$
витку країни.
На сучасному етапі розвитку державних фінансів,
необхідним є переосмислення сутності бюджетної сис$
теми у процесі регулювання економіки, підвищення
теоретико$методологічного рівня бюджетної політики
та розробки нової парадигми системи бюджетного ре$
гулювання на основі виявлених особливостей бюджет$
ного процесу, враховуючи вітчизняний та зарубіжний
досвід, з одного боку, як інструменту впливу, з іншого —
як об'єкту регулювання економічного розвитку. Зазна$
чене надасть можливість приймати ефективні рішення
стосовно розвитку бюджетних відносин як вагомого
інструменту економічного зростання та поглибити ро$
зуміння сутності бюджету як економічної категорії і
бюджетної системи як важливого регулятора еконо$
мічних процесів. Система бюджетного регулювання як
одна з основних складових системи державного регу$
лювання економіки є сукупністю функціональних
фінансово$бюджетних та економічних елементів, зок$
рема, дохідна частина бюджету, видаткова частина бюд$
жету, дефіцит бюджету, державний борг, податкове ре$
гулювання, міжбюджетні відносини, економічні проце$
си країни, зовнішнє економічне середовище та взаємоз$
в'язки між ними. Одним з основних завдань бюджетно$
го регулювання є забезпечення виконання завдань соц$
іально$економічного розвитку держави та адміністра$
тивно$територіальних одиниць, однак при цьому важ$
ливою є підтримка запасу стійкості бюджетної системи
у необхідних межах. Слід зазначити, що бюджетна сис$
тема є потужним інструментом впливу на економічне
зростання, разом з цим вона з лагом у часі виступає як
об'єкт впливу з огляду на макроекономічне становище
країни, тому важливим є визначення ступеня взаємо$
впливу з лагами у часі бюджетної системи і соціально$
економічного розвитку держави та територій. Під час
економічної рецесії ринковий механізм починає діяти
по$іншому ніж у економічному зростанні, тому важ$
ливими є посилення дієвості використання державних
фінансів як інструменту впливу на економіку, необхід$
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ним є посилення фінансової дисципліни та фінансового
контролю за використанням бюджетних коштів [8].
Досягнення сталого соціально$економічних розвит$
ку країни потребує виваженого регулювання не лише
обсягу, а і структури видаткової частини бюджету з
метою забезпечення оптимального розподілу бюджет$
них коштів між різними напрямами суспільної діяль$
ності. Основним завданням державної політики у сфері
видатків бюджету є оптимізація та економія їх обсягу з
одночасним підвищенням ефективності і результатив$
ності їх використання з метою забезпечення достатньо
високої якості державних послуг в умовах обмеженості
бюджетних ресурсів. Формування обсягу і структури
бюджетних видатків повинно розпочинатися з ретель$
ного аналізу динаміки соціально$демографічних і еко$
номічних процесів у країні з метою визначення фази їх
циклічного розвитку, тенденцій динаміки фактичних
показників видаткової частини бюджету у попередніх
періодах, виявлення особливостей взаємного впливу
обсягу і структури видатків бюджету та показників со$
ціально$економічного розвитку країни. На підставі за$
значеного аналізу повинно відбуватися прогнозування
і планування показників видаткової частини бюджету,
а також моделювання їх впливу на показники соціаль$
но$економічного розвитку країни у середньо$ та довго$
строковій перспективі. Прогнозування і планування ви$
датків бюджету має підлягати інституційним обмежен$
ням відповідно до етапу соціально$економічного роз$
витку країни щодо обсягу і особливостей структури
видаткової частини бюджету, рівня дефіциту бюджету
у взаємозв'язку з показниками державного боргу,
співвідношення поточних і капітальних видатків бюдже$
ту, інвестиційної складової бюджету.
Досягнення конкретних суспільно вагомих резуль$
татів при реалізації бюджетної політики потребує роз$
робки і запровадження обгрунтованої системи моніто$
рингу результативності бюджетних програм, який пе$
редбачає постійний грунтовний аналіз процесу їх вико$
нання щодо досягнення запланованих цілей і результа$
тивних показників і на цій основі розробку пропозицій
щодо особливостей подальшої реалізації бюджетних
програм у плановому і наступних бюджетних періодах
з урахуванням їх пріоритетності. Моніторинг резуль$
тативності базується на порівнянні фактичних показ$
ників виконання бюджетної програми, у тому числі по$
казників затрат, продукту, ефективності і якості, із за$
планованими шляхом розрахунку узагальнюючого ко$
ефіцієнта результативності бюджетної програми та
співставленні його рівня із встановленим допустимим
граничним рівнем результативності. Аналіз результатів
використання бюджетних ресурсів також передбачає по$
рівняння рівня результативності виконання бюджетної
програми з відповідними показниками попередніх періодів,
подібними показниками інших бюджетних програм, вста$
новленими стандартами і нормами. В результаті визнача$
ють бюджетні програми з високим, прийнятним і низьким
рівнем результативності, аналізують причини недостатньо
ефективної їх реалізації, переглядають показники їх фор$
мування та розробляють дієві заходи для підвищення рівня
їх результативності, а також, враховуючи пріоритетність
бюджетних програм, визначають особливості їх реалізації
у наступних бюджетних періодах [10].
Вагомими завданнями на даний час є впровадження
ефективних інструментів інноваційної політики, що пе$
редбачає забезпечення розвитку економічного потен$
ціалу територій; координація зусиль та поліпшення
взаємодії органів державного управління і місцевого са$
моврядування; розробка стратегій інноваційного роз$
витку адміністративно$територіальних одиниць, що
сприятиме формуванню та ефективному використанню
інноваційного потенціалу, підвищенню інвестиційної
привабливості територій. Комплексний підхід до фор$
мування інноваційної системи та інвестиційного сере$
довища в цілому, створить умови для повного циклу
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розвитку інновацій, у тому числі шляхом забезпечення
макроекономічної стабільності, захисту конкуренції та
прав власності. Вагому увагу необхідно приділяти за$
лученню коштів міжнародних фінансових інституцій для
кредитування проектів муніципального розвитку [7].
Бюджетну стратегію необхідно розглядати у якості
цілеспрямованого впливу відповідних інститутів держа$
ви на економічні та соціальні процеси країни щодо за$
безпечення макроекономічної рівноваги та створення
відповідних умов для економічного зростання шляхом
перерозподілу фінансових ресурсів між певними галу$
зями та сферами суспільного розвитку. Проте підтрим$
ка інновацій не повинна обмежуватися здійсненням ок$
ремих проектів, а відповідати вимогам створення інно$
ваційного середовища, включаючи розвиток людського
потенціалу, формування державного попиту на іннова$
ційну продукцію та поліпшення інвестиційного клімату
в розрізі адміністративно$територіальних одиниць. Ре$
алізація інноваційно$інвестиційних проектів в значній
мірі залежить від того, наскільки ефективно викорис$
товується інститут бюджету розвитку який дозволяє
стимулювати пожвавлення економічної діяльності,
сприяти підвищенню якості надання суспільних благ на
місцевому рівні. Під час здійснення оцінки доцільності
прийняття рішень щодо фінансування інноваційних про$
грам з місцевих бюджетів необхідно враховувати, яким
чином вони сприятимуть підвищенню конкурентоспро$
можності адміністративно$територіальних одиниць, за$
безпеченню їх економічного розвитку, продуктивності
суспільного виробництва та добробуту населення.
ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку державних фінансів,
необхідним є переосмислення сутності бюджетної сис$
теми у процесі регулювання економіки, підвищення тео$
ретико$методологічного рівня бюджетної політики та
розробки нової парадигми системи бюджетного регу$
лювання на основі виявлених особливостей бюджетно$
го процесу, враховуючи вітчизняний та зарубіжний
досвід, з одного боку, як інструменту впливу, з іншого —
як об'єкту регулювання економічного розвитку. Зазна$
чене надасть можливість приймати ефективні рішення
стосовно розвитку бюджетних відносин як вагомого
інструменту економічного зростання та поглибити ро$
зуміння сутності бюджету як економічної категорії і
бюджетної системи як важливого регулятора економі$
чних процесів. Економічна сутність бюджетних відно$
син як складової соціально$економічного розвитку
країни полягає у системі перерозподілу валового внут$
рішнього продукту, забезпеченні формування відпо$
відного державного цільового фонду, застосуванні су$
купності адаптивних бюджетних інструментів у системі
інституційних економічних перетворень з врахуванням
ступеня дієвості бюджетного процесу, досягнення
відповідних стратегічних цілей та основних завдань роз$
витку суспільства, що сприятиме підвищенню якісного
рівня управління бюджетними ресурсами та їх впливу
на забезпечення економічного зростання, соціально$
економічного розвитку країни. Враховуючи, що бюджет
є одним з основних інструментів державного регулю$
вання економіки, становлення ефективної бюджетної
системи є необхідною умовою для досягнення еконо$
мічного розвитку будь$якої країни. Бюджетна політика,
яка реалізується через систему бюджетних механізмів
повинна забезпечувати бюджетну рівновагу та ефектив$
ний вплив на соціально$економічні процеси. Механізм
формування обсягу та структури доходів і видатків бюд$
жету є важливою складовою бюджетного регулювання
за для забезпечення розвитку суспільства. Особливо
важливим є вирішення цього завдання для транзитив$
них економік, які відзначаються неоднорідністю та ди$
намізмом суспільного середовища, тому необхідним є
підвищення ролі бюджетної політики у системі держав$
ного регулювання економіки. Однією з вагомих скла$
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дових системи фінансового регулювання економіки є
бюджет, який відображає відповідні відносини у про$
цесі перерозподілу валового внутрішнього продукту з
метою задоволення потреб суспільства. Бюджетна полі$
тика є дієвим інструментом економічного зростання,
суттєво впливає на трансформаційні перетворення у
галузях економіки, підвищення якісного рівня людсь$
кого потенціалу, інноваційного розвитку економіки.
Виходячи з необхідності посилення ефективності управ$
ління фінансовими ресурсами держави та досягнення
відповідних запланованих економічних та соціальних
показників важливим є результативність бюджетного
регулювання, основною метою якого є розробка і про$
ведення збалансованої фінансово$бюджетної політики,
у тому числі у сфері доходів, видатків бюджету, опо$
даткування, міжбюджетних відносин, дефіциту бюдже$
ту, державного боргу, спрямованої на забезпечення
належного ступеню суспільного розвитку. Інституцій$
ний підхід передбачає розгляд бюджетних відносин як
динамічної системи, що постійно вдосконалюється та
адаптується до основних завдань соціально$економіч$
ного розвитку країни. У сучасних умовах розвитку еко$
номіки доцільним є визначення відповідних інституцій$
них засад бюджетного регулювання, розробка і прове$
дення виваженої фінансово$бюджетної політики, підви$
щення результативності виконання бюджетних про$
грам, посилення взаємозв'язку бюджетного плануван$
ня та основних пріоритетів соціально$економічного
розвитку країни, удосконалення системи управління
державними фінансами з урахуванням необхідності за$
безпечення належного рівня соціальних стандартів,
внутрішнього споживання, стимулювання економічної
діяльності країни. Формування та здійснення бюджет$
ної політики як складової державного регулювання су$
спільного розвитку має грунтуватися на підходах спря$
мованих на досягнення фінансово$економічної збалан$
сованості, дієвості економічних перетворень, забезпе$
чення економічного розвитку країни та адміністратив$
но$територіальних одиниць. Важливим є визначення на
певному інтервалі часу показника запасу стійкості бюд$
жетної системи, який повинен враховувати показники
питомої ваги дебіторської та кредиторської заборгова$
ності зведеного, державного та місцевих бюджетів до
загальної суми видаткової частини відповідного бюдже$
ту, аналогічний показник заборгованості по соціальних
виплатах, податкове навантаження на економіку, рівень
виконання дохідної та видаткової частин бюджету, рівень
фінансування дефіциту бюджету, питому вагу держав$
ного боргу у валовому внутрішньому продукті. Подальші
наукові дослідження теоретичних засад розвитку бюд$
жетних відносин сприятимуть підвищенню рівня ефек$
тивності використання бюджетних коштів та результа$
тивності бюджетної системи як інструменту впливу на
дієвість функціонування національної економіки.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДОВГОСТРОКОВИХ
МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

V. Viedienieiev,
PhD in Economics, Kyiv national economic university named after V. Hetman, Kyiv

EFFECTIVENESS EVALUATION OF THE LONGQTERM FORECASTING MODELS
OF THE AGRICULTURAL SECTOR PRODUCTS` SALES PRICES IN UKRAINE

На основі вивчення теоретичних досліджень у сфері прогнозування майбутніх цін на ринку фінансоQ
вих інструментів та ринку товарів і послуг, а також на основі аналізу ціни продажу чотирьох основних
сільськогосподарських видів продукції в Україні за період з 2009 по 2019 роки, у статті описано основні
проблеми застосування прогностичних моделей в аграрному секторі України, включно з проблемами,
що виникли через політичноQекономічну кризу, що почалася в 2014 році і спричинила погіршення еконоQ
мічної безпеки держави, призвела до значного послаблення курсу гривні та зменшення активності в сфері
міжнародної торгівлі.
У досліджені на основі ретроспективному аналізу цін реалізації продукції аграрного сектору навоQ
дяться переваги та недоліки застосування найбільш популярних методів та моделей, що використовуQ
ються наразі, а саме методу інфлювання та методу експертних прогнозів. У статті пояснюється необхідність
переходу від вищезазначених простих методів прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію
до більш складних методів визначення майбутньої вартості та зазначаються переваги, які можна отриQ
мати на рівні підприємства та держави від підвищення якості прогностичних моделей.
У статті наведено методи і моделі, які доцільно використовувати в аграрному секторі, який в Україні
має низку особливостей стосовно вектору його сучасного розвитку і характеризується значною кількістю
середніх та малих підприємств, що не мають значної кількості людських та капітальних ресурсів і тим
самим мають обмеження на застосування найсучасніших моделей, що потребують якісного програмного
та апаратного забезпечення, а також висококласних кадрів.
Додатково, в досліджені наведено особливості застосування кожної з рекомендованих моделей, а таQ
кож рекомендується програмне забезпечення для їх використання з урахуванням особливостей україQ
нського сільськогосподарського сектору.
Based on the research of theoretical studies in the field of forecasting of the future prices in the market of
financial instruments and the market of goods and services, as well as on the basis of the sale prices analysis of
four major agricultural products in Ukraine for the period from 2009 to 2019, the main forecasting models' problems
in agriculture sector of Ukraine are described. It includes problems arising from the political and economic crisis
that began in 2014 that has caused the deterioration of the country's economic security and has led to a significant
weakening of the national currency and reduction of activity in international trade.
The research, based on a retrospective analysis of agricultural products sale prices, outlines the advantages
and disadvantages of the most popular methods and models currently used, namely the inflation method and
the expert forecast method. The article explains the need to move from the above simple methods of forecasting
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agricultural prices to more complex and sophisticated methods of determining future value, and focus the
attention at the benefits that can be obtained at the enterprise and state level from improving the quality of
forecasting models.
The article presents methods and models that should be used in the agricultural sector in Ukraine. The
agricultural sector has a number of features regarding the vector of its modern development. It is also characterized
by a large number of medium and small enterprises, which do not have a significant amount of human and
capital resources, and thus have restrictions on use of the stateQofQtheQart models that require highQquality software
and hardware, as well as highQquality personnel.
Additionally, the features of each of the recommended models are explored and software for their use is
recommended, taking into account the specific features of the Ukrainian agricultural sector.

Ключові слова: агропідприємства, прогнозування, лінійна регресія, ковзне середнє, аріма модель, декомпо
зиція часових рядів.
Key words: agricultural enterprises, forecasting, linear regression, moving average, ARIMA model, time series
decomposition.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Планування майбутніх дій і процесів є одним з най$
головніших завдань, яке має бути виконане менеджмен$
том будь$якої компанії. Особливо важливою ця пробле$
ма є для підприємств, що мають сезонний характер за$
купівлі сировини та продажу готової продукції. Такий
характер ведення бізнесу притаманний декільком сек$
торам економіки України, проте найяскравіше він ви$
ражений в аграрному секторі. Тому для підприємств, які
діють у цьому секторі, життєво необхідно правильно
спланувати свої майбутні доходи та витрати від опера$
ційної діяльності, а також розробити правильну експер$
тну стратегію.
Під необхідністю планування компанією своїх май$
бутніх доходів найчастіше мається на увазі визначення
необхідної кількості товарів та/або послуг, що має бути
продана, а також їх ціни. Зазвичай для аграрного сек$
тору визначення кількості продукції для реалізації не є
проблемою, в той час коли майбутня ціна залишається
таємницею. Така проблема виникає через велику
кількість факторів, що впливають на ціну, наприклад,
експортоорієнтованість української сільськогоспо$
дарської галузі, макроекономічне становище тощо.
Існує велика кількість методів і моделей, що дозво$
ляють дати відповідь на питання, щодо майбутньої ціни.
Проте кожна модель має свої унікальні особливості, які
необхідно враховувати при прогнозуванні. Отже, необ$
хідно розглянути наявні моделі, а також дослідити їх
доцільність і ефективність використання. Це дозволить
покращити ефективність підприємств аграрного секто$
ру, що особливо важливо, враховуючи політичну та еко$
номічну ситуацію, що склалася в Україні в останні роки.

ру, а М. Пархомець у своїх монографіях розглядає сис$
тему ціноутворення у підприємствах агропромислово$
го виробництва та методи забезпечення їх дохідності.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У працях вітчизняних та закордонних дослідників
висвітлено теоретичні засади та підходи та запропоно$
вано загальні рекомендації, в яких не враховано особ$
ливості функціонування підприємств, що знаходяться
в Україні, а також їх галузеву направленість. Крім того,
на діяльність українських підприємств різних галузей
економіки значний вплив мала політично$економічна
криза, що почалася у 2014 році, і спричинила значні
зміни в їх операційній діяльності. Більшою мірою це сто$
сується підприємств, що ведуть свою діяльність у галу$
зях економіки, що тісно пов'язані з міжнародною тор$
гівлею, до яких можна віднести такі експортоорієнтовані
сектори як аграрно$промисловий або металургійний.
Таким чином, зараз одним із найважливіших питань
є покращення теоретичних засад в сфері фінансового
прогнозування, а також створення можливості підприє$
мствам сільськогосподарської галузі покращити їх опе$
раційну та фінансову діяльність шляхом запроваджен$
ня найкращих світових практик з прогнозування май$
бутньої ціни реалізації товарів та послуг, враховуючи
особливості економіки України та особливості під$
приємств аграрного сектору.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мета роботи — дослідження ефективності викори$
стання найбільш доцільних методів та моделей прогно$
зування ціни реалізації агропромислової продукції та
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ аналіз можливості їх застосування на практиці з ура$
Значна частина науковців, які займаються дослід$ хуванням особливостей аграрного сектору України.
женням можливостей прогнозування майбутніх цін на
різних ринках (акцій, матеріалів, деривативів тощо) зна$
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ходяться за кордоном. До них можна віднести: М. Ар$
ДОСЛІДЖЕННЯ
чака, Г. Русс, Р. Круз, М. Шнайдер, Дж. Атсалакис,
Наразі агропромисловий сектор України є однією
К. Валаванис, Дж. Миллер, П. Кортез, Д. Бесслер, П. Це$ із провідних галузей економіки за експортом продукції.
наз. У вітчизняній практиці велика частина уваги при$ Враховуючи наявність інвестиційних переваг, серед яких —
діляється аналізу чинників, які впливають на формуван$ значна частка високопродуктивних грунтів; низькі вит$
ня цін сільськогосподарської продукції. Так, наприклад, рати на робочу силу, особливо на кваліфікованих робі$
М. Артус розглядає макроекономічні та фінансові чин$ тників; відносно невисоке оподаткування сільськогос$
ники, що впливають на ціни продукції аграрного секто$ подарського виробництва; зручне розташування щодо

www.economy.in.ua

47

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Переваги та недоліки методів та моделей

Метод/Модель
Переваги
Метод
1. Легко знайти прогнози
інфлювання
інфляції.
2. Не потребує
спеціалізованого програмного
забезпечення.
3. Легкість використання
Метод
1. Точніші від методу
експертних
інфлювання результати
прогнозів
прогнозу.
2. Легкість використання

Недоліки
1. Інфляція
розраховується для держави,
а не для товару.
2. Різні джерела надають
різні прогнози, щодо
інфляції
1. Необхідний доступ для
спеціальних даних від
статистичних агентств.
2. Можливість відсутності
даних по необхідному
товару
Середня ковзна 1. Легкість у використанні.
1. Погані результати при
модель
2. Згладжує коливання часових постійно позитивному чи
рядів
негативному тренді.
2. Не враховує сезонність
Лінійна
1. Хороші результати при
1. Погані результати при
регресія
постійно позитивному чи
нестабільному тренді.
негативному тренді.
2. Не враховує нелінійний
2. Дозволяє знайти лінійну
зв’язок між факторами
залежність між ціною і датою
ARIMA модель 1. Показує гарні результати
1. Необхідність
при наявності авторегресії та
спеціального програмного
сезонності
забезпечення.
2. Значні витрати часу на
підбір параметрів
Метод
1. Найкращі результати
1. Необхідність
декомпозиції
показує у значній сезонній
спеціального програмного
часових рядів
компоненті
забезпечення

ринків збуту — Західної та Східної Європи, Близького
Сходу та Центральної Азії; Україна має значні можли$
вості для інтенсивного та екстенсивного розвитку
сільськогосподарської галузі [1]. Проте, попри значну
кількість переваг, існують деякі перешкоди для стрімко$
го розвитку, одна із яких — це низький технологічний
розвиток у сфері фінансового прогнозування, що зава$
жає створенню ефективної стратегії розвитку підприє$
мства.
За останнє десятиліття наука зробила величезний
крок вперед у сфері математичного моделювання та про$
гнозування процесів та явищ. Поява нових та удоско$
налення традиційних методів математичного моделю$
вання у супроводі з покращенням загального рівня про$
грамного забезпечення і створенням хмарних сервісів,
що дозволяють орендувати потужні сервери та прово$
дити розрахунки на них, спричинили підвищення уваги
зі сторони керівництва компаній до концепції прийнят$
тя рішень на основі даних, які були отримані шляхом
аналізу історичної інформації та передбачення май$
бутніх подій та результатів [2].
Слід усвідомлювати, що в той час, коли провідні
країни світу та підприємства вже використовують
провідні методи математичного моделювання, статис$
тичного аналізу та прогнозування при прийнятті рішень
та формуванні довгострокової стратегії розвитку, в
інших країнах (включно з Україною) такі методи лише
починають запроваджуватися. Згідно з останніми рей$
тингами, Україна посідає 77 місце за рівнем адаптації
технологій [3]. Таким чином, якість прогнозів щодо май$
бутнього розвитку підприємства значно нижча ніж в
інших державах, що створює додаткові ризики для
внутрішніх та іноземних інвесторів, а також призводить
до втрати додаткових можливостей. Особливо гостро
ця проблема постає в умовах звуженням фінансової
бази розвитку сільськогосподарського виробництва,
існування ймовірності зменшення джерел формування
власних фінансових ресурсів сільськогосподарських то$
варовиробників через несприятливу цінову кон'юнкту$
ру на основні види споживаних мінеральних добрив,
матеріально$технічної продукції, засобів захисту рослин
і стримування росту цін на агропродовольчу продукцію [4].
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Розглядаючи причини, що стримують розвиток
фінансового та прогнозного моделювання в агропро$
мисловому комплексі можна виділити такі ключові фак$
тори:
1. Відсутність значної кількості великих підпри$
ємств, що мають значну науково$технічну базу та ма$
ють можливість займатися запровадженням та викори$
станням провідних прогностичних методів та моделей
[5].
2. Відсутність достатньої кількості кваліфікованих
кадрів у сфері обробки даних та фінансового і матема$
тичного моделювання, що мають можливість проводи$
ти комплексні дослідження і створювати нові методи і
моделі для кожного підприємства.
3. Погіршення фінансової ситуації підприємств,
спричинене економіко$політичною кризою 2014 року.
4. Недостатня підтримка з боку держави, щодо ство$
рення методології використання математичних методів
і моделей, у розробці фінансової та операційної стра$
тегії підприємств.
5. Надання переваги традиційним та найлегшим ме$
тодам прогнозування, до яких можна віднести метод ек$
спертних прогнозів та метод інфлювання, які призво$
дять до значної різниці між прогнозованими та реаль$
ними показниками.
Таким чином, враховуючи вищезазначені фактори,
для оцінки ефективності прогнозування майбутньої ціни
реалізації продукції сільськогосподарського сектору в
статті досліджуються методи та моделі, що можуть бути
використані більшістю агропідприємств. Тобто вони ма$
ють бути простими у реалізації та не мають потребува$
ти значної кількості наукового персоналу.
У результаті аналізу найбільш розповсюджених ме$
тодів та моделей, що задовольняють вищезазначеним
критеріям було обрано 2 методи фінансового прогно$
зування, що найчастіше використовуються в Україні, а
саме метод інфлювання та метод використання експер$
тних прогнозів. Крім цього, було обрано 4 методи та мо$
делі, що використовуються у світовій практиці, а саме:
1) середня ковзана модель;
2) лінійна регресія;
3) ARIMA модель;
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4) метод декомпозиції часових рядів.
Окрім чотирьох обраних методів прогнозування,
були проаналізована можливість використання ансам$
блевих методів, а також моделі з використання нейрон$
них мереж. Проте через складність їх реалізації та не$
обхідність наявності якісного апаратного забезпечен$
ня, що підтримує можливість проводити значні комп$
лексні розрахунки, дані методи та моделі в дослідженні
не використовуються.
У дослідженні використовуються щотижневі дані за
період з 2009 по 2019 рік для порівняння ефективності
використання вищезазначених методів та моделей. У
вхідних даних наведено ціну реалізації чотирьох видів
продукції аграрного сектору, які займають лідируючі
позиції в експорті [6], а саме:
1) ячмінь;
2) пшениця;
3) соняшникова олія;
4) соя.
При використанні запропонованих методів та мо$
делей основним критерієм є показник їх ефективності,
що відображається через розрахунок середньоквадра$
тичної похибки. Крім того, необхідно також врахову$
вати недоліки і переваги кожної з моделі та їх особли$
вості.
Для прогнозу методом інфлювання та експертних
прогнозів зазвичай використовують дані від найбільш
відомих статистичних та рейтингових агентств. До них
можна віднести World Bank, EUI, BMI, Eurostat, IMF,
OECD тощо. [7] Для розрахунку ефективності викори$
стання вищезгаданих методів у дослідженні використо$
вувалися дані про прогнозовану інфляцію від BMI, а
також прогнозоване зростання доларових цін на
сільськогосподарську продукцію від World Bank.

Таблиця 2. Прогнозована інфляція та прогнозований ріст
цін реалізації

Інфляція, гривня
Інфляція, долар
Пшениця
Ячмінь
Сонячна олія
Соя

2014
6.2%
2.1%
0.9%
-25.8%
6.3%
2.2%

2015
6.0%
2.1%
-3.2%
6.7%
-2.0%
-2.7%

2016
6.0%
2.1%
-1.0%
1.2%
-0.8%
-0.5%

2017
5.6%
2.1%
-1.1%
1.2%
-0.8%
-0.5%

2018
5.6%
2.1%
-1.0%
1.2%
-0.9%
-0.5%

Джерело: Business Monitor International, World Bank.
Таблиця 3. Середньоквадратична похибка
для попередніх періодів

Продукт

4
Ячмінь
292
Пшениця
455
Соняшникова олія 1452
Соя
795

13
272
468
1430
800

26
255
429
1483
785

Період
39
52
244
254
364
330
1474 1470
797
823

78
266
283
1435
981

104
256
259
1474
1003

Середня ковзана модель є доволі простою, проте для
її використання необхідно визначити оптимальну
кількість минулих періодів. Для цього дані за 10 років
були розбиті на 3 частини:
1) 2009—2012 роки — тренувальний набір даних;
2) 2013 рік — набір для оптимізації параметрів;
3) 2014—2018 роки — набір даних для перевірки
якості моделі.
Використовуючи тренувальний набір і набір для оп$
тимізації було знайдене найкраще значення кількості
минулих періодів для кожного виду продукції шляхом
розрахунку середньоквадратичної похибки для 4, 13, 26,
39, 52, 78 та 104 попередніх періодів:

Таблиця 4. Результати прогнозування гривневої ціни реалізації

Ячмінь Пшениця
Метод інфлювання
Метод експертного прогнозу
Модель середньої ковзної
Лінійна регресія
ARIMA
Декомпозиція часових рядів

1969
2463
1669
1817
2402

2282
2642
2032
2111
2984

Соняшникова
олія
8121
10603
7089
10136
10973

Соя
4421
5746
4647
4471
4808

Середнє
значення
4198
5363
3859
4634
5292

Ціни реазлізації пшениці
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

1/4/2013
2/22/2013
4/12/2013
5/31/2013
7/19/2013
9/6/2013
10/25/2013
12/13/2013
1/31/2014
3/21/2014
5/9/2014
6/27/2014
8/15/2014
10/3/2014
11/21/2014
1/9/2015
2/27/2015
4/17/2015
6/5/2015
7/24/2015
9/11/2015
10/30/2015
12/18/2015
2/5/2016
3/25/2016
5/13/2016
7/1/2016
8/19/2016
10/7/2016
11/25/2016
1/13/2017
3/3/2017
4/21/2017
6/9/2017
7/28/2017
9/15/2017
11/3/2017
12/22/2017
2/9/2018
3/30/2018
5/18/2018
7/6/2018
8/24/2018
10/12/2018
11/30/2018

0

Реальні дані
Лінійна регресія

Інфлювання
ARIMA

Середня ковзна
Декомпозиція часових рядів

Рис. 1. Результати прогнозування гривневої ціни реалізації пшениці
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Рис. 2. Доларова ціна реалізації пшениці
Таблиця 5. Результати прогнозування доларової ціни реалізації
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У результаті оптимальним параметром кількості ми$
нулих періодів для ячменя є 39 періодів, для пшениці —
104, для соняшникової олії — 13 і 26 для сої.
ARIMA модель та метод декомпозиції часових рядів
потребують підбір параметрів, проте сучасне програм$
не забезпечення дозволяє робити це автоматично. Для
цього достатньо використовувати бібліотеку auto.arima
та fbprophet мови програмування python.
У результаті проведеного моделювання майбутньої
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валенті.
Результати прогнозів показують, що ефективність
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Тому для покращення якості моделей у дослідженні був
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Рис. 3. Результати прогнозування доларової ціни реалізації пшениці
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ня гривневої ціни на сільськогосподарську продукції,
можна дійти висновків, що ріст був спричинений по$
літично$економічною кризою, що почалася у 2014 році
і негативно вплинула на економічний та фінансовий роз$
виток України, а також призвела до послаблення курсу
гривні. Оскільки більшість продукції аграрного секто$
ру України має експортоорієнтовану направленість, то
послаблення гривневого курсу валют мало значний
ефект на гривневу ціну реалізації. Таким чином, для того
щоб нівелювати вплив курсу валют у дослідженні зап$
ропоновано використовувати доларову ціну на сільсько$
господарську продукцію.
Аналізуючи рисунок 2, можна побачити, що при ви$
користанні доларової ціни реалізації у 2014 році
відсутній значний приріст вартості пшениці, що свідчить
про те, що основним фактором зростання була зміна
курсу валют. Таким чином, рекомендовано використо$
вувати доларову ціну реалізації при фінансовому моде$
люванні та розробки довгострокових стратегій розвит$
ку підприємства, що дозволить уникнути проблем, по$
в'язаних з нестабільністю гривні.
Використовуючи ціни реалізації ячменя, пшениці,
соняшникової олії та сої, розраховану у доларовому
еквіваленті, у досліджені було визначено середню
квадратичну похибку для кожної із моделей. В ре$
зультаті отримані значення показали, що найякісні$
шими моделями є модель середньої ковзної та модель
декомпозиції часових рядів, які показали значно
кращі результати від методів інфлювання та експерт$
них прогнозів.
Провівши візуальний аналіз отриманих результатів,
можна побачити, що лише метод декомпозиції часових
рядів найкраще з усіх методів та моделей зміг розлічи$
ти спадаючий тренд, а також урахувати сезонність. Ме$
тоди інфлювання і метод використання експертних про$
гнозів урахували сезонність минулого періоду, проте ре$
зультати дали не такі якісні. ARIMA модель та лінійна
регресія, базуючись на даних попередніх періодів не
змогли спрогнозувати падіння ціни реалізації. Модель
середньої ковзної показала найкращий результат, че$
рез те, що в минулих періодах не було чіткого позитив$
ного або негативного тренду.

враховувати специфіку підприємств агросектору Украї$
ни. Проте існує значна кількість можливостей покра$
щення їх якості та різноманітна кількість більш комп$
лексних та складних моделей, що можуть показати
кращі результати. Таким чином, перспективами подаль$
ших досліджень є використання ансамблевих методів та
нейронних мереж при прогнозуванні довгострокової
ціни реалізації; оптимізація методів та моделей для от$
римання кращих результатів при короткостроковому
(до 1 року) або середньостроковому прогнозуванні (до
3 років); використання додаткових факторів у разі про$
гнозування.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Побудова якісних прогнозів та фінансових моделей
щодо майбутніх доходів підприємств є однією із умов
створення ефективної стратегії розвитку підприємств.
У такий спосіб можливо буде підняти конкурентоспро$
можність українських компаній на світовій арені, зни$
зити ризики для внутрішніх та зовнішніх інвесторів та
підвищити якість продукції. Таким чином, використан$
ня якісніших методів прогнозування є одним з найваж$
ливіших факторів швидкого та стабільного розвитку
підприємств.
Використання навіть найпростіших математичних
моделей дозволяє отримати кращі результати порівня$
но з найбільш розповсюдженими в Україні методами
інфляції та експертних прогнозів. Крім того, для їх ви$
користання не потребується значна кількість високок$
валіфікованих кадрів чи якісного апаратного та про$
грамного забезпечення. Завдяки використанню хмарних
сервісів чи таких спеціалізованих сервісів, як google
colab, існує можливість швидко і дешево провести не$
обхідні розрахунки.
Методи та моделі, що згадуються у досліджені, мож$
на використовувати не лише для таких провідних галу$
зей економіки, а й для інших галузей економіки та сфер
бізнесу. Наприклад, їх доцільно використовувати при
побудові фінансових моделей під час оцінки вартості
підприємств або при визначені ціни реалізації/закупівлі
в металургійному секторі.
Як зазначалося раніше, дані методи та моделі є найп$
ростішими з усіх можливих варіантів, через необхідність
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ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
V. Martynenko,
PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute of Accounting,
Analysis and Audit, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine

PREREQUISITES FOR ENSURING THE EFFECTIVENESS OF STATE FISCAL POLICY
AT THE REGIONAL LEVEL

У статті досліджено тенденції динаміки основних податків, що забезпечують понад 80% надходжень
до місцевих бюджетів. Метою дослідження є розробка передумов забезпечення ефективності фіскальної
політики України на регіональному рівні з урахуванням впливу факторів макроекономічного розвитку.
Реалізовано вибірку показників макроекономічного розвитку, які найбільше впливають на власні поQ
даткові надходження до місцевих бюджетів. Проведено економікоQматематичне моделювання впливу:
випуску товарів і послуг на надходження від акцизного податку, доходів населення на надходження від
податку на доходи фізичних осіб та місцевих податків і зборів, валового прибутку, змішаного доходу на
надходження від податку на прибуток підприємств та плати за користування надрами. Одержано степеQ
неві залежності податкових надходжень до місцевих бюджетів від показників макроекономічного розQ
витку, які використано для розробки передумов забезпечення ефективності фіскальної політики на реQ
гіональному рівні.
The development of state fiscal policy must be effective. The main criterion for the effectiveness of fiscal
policy is the growing dynamics of tax revenues. The result of the effectiveness of fiscal policy at the regional
level is the financial autonomy of local budgets and a decrease in their dependence on topQlevel budgets in the
form of interQbudget transfers. Tax sources of revenues to local budgets in Ukraine, in addition to local taxes and
fees, are generated from such state taxes as excise tax, personal income tax, corporate income tax and subsurface
use fees. The article explores the trends in the dynamics of basic taxes, providing more than 80% of revenues to
local budgets. The aim of the study is to develop the prerequisites for ensuring the effectiveness of the Ukrainian
fiscal policy at the regional level, taking into account the influence of macroeconomic development factors.
Several scientific methods used in the article. Comparative analysis used for the ranking of tax revenues of local
budgets in size and structure. Factor analysis was used to identify factors and selection effects on tax revenues of
local budgets. The regression analysis was applied to formalize the impact of macroeconomic development factors
on the dynamics of tax revenues to Ukraine's local budgets. The author selected indicators of macroeconomic
development that most affect their own tax revenues in local budgets. Economic and mathematical modeling
was carried out: the impact of the release of goods and services on excise tax revenues, the impact of tax revenues
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on personal income and local taxes and fees, the effect of gross profit, mixed income on corporate income tax
and user charges bowels. The author received power equations of tax revenues to local budgets from indicators
of macroeconomic development, which were used to develop prerequisites for ensuring the effectiveness of fiscal
policy at the regional level. The practical value of the study lies in the universality of the methodological support
used to assess the effectiveness of fiscal policy. The prospects for further research by the author will be the
forecasting of tax revenues to local budgets based on the obtained models.

Ключові слова: ефективність, фіскальна політика, податок, макроекономічний розвиток, податкові над
ходження, місцеві бюджети.
Key words: efficiency, fiscal policy, tax, macroeconomic development, taxation, state budget.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток фіскальної політики держави має бути
ефективним. Головним критерієм ефективності фіскаль$
ної політики є зростаюча динаміка податкових надход$
жень: на загальнодержавному рівні — до державного
бюджету, на регіональному — до місцевих бюджетів.
Результатом ефективності фіскальної політики на за$
гальнодержавному рівні є стійкість державних фінансів
і закладення основ для зростання національної еконо$
міки, а на регіональному — фінансова автономія місце$
вих бюджетів та зниження їх залежності від бюджетів
вищого рівня у формі міжбюджетних трансфертів.
Особливістю формування податкових надходжень до
місцевих бюджетів в Україні є те, що, крім місцевих по$
датків і зборів, важливими джерелами фінансових ре$
сурсів є частини таких загальнодержавних податків, як
акцизний збір, податок на доходи фізичних осіб, пода$
ток на прибуток підприємств та плата за користування
надрами. Саме тому дослідження передумов забезпе$
чення ефективності фіскальної політики держави на
регіональному рівні є актуальним з огляду на складність
процесу формування податкових джерел дохідної бази
місцевих бюджетів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Базовим теоретико$методологічним засадам та при$
кладним аспектам фіскальної політики присвячено праці
таких іноземних учених$економістів, як П. Рендахі (2016),
який оцінив вплив фіскальної політики на кризу безробіт$
тя [1], А. Карантунія (2018), який дослідив наслідки рекур$
сивної корисності, популярної специфікації переваг у мак$
рофінансуваннях для розробки оптимальної фіскальної
політики [2], М. Ейхенбаум (2019), який присвятив про$
блемі застосування фіскальної політики у боротьбі з ре$
цесією в умовах контрольованої стагнації та низьких ре$
альних процентних ставок [3]; а також вітчизняних —
С. Гасанов, В. Кудряшов і Р. Балакін (2014), які розробили
напрями формування фіскальної політики в умовах асо$
ціації України з ЄС [4], А. Вдовиченко (2013), який про$
аналізував параметри циклічності фіскальної та монетар$
ної політики в Україні [5], а також Т. Савченко (2015), який
дослідив дилему застосування дискреційних заходів та
правил (автоматичних механізмів) у економічній політиці
як одного з іманентних її протиріч [6] та інших. Забезпе$
чення ефективності фіскальної політики залишається ма$
ловивченою проблемою, вирішенню якої, розпочатому ав$
тором у працях [7; 8], присвячене це дослідження.

Таблиця 1. Динаміка і структура податкових надходжень до місцевих бюджетів України
впродовж 2004—2017 рр.

2004
44
0,22
12579
61,51
2005
64
0,23
16487
59,77
2006
64
0,17
22791
62,04
2007
82
0,15
34782
63,87
2008
105
0,16
45896
68,32
2009
350
0,56
44485
70,99
2010
695
0,98
51029
71,87
2011
908
1,20
54065
71,18
2012
1243
1,41
61066
69,21
2013
1359
1,47
64586
69,92
2014
159
0,18
62557
70,28
2015
7685
6,38
54921
45,59
2016
11628
6,81
78971
46,28
2017
13156
5,73
110653
48,22
Зміни у 2017 р.
+13112
+5,52
+98074
-13,30
(+/-), порівняно з
2004 р.
Джерело: сформовано за даними Державної казначейської
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136
192
309
443
400
478
390
358
443
675
260
4277
5879
6485
+6349

0,67
0,70
0,84
0,81
0,60
0,76
0,55
0,47
0,50
0,73
0,29
3,55
3,45
2,83
+2,16%

38
57
72
70
190
195
179
1445
1751
1205
1421
1019
1082
1103
+1065

0,19
0,21
0,20
0,13
0,28
0,31
0,25
1,90
1,98
1,30
1,60
0,85
0,63
0,48
+0,29

555
598
642
730
820
809
819
2550
5457
7314
8056
27041
42261
52587
+52032

% у доходах
бюджетів

Місцеві податки і
збори (МПЗ)

млн грн

% у доходах
бюджетів

Плата за
користування
надрами (ПКНм)

млн грн

% у доходах
бюджетів

Податок на прибуток
підприємств (ПППм)

млн грн

% у доходах
бюджетів

Податок на доходи
фізичних осіб (ПДФм)

млн грн

млн грн

Роки

% у доходах
бюджетів

Акцизний податок
(АПм)

2,71
2,17
1,75
1,34
1,22
1,29
1,15
3,36
6,18
7,92
9,05
22,44
24,77
22,91
+20,20

служби України [9].
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Таблиця 2. Порівняльна динаміка макроекономічних факторів податкових надходжень
місцевих бюджетів за 2004—2017 рр.

Роки
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Зміни у 2017 р., (+/-),
порівняно з 2004 р.
Середній приріст за рік (+/-),
%

Випуск товарів
та послуг в
основних цінах
(ВТП), млрд грн
872,3
1088,4
1301,2
1716,7
2276,8
2137,8
2594,8
3148,0
3347,6
3375,9
3354,0
4189,2
5058,3
6255,4
+5383,1
+15,1

274,2
381,4
472,1
623,3
845,6
894,3
1101,2
1266,8
1457,9
1548,7
1516,8
1772,0
2051,3
2652,1
+2377,9

Ставка податку
на доходи
фізичних осіб
(СПДФ), %
13
13
13
15
15
15
15
18
18
18
19,5
19,5
19,5
19,5
+6,5

Валовий
прибуток,
змішаний дохід
(ВПД), млрд грн
152,5
168,8
202,0
281,0
360,8
346,7
410,6
478,8
536,5
569,6
647,8
895,0
1142,2
1345,9
+1193,4

Ставка податку
на прибуток
підприємств
(СППП), %
30
25
25
25
25
25
25
23
21
19
18
18
18
18
-12

+17,6

х

+16,8

х

Річні доходи
населення
(РДН), млрд грн

Джерело: сформовано та проведено розрахунки за даними Державної служби статистики України [10] та Державної казна
чейської служби України [9].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є розроблення передумов забезпечен$
ня ефективності фіскальної політики держави на регіо$
нальному рівні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Досліджуючи особливості реалізації фіскальної
політики України на регіональному рівні, проведемо
аналіз динаміки та структури податкових надходжень
до місцевих бюджетів України в розрізі основних бюд$
жетоутворювальних податків. Варто зазначити, що, крім
місцевих податків і зборів, дохідну частину місцевих
бюджетів формують надходження частини коштів від
4 загальнодержавних податків: акцизного, на доходи
фізичних осіб, на прибуток підприємств, плати за кори$
стування надрами (табл. 1).
З даних, наведених у табл. 1, видно, що упродовж
2004—2017 рр. надходження до місцевих бюджетів від
аналізованих податків суттєво збільшилися. Так, обсяг
надходжень від акцизного податку збільшився у 299 ра$
зів або на 13,1 млрд грн, за середньорічного приросту
+50,3%. Надходження від податку на доходи фізичних
осіб збільшилися у 9 разів або +98 млрд грн, за серед$
ньорічного приросту +16,8%. Надходження від податку
на прибуток підприємств зросли у 48 разів або +6,3 млрд
грн, за середньорічного приросту +31,8%. Надходжен$
ня від плати за користування надрами зросли у 29 разів
або на 1 млрд грн, за середньорічного приросту +27,2%.
Варто відзначити і збільшення надходжень від місцевих
податків і зборів у 2017 році, порівняно з 2004 роком, у
95 разів або на 52 млрд грн, за середньорічного прирос$
ту +38,4%.
Сумарні податкові надходження у 2004 році, як
свідчать дані, наведені у таблиці 1, склали 65,3% доходів
місцевих бюджетів (без урахуванням міжбюджетних
трансфертів), у тому числі від акцизного податку —
0,2%, податку на доходи фізичних осіб — 61,5%, подат$
ку на прибуток підприємств — 0,7%, плати за користу$
вання надрами — 0,2%, місцевих податків і зборів —
2,7%. У наступні роки частка податкових надходжень у
власних доходах місцевих бюджетів щороку зростала,
сягнувши 80,2% на кінець 2017 року, в тому числі: част$
ка акцизного податку зросла на 5,5% і склала 5,7%; час$
тка податку на доходи фізичних осіб зменшилася на
13,3%, склавши 48,2%; частка податку на прибуток
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підприємств зросла на 2,2%, сягнувши 2,8%; частка пла$
ти за користування надрами зросла на 0,3% і склала
0,5%; найбільший приріст забезпечили місцеві податки і
збори (+20,2%), частка яких становила 22,9%. Варто за$
значити, що найбільший приріст в надходженнях від місце$
вих податків і зборів було забезпечено впродовж 2014—
2017 рр. — період реалізації реформи децентралізації.
У ході проведеного дослідження виникає потреба
щодо визначення макроекономічних факторів, які
спричинили виявлені зміни в динаміці та структурі по$
даткових надходжень до місцевих бюджетів України
впродовж 2004—2017 рр. Для факторного аналізу бюд$
жетоутворювальних податків місцевих бюджетів до$
цільно взято такі показники:
— випуск товарів та послуг в основних цінах для ак$
цизного податку;
— доходи населення та податкову ставку для подат$
ку на доходи фізичних осіб;
— валовий прибуток, змішаний дохід та податкову
ставку для податку на прибуток підприємств;
— валовий прибуток, змішаний дохід для плати за
користування надрами;
— доходи населення для місцевих податків і зборів.
Результати відбору факторів, що найбільше вплину$
ли на динаміку і структуру бюджетних надходжень від
найбільших бюджетоутворювальних податків: акцизно$
го податку, ввізного мита, податку на доходи фізичних
осіб, податку на прибуток підприємств, місцевих
податків і зборів та плати за користування надрами
(понад 80% власних надходжень місцевих бюджетів у
2017 році), наведено у таблиці 2.
Дані, наведені у таблиці 2, демонструють спад ста$
тистичних значень аналізованих макроекономічних по$
казників за підсумком 2009 року унаслідок світової
фінансової кризи ($6,1% випуску товарів та послуг в ос$
новних цінах, $3,9% валового прибутку, змішаного до$
ходу) та кризи 2013—2014 рр., спричиненої окупацією
територій АРК і частини Донецької та Луганської об$
ластей, а також веденням військових дій ($0,6% випуску
товарів та послуг в основних цінах, $2,1% річних доходів
населення у 2014 році). Не зважаючи на виявлені нега$
тивні наслідки криз, в цілому за досліджуваний період
2004—2017 рр. зафіксовано такі середньорічні прирос$
ти: +17,6% річних доходів населення і +16,8% валового
прибутку, змішаного доходу. Також за досліджуваний
період ставка податку на доходи фізичних осіб була
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Таблиця 3. Вихідні дані для моделювання
впливу показників макроекономічного розвитку на податкові надходження
до місцевих бюджетів України за 2004—2017 рр.

Роки

Натуральні логарифми показників*:
ПДФм

АПм

ПППм

ПКНм

МПЗ

ВТП

РДН

СПДФ

ВПД

СППП

2004

3,784

9,440

4,913

3,638

6,319

6,771

5,614

2,565

5,027

3,401

2005

4,159

9,710

5,257

4,043

6,394

6,992

5,944

2,565

5,129

3,219

2006

4,159

10,034

5,733

4,277

6,465

7,171

6,157

2,565

5,308

3,219

2007

4,407

10,457

6,094

4,248

6,593

7,448

6,435

2,708

5,638

3,219

2008

4,654

10,734

5,991

5,247

6,709

7,731

6,740

2,708

5,888

3,219

2009

5,858

10,703

6,170

5,273

6,696

7,668

6,796

2,708

5,848

3,219

2010

6,544

10,840

5,966

5,187

6,708

7,861

7,004

2,708

6,018

3,219

2011

6,811

10,898

5,881

7,276

7,844

8,055

7,144

2,890

6,171

3,135

2012

7,125

11,020

6,094

7,468

8,605

8,116

7,285

2,890

6,285

3,045

2013

7,215

11,076

6,515

7,094

8,898

8,124

7,345

2,890

6,345

2,944

2014

5,069

11,044

5,561

7,259

8,994

8,118

7,324

2,970

6,474

2,890

2015

8,947

10,914

8,361

6,927

10,205

8,340

7,480

2,970

6,797

2,890

2016

9,361

11,277

8,679

6,987

10,652

8,529

7,626

2,970

7,041

2,890

2017

9,485

11,614

8,777

7,006

10,870

8,741

7,883

2,970

7,205

2,890

Примітка: * Позначення показників взято з таблиць 1—2.
Джерело: розрахунки автора за даними, наведеними у таблицях 1—2.

збільшена на 6,5%, а податку на прибуток підприємств,
навпаки, зменшена на 12%.
Проведемо вибір форми зв'язку між факторними та
результуючими ознаками в моделях податкових надход$
жень до місцевих бюджетів. За вихідними офіційними
статистичними даними факторних і результуючих оз$
нак бюджетоутворювальних податків місцевих бюд$
жетів, проведемо економіко$математичне моделюван$
ня, в результаті якого буде одержано рівняння степе$
невих функцій, загальний вигляд якої наступний:
(1),
де y — результуюча ознака (у нашому випадку
річний обсяг податкових надходжень до місцевих бюд$
жетів від одного із 5 податків);
x1, x2, …, xn — факторні ознаки, кількість яких від 1 до
n (у нашому випадку фактори макроекономічного роз$

витку податкових джерел формування фінансових ре$
сурсів місцевих бюджетів);
β1, β2, …, βn — параметри рівняння, або коефіцієнти
регресії, або коефіцієнти еластичності, які показують,
на скільки % зміниться результуюча ознака при зрос$
танні відповідної факторної ознаки на 1%;
β0 — константа (значення результуючої ознаки при
рівності параметрів рівняння 0) [8, с. 149—150].
Отже, використовуючи формулу (1), проведемо еко$
номіко$математичне моделювання впливу показників
макроекономічного розвитку (див. табл. 2) на обсяги по$
даткових надходжень до місцевих бюджетів від основ$
них бюджетоутворювальних податків (див. табл. 1). Для
цього необхідно здійснити перетворення статистичних
значень показників у натуральні логарифми (табл. 3).
За даними, наведеними у таблиці 3, використовую$
чи надбудову Excel "Аналіз даних", моделюємо степе$

Таблиця 4. Результати моделювання степеневих залежностей
основних власних податкових надходжень місцевих бюджетів від показників
макроекономічного розвитку

Факторна ознака
Константа
Випуск товарів та послуг в
основних цінах (ВТП), млрд
грн
Річні доходи населення
(РДН), млрд грн
Ставка податку на доходи
фізичних осіб (СПДФ), %
Валовий прибуток, змішаний
дохід (ВПД), млрд грн
Ставка податку на прибуток
підприємств (СППП), %
R2
F-тест
F-критичне

Акцизний
податок (АПм)

Податок на
доходи фізичних
осіб (ПДФм)

Результуюча ознака:
Податок на
прибуток
підприємств
(ПППм)
0,0002

Плата за
користування
надрами (ПКНм)

Місцеві податки
і збори (МПЗ)

0,005

0,0008

1,2 · 10-8

1

3,12

х

х

х

х

х

0,37

х

х

2,2

х

2,91

х

х

х

х

х

1,87

1,833

х

х

х

1,25

х

х

0,813
52,2
4,747

0,999
10560,7
3,982

0,736
15,3
3,982

0,750
36,1
4,747

0,755
37,0
4,747

Джерело: розрахунки автора за даними, наведеними у табл. 3.
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неві залежності таких основних власних податкових
надходжень місцевих бюджетів від макроекономічних
факторів:
— акцизного податку від обсягу випуску товарів та
послуг в основних цінах;
— податку на доходи фізичних осіб від річного об$
сягу доходів населення та податкової ставки;
— податку на прибуток підприємств від валово$
го прибутку, змішаного доходу та податкової став$
ки;
— плати за користування надрами від валового при$
бутку, змішаного доходу;
— місцевих податків і зборів від доходів населення.
Результати моделювання зведемо у таблиці 4.
З даних, наведених у таблиці 4, видно, що одержані
степеневі залежності є статистично значущими і дос$
товірними, оскільки спостережувані значення F$кри$
терію перевищують критичні в декілька разів, всі кое$
фіцієнти детермінації R 2 > 0,5. Економічна інтерпре$
тація моделей наступна: при зростанні випуску товарів
та послуг в основних цінах на 1% обсяг надходжень від
акцизного податку до місцевих бюджетів збільшуєть$
ся на 3,1%; у разі зростання річних доходів населення
на 1% обсяг надходжень від податку на доходи фізич$
них осіб збільшується на 0,37%, зростання податкової
ставки на 1% спричиняє збільшення обсягу надходжень
від податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюд$
жетів на 2,9%; у разі зростання валового прибутку,
змішаного доходу на 1% обсяг надходжень від подат$
ку на прибуток підприємств збільшується на 1,9%, зро$
стання податкової ставки на 1% спричиняє збільшен$
ня обсягу надходжень від податку на прибуток
підприємств до місцевих бюджетів на 1,25%; у разі зро$
стання валового прибутку, змішаного доходу на 1%
обсяг надходжень від плати за користування надрами
до місцевих бюджетів збільшується на 1,8%; у разі зро$
стання обсягу доходів населення на 1% обсяг надход$
жень до місцевих бюджетів від місцевих податків
збільшується на 2,2%.
ВИСНОВКИ
Отже, за результатами проведеного дослідження,
пропонуються такі основні передумови забезпечення
ефективності фіскальної політики України на регіональ$
ному рівні. По$перше, надходження до місцевих бюд$
жетів від акцизного податку зростуть на 6,2 млрд грн
(+47,1%) за умови середньорічного зростання обсягу
випуску товарів та послуг в основних цінах на 15,1%. По$
друге, обсяги надходжень до місцевих бюджетів від по$
датку на доходи фізичних осіб можуть збільшитися на
7,2 млрд грн (+6,5%), а від місцевих податків і зборів —
на 20,4 млрд грн (+38,7%), у разі зростання річних до$
ходів населення на 17,6%. По$третє, забезпечити над$
ходження від податку на прибуток підприємств в обсязі
2 млрд грн (+31,4%), а від плати за користування надра$
ми — 339,7 млн грн (+30,8%) — можливо за умови зрос$
тання валового прибутку, змішаного доходу на 16,8%.
Загальний приріст податкових надходжень до місцевих
бюджетів, у випадку збереження існуючих тенденцій ди$
наміки макроекономічного розвитку, може скласти
близько 20%, що свідчить про існування суттєвого по$
тенціалу забезпечення ефективності фіскальної політи$
ки України на регіональному рівні. Перспективами по$
дальших розвідок автора стане прогнозування подат$
кових надходжень до місцевих бюджетів на основі одер$
жаних моделей.
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FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INSTABILITY

Розглянуто суть фінансових ресурсів, особливості їх формування. Систематизовано теоретичні поQ
гляди на визначення поняття "фінансові ресурси", досліджено характерні риси, класифікації та джерела
формування фінансових ресурсів.
Розглянуто та проаналізовано динаміку складу та структури фінансових ресурсів підприємств, диQ
наміку показників прибутковості підприємств України у порівнянні з підприємствами сільського, лісоQ
вого та рибного господарств. Також було виділено особливості галузі сільського господарства.
Виокремили чинники впливу на фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств, основQ
них постачальників запозичених джерел фінансових ресурсів для аграрних підприємств.
Запропонували можливі джерела формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств,
також найбільш вигідні джерела залучення фінансових ресурсів у сучасних умовах.
Також нами було розглянуто позитивні та негативні сторони банківських кредитів та їх динаміка для
всіх підприємств України та підприємств сільського, лісового та рибного господарств окремо.
The essence of financial resources, peculiarities of their formation are considered. Theoretical views on
definition of the term "financial resources" are systematized, characteristic features, classifications and sources
of formation are investigated.
Dynamics and structure of composition of financial resources of enterprises, dynamics of indicators of
profitability of Ukrainian enterprises in comparison with enterprises of agriculture, forestry and fisheries are
considered and analyzed. The features of agriculture were also highlighted.
The factors of influence on the financial support of agricultural enterprises, the main suppliers of borrowed
sources of financial resources for agricultural enterprises, internal factors of enterprise efficiency were singled
out.
Possible sources of formation of equity of agricultural enterprises were offered. And also the most profitable
sources of attraction of financial resources.
We also considered the positive and negative aspects of bank loans and the dynamics of their growth for all
enterprises of Ukraine and enterprises of agriculture, forestry and fisheries separately.

www.economy.in.ua

57

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Successful businesses and organizations must pay sufficient attention to all areas of activity. One of the most
important aspects of the work of any enterprise or organization irrespective of industry, ownership, organizational
form and size is the financing of its needs. Due to the recent changes in the economic and financial spheres in
Ukraine, managers have to think about changing approaches to the choice of funding sources.
In today's context, conscious financial policymaking cannot be overlooked. Raising any funds without impact
analysis, as it was before, is already an illicit luxury for owners and managers. Therefore, special attention is
needed to study the nature of financial resources.
We have identified possible sources of agricultural capital formation, the most profitable sources of attracting
financial resources. Consider the positives and negatives of bank loans and the dynamics of their growth in
Ukraine. Identified the features of financial resources as an economic category.

Ключові слова: фінансові ресурси, джерела формування фінансових ресурсів, прибуток, кредит, зобов'я
зання.
Key words: financial resources, sources of financial resources formation, profit, credit, liabilities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Підприємства та організації для успішної роботи по$
винні приділяти достатньо уваги всім напрямам діяль$
ності. Одним із найважливіших аспектів роботи будь$
якого підприємства або організації незалежно від га$
лузі, форми власності, організаційно$правової форми
та розміру є фінансування його потреб. Через те, що
економічні та фінансові сфери в Україні зазнали знач$
них змін за останній час, керівники змушені замислю$
ватися над зміною підходів щодо вибору джерел фінан$
сування.
У сучасних умовах не можна не приділяти увагу роз$
робленню усвідомленої фінансової політики. Залучен$
ня будь$яких коштів без аналізу наслідків, як це було
раніше, вже є недозволеною розкішшю для власників і
менеджерів. Тому зараз особливої уваги потребує ви$
вчення сутності фінансових ресурсів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Поняття фінансових ресурсів розглядали в своїх
працях такі вчені: О. Василик, О. Філімоненков, В. Опа$
рін, А. Чупіс, П. Лайко, Мних М., Поддєрьогін А., Білик
М., Буряк Л., Корецький М., Кашенко О. та інші. Їх ро$
боти присвячені вивченню теорії фінансових ресурсів.
Однак деякі аспекти вище визначеного питання потре$
бують подальших досліджень забезпечення формуван$
ня фінансових ресурсів.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд динаміки та структури скла$
ду фінансових ресурсів підприємств, динаміки показ$
ників прибутковості підприємств України, виокремлен$
ня чинників впливу на фінансове забезпечення сільсько$
господарських підприємств.
Виявити можливі джерела формування власного ка$
піталу сільськогосподарських підприємств, найбільш
вигідні джерела залучення фінансових ресурсів. Роз$
глянути позитивні та негативні сторони банківських кре$
дитів та динаміку їх зростання в Україні.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Фінансові ресурси є багатоаспектним поняттям,
підходи до визначення якого, на думку різних авторів,
значно розрізняються. Розглянемо поняття і сутність
фінансових ресурсів.
У науковій економічній літературі можна знайти ба$
гато різних тлумачень поняття фінансових ресурсів, але
єдиної думки в літературі досі немає.
Фінансові ресурси — це сукупність всіх грошових
коштів, які є в розпорядженні держави, підприємств,
організацій, установ для формування необхідних акти$
вів з метою здійснення всіх видів діяльності як за раху$
нок доходів, накопичень і капіталу, так і за рахунок
різного виду надходжень.
О. Василик та О. Філімоненков визначають фінан$
сові ресурси як грошові накопичення і доходи, що ство$
рюються у процесі розподілу та перерозподілу валово$
го внутрішнього продукту й зосереджуються у відпо$
відних фондах для забезпечення безперервності розши$
реного відтворення та задоволення інших суспільних
потреб.
В. Опарін, А. Чупіс охарактеризували фінансові ре$
сурси як всі кошти, що знаходяться в розпорядженні
підприємства і спрямовані в основні засоби та обігові
кошти підприємства.
Найширше розкриває поняття фінансових ре$
сурсів П. Лайко як сукупність грошових коштів у фон$
довій, не фондовій або матеріальній формі, які при$
значені для виконання зобов'язань, здійснення поточ$
них витрат і витрат на забезпечення розширеного
відтворення.
До характерних рис фінансових ресурсів як еконо$
мічної категорії відносять:
— обмежена мобільність;
— джерело доходу;
— об'єкт економічного управління;
— систематичний вплив фактору ризику;
— специфічні правила формування та використан$
ня суб'єктами господарювання різних організаційно$
правових форм;
— об'єкт купівлі$продажу, права власності та роз$
порядження;
— трансформаційна здатність;
— цільовий характер використання;
— виробничий та інвестиційний ресурси.
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Рис. 1. Склад фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Фінансові ресурси підприємств — це їх власний та
залучений грошовий капітал, який вони використовують
для формування власних активів та здійснення вироб$
ничо$фінансової діяльності з метою отримання прибут$
ку.
В економічній теорії групування фінансових ре$
сурсів підприємства здійснюють за різними ознаками:
— за формою власності (приватні; колективні; дер$
жавні; комунальні; міжнародних організацій та юридич$
них осіб інших держав);
— за цільовим призначенням (на фінансування у зас$
нуванні підприємства, на розширення діяльності; ре$
фінансування; на санаційне фінансування);
— за формою виявлення (грошові фонди; кошти в
не фондовій формі);
— за способом формування (створені під час засну$
вання підприємства; створені за рахунок власних та при$
рівняних до них коштів; мобілізовані на фінансовому
ринку;держані у порядку розподілу грошових коштів);
— за напрямами використання (платежі державі,
інвесторам, кредиторам, страховим; інвестування в роз$
виток власного виробництва; інвестування в цінні папе$
ри; формування фондів споживання та нагромадження;
на благодійні цілі та спонсорство).
Найбільш поширеною для цілей аналізу є класифі$
кація за джерелами формування фінансових ресурсів:
на різних стадіях господарювання можуть бути власні,
позичені та залучені в грошовій чи матеріальній формі
надходження. Ми враховуємо матеріальні надходжен$
ня також, так як вони, за необхідності, в будь$який мо$
мент часу можуть бути перетворені в один із елементів
фінансових ресурсів. Всі джерела формування фінан$
сових ресурсів як власних, так і позичених та залуче$
них, поділяють на внутрішні та зовнішні (рис. 1).
Різниця між внутрішніми та зовнішніми джерелами
формування фінансових ресурсів у тому, що на етапі
формування підприємства можна сформувати фінансові
ресурси лише із зовнішніх джерел.

Склад власних та залучених, позичених фінансових
ресурсів підприємств України за 2012—2017 рр. зміню$
вався і дещо від підприємств сільського, лісового та риб$
ного господарства України (табл. 1).
Виходячи з таблиці 1, можна сказати, що загальна
сума фінансових ресурсів підприємства зросла майже в
2 рази, але основним джерелом їх формування був не
прибуток. Всі підприємства України за період з 2012 по
2017 рр. мали тенденцію до швидкого зниження нероз$
поділеного прибутку (майже у 15 разів) і, як результат,
збитки останні 4 роки. Сума позичених, залучених
коштів зросла на 3988,6 млрд грн, що підтверджує те,
що підприємствам катастрофічно не вистачає власних
коштів і вони змушені залучати зовнішні ресурси, у тому
числі загальна сума короткострокових кредитів банків
виросла в 1,7 рази.
Тим часом, підприємства сільського, лісового та
рибного господарств України мають більш позитивну
динаміку розвитку за 5 років. Фінансові ресурси вирос$
ли більш, ніж в 3 рази, в тому числі власні ресурси та$
кож виросли в 1,5 рази. Частка позичених, залучених
грошових коштів також виросла в 3,2 рази, у тому числі
і сума кредитів банків зросла в 3 рази.
Підприємства сільського, лісового та рибного гос$
подарства мають трохи кращу ситуацію з сумою влас$
них фінансових ресурсів, але тим не менш, мають тен$
денцію до зростання частки залучених. Тому можна
зробити висновок, що ці галузі мають досить високу
потребу в державних дотаціях та пільгах.
Таку тенденцію підтверджує і структура фінансових
ресурсів підприємств України (рис. 2), яка свідчить про
те, що частка власних коштів постійно зменшується і
тому менше рефінансування діяльності, не покращуєть$
ся матеріальна база і не забезпечується розширене
відтворення. З 2007 до 2017 року частка власного капі$
талу знизилась на 14,3 пункти. Ця тенденція є негатив$
ною, адже є показником того, що українські підприєм$
ства стають все більш залежними від зовнішніх джерел

Таблиця 1. Динаміка складу фінансових ресурсів підприємств, млрд грн

Показник
Фінансові ресурси всього
в т.ч. власні
з них: нерозподілений
прибуток (непокритий
збиток)
позичені, залучені
з них: коросткострокові
кредити банків
Фінансові ресурси всього
в т.ч. власні
з них: нерозподілений
прибуток (непокритий
збиток)
позичені, залучені
з них: коросткострокові
кредити банків

2012 р.

2013 р.

5419,7
1904,9
57,0

5712,3
1950,4
20,9

3514,7
317,0

3761,9
371,8

2014 р.

2015 р.

Підприємства України
5994,3
8073,8
1480,7
2288,7
-579,9
-893,8

2016 р.

2017 р.

Відхилення
2017 від
2012, +/-

9991,8
2445,8
-889,0

9961,8
2458,5
-854,3

4542,1
553,6
-911,3

7546,0
496,9

7503,3
541,1

3988,6
224,1

Підприємства сільського, лісового та рибного господарств України
276,7
313,1
390,6
685,8
1537,3
148,1
156,8
163,9
275,3
369,4
80,2
85,4
90,1
188,7
262,4

911,6
436,3
318,5

634,9
288,2
238,3

148,6
15,7

475,3
46,9

326,7
31,2
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156,3
22,3

4513,6
428,2

226,7
27,6

5785,0
455,7

410,5
27,8

1168,0
29,1
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Рис. 2. Динаміка структури фінансових ресурсів підприємств України, %

фінансування. Тобто частка позик та залучених коштів
за 10 років зросла на 14,3%. Складається враження, що
економічна та політична ситуація в країні не стимулює
українські підприємства проводити активну діяльність,
на відміну від підприємств сільського, лісового та риб$
ного господарств (рис. 3).
Галузь сільського господарства має низку особли$
востей, до яких можна віднести: сезонність, значна три$
валість виробничого циклу, висока потреба в кредитних
ресурсах, використання орендованої землі. Це, в свою
чергу, впливає на формування фінансових ресурсів.З
2012 по 2017 рр. частка власного капіталу майже не
змінилась ($5,7 в.п.).
Якщо порівнювати ці результати з результатами в
Україні загалом, то сільське, лісове та рибне господар$
ства мають більшу частку власного капіталу, ніж серед$
ньостатистичне українське підприємство. Але вони все

ж досить сильно залежать від зовнішніх джерел фінан$
сування.
Власні фінансові надходження можуть формувати$
ся в результаті внутрішніх грошових потоків у вигляді
чистого доходу від звичайної і амортизаційної надзви$
чайної діяльності та зовнішніх — вкладів засновників
(акціонерів), цільових надходжень, безоплатної фінан$
сової допомоги. Слід зазначити, що загальний розмір
чистого доходу суттєво не змінює величину власного
капіталу підприємства, оскільки в частині фонду замі$
щення відтворює його, а в частині чистого прибутку —
примножує.
Основним джерелом формування власних фінансо$
вих ресурсів є прибуток (табл. 2).
За останні 6 років сума чистого прибутку під$
приємств України зросла майже в 5 разів. Але необхід$
но враховувати той факт, що за цей період були роки,

Рис. 3. Динаміка структури фінансових ресурсів підприємств України сільського,
лісового та рибного господарств, %
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Таблиця 2. Динаміка показників прибутковості підприємств України

Показник
Всього підприємств України
Підприємств сільського, лісового та
рибного господарства
Всього підприємств України
Підприємств сільського, лісового та
рибного господарства

2012 р.
35,1
26,8
63,0
78,2

2013 р.

2014 р.

2016 р.

2017 р.

Відхилення
2017 р. від
2012 р., +/-

Чистий прибуток (збиток), млрд грн
-22,8
-590,1
-373,5

29,7

168,8

133,7

15,0

90,6

68,9

42,1

Доля підприємств, які одержали прибуток, %
65,0
65,5
73,3
73,0

72,4

9,40

86,2

8,00

79,8

21,5

84,1

коли всі підприємства України були у збитку. В галузі
сільського, лісового та рибного господарства таких ко$
ливань не спостерігалось.
Аналізуючи долю підприємств, які отримали прибу$
ток за 2012—2017 рр., бачимо, що відсоток підприємств
сільського, лісового та рибного господарства дещо ви$
щий за відсоток всіх підприємств України.
Динаміку рівня рентабельності (збитковості) роз$
глянуто на рисунку 4.
Всі підприємства України з 2013 по 2016 рік мають
від'ємну рентабельність. І тільки з 2016 року вона поча$
ла зрости. Тим часом, підприємства сільського, лісово$
го та рибного господарства мають більший рівень рен$
табельності, який за досліджуваний період не був
від'ємним. Пік рентабельності цих підприємств був у
2015 році, останні роки тенденція показника до знижен$
ня.
У складі зовнішніх джерел формування власних
фінансових ресурсів основне місце належить залучен$
ню підприємством додаткового пайового (шляхом до$
даткових внесків учасників) або акціонерного (шляхом
додаткової емісії й реалізації акцій) капіталу.
Залучені кошти підприємство отримує як відстрочку
платежу за окремими видами зобов'язань: перед госпо$
дарськими партнерами, засновниками, працівниками,
бюджетом, державними цільовими фондами тощо. Ці
засоби не є реальними грошовими надходженнями, але
це конкретна вартість, якою підприємство продовжує ко$
ристуватись ще протягом певного періоду, вона забез$
печує кругообіг і приносить доход. Такі кошти, зазвичай,
не обтяжують підприємство додатковою платою за їх ко$
ристування, проте надмірне застосування цього джере$
ла погіршує ділову репутацію підприємства. Позичені
кошти підприємство отримує у вигляді позик фінансо$
во$кредитних установ або на фінансовому ринку. Вони
надаються на конкретний строк, носять цільовий харак$
тер витрачання і за їх користування підприємство зобо$
в'язане здійснювати певну плату кредитору. Ці кошти
обтяжують позичальника величиною нарахованої плати
за кредит, але, якщо прибутковість від такого фінансу$
вання перевищує рівень позичкового процента, їх вико$
ристання є доцільним. Формування дієвого механізму за$
безпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарсь$
ких підприємств є багатовекторною проблемою з ураху$
ванням специфіки, взаємозумовленості та взаємозв'яз$
ку умов та факторів, що впливають цей процес.
До джерел формування залучених фінансових ре$
сурсів відносять довгострокові і поточні зобов'язання.
Всі вищеназвані джерела є зовнішніми джерелами
формування залучених та позичених фінансових ре$
сурсів. Водночас на підприємстві, згідно з чинним зако$
нодавством або установчих документів в процесі роз$
поділу прибутку можуть формуватися різні фонди рен$
табельності діяльності підприємства сільського, лісово$
го та рибного господарств., коштами яких підприємство
може тимчасово розпоряджатися: такі кошти можна
віднести до внутрішніх джерел формування позикових
фінансових ресурсів. І пов'язано це, скоріш за все, зі
зміною системи оподаткування сільськогосподарських
виробників.
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2015 р.

102,9

88,4

87,7

По таким ресурсам підприємство не має заборгова$
ності, a тимчасово має право розпоряджатися ними без
оплати. Крім того, направляючи їх в оборот, підвищуєть$
ся ефективність використання фінансових ресурсів.
Але у сучасних умовах значний негативний вплив на
ефективність використання ресурсів та роботу в ціло$
му має кризовий стан економіки України. Тому страте$
гічним завданням для підприємств має стати вдоскона$
лення системи фінансового забезпечення, в якій більшу
частку будуть мати власні джерела формування фінан$
сових ресурсів.
Аграрні підприємства сьогодні працюють в умовах
ризику і невизначеності, в тому числі спричинених
тісною взаємозалежністю економічного процесу відтво$
рення з природними (біологічними) процесами.
Сільськогосподарське виробництво здійснюється в
різних грунтово$кліматичних умовах, що безпосередньо
позначається на результатах господарської діяльності
підприємств і має наслідком (за інших однакових умов)
істотну диференціацію рівня їх економічного розвитку.
До чинників впливу на фінансове забезпечення
сільськогосподарських підприємств можна віднести:
— технологічні (низько ліквідні запаси, значні об$
сяги незавершеного виробництва та втрат продукції);
— природні (сезонність, урожайність, просторова
обмеженість, залежність від природно$кліматичних
умов);
— економічні (недостатня державна фінансова
підтримка, високі відсоткові ставки за кредитами, відда$
леність від фінансових установ);
— організаційні (значні ризики, висока тривалість
виробничого циклу, великий часовий розрив між вироб$
ництвом та реалізацією продукції).
У ринкових умовах у кожного підприємства значно
посилюється відповідальність перед власниками, інвес$
торами, кредиторами, державою щодо ефективного ви$
користання фінансових ресурсів. Таким чином, ефек$
тивність стає ключовим фактором підприємницького
успіху.
Ситуація з фінансового забезпечення галузі сіль$
ського господарства не впливає на поліпшення фінан$
сового стану та забезпеченості фінансовими ресурсами
підприємств галузі в останні декілька років. Недоско$
налістю державних програм дотацій та підтримки, гнуч$
кої системи оподаткування є те, що алгоритм виконан$
ня цих програм не є ідеальним, профільні органи вико$
навчої влади не мають налагодженого контакту між
собою, відсутній дієвий механізм збуту продукції. Тому
перспективні позитивні показники діяльності просто не
мають шансу на існування.
Враховуючи те, що діяльність будь$яких підприємств
спрямовано на виконання найважливішої функції —
життєзабезпечення. Тому ефективне використання
фінансових ресурсів є суттєвим інструментом впливу на
конкурентоспроможність. Згідно з даними, динаміка об$
сягу фінансових ресурсів сільськогосподарських під$
приємств України зросла.
Але слід мати на увазі, що аграрний сектор є ре$
сурсномісткою сферою, яка, до того ж, має сезонність,
широке використання оренди землі, значну тривалість
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Рис. 4. Динаміка рівня рентабельності (збитковості) усієї діяльності підприємств 2012—2017 рр., %

виробничого циклу та періоду окупності фінансових і
матеріальних ресурсів. Це є причиною підвищеної по$
треби підприємств у залученні фінансового капіталу для
подальшого функціонування на якісному технічному і
технологічному рівні.
До основних постачальників запозичених джерел
фінансових ресурсів для аграрних підприємств тради$
ційно відносять:
— комерційні банки та інші установи (надають кре$
дити у грошовій формі);
— постачальники (ресурси у матеріальній формі).
Залучення ресурсів у фінансовій формі (акції, об$
лігації, сертифікати тощо) в українській господарській
практиці майже не використовуються аграрними під$
приємствами.
Найважливішими внутрішніми факторами ефектив$
ності кожного підприємства є його ресурсозабезпе$
ченість і якість управління ресурсами. Фінансові ресур$
си, за рівнозначних умов зовнішнього середовища, мо$
жуть приносити різний економічний та соціальний
ефект. Загальноприйнятими показниками ефекту є
розмір загальних фінансових ресурсів та отриманого
чистого прибутку, обсяг валового доходу, величина за$
робітної плати працівників, рівень рентабельності та ін.
Основні економічні та соціальні результати госпо$
дарювання сільськогосподарських підприємств дають
підстави виявити наступну закономірність: авансуючи
у виробництво більший капітал, підприємства отриму$
ють більші доходи, мають більший прибуток і краще оп$
лачують працю працівників.
Логічно, що за рахунок власних коштів підприємства
формують основні засоби виробництва, а оборотні акти$
ви фінансуються переважно за рахунок короткостро$
кових позик та інших залучених ресурсів. Зрозуміло, що
більші обсяги вкладених у виробництво оборотних ак$
тивів (сировини, матеріалів та ін.) забезпечують ширші
обсяги виробництва і більші доходи. Водночас різниця
між рівнем рентабельності підприємства та ціною на за$
лучений чи позичений капітал може суттєво змінити
кінцевий результат.
Сільськогосподарська галузь є фондомісткою, ви$
сокоризиковою, низькорентабельною і, відповідно, не$
привабливою для потенційних інвесторів. Однак це
надзвичайно важлива галузь, у тому числі з точки зору
незамінності її продукції та відродження села. Гарне
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функціонування та стабільний економічний розвиток
сільськогосподарських підприємств здатні забезпечити
виконання економічних, соціальних і екологічних зав$
дань як підприємств, так і держави в цілому.
Одним із найлегших та дуже важливих джерелом по$
повнення обігових коштів в аграрній сфері є банківський
кредит. Саме аграрна сфера має вплив на процес креди$
тування, який пов'язаний із сезонністю продуктивної
діяльності сільгосппідприємств, здатністю рослинних і
тваринних організмів до самовідтворення, використан$
ням землі як основного виробничого ресурсу тощо. На$
давачі позичкових коштів, використовуючи майбутній
урожай як об'єкт кредитної застави, розуміють про кре$
дитні ризики, що зумовлені суттєвими розривами в часі
між вкладенням і надходженням коштів, надзвичайним
впливом на обсяги та якість продукції природних умов,
мінливістю майбутньої закупівельної ціни сільськогос$
подарської продукції. Окрім того, у сільському госпо$
дарстві виникають виробничі ризики, пов'язані з втра$
тами очікуваних обсягів продукції через захворювання
рослин і тварин.
Попит сільськогосподарських підприємств на
банківські кредити в Україні не може бути задоволений
через високі відсоткові ставки, обмежений спектр про$
позиції банківських кредитних послуг для аграрної сфе$
ри, неврахування специфіки галузі, низький рівень ка$
піталізації, втрати ліквідності банківської системи, опе$
раційні ризики банків у процесі співпраці з сільськогос$
подарськими виробниками.
Українські аграрії стикаються з проблемою надійно$
го забезпечення кредиту (банки вимагають хоча б дво$
кратного перевищення розміру позики), з вилученням
значної частини доходів на покриття високої вартості
кредитів. Це не дає впроваджувати інновації, призво$
дить до нераціонального використання земель та зни$
ження продуктивності угідь.
Водночас з початку 2015 року за неповні 2 роки сума
гривневих кредитів державних банків сільськогоспо$
дарським підприємствам зросла більш, ніж на 50%, іно$
земних банків майже на 90%, приватних банків на тре$
тину.
З ро стання по казника рі вня кредитування
сільськогосподарських підприємств у посткризово$
му періоді вказує на посилення позицій галузі на
ринку банківських кредитних послуг. Але все ж має
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місце деяке протиріччя: з одного боку, прискорене
нарощування загальних обсягів кредитування аграр$
ного сектора, а з іншого — сільськогосподарські
підприємства для зміцнення позицій в українській
економіці потребують залучення додаткових фінан$
сових ресурсів.
Попит на банківські кредити у малому та середньо$
му бізнесі викликаний зниженням відсоткових ставок,
у великому — потребами в оборотному капіталі та інве$
стиціях. Цей попит упродовж досліджуваного періоду
зростав на всі види кредитів, але найбільше — на корот$
кострокові та гривневі.
На нашу думку, доцільно було б розробити держав$
ну фінансову підтримку аграрного сектору за рахунок
компенсації кредитних ставок. Потужний прошарок
фінансово стабільних та прибуткових агропідприємств
забезпечуватиме покращення інвестиційного процесу в
країні, виступатиме привабливим суб'єктом кредитних
відносин. Адже за період 2010—2016 рр. збільшення бан$
ківського кредитування на 1 мільярд грн призвів до
збільшення виробництва продукції сільськогосподарсь$
кими підприємствами на 82 грн/га. Також необхідно
розвивати кредитну кооперацію задля підтримки мало$
го бізнесу.
Отже, важливу роль у механізмі фінансового забез$
печення аграрного сектора національної економіки по$
сідає раціонально організована система кредитування.
У цьому руслі важлива подальша імплементація прий$
нятих державою програмних документів з отримання
часткової компенсації відсоткових ставок за залучени$
ми кредитами та покращення кредитного клімату. Тен$
денції агрокредитування формуються під впливом низ$
ки чинників і спричиняють економічні і соціальні транс$
формації. Банківське кредитування сільгосппідприємств
у посткризовому періоді демонструє прискорене зрос$
тання, що позитивно позначається на продуктивності
галузі.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, в сучасних умовах практично кожне
підприємство стикається з проблемою формування
фінансових ресурсів. Про це свідчить і зниження їх при$
бутковості. А це, в свою чергу, обмежує власні джерела
формування фінансових ресурсів підприємств і спро$
можність виконання своїх зобов'язань. Тому в подаль$
шому формування фінансових ресурсів на підприєм$
ствах повинно супроводжуватися аналізом доцільності,
ефективності використання та оптимізацією їх струк$
тури.
Сільськогосподарська галузь є однією з найбільш
специфічних галузей через сезонність, значну три$
валість виробничого циклу, високу потребу в кредитних
ресурсах, використання орендованої землі та біологіч$
них ресурсів. Зараз сільськогосподарські підприємства
змушені формувати свої фінансові ресурси на невигід$
них умовах.
Але саме ця галузь є тою, що забезпечує продоволь$
чу безпеку країни в цілому. Тому вона дуже потребує
допомоги держави у вигляді дотацій, податкових пільг
тощо.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
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METHODICAL BASES FOR FORMATION OF AIRCOMPANY CLIENT
ORIENTED BUSINESS MODEL

У матеріалі наукової статті розглянуто комплексний підхід щодо формування бізнесQмоделі авіакомQ
панії, який базується на проведенні послідовного аналізу всіх її елементів і підготовці рішень щодо варіQ
антів змін. Визначено етапи формування клієнтоорієнтованої бізнесQмоделі авіакомпанії та надано їх
змістовну характеристику. Розглянуто комплексний підхід щодо формування бізнесQмоделі авіакомпанії,
визначено етапи формування клієнтоорієнтованої бізнесQмоделі авіакомпанії, обгрунтувано методичні
основи оцінювання конкурентоспроможності авіакомпанії, яка функціонує на базі сформованої клієнтоQ
орієнтованої бізнесQмоделі. Проаналізовано рівень якості надання авіаційних послуг. За допомогою меQ
тоду експертних оцінок обгрунтовано методичні основи оцінювання конкурентоспроможності авіакомQ
панії, яка функціонує на базі сформованої клієнтоорієнтованої бізнесQмоделі. Наведено умови викорисQ
тання результатів зазначеного оцінювання для прийняття управлінського рішення відносно подальшого
застосування або заміни бізнесQмоделі авіакомпанії.
The material of the scientific article discusses a comprehensive approach to the formation of an airline's
business model, which is based on a consistent analysis of all its elements and the preparation of decisions on
variants of changes. The stages of forming the customerQoriented business model of the airline are defined and
their meaningful characteristics are given. The complex approach to formation of the airline business model is
considered, the stages of formation of the clientQoriented business model of the airline are determined, the
methodical bases of the competitiveness assessment of the airline operating on the basis of the formed customerQ
oriented business model are substantiated. We are considering a comprehensive approach to the formation of a
business model, which is based on a consistent analysis of all its elements and the preparation of decisions on
variants of changes. The approach involves the author's method of transformation of the value chain of the
enterprise, based on the study of consumer expectations from each stage of their interaction with the airline. To
determine the prospects of increasing the competitiveness of an airline, under which a customerQoriented business
model is implemented, is proposed by predicting the values of market share, customer satisfaction and quality
of air services. In order to increase the efficiency of changes in business processes and structure, we propose to
use key customer satisfaction indicators to motivate, evaluate and control staff. The quality of aviation services
is analyzed. Using the method of expert appraisal, the methodological bases for assessing the competitiveness
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of an airline, which operates on the basis of a formed customerQoriented business model, are substantiated. The
conditions of use of the results of the mentioned evaluation for management decision regarding further application
or replacement of the airline business model are given.

Ключові слова: клієнтоорієнтована бізнесмодель, конкурентоспроможність, авіакомпанія, авіапослуги,
інтегральний показник, оцінювання.
Key word: customeroriented business model, competitiveness, air company, air services, integral indicator,
evaluation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблемам формування концепції бізнес$моделі ав$
іакомпанії в даний час приділяється підвищена увага як
зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Це пояс$
нюється тим, що для підвищення конкурентоспромож$
ності авіакомпанії найважливішим фактором сьогодні
стає наявність умов за якими клієнти надають перевагу
авіа послугам саме цієї авіакомпанії. Проте, механізми
формування клієнтоорієнтованої бізнес$моделі авіа$
компанії на методичному рівні не розглядаються.
Відсутні і методичні, підходи щодо визначення послідов$
ності формування такої бізнес$моделі. Тому актуаль$
ним постає питання забезпечення конкурентоспромож$
ності авіакомпанії на основі формування клієнтоорієн$
тованої бізнес$моделі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ПО ПРОБЛЕМІ
Процеси формування бізнес$моделей знаходяться
у площині наукових досліджень вітчизняних [1—5; 7; 8]
і зарубіжних науковців [6; 9—11]. Вагомий внесок у вив$
чення проблеми внесли Котельников В. [1], Мокринсь$
ка З.В. [2], Павелко В.Ю. [3; 4], Ревуцька Н.В. [5], Чух$
рай Н.І. [7], Шелест О.Б. [8].
Невирішена частина загальної проблеми. Однак, ок$
ремі теоретичні і практичні питання досі не отримали
комплексного наукового обгрунтування. Зокрема нате$
пер відсутні методичні засади перспективного оцінюван$
ня конкурентоспроможності авіакомпанії, яка функц$
іонує на основі сформованої клієнтоорієнтованої
бізнес$моделі.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — є визначення методичних засад оці$
нювання конкурентоспроможності авіакомпанії, в якій
сформовано клієнтоорієнтовану бізнес$модель.
Завдання дослідження:
розглянути комплексний підхід щодо формування
бізнес$моделі авіакомпанії;
визначити етапи формування клієнтоорієнтованої
бізнес$моделі авіакомпанії;
обгрунтувати методичні основи оцінювання конку$
рентоспроможності авіакомпанії, яка функціонує на
базі сформованої клієнтоорієнтованої бізнес$моделі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основну операційну діяльність авіакомпанії можна
представити у вигляді безлічі певним чином пов'язаних
бізнес$процесів, кожен з яких складається з деякого на$
бору різних в часі і просторі операцій із зазначенням
початку і кінця і точним визначенням входів і виходів.
Склад і правила виконання кожної операції в бізнес$
процесах визначені технологіями, інструкціями та інши$
ми регламентуючими документами. Бізнес$модель авіа$
компанії — це комплекс елементів внутрішнього та зов$
нішнього середовища, бізнес$процесів та бізнес$
функцій перевізника, що забезпечують його функціо$
нування на ринку в довгостроковій перспективі та от$
римання прибутку, реагуючи на зміни зовнішнього се$
редовища і є основою для формування конкурентних
переваг.
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Для автоматизації будь$якого процесу необхідно
створити його формалізоване опис за допомогою відпо$
відного вибору стандартизованих мов, правил, форматів
і т. д. Тобто повинна бути розроблена модель бізнес$
процесу. Модель бізнес$процесу повинна відображати
як послідовність операцій (напрямок робочих потоків),
так і події, в залежності від яких виконуються конкретні
ланцюжки операцій (бізнес$правила). Сукупність описів
бізнес$процесів (моделей) являє собою формалізовану
модель бізнес$діяльності всієї авіакомпанії, яка крім по$
будови алгоритмів керування може додатково викори$
стовуватися для:
— оптимізації організаційно$функціональної струк$
тури авіакомпанії;
— ефективної координації діяльності окремих
підрозділів, що реалізують наскрізні бізнес$процеси;
— перевірки повноти нормативної бази авіаком$
панії;
— прогнозування розвитку авіакомпанії.
Таким чином, бізнес$модель необхідна для того, щоб
управляти розвитком авіакомпанії систематично, дося$
гаючи вищого рівня ефективності її діяльності.
Процеси управління авіаперевезеннями безпосеред$
ньо пов'язані з отриманням, зберіганням, переробкою і
передачею інформації про значення їх різних показ$
ників. Сукупність інформації, що зберігається в базах
даних авіакомпанії такої інформації і процесів її оброб$
ки відповідно до заданих алгоритмів утворює інформа$
ційну модель системи управління авіаперевезеннями.
Один і той же інформаційний процес може викори$
стовуватися для опису ряду бізнес$процесів: наприклад,
інформація про завантаження рейсу може використо$
вуватися при скасуванні або модифікації рейсу; для
уточнення кількості, що замовляється харчування на
рейс; для оцінки ефективності (рентабельності) даної ав$
іаперевезення. Безліч інформаційних потоків при цьо$
му формують ІТ $інфраструктуру (інформаційну логі$
стику) авіакомпанії, яка є основою управління авіапе$
ревезеннями. Застосування різних аналітичних бізнес$
додатків дозволяє користувачам отримувати знання,
витягуючи і аналізуючи відповідні деталізовані дані про
кожного з підрозділів, оцінюючи і надаючи інформацію,
необхідну для кожного бізнес$процесу.
Основними комерційними бізнес$процесами авіа$
компанії є:
— планування мережі та розкладу;
— формування бюджету доходів і витрат авіапере$
везень;
— управління продажами;
— управління доходами;
— управління витратами;
— контроль виконання бюджету.
Кожен з перерахованих бізнес$процесів надає один
на одного вплив. Первинним, що задає стратегічну мету
авіакомпанії, є бізнес$процес планування маршрутної
мережі і розкладу. Даний бізнес$процес використовує
як зовнішні джерела даних (інформація про обсяги пе$
ревезень в галузі в цілому, про загальний розклад, про
частки ринку авіакомпаній$конкурентів і т. д.), Так і
внутрішні (статистика обсягів перевезень, середній
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
1. Визначення
діяльності
авіакомпанії та
постановка цілей

- визначаєтьсястратегіяавіакомпанії,
- розроблюється дерево цілей авіакомпанії

2. Визначення долі

– визначається портфель авіакомпанії;
– визначаються основні ринкові сегменти,
на яких буде працювати авіакомпанія

ринку та послуг

3. Трансформація

– визначаються ключові показники задоволеності

ланцюжка
створення вартості

– визначаються способи підвищення цінності для

клієнтів;
клієнтів за рахунок трансформації бізнес-процесів

4. Формування

– визначаються нові цілі діяльності співробітників і

організаційної
структури

– визначаються елементи структури, які повинні бути

5. Налаштування
систем управління

6. Закріплення
змін
в корпоративній
культурі

підрозділів, взаємодіючих з клієнтами;
організовані не за функціональним, а за ринковим
типом

– визначення співробітників, відповідальних
за поліпшення показників задоволеності клієнтів;
– закріплення показників для мотивації
співробітників

– закріплення змін, що відбуваються в
корпоративних цінностях;
– створення відповідного ставлення
до змін всередині підприємства

Рис. 1. Етапи формування бізнесSмоделі авіакомпанії

дохід на одного пасажира по лініях, типи і ємності пар$
ку повітряних суден (ПС), слоти, нормативні показни$
ки витрат і т. д.). На основі цих даних здійснюється про$
гноз попиту на авіаперевезення по лініях, формується
мережа маршрутів авіакомпанії і здійснюється опти$
мальна за критерієм прибутку (або за критерієм витрат)
розстановка повітряних суден по лініях. У стратегічно$
му плані визначаються напрямки розвитку маршрутної
мережі компанії, і оцінюється потреба в інвестиціях,
призначених для розвитку парку повітряних суден. Ре$
зультатом бізнес$процесу планування мережі та розк$
ладу є розклад рейсів авіакомпанії на сезон (навігацію).
У свою чергу розклад є джерелом вихідних даних
для бізнес$процесу формування бюджету. Так само на
цьому етапі використовується статистика обсягів пере$
везень, середній дохід на одного пасажира по лініях,
ємності парку повітряних суден, нормативні показники
витрат і обсяги продажів на лініях по точках продажів.
На основі цих даних формується бюджет доходів і вит$
рат по лініях. Потім на основі бюджету доходів по лініях
формується бюджет продажів.
На бізнес$процес управління продажами впливають
такі обмеження як агентська мережа авіакомпанії, че$
рез яку здійснюються продажі, і авіакомпанії$конкурен$
ти. Бізнес — процес управління продажами включає в
себе постійний контроль агентських угод, зміни рівнів
комісійних винагород агентам, планування укладення
угод з новими агентами і корпоративними клієнтами.
Важливу роль в бізнес$процесі управління продажами
грає моніторинг виконання бюджету продажів, на ос$
нові якого, в разі його невиконання або посилення ак$
тивності конкурентів, проводяться акції або перегляда$
ються умови агентських угод.
Особливу роль в безлічі бізнес$процесів управління
авіаперевезеннями відіграє управління доходами, по$
кликане максимізувати доходи авіакомпанії при обме$
женнях на існуючу агентську мережу і угоди з агента$
ми, наявну мережу представництв, а також при обме$
женнях IATA на використовувані тарифи. Для максимі$
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зації доходів в авіакомпанії існує кілька важелів, пов'я$
заних з тарифною політикою авіакомпанії, оптиміза$
цією завантаження рейсів, а також використанням тех$
нології перебронювання і захисту доходів.
Для бізнес$процесу управління витратами вхідними
даними є бюджет витрат, розклад і поточні витрати авіа$
компанії. Даний бізнес$процес включає в себе опера$
тивні зміни розкладу, контроль виконання бюджету
витрат і управління договорами з постачальниками по$
слуг сторонніх організацій.
Нами розглядається комплексний підхід до форму$
вання бізнес$моделі, який базується на проведенні по$
слідовного аналізу всіх її елементів і підготовці рішень
щодо варіантів змін. Підхід включає авторську методи$
ку трансформації ланцюжка створення вартості
підприємства, засновану на вивченні очікувань спожи$
вачів від кожної стадії взаємодії їх з авіакомпанією.
Основні етапи формування бізнес$моделі авіакомпанії
представлені на рис. 1.
Першим етапом формування бізнес$моделі авіаком$
панії є визначення цілей і її діяльності. На цьому етапі
керівники формулюють діяльність і разом з топ$менед$
жерами задають середньострокові і довгострокові цілі
авіакомпанії.
Довгострокові і середньострокові цілі і завдання по$
винні служити кроками на шляху до реалізації стратегії.
Діяльність і цілі авіакомпанії є базою для розробки стра$
тегії і формування бізнес$моделі авіакомпанії. Таким чи$
ном, на першому етапі закладаються основи бізнес$мо$
делі і стратегії авіакомпанії.
Другим етапом підходу до формування бізнес$мо$
делі авіакомпанії є
"визначення долі ринку та послуг". На цьому етапі
розробляється основа ринкової стратегії авіакомпанії,
а саме, визначається набір засобів, реалізація яких зро$
бить авіакомпанію більш конкурентоспроможною, а
також визначається найперспективніший ринковий сег$
мент, на якому авіакомпанія буде створювати, закріп$
ляти і розвивати свої конкурентні переваги.
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ІY
Y
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Таблиця 1. Шкала оцінювання рівня якості авіапослуги
Діапазон оцінок
Характеристика послуги
0
Вкрай низький рівень якості послуги (послуга не надається)
0,01-0,02
Низький рівень якості послуг, деякі послуги перебувають в зародковому стані
0,03-0,06
Рівень якості нижче за середній з тенденцією до погіршення
0,07-0,1
Середній рівень якості послуг з тенденцією до поліпшення
0,2-0,5
Рівень якості вище за середній
0,6-0,9
Якість надання послуги добра
1,0
Послуга надається на найвищому рівні

В розглянутому підході третім етапом формування
бізнес$моделі авіакомпанії є трансформація бізнес$про$
цесів в ланцюжку створення вартості.
Для цілей аналізу бізнес$процесів в даній методиці
пропонується розділити бізнес$процеси в ланцюжку
створення вартості на 2 блоки:
1. До першого блоку належать бізнес$процеси, в
рамках яких відбувається контакт з клієнтом: марке$
тинг, продажі, оформлення документів і т. д. Ці проце$
си безпосередньо впливають на цінність, створюваного
продукту для клієнта.
2. До другого блоку відносяться допоміжні бізнес$
процеси, які не можуть бути безпосередньо оцінені
клієнтами: процеси управління, розвитку, підтримання
інфраструктури і т. д.
Після трансформації ланцюжка створення вартості
здійснюється оптимізація структури авіакомпанії і сис$
теми управління, що сприятиме реалізації стратегії аві$
акомпанії за рахунок синхронізації всіх елементів
бізнес$моделі.
Тому на четвертому етапі формування бізнес$моделі
здійснюється формування організаційної структури ав$
іакомпанії, а також переглядаються функції співробіт$
ників, відділів, змінюється штатний розпис і т. д.
На п'ятому етапі "налаштування систем управління"
необхідно скоригувати системи управління відповідно
до нових цілей і функцій співробітників.
З метою підвищення ефективності впровадження
змін бізнес$процесів і структури в роботі пропонуєть$
ся використовувати ключові показники задоволеності
клієнтів для мотивації, оцінки та контролю персона$
лу.
Пропонований комплексний підхід формування
бізнес$моделі авіакомпанії повинен забезпечити:
1) створення клієнтоорієнтованої бізнес$моделі;
2) відповідність бізнес$моделі діючій стратегії авіа$
компанії;
3) зв'язок операційного рівня управління зі страте$
гічним;
4) підвищення конкурентоспроможності авіаком$
панії.
Визначати перспективи зростання конкурентоспро$
можності авіакомпанії, в умовах якої реалізується
клієнтоорієнтована бізнес$модель, пропонується шля$
хом прогнозування значень показників ринкової част$
ки, рівня задоволеності клієнтів та якості авіапослуг.
Перспективний інтегральний показник конкурен$
тоспроможності пропонується визначати за допомогою
наступної формули:

K =

∑

Aij × d j

n×∑ dj

(1),

де К — інтегральний показник конкурентоспромож$
ності авіакомпанії;
Aij — бальна оцінка i$го показника ( R z — показни$
ка ринкової частки; КП — комплексного показника
(індексу) задоволеності клієнтів; X — показника якості
авіапослуги) в j$групі показників конкурентоспромож$
ності;
dj— вага j$групи показників конкурентоспромож$
ності;
n — число показників конкурентоспроможності,
прийнятих у розрахунок.
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Прогнозне значення ринкової частки пропонуєть$
ся визначати методом експертних оцінок за наступною
формулою:
R z = α 1 Rik + α 2 Rin
(2).
де Rz— ринкова частка авіакомпанії на ринку авіа
послуг;
Rik — частка авіакомпанії на ринку авіаційних пере$
везень;
Rin — частка авіакомпанії на ринку інших авіапос$
луг;
α1, α2 — вагові коефіцієнти.
За результатами розрахунків отримуються значен$
ня в інтервалі від 0 до 1, які за необхідністю перерахо$
вуються у відсотки (шляхом помноження на 100%).
Індекс задоволеності клієнтів це комплексний по$
казник, що являє собою середньогеометричну величи$
ну добутку індексів задоволеності ціною авіапослуг у
вартісній і задоволеності кількістю (переліком) авіапос$
луг у натуральній оцінці, обчислених за один і той же
період:

K П = IWC ⋅ IVН

(3),
де КП — комплексний показник (індекс) задоволе$
ності клієнтів;
IWC — індекс задоволеності ціною авіапослуг у вар$
тісному вираженні (розраховується як відношення ціни
авіапослуги, що задовольняє клієнтів до фактичної
ціни; значення показника знаходиться в інтервалі від
0 до 1);
IVН — індекс задоволеності кількістю (переліком)
авіапослуг в натуральному вираженні (розраховується
як відношення кількості авіа послуг, яка влаштовує
клієнтів до фактичної кількості авіапослуг, що надають$
ся; значення показника знаходиться в інтервалі від 0 до
1).
Якість авіапослуги пропонується визначати на ос$
нові встановлення класу якості за наступною форму$
лою:
X =

∑X +
∑f
i

i

fi

(4),

де X — показник якості авіапослуги;
Хі — клас якості авіапослуги за і$м індикатором (і
= 1,2,..., n);
fi — вага і — го індикатора в загальній системі оці$
ночних показників.
У якості індикаторів пропонуються: безпека корис$
тування, комфортність, доступність, швидкість надан$
ня, культура обслуговуючого персоналу. Рекомендова$
ний інтервал оцінок від 0 до 0,2.
Рівень якості авіапослуг пропонується оцінювати на
основі розробленої шкали оцінювання, відповідно до
якої виділено 7 класів (табл. 1).
Питомі ваги показників конкурентоспроможності
(dj) встановлюються експертним методом і мають зна$
чення, що розташовані в інтервалі від 0 до 1, з врахуван$
ням того, що сума їх значень не повинна перевищувати
1.
Інтегральний показник конкурентоспроможності
авіакомпанії пропонується розраховувати як перспек$
тивний (до прийняття та реалізації рішення щодо фор$
мування клієнтоорієнтованої бізнес$моделі) і як фак$
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тичний (після формування та впровадження клієнто$
орієнтованої бізнес$моделі). За результатами порівнян$
ня перспективного та фактичного значень приймається
рішення про застосування сформованої бізнес$моделі
або про формування іншої. Перше рішення приймаєть$
ся у разі співпадіння значень або перевищення значен$
ня фактичного показника над перспективним. У разі
фактичного недосягнення значення перспективного
показника бізнес$модель визнається неефективною і
підлягає переформуванню.
ВИСНОВКИ
В сучасному висококонкурентному середовищі
здатність авіакомпаній до тривалого функціонування за$
лежить від того, наскільки продуманими є їх бізнес$мо$
делі з погляду створення споживчої цінності. Однак ви$
сока мінливість клієнтських потреб вимагає від авіаком$
паній постійного вдосконалення моделі ведення бізне$
су для утримання лояльності споживачів авіапослуг. Для
забезпечення ефективності використання сформованої
клієнтоорієнтованої бізнес$моделі авіакомпанії доціль$
но здійснювати оцінювання конкурентоспроможності
на основі розрахунку та порівняння перспективного та
фактичного значень інтегрального показника із подаль$
шим прийняттям управлінського рішення відносно ви$
користання зазначеної бізнес$моделі.
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SENSE CHARACTERISTIC AND FEATURES OF ACTIVITIES OF BANK INSTITUTIONS OF UKRAINE
AS ECONOMIC SUBJECTS

У статті наведено результати дослідження змістовної характеристики та особливостей діяльності банQ
ківських установ України як суб'єктів господарювання. Зокрема проаналізовано питання обумовленості
змістовної характеристики діяльності банків вимогами законодавства України. Встановлено, що
банківські установи діють в умовах досить жорсткого законодавчого та нормативного регламентування
їх діяльності з боку регулятора банківського ринку — Національного банку України. Це значною мірою й
визначає діяльність банків. Банки можуть надавати лише банківські й фінансові послуги та здійснювати
іншу діяльність виключно з переліку визначеного законом. У ході дослідження визначено позитивні та
негативні наслідки такої жорсткої регламентації діяльності банків. Окрім того, виявлено деякі невизнаQ
ченостей, що трапляються в трактуванні законодавчих вимог у тому числі й Національним банком УкQ
раїни.
The article presents the results of a study of the semantic characteristics and characteristics of the banking
institutions of Ukraine as business entities. A twoQtier banking system has been created in Ukraine, consisting of
the national bank of Ukraine and other banks. Today, there are 76 banks in Ukraine, of which 5 banks partial or
full ownership of the government, 21 banks are part of foreign banking groups, 50 banks are banks with private
capital. In addition to the above classification, the National Bank of Ukraine can classify (identify) a bank as
specialized, which entails a change in the requirements for such a bank. Also, the National Bank of Ukraine
determines systemically important banks, which can be provided with increased attention. During the study,
the issues of conditionality of the semantic characteristics of the activities of banks by the requirements of
Ukrainian legislation were analyzed. It has been established that banking institutions operate under conditions
of rather strict legislative and regulatory regulation of their activities by the regulator of the banking market —
the National Bank of Ukraine. A special law governing the activities of banks in Ukraine is the Law of Ukraine
"About Banks and Banking" dated December 7, 2000 No. 2121QIII. The law takes precedence over general
legislation and banks of Ukraine fulfill the requirements of general legislation only if they do not contradict the
requirements of a special law. The National Bank of Ukraine regulates the legal form of banks, the principles of
creation, activities, reorganization and liquidation of banks. There are requirements for the bank management
system, bank managers and their owners. This largely determines the activities of banks. Banks can provide only
banking and financial services and carry out other activities exclusively from the list specified by law. Also,
banks should inform the National Bank of Ukraine on a number of events. The study identified the positive and
negative consequences of such strict regulation of banks. In addition, a number of some uncertainties were found
that are encountered in the interpretation of legislative requirements, including the National Bank of Ukraine.
Ключові слова: банк, діяльність банку, банківське законодавство, регулювання діяльності банків, управл
іння банком, функції банків.
Key words: bank, bank activities, banking legislation, regulation of banks, bank management, functions of banks.
рактеристики та особливостей діяльності банківсь$
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ких установ України як суб'єктів господарювання.
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Банківські установи України є суб'єктами госпо$ АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Банки України перебувають під постійною підвище$
дарювання, що мають дещо специфічні властивості.
Актуальним питанням є визначення змістовної ха$ ною увагою дослідників та науковців, значну увагу пи$
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висуваються до наявного ста$
тутного капіталу, а для філії
іноземного банку необхідно
сформувати приписний капі$
тал, який повинен бути наданий
у вільно конвертованій валюті,
та того, що у випадку реєст$
рації філії іноземного банку
такий іноземний банк надає зо$
бов'язання відповідати по всіх
зобов'язаннях створеної ним
філії. Вимоги до розмірів зазна$
чених видів капіталу однакові.
Беручи до уваги вимогу Закону
України "Про банки і банківсь$
ку діяльність" про повну відпо$
Рис.1. Основні напрями, що визначаються
відальність материнського бан$
ку по зобов'язанням своєї філії
Джерело: розробка автора.
іноземні банки, розуміючи всі
ризики, відкривають в Україні окремі
банки (або купують уже наявні), але
не філії, тому що за такі установи, як
окремий банк вони не несуть відпов$
ідальності в повному обсязі його зо$
бов'язань. І на сьогодні, на скільки це
відомо автору, жодної філії інозем$
ного банку в Україні не було відкри$
то.
Закон України "Про банки і бан$
Рис. 2. Сфери застосування Закону України "Про банки і банківську діяльність"
ківську
діяльність" визначає основні
Джерело: розробка автора.
терміни, що використовуються в
танням визначення змістовної характеристики та особ$ ньому та дає ряд визначень, зокрема визначення понят$
ливостей діяльності банківських установ України як тя "банк", який є "юридичною особою, яка на підставі
суб'єктів господарювання приділили у своїх досліджен$ банківської ліцензії має виключне право надавати
нях М.В. Дубина [1], О.В. Гасій [2], М.В. Корнєєв [3], О.В. банківські послуги, відомості про яку внесені до Дер$
Надьон [4], С.В. Школьник [5] та інші.
жавного реєстру банків". З наданого у Законі України
"Про банки і банківську діяльність" визначення випли$
ває, що банком є лише визначеним спосбом зареєстро$
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Спираючись на актуальність питання визначення по$ вана юридична особа. Реєстрація здійснюється у спе$
дальшого розвитку фінансового ринку і банків України ціальному реєстрі — Державному реєстрі банків.
Визначення поняття "Державний реєстр банків" на$
можна сформулювати завдання дослідження, яке поля$
гає у визначенні змістовної характеристики та особли$ дано в цьому ж законі і наведено у такій редакції: "Дер$
востей діяльності банківських установ України як жавний реєстр банків — реєстр, що ведеться Національ$
ним банком України і містить відомості про державну
суб'єктів господарювання.
реєстрацію усіх банків".
У разі пошуку "Державного реєстру банків", як бази
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
даних, пошуковець може потрапити до "Довідника бан$
ДОСЛІДЖЕННЯ
ківських установ України, які мають банківську ліцен$
Банківські установи України є господарюючими су$ зію" [7]. У довіднику міститься інформація про всі ук$
б'єктами, що створені у відповідності до Закону Украї$ раїнські банки, яких на теперішній час налічується 76.
ни "Про банки і банківську діяльність" [6]. Зазначений Також на сайті Національного банку України можна
закон є основним законодавчим актом, що регулює знайти визначення самого терміну "Державний банкі$
діяльність банківських установ в Україні. Основні на$ вський реєстр", з посиланням на Закон України "Про
прями, що визначаються Законом України "Про банки банки і банківську діяльність" [8]. Однак, хоча на пер$
та банківську діяльність" наведено на рисунку 1.
ший погляд це дещо дивно, на інформаційному ресурсі
Метою Закону України "Про банки і банківську Національного банку України не вдалось знайти інфор$
діяльність" є:
мацію про те, чи базується "Довідник банківських уста$
— правове забезпечення стабільного розвитку і нов України, які мають банківську ліцензію" на даних
діяльності банків в Україні;
"Державного банківського реєстру", є ці два поняття
— створення належного конкурентного середови$ тотожними чи ні, а також не знайдено інформації про
ща на фінансовому ринку;
те як саме потрапити саме до "Державного банківсько$
— забезпечення захисту законних інтересів вклад$ го реєстру". Навпаки, Національним банком надається
ників і клієнтів банків;
пояснення, що зазначений довідник наведено виключ$
— створення сприятливих умов для розвитку еко$ но для інформаційних цілей і він не є "Державним реє$
номіки України та підтримки вітчизняного товаровироб$ стром банків".
ника.
У Законі України "Про банки і банківську діяль$
Сфери застосування Закону України "Про банки і ність", який фактично є спеціальним законодавчим ак$
банківську діяльність" наведено на рисунку 2.
том, який регулює діяльність банків, надано широкий
Банківська система України дворівнева, тобто скла$ перелік спеціальних термінів та встановлено змістовні
дається з Національного банку України та інших банків. характеристики та особливості діяльності банківських
До банків фактично прирівняні філії іноземних банків. установ України. Так, банки можуть створюватись
Водночас вимоги до філій іноземних банків практично виключно у формі акціонерного товариства та коопе$
ідентичні вимогам до українських банків, за винятком ративного банку. В практиці всі наявні банки є акціо$
того, що для банківської установи нормативні вимоги нерними товариствами.
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Як видно з рисунка 4, банки здійснюють лише чітко
визначений перелік видів діяльності. Банкам забороне$
но вести ризикову діяльність, що може загрожувати
інтересам вкладників та інших кредиторів. Банкам пря$
мо забороняється вести діяльність у сфері матеріаль$
ного виробництва або торгівлі, здійснювати страхуван$
ня. Водночас банки можуть торгувати пам'ятними чи
ювілейними монетами та виступати посередником між
страховими компаніями та страхувальниками.
До банків висувається досить багато вимог. Так, усі
операції повинні забезпечуватись методологічною ба$
зою, фіксуватись у спеціалізованих інформаційних си$
стемах (традиційно такі системи мають назву "операц$
ійний день банку" або ОДБ), банки чи не єдині суб'єкти
господарювання, що зводять баланс кожного дня і спря$
мовують його до Національного банку України також
на щоденній основі.
Банківські установи діють на специфічному банкі$
вському ринку, який у свою чергу є частиною фінансо$
вого ринку і виконують функції, притаманні цьому рин$
ку. Функції фінансового ринку включають:
— мобілізацію тимчасово вільних фінансових ре$
сурсів;
— розподіл акумульованих вільних коштів;
— прискорення обороту капіталу (активізація еко$
номічних процесів у державі);
— забезпечення умов для мінімізації фінансових ри$
зиків.
Мобілізація фінансових ресурсів відбувається за ра$
хунок залучення коштів населення та суб'єктів госпо$
дарювання. Таке залучення відбувається зазвичай на де$
позитні рахунки. Водночас частина залучених коштів
може знаходитись на поточних рахунках клієнтів. Де$
позитні рахунки забезпечують меншу рухливість нако$
пичених коштів і можливість їх вкладення у середньос$
трокові та довгострокові проекти. Розподіл акумульо$
ваних коштів значною мірою відбувається шляхом на$
дання їх у вигляді кредитів фізичним особам та суб'єк$
там господарювання. Кошти можуть також вкладатись
у цінні папери. Діяльність по накопиченню та перероз$
поділу коштів призводить до прискорення обороту ка$
піталу і активізації економічних процесів. Мінімізації
фінансових ризиків сприяє забезпечення банківського
нагляду та організація роботи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб.
ВИСНОВКИ
З проведеного дослідження витікає, що змістовною
характеристикою діяльності банківських установ Украї$
ни як суб'єктів господарювання є те, що вони, викорис$
товуючи інструментарій з переліку банківських і фінан$
сових послуг та чіткого переліку інших видів діяльності,
функціонують в інтересах власників з урахуванням прав
та інтересів вкладників та інших кредиторів. Особливі$
стю діяльності українських банків є те, що банки є вузь$
коспеціалізованими установами, що здійснюють досить
обмежений перелік видів діяльності та перебувають під
підвищеним контролем регулятора банківського ринку.
Вузька спеціалізація банківських установ спрямована на
підвищення професіоналізму. Однак обмеження мож$
ливостей банків вести більш широкий спектр видів діяль$
ності потенційно призводить до звуження можливос$
тей з отримання прибутків та забезпеченню життєздат$
ності банківських установ. Підвищений контроль, що
здійснюється по відношенню до діяльності банківських
установ з боку Національного банку України, сприяє
мінімізації ризиків, що несе в собі така діяльність. Од$
нак зарегульованість створює обмеження можливостей
банківських установ у створенні нових продуктів та ос$
воєнні нових видів діяльності, а необхідність постійно$
го звітування й проходження всіляких перевірок та на$
дання пояснень призводить до підвищення собівартості
надання фінансових послуг за рахунок необхідності
підтримання досить значного штату фахівців, діяльність
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яких спрямована на взаємодію з Національним банком
України. Також значною мірою банки здійснюють по$
середницьку діяльність, яка є корисною для економіки
в цілому, але несе в собі значний рівень ризику.
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ROLE AND PLACE OF THE FARM HOUSEHOLD IN PROFIT GENERATION OF RURAL FAMILY UNITS

Доведено, що значення доходів від ведення особистого селянського господарства вагомо зростає пеQ
ріоди економічних криз, чи військового стану в країні. У період масового безробіття, особливо в сільській
місцевості, особисте селянське господарство стало центром трудової активності працездатного населенQ
ня, важливим джерелом постачання необхідних продуктів харчування і грошових коштів.
Встановлено, що доходи від ведення особистих селянських господарств складається з двох основних
складових:
— грошові доходи від продажу сільськогосподарської продукції, виробленої в особистому підсобноQ
му господарстві та одержаної домогосподарством у порядку самозаготівлі;
— вартість спожитої продукції, одержаної з особистого підсобного господарства та від самозаготіQ
вель. При розрахунку цієї статті доходу виключаються матеріальні витрати на виробництво продукції
(транспортні витрати, витрати на купівлю кормів, сільськогосподарської техніки та обладнання, насіння,
добрив, засобів захисту рослин, ліків для худоби тощо). Цей показник також включає вартість одержаQ
них з особистого підсобного господарства продуктів харчування, алкогольних напоїв і тютюнових виQ
робів, подарованих родичам та іншим особам, а також вартість спожитих продуктів отриманих у порядQ
ку самозаготівель. Оцінка спожитих натуральних надходжень продуктів здійснюється за середніми цінаQ
ми купівлі відповідних товарів у звітному періоді.
Цілі реалізації сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами в різні
часи неоднакові. В умовах нормальних економічних умов вони реалізують надлишки виробленої проQ
дукції в своєму господарстві, у кризовий період їхня діяльність їхня діяльність має товарне спрямування.
Загалом, як свідчить аналіз основних елементів доходу від ведення ОПГ, особисте господарство насеQ
лення функціонує в основному заради забезпечення продуктами харчування всіх членів домогосподарQ
ства, тобто проявляється продовольча функція ОСГ. Проте у разі зростання величини сукупних грошоQ
вих доходів та оплати праці зокрема, частка в структурі сукупних доходів поступово знижується. Проте
воно не зникне, оскільки особисте підсобне господарство рівень доходів по інших статтях сімейного бюдQ
жету не дає змогу задовольнити матеріальні потреби передусім сільського населення в повному обсязі.
It is proved that the value of profit gained from the farm household is radically increasing during economic
crisis or martial law. In the period of total unemployment, especially in the rural area, farming becomes the main
business activity of the working people as well as an important source of income and food.
The revenue from farm households was found to consist of two key elements:
— Cash income from the marketing of farming products which are produced on the farm and received from
the storing up in the household;
— Cost of the consumed products, received from the farm household and storing up.
— While estimating this revenue item, tangible production costs is excluded (expenses for transport, purchase
of fodder, agricultural machinery and equipment, seeds, fertilizers, plant protecting agents, medicine for livestock,
etc.) This item also includes cost of the food stuff produced in the household, alcohol drinks and tobacco, presented
to the family members or other people, and cost of the consumed stored products. The estimate of the consumed
homegrown produce is done according to average procurement price of the definite goods in the reporting period.
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The objectives of marketing of the grown produce by the households are different in different times. Under
good economic conditions the surplus of agricultural products from the farm household is sold, while in an
economic crisis, the activity of a farm household is directed towards pure marketing.
On the whole, according to the analysis of the main elements of profit from the household, house farming is
operated due to providing family members with the foodstuff, that is food based function is observed in this case.
But with the increase of the amount of the joint money income and the raise in work payment in proper, the
proportion in the joint income structure gradually decreases. Yet, the household farming is not endangered,
because the level of income from other sources of family budget cannot meet all needs of the rural people.
Ключові слова: дохід, особисте селянське господарство, споживання, домогосподарство, реалізація.
Key words: profit, farm household, consume, marketing, farm produce, house farming.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринкова трансформація відносин власності в
сільському господарстві призвела до становлення бага$
тоукладної економіки, розвитку дрібнотоварного ви$
робництва, яке органічно поєднується і успішно допов$
нює великі і середні форми господарювання. Впродовж
останнього десятиріччя характеризується активним
розвитком особистих селянських господарств (ОСГ)
населення, що обумовлено їх роллю у вирішенні низки
важливих соціально$економічних завдань — забезпе$
чення продовольчої і на цій основі економічної безпеки
окремих регіонів і країни в цілому, підвищення рівня
зайнятості, доходів і якості життя сільського населен$
ня, збереження сільського укладу життя, навчання та
виховання підростаючого покоління.
Соціальна значимість особистих селянських госпо$
дарств проявляється в протидії безробіттю, створенні
можливостей для зростання доходів, підвищення якості
життя, соціальної захищеності, самоорганізації
сільських жителів. Соціальний аспект діяльності ОСГ
особливо важливий в кризових умовах розвитку еконо$
міки, коли в сільському господарстві і більшості інших
галузей йде масове скорочення робочих місць.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми ефективного функціонування та розвит$
ку особистих селянських господарств не нові. Їх вивча$
ли такі науковці: В.Г. Андрійчук, О.А. Біттер, П.І. Гай$
дуцький, В.Г. Галанець, С.І. Дем'яненко, М.В. Зубець,
М.Й. Малік, В.Я. Месель$Веселяк, Л.І. Михайлова,
О.М. Онищенко, І.В. Прокопа, П.Т. Саблук, Г.В. Черев$
ко, Л.О. Шепотько, М.Г. Шульський, В.В. Юрчишин та
ін. Однак досі практично немає глибоких комплексних
досліджень розвитку цих господарств в умовах еконо$
мічного зростання, їх здатності адаптуватися до мінли$
вого економічного середовища, особливо після вступу
нашої країни до Світової організації торгівлі та поси$
лення євроінтеграційних процесів.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних, мето$
дологічних положень і практичних рекомендацій щодо
оцінки доходів від ведення особистих селянських гос$
подарств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Ключовим фактором забезпечення вищого рівня
сільських сімей у розвинутих країнах і тих, що розвива$
ються, є збільшення частки доходів домогосподарств від
несільськогосподарській діяльності. Наприклад, се$
реднє господарство США з 1999 по 2003 рік заробляло
85—95% свого доходу із несільськогосподарських дже$
рел у порівняно з 50 % у 1960 році. Навіть найбільші гос$
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подарства США (з виручкою понад 500000 доларів у рік)
заробляли тільки 80% доходу за рахунок несільськогос$
подарської діяльності.
Доходи від ведення особистого селянського госпо$
дарства сільських домогосподарств у 2018 р. складають
від 16,8 % у структурі сукупних ресурсів.
Актуальним при проведенні дослідження діяльності
ОСГ є тлумачення економічної категорії "доходи від ве$
дення особистого підсобного господарства". Однознач$
ної думки з цього питання не існує. Одні дослідники вва$
жають, що доходи особистих господарств — це вируч$
ка від реалізації продукції за різноманітними маркетин$
говими каналами. Ми дотримуємося думки доцільності
цієї категорії, яку визначено Державної служби стати$
стики України.
Доходи від особистого підсобного господарства
включають у себе дві складові:
— грошові доходи від продажу сільськогосподарсь$
кої продукції, виробленої в особистому підсобному гос$
подарстві та одержаної домогосподарством в порядку
самозаготівлі;
— вартість спожитої продукції, одержаної з особи$
стого підсобного господарства та від самозаготівель. У
розрахунку цієї статті доходу виключаються матері$
альні витрати на виробництво продукції (транспортні
витрати, витрати на купівлю кормів, сільськогоспо$
дарської техніки та обладнання, насіння, добрив, засобів
захисту рослин, ліків для худоби тощо). Цей показник
також включає вартість одержаних з особистого підсоб$
ного господарства продуктів харчування, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів, подарованих родичам та
іншим особам, а також вартість спожитих продуктів
отриманих в порядку самозаготівель. Оцінка спожитих
натуральних надходжень продуктів здійснюється за се$
редніми цінами купівлі відповідних товарів у звітному
періоді.
Значення доходів від ведення особистого селянсь$
кого господарства вагомо зростає періоди економічних
криз, чи військового стану в країні. У період масового
безробіття, особливо в сільській місцевості, особисте
селянське господарство стало центром трудової актив$
ності працездатного населення, важливим джерелом
постачання необхідних продуктів харчування і грошо$
вих коштів. "До тих пір, доки основна маса нашого се$
лянського населення перебуває в такому стані, коли
мова йде не про заощадження, а про можливість добу$
ти хліб насущний… У такому стані тільки общинне гос$
подарство може захистити селянина від убогості й без$
домності, або в самій убогості — віддалити небезпеку
голодної смерті" [1].
Як свідчать результати досліджень, протягом 2010—
2018 рр. спостерігаються поступові структурні зміни в
сукупних ресурсах домогосподарств, за рахунок змен$
шення передусім доходів від реалізації сільськогоспо$
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дарської продукції та вартості спожитих продуктів
одержаних від особистих підсобних господарств та са$
мозаготівель. Таким змінам сприяло декілька факторів:
зростання загального рівня реальних доходів усіх про$
шарків населення; зменшення безробіття; економічна
недоцільність виробництва та реалізації сільськогоспо$
дарської продукції через її збитковість та високі затра$
ти праці; високий рівень насиченості ринку сільськогос$
подарської продукції.
Проаналізуємо структуру доходів сільських і місь$
ких домогосподарств.
Як свідчать дані Державної служби статистики Ук$
раїни, у структурі сукупних ресурсів міських і сільських
домогосподарств існують суттєві різниці у частках ста$
тей доходів від продажу сільськогосподарської про$
дукції та вартістю спожитої продукції з особистого
підсобного господарства. Так, частка в структурі сукуп$
них ресурсів у міських домогосподарствах доходи від
ведення ОСГ у 2018 р. становить 1,6 %, сільських 16,8 %.
Протягом періоду існування як колишнього СРСР, так
і незалежної України рівень життя в містах завжди був
вищий. Тому доходи від ведення особистого підсобно$
го господарства були одним з основних джерел надход$
ження коштів до сімейного бюджету і продуктів харчу$
вання. Як зазначала Т.І. Заславська "В середині 50$х рр.
середня оплата робочого дня колгоспників (а це була
більша частина сільського населення ) становила 53 %
оплати аналогічної праці в радгоспах і 36 % денного за$
робітку робітників промисловості. Річний же заробіток
колгоспників у середньому майже втричі менший, ніж у
радгоспах, і в чотири раза ніж на промислових підприє$
мствах. Головним джерелом існування колгоспників, як
і раніше, залишалося особисте підсобне господарство...,
дохід від нього був вищий, ніж від колективного госпо$
дарства, і становив до 30% річного заробітку робітників.
Разом з оплатою по трудоднях це давало більше поло$
вини заробітку промислового робітника при значно (на
15—20%) більших витратах праці" [2]. Такий стан збер$
ігається і тепер. Частка оплати праці в сільських домо$
господарствах в удвічі менша, ніж у міських домогос$
подарствах.
З іншого боку, зазначав М.Д. Кондратьєв: "Селянин
відноситься до свого наділу як до джерела життєво не$
обхідних засобів, володіння яким передбачалося вже
самим чинником народження і приналежністю до пев$
ної локальної спільності... землеробів. Цей природний
за своїм походженням вид привласнення землі і соціаль$
на основа отримання певної частки в загальному во$
лодінні колективу закріплювалися традицією і звичає$
вим правом. Це право на оброблювану ділянку і плоди з
нього, а точніше сказати, на працю, вкладену в землю,
а не просто на територію з фіксованими межами.." [3].
Це — одна з основних умов володіння землею. Як ре$
зультат, підвищується інтерес до особистого господар$
ства і садиби, а разом із тим і до питання про землю.
Останнє автоматично ставить питання про владу на селі,
оскільки кому належить земля, тому належить і влада.
Виникає перерозподіл, переділ землі і влади між бюрок$
ратичною структурою в особі сільськогосподарського
підприємства і громадянами, жителями сільського на$
селеного пункту. ОСГ як суб'єкт аграрних відносин по$
винно мати владу над необхідними для її життєдіяль$
ності земельними угіддями. У таких умовах особисті,
сімейні трудові господарства стають рівноправними су$
б'єктами аграрних відносин разом з іншими формами,
методами і способами ведення виробництва в сільсько$
господарському секторі економіки країни. І, що дуже
важливо, усвідомлення переділу влади має бути зафік$
совано у свідомості селянина, який більше не бажає
жити за старими канонами.
Під час опитування власників особистих селянських
господарств у 2017 р. було з'ясовано, за якого рівня
сукупного сімейного місячного доходу їх домогоспо$
дарства відмовляться від польового наділу. Так, у до$
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могосподарствах із середнім віком його членів 30—40
років величина доходу коливалася в межах 16—17 тис.
грн, 41—50 років — 15 тис. грн, 51—60 років — 12—14
тис. грн. На запитання "При якому рівні доходів Ви
відмовитесь від присадибної земельної ділянки"? — 100
% опитаних не мають наміру відмовлятися від присадиб$
ної ділянки.
Отже, різниця в структурі сукупних ресурсів
сільських і міських домогосподарств по досліджуваних
статях викликана як економічними, так і соціальними
факторами; значною диспропорцією в рівнях оплати
праці між сільськими і міськими жителями; проблема
працевлаштування на селі; нерозвиненість ринкової
інфраструктури села і відсутність більшості видів про$
довольства у сільській торгівельній мережі змушує се$
лянина займатися вирощуванням сільськогосподарської
продукції в особистому господарстві. Ця проблема була
актуальною в нашій країні на протягом тривалого пе$
ріоду.
На думку М.Д. Кондратьєва, ще у 1917 р. "... крім
відсутності достатнього капіталу, розвиток сільського
господарства в Росії гальмували такі фактори, як високі
орендні платежі, високі ціни на промислові товари, тяж$
кий податковий режим, низький культурний й освітній
рівень сільського населення, незадовільний стан заліз$
ничних і грунтових доріг" [4].
Дані про зміну структури доходів домогосподарств
свідчить про зменшення частки ОСГ як джерела доходу
сільського жителя внаслідок зниження рівня життя се$
лян: дедалі більша частка продукції споживається все$
редині господарства і для реалізації нічого не зали$
шається. Так, частка доходів від реалізації сільськогос$
подарської продукції в структурі сільських домогоспо$
дарств за 2018 р. становить 7,2 %, вартість спожитої
продукції, отриманої з особистого підсобного госпо$
дарства та від самозаготівель — 9,6 %.
У багатьох регіонах дохід від ОСГ став основним і
єдиним, оскільки сільськогосподарські підприємства
практично не мають можливості виплачувати регуляр$
но заробітну плату робітникам. В особистих розмовах
багато власників зазначали, що вони часто обмежували
себе і свою родину в продукції, яка була із збитком ви$
роблена у своєму господарстві.
Суб'єктивне відчуття добробуту вивчалося за допо$
могою, які класифікують рівень життя за трьома кате$
горіями: низький рівень, коли сімейний дохід обме$
жується тільки продуктами харчування і щоденними
витратами; середній рівень, коли сімейного доходу вис$
тачає на харчування, щоденні потреби, одяг й інші спо$
живчі потреби; комфортний рівень, коли крім спожив$
чих потреб сім'я може купувати товари тривалого спо$
живання і в цілому не відчувати матеріальних труднощів.
На величину доходів від реалізації сільськогоспо$
дарської продукції, вирощеної в ОСГ та вартість спо$
житої продукції впливає кілька основних факторів, крім
місцерозташування: чисельний склад домогосподарств;
кількість дітей у домогосподарстві; кількість дорослих
осіб у домогосподарстві; фізичний стан членів домогос$
подарства; кількість працюючих осіб у домогоспо$
дарстві; вік та стать особи, яка очолює домогосподар$
ство; величина середньодушового сукупних витрат; ве$
личина середньодушових грошових витрат.
Молоді сім'ї і сім'ї пенсіонерів, поодинокі і бага$
тодітні сім'ї мають різні потреби і мають в своєму роз$
порядженні неоднакові можливості виробництва про$
дуктів харчування і отримання доходів від особистого
підсобного господарства. У них різні житлові умови,
розміри і якість господарських споруд, вони прожива$
ють в поселеннях різного рівня соціально$економічно$
го розвитку і ступеня урбанізації, отримують неодна$
кову по масштабах і видах допомога з боку суспільних
господарств. У результаті розміри, склад, спрямо$
ваність, рівень товарності і прибутковості особистих
підсобних господарств в різних сім'ях різні, а відповід$
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но неоднакова їх роль у формуванні рівня життя кож$
ної сім'ї.
Щодо кількості членів домогосподарства, то, з од$
ного боку, — це робоча сила, з іншого — це особа, яка
споживає продукти харчування та є об'єктом вкладен$
ня коштів. Саме вплив чисельності домогосподарства
дає відповідь, чи є виробництво в особистих підсобних
господарствах товарне, чи має споживче спрямування.
Простежується закономірна тенденція: в умовах
кризової економіки особисте селянське господарство
виконує передусім функцію самозабезпечення, а потім
виступає як джерело надходження коштів до сімейно$
го бюджету. Прояв самозабезпечуючої функції зрос$
тає відповідно до зміни кількості членів сімей у домо$
господарстві та стану економіки країни.
Крім того, розрахунки переконують про неправиль$
не уявлення деяких вчених про товарне спрямування ви$
робництва продукції в особистих підсобних господар$
ствах і можливість трансформації у фермерські госпо$
дарства, адже для цього відсутні як економічні, так і
соціальні передумови.
Незалежно від стану економіки особисті селянські
господарства мають споживче спрямування своєї вироб$
ничої діяльності. У зв'язку з цим, як відзначав Р.Л. Ка$
велін, "общинне землекористування для маси сільсько$
го населення є страхова установа від безземелля й без$
домності" [5].
Цілі реалізації сільськогосподарської продукції осо$
бистими селянськими господарствами в різні часи нео$
днакові. В умовах нормальних економічних умов вони ре$
алізують надлишки виробленої продукції в своєму гос$
подарстві, у кризовий період їхня діяльність їхня
діяльність має товарне спрямування. Але чи прийнятним
для діяльності особистих селянських господарств вираз
"товарні господарства", оскільки його діяльність пов'я$
зана з виробництвом продукції з метою подальшої реал$
ізації, тобто товару. Ще й дотепер не визначено поняття
"лишки виробленої продукції" і "товарне виробництво"
багатьма науковими дослідниками. Стосовно цього пи$
тання Березівський П.С. зазначає, що "товарне виробниц$
тво — така система організаційно$економічних відносин,
за якої корисні продукти створюються для їхнього про$
дажу на ринку" [6]. Система товарного виробництва має
три найважливіші специфічні ознаки: відкрите господар$
ство; розподіл праці; непрямі зв'язки.
Як зазначає І.В. Свиноус, для сучасного особистого
селянського господарства притаманний споживчий ха$
рактер виробництва [7].
Але відповідно до Закону України "Про особисте се$
лянське господарство" воно може мати і товарне спря$
мування, тобто законодавець відхилився від розуміння
певної форми ведення сільськогосподарського вироб$
ництва як діяльності, спрямованої на задоволення вик$
лючно особистих потреб, і доходи від якої не є основ$
ними для членів певного господарства [8].
На нашу думку, доходи від ведення ОСГ можуть бути
основними лише в умовах економічної кризи, для якої
характерні передусім наявність явного і прихованого без$
робіття, а також для осіб із низьким грошовим доходом.
Функція самозабезпечення проявляється в коливан$
нях доходів від особистого підсобного господарства за$
лежно від кількості дітей у домогосподарстві. Адже для
кожного голови домогосподарства головним у його
діяльності є добробут його дітей. Ця норма є основною
і традиційною рисою нашої нації; "щоб діти не було го$
лодні і одягнені не гірше від інших".
На розмір і характер розвитку сімейного господар$
ства впливає й кількість дітей, і цей зв'язок досить ваго$
мий. Розвиток сімейного господарства пов'язаний з
рівнем потреби в продуктах харчування не тільки своєї
родини, але і сімей, які перебувають в родинних відно$
синах, передусім сімей дітей. Жодне домогосподарство
не виробляє продукти для ринку, проте реалізація є, але
вона має нерегулярний характер, що викликано потре$
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бою родини в грошових коштах, і коли виникають лиш$
ки від внутрішньосімейного і внутрішньородинного спо$
живання.
Залежність між кількістю дітей в домогосподарстві
і складовими доходу від особистого підсобного госпо$
дарства різна. Так, у разі зростання чисельності дітей
зростає вартість спожитої продукції, одержаної від
ОСГ, і відповідно змінюється співвідношення в бік
збільшення між спожитою і проданою продукцією.
Отже, для багатодітних сімей доходи від ОСГ є одним з
основних джерел надходження продуктів харчування.
Для малодітних — ще й отримання незначного грошо$
вого доходу. Необхідно зазначити, що питома вага да$
них статей у структурі сукупних ресурсів знижується,
це викликано як зростанням доходів батьків, так і соці$
альною політику, яку проводить держава.
Досить актуальною проблемою є поповнення до$
ходів в сім'ях в яких немає дітей. Це домогосподарства,
які складаються в основному з осіб пенсійного або пе$
редпенсійного віку.
Як свідчать результати досліджень, частка в струк$
турі сукупних ресурсів цієї категорії домогосподарств
має тенденцію на зниження, це є наслідком як і піднят$
тя загального рівня життя населення так соціальна полі$
тика яку проводить держава і в 2018 р. становить 5,8 % у
структурі сукупних ресурсів. Але не може викликати за$
цікавлення зростання частки доходів від реалізації
сільськогосподарської продукції, яка була вирощена в
ОПГ. Фактично це прояв функції особистого селянсь$
кого господарства — функція вторинної зайнятості.
Крім того, має вплив ще й ментальність нації, піклуван$
ня про підростаюче покоління.
Для з'ясування альтернативності між веденням влас$
ного господарства і несільськогосподарською діяльні$
стю проаналізуємо рівень доходів від ОПГ у домогос$
подарствах, де є працюючі.
Як свідчать результати досліджень, із зростанням
чисельності працюючих в домогосподарстві виробниц$
тво продукції в підсобному господарстві набуває вик$
лючно споживчого спрямування. Фактично члени домо$
господарства надають перевагу праці поза ним. За умо$
ви ведення особистого господарства і здійснення тру$
дової діяльності відбувається, образно кажучи, роз$
двоєність селянина, що ставить його в дуже складне ста$
новище. Людина відпрацювала день на виробництві, а
потім вже працює в особистому господарстві. З цього
приводу В.І. Ленін зазначав, що "дрібне землеробство
тримається всіляким хижацтвом: розкраданням праці й
життєвих цінностей хлібороба, розкраданням продук$
тивних сил і якостей землі та худоби, а тому будь$яке
дослідження, що не приймає в увагу всі ці обставини,
представляє із себе просто низку буржуазних софізмів"
[9].
Доцільно розглянути залежність доходів від веден$
ня ОПГ від його голови. Це дослідження підкреслює на$
ціональну особливість ведення підсобного господар$
ства.
У праці "Організація селянського господарства" О.В.
Чаянов розкрив теорію "демографічної диференціації"
в противагу марксискій концепції класової диференці$
ації. Відповідно до цієї теорії відбувається не стільки
процес розподілу селян на куркулів$капіталістів і та
бідняків$пролетарів, скільки збільшення чи зменшення
складу сім'ї. Досліджуючи залежність між віком се$
лянської сім'ї і розміром господарської діяльності, він
виявив такі певні визначаючі фактори, як розмір посівів
й утримання худоби, і зробив висновок, що сімейне тру$
дове господарство "постійно змінює свій обсяг, відпо$
відно до змін фаз розвитку сім'ї і дає пульсуючу криву
своїх елементів" [10].
Як свідчать результати досліджень стосовно доходів
від ведення підсобного господарства проявляється чітка
диференціація залежно від статі та віку голови домогос$
подарства. Найбільш ефективно працюють домогоспо$
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дарства, де їх власниками є чоловіки старшого віку. Цю
ситуації можна пояснити особливостями нашого соціаль$
ного устрою, де чоловік споконвіку був головою родини.
До зрілих сімей відносять ті, де старші діти навча$
ються або працюють, не живуть разом із родиною; це
повноцінна сім'я, яка не тільки самостійно функціонує,
але й здатна надавати допомогу своїм дітям і батькам.
До сімей перехідного від зрілого до старого належать
домогосподарства, в яких один або двоє батьків ще пра$
цюють, не пенсіонери, діти не живуть з батьками; мають
молоді сім'ї чи готові їх створити. Це — донорська сім'я.
До старих сімей належать сім'ї пенсіонерів, діти яких
вже самі мають і є більш зрілими, або перехідними до
них. Сім'ї пенсіонерів забезпечують себе повністю і на$
дають допомогу грошима і продуктами харчування, вра$
ховуючи при цьому забезпеченість батьківських сімей.
Виробництво продуктів харчування є головним мо$
тивом у визначенні розмірів і структури ОСГ. Як прави$
ло, площа присадибної ділянки, поголів'я худоби і птиці
залежать від віку і розмірів сім'ї власника, його праг$
нень, потреб, ціннісних орієнтації.
ОСГ є по суті єдиним джерелом натуральних про$
дуктів харчування більшості, сільських сімей.
ВИСНОВКИ
Загалом, як свідчить аналіз основних елементів до$
ходу від ведення ОСГ, особисте господарство населен$
ня функціонує в основному заради забезпечення про$
дуктами харчування всіх членів домогосподарства, тоб$
то проявляється продовольча функція ОСГ. Проте у разі
величини сукупних грошових доходів та оплати праці
зокрема, частка в структурі сукупних доходів поступо$
во знижується. Проте воно не зникне, оскільки особис$
те підсобне господарство рівень доходів по інших стат$
тях сімейного бюджету не дає змогу задовольнити ма$
теріальні потреби в першу чергу сільського населення в
повному обсязі.
Крім того необхідно відзначити про самий механізм
розподілу і перерозподілу доходу отриманого від ОПГ.
Адже, як свідчать результати вибіркового обстеження
діяльності домогосподарств, рівень споживання про$
дуктів харчування, виробленого в ОСГ, досить високий.
На нашу думку, в цих обсягах сільськогосподарської
продукції, яка вироблена та спожита в сільською роди$
ною закладена певна частка, яку споживають родичі, що
проживають у містах. Особливо це проявлялося в під
час економічної кризи, коли завдяки особистим селянсь$
ким господарствам вдалося уникнути загрози голоду в
містах. У цьому і проявляється особливість особистих
селянських господарств, як соціо$економічної кате$
горії, де на першому місці стоїть родина. Недарма з цієї
причини наголошував М.П. Макаров:" життя родини —
це життя господарства" [11]. При цьому необхідно
відзначити про значний вплив на обсяг споживання
міськими жителями продукції, яка вирощена в особис$
тому господарстві сільських родичів цін та якості
сільськогосподарської продукції, а також відстані до
села.
Таким чином, особисті селянські господарства в
умовах прояву деструктивних явищ в суспільно$політич$
ному житті країни, з одного боку, посідають вагоме
місце в забезпеченні населення продуктами харчуван$
ня, з іншого — стали основним джерелом доходу для
сільських жителів. Водночас розвиток ОСГ органічно
пов'язаний із сільськогосподарськими підприємствами.
Незважаючи на те, що селянам надано право вибору
форм господарювання на основі приватної власності на
землю, у тому числі й виходу з колективного господар$
ства зі своїм земельним паєм, більшість їх залишається
у складі сільськогосподарських підприємств.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ
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THEORETICAL PRINCIPLES OF THE CONCEPT OF COMPETITION STRATEGY OF MANAGING
THE POTENTIAL OF COMPETITIVENESS OF A TRADE ENTERPRISES

Метою статті є розробка та опис теоретичних положень концепції конкурентної стратегії управління
потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства.
У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичноQ
го узагальнення — для дослідження теоретичних основ управління потенціалом конкурентоспроможQ
ності торговельного підприємства; системний підхід — для обгрунтування положень концепції конкуQ
рентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства, її пеQ
реваг та особливостей; методів систематизації та прогнозування — для визначення стратегічних та такQ
тичних завдань підприємства, які повинні бути реалізовані в процесі запровадження концепції конкуQ
рентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства.
Обгрунтовано сутність та загальні положення концепції стратегічного антикризового управління
діяльністю промислового підприємства. Визначено основні її особливості та переваги на відміну від інших.
Наукова новизна полягає у визначенні теоретичних положень та виробленні концептуального підхоQ
ду щодо конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприєQ
мства.
Отримані результати дослідження направлені на забезпечення якісного управління діяльністю торQ
говельного підприємства та забезпечення виского рівня конкуреноспроможності протягом всього житQ
тєвого циклу у довгостроковій перспективі. Вони можуть бути використані для удосконалення засад
управління на торговельних підприємствах.
The purpose of the article is to develop and describe the theoretical provisions of the concept of competitive
strategy for managing the competitiveness of a trading company.
In the course of the research were used: general scientific methods, in particular: methods of theoretical
generalization — to study the theoretical foundations of managing the potential of competitiveness of a trading
enterprise; systematic approach — to substantiate the provisions of the concept of competitive strategy to manage
the competitiveness of a trading enterprise, its advantages and features; methods of systematization and
forecasting — to determine the strategic and tactical tasks of the enterprise, which should be implemented in
the process of introducing the concept of competitive strategy for managing the potential of competitiveness of
a trading company.
The essence and general provisions of the concept of strategic crisis management of industrial enterprise
activity are substantiated. Its main features and advantages are unlike any other.
Originality consists in defining theoretical positions and developing a conceptual approach to a competitive
strategy for managing the competitiveness of a trading enterprise.
Based on the results of our analysis, we came to the conclusion that the effectiveness of the process of managing
the competitiveness potential of a trading company depends on the following basic parameters:
— priority starting conditions and resources (material, intangible, organizationalQadministrative, personnel,
technological, production and other), properties, abilities, advantages;
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— the external competitive environment, weaknesses and strengths of the main competitors, leaders of the
competitive environment;
— the principles and provisions by which the company forms, accumulates, increases and multiplies its own
competitive potential, maintains high positions compared to its competitors;
— methods of struggle, which the company manages to achieve an effective competitive level of development
of its own potential;
— methods of managing the enterprise and potential of competitiveness.
Separately, the basic principles of the concept of competitive strategy for managing the competitiveness of a
trading enterprise were identified, the use of which will allow the owners and managers of trading enterprises to
provide a quality management of the trading enterprise activity and to ensure a high level of competitiveness
throughout the enterprise life cycle in the long run.
The results of the study are aimed at ensuring the quality management of the trading enterprise and ensuring
a high level of competitiveness throughout the life cycle in the long run. They can be used to improve management
principles in trading enterprises.
Ключові слова: концепція, модель, управління, формування, засади, стратегія, процес, потенціал конку
рентоспроможності, торговельне підприємство.
Key words: concept, model, management, formation, principles, strategy, process, potential for competitiveness,
trading enterprise.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні, коли розвиток будь$якої сфери еконо$
міки та її суб'єктів відбувається з високим ступенем ди$
намічності, відбувається і посилення конкуренції між
підприємствами, внаслідок чого питання ефективного
управління потенціалом конкурентоспроможності
підприємства набуває ще більшого значення. Окрім того,
глобалізація світової економіки та кризові явища в еко$
номіці набули перманентного характеру та обумовлені
природними протиріччями економічних інтересів
суб'єктів споживчого ринку, що формують ринкове се$
редовище функціонування підприємств роздрібної
оргівлі. За таких умов стійкість положення торговель$
ного підприємства в конкурентному середовищі стала
визначатися не стільки наявністю й ефективністю вико$
ристання доступних для нього ресурсів, скільки мож$
ливостями їхнього генерування в конкурентному потен$
ціалі, що створює умови зростання конкуренто$
спроможності підприємства в стратегічній перспективі.
Усвідомлення такої обставини призвело до активізації
наукового інтересу дослідників до проблематики управ$
ління конкурентним потенціалом підприємства.
Слід також зважити на те, що кожне торговельне
підприємство з моменту його створення і протягом усьо$
го терміну існування наманається досягти найвищого
рівня конкурентоспроможності порівняно з конкурен$
тами, адже за рахунок цього воно зможе отримувати та
збільшувати власні ефективність та прибуток, а також
більш повно задовольнити швидко змінювані потреби
споживачів продукції або послуг. Все це вимагає від
кожного торговельного підприємства, що має на меті
продовжувати ефективну діяльність протягом довго$
строкового періоду, сформувати ефективну систему
управління власним потенціалом конкурентоспромож$
ності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню управління конкурентоспроможністю та
потенціалом конкурентоспроможності підприємств
приділено увагу в працях багатьох вітчизняних та іно$
земних вчених, зокрема: Г. Азоєва, І. Ансоффа, І. Арє$
нкова, І. Войцеховської, А. Воронкової, О. Гудзинсько$
го, І. Должанського, Н. Краснокутської, В. Павлової,
М. Портера, І. Олексюка, Я. Саліхової, С. Семененко,
І. Рєпіної, О. Федоніна та інших. Теорію та методоло$
гію управління потенціалом торговельних підприємства
всебічно представлено в наукових працях О. Азаряна,
В. Апопій, Н. Краснокутської, Є. Лапіна, Л. Омеляно$
вича, Л. Фролової, О. Шубіна тощо.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка та опис теоретичних по$
ложень концепції конкурентної стратегії управління по$
тенціалом конкурентоспроможності торговельного
підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Управління потенціалом конкурентоспроможності
торговельного підприємства є складним управлінським
процесом, але, у випадку його успішного виконання,
дозволяє підприємству підтримувати на високому рівні
власну конкурентоспроможність, стале та ефективне
функціонування протягом всього періоду його життє$
діяльності незважаючи на всілякі ризики та загрози зов$
нішнього середовища. Водночас, зважаючи на
складність цього процесу, серед науковців немає якоїсь
однієї універсальної позиції, яка б висвітлювала загаль$
ну думку та позицію щодо засад та принципів управлін$
ня потенціалом конкурентоспроможності підприємства,
в тому числі торговельного, або комплексно охоплюва$
ла весь перелік питань цього процесу.
Так, процес управління конкурентоспроможністю
підприємства у загальному вигляді Є. Діденко, Т. Пав$
лова, А. Сабадирьова та Д. Салавеліс представляють як
комплексний процес, що складається з таких:
1. Аналіз та оцінка поточного рівня конкуренто$
спроможності підприємства.
2. Встановлення конкурентних переваг підприємства
та ключових факторів його успіху порівняно з конку$
рентами.
3. Розроблення загальної конкурентної стратегії
підприємства та вироблення відповідної тактики.
4. Впровадження положень стратегії в процесі
здійснення підприємством господарської діяльності.
5. Аналіз та оцінка результатів реалізації підприєм$
ством стратегії та, у разі необхідності, здійснення ко$
ригування та удосконалення стратегії, тактики [1; 2].
Що стосується загального комплексного підходу до
управління потенціалом конкурентоспроможності тор$
говельного підприємства як управлінського процесу, то,
на думку А. Кваско, процес управління потенціалом кон$
курентоспроможності підприємства можна поділити на
6 етапів:
1) формулювання та постановка цілей і завдань
підприємства щодо формування потенціалу його кон$
курентоспроможного;
2) пошук, обробка та узагальнення інформації, не$
обхідної для формування потенціалу конкурентоспро$
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можності підприємства, відповідно до обраних критеріїв
оцінки;
3) оцінювання локальних потенціалів в структурі
конкурентного потенціалу та рівня потенціалу конку$
рентоспроможності підприємства за певний період часу;
4) виявлення та дослідження факторів формування
потенціалу конкурентоспроможності підприємства та
їх синергічного взаємовпливу;
5) оцінка альтернативних варіантів формування по$
тенціалу конкурентоспроможності підприємства;
6) визначення основних напрямів і розробка стра$
тегій забезпечення потенціалу конкурентоспромож$
ності підприємства [3, с. 118].
В. Чобіток було розроблено алгоритм формування
прийняття управлінського рішення щодо формування
та підвищення потенціалу конкурентоспроможності,
який складається з п'яти таких етапів:
На першому етапі повинні формуватися складові та
показники потенціалу конкурентоспроможності
підприємства на підставі взаємозв'язку між складови$
ми потенціалу підприємства та складовими конкурен$
тоспроможності підприємства.
На другому етапі для забезпечення грунтовного ана$
лізу складових потенціалу конкурентоспроможності
підприємства необхідно здійснити дослідження даних
фінансових звітів ряду підприємств галузі у динаміці за
кілька років.
На третьому етапі необхідно визначити інтегральні
показники складових потенціалу конкурентоспромож$
ності підприємств в динаміці та їх шкалування. На ос$
нові шкалування здійснюється оцінка інтегральних
показників складових потенціалу конкурентоспромож$
ності підприємств галузі.
На четвертому етапі необхідно здійснити кластер$
ний аналіз діяльності підприємств для більш повного
аналізу складових потенціалу конкурентоспроможності
підприємств галузі.
На п'ятому етапі підтверджуються або не підтверд$
жуються результати аналізу. Якщо результати підтвер$
дились, розробляється управлінське рішення щодо підви$
щення потенціалу конкурентоспроможності підприєм$
ства, якщо результати не підтвердились — формуються
інші показники для аналізу складових потенціалу кон$
курентоспроможності підприємства [4, с. 224].
А. Гриньов також стверджує про необхідність сис$
темного управління процесом формування та управлі$
ння потенціалом конкурентоспроможності підприєм$
ства, основною метою якого є максимізація використан$
ня останнього, що можливе лише в умовах стабільного
зовнішнього середовища. Цей процес повинен передба$
чати таку послідовність дій:
— визначення та формування структури потенціа$
лу конкурентоспроможності підприємства;
— аналіз конкурентних переваг та можливостей
підприємства;
— визначення методики аналізу та оцінювання ло$
кальних потенціалів у структурі конкурентного потен$
ціалу;
— виявлення та оцінка синергетичного взаємовпли$
ву кожного з елементів конкурентного потенціалу;
— інтегральна оцінка потенціалу конкурентоспро$
можності;
— розробка стратегії, спрямованої на укріплення та
розвиток потенціалу конкурентоспроможності [5].
Продовжуючи цю тему, Б. Райзенберг та Р. Фатхуд$
тинов зазначають, що під час побудови системи управ$
ління потенціалом конкурентоспроможності підприєм$
ства слід враховувати та дотримуватись таких прин$
ципів:
— має бути орієнтація підприємства на зовнішнє се$
редовище, споживачів та потреби ринку. Така орієнта$
ція дозволити підприємству підвищити не лише конку$
рентоспроможність окремих видів продукції, а й кон$
курентоспроможність підприємства в цілому;
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— підприємство повинно мати якісне інформаційне
забезпечення та достатній рівень повноважень особис$
тості, на яких покладається завдання прийняття управ$
лінських рішень;
— має бути застосований процесний підхід, що доз$
воляє ефективніше досягати необхідного результату,
адже в цьому випадку діяльністю та ресурсами підприє$
мства керують як процесом. Такий підхід дозволяє ви$
значити джерела отримання інформації, а також зво$
ротній зв'язок для ефективного правління конкурент$
ним потенціалом;
— до управління має бути застосований системний
підхід, сутність якого полягає у виявленні взаємопов'я$
заних процесів всередині конкурентного потенціалу, уп$
равлінні останнім як системи, що підвищує ефективність
досягнення поставлених цілей;
— підприємство має забезпечити безперервний мо$
ніторинг конкурентного потенціалу, який спрямований
на підвищення ефективності останнього за рахунок ви$
явлення та попередження відхилень та помилок;
— має використовуватись лише перевірена та до$
стовірна інформація;
— слід ураховувати взаємозв'язок підприємства із
зовнішнім середовищем, адже це сприяє адаптації до
змін підприємства на всіх рівнях [6].
Нові кроки в процесі управління потенціалом кон$
курентоспроможності підприємства, а саме розробка
стратегії, з'являються в роботі В. Черкаса, за яким про$
цес управління конкурентоспроможним потенціалом
підприємства повинен включати такі кроки:
— визначення та формування структури конкурен$
тного потенціалу підприємства;
— аналіз конкурентних переваг та можливостей
підприємства;
— визначення методики аналізу та оцінювання ло$
кальних потенціалів у структурі конкурентного потен$
ціалу;
— виявлення та оцінка взаємовпливу кожного з еле$
ментів конкурентного потенціалу;
— інтегральна оцінка конкурентного потенціалу;
— розробка стратегії, спрямованої на укріплення та
розвиток конкурентного потенціалу [7, с. 72].
Детальна розробка процесу управління конкурен$
тоспроможністю суб'єктів господарювання розробле$
на Т. Харчук [8]. Окрім виділення 5$ти основних етапів,
автором зроблена їх структуризація:
1) реалізація функцій управління конкурентоспро$
можністю, до яких належать такі види управлінської
діяльності:
— моніторинг конкурентного середовища;
— діагностика конкурентоспроможності суб'єктів
господарювання;
— прогнозування та планування показників, що ви$
значають конкурентоспроможність суб'єктів господа$
рювання;
— регламентування та регулювання відносин, пов'я$
заних із забезпеченням конкурентного статусу суб'єктів
господарювання;
— координація різних напрямів діяльності для забез$
печення високої ефективності конкурентних переваг;
— колективне та індивідуальне мотивування персо$
налу суб'єктів господарювання щодо формування та
зміцнення конкурентних переваг;
— розробка концепції та стратегії управління кон$
курентоспроможністю суб'єктів господарювання;
— оцінка та контроль за реалізацією конкурентних
стратегій, програм підвищення конкурентоспромож$
ності суб'єктів господарювання тощо;
2) описова характеристика системи економічного
управління суб'єктів господарювання за допомогою
методів управління її окремими складовими:
— формування загальної мети економічного управ$
ління суб'єктів господарювання та часткових цілей
управління конкурентоспроможністю;
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— можливість покращення еконо$
мічних показників роботи суб'єктів
Фактор
господарювання за допомогою ко$
ректування або заміни неефективних
часу t
методів управління конкурентоспро$
Показники
Первинні
можністю;
конкурентофактори
3) реалізація системи методів уп$
Механізм перетворення
спроможності равління конкурентоспроможністю
прямої дії
факторів на
підприємства Y суб'єктів господарювання:
X = ƒ (Y)
конкурентоспроможність
— можливість установлення сис$
темоутворюючих показників, якими є
Y = ƒ (X, Z, t)
відповідність методів економічного
управління основній базовій конку$
X = ƒ(Y)
рентній стратегії суб'єктів господа$
Y = ƒ(X)
рювання;
— застосування інструментарію
системного, процесного, ситуаційно$
Рис. 1. Узагальнена модель процесу формування конкурентоспроможності
го, логічного, маркетингового, інно$
підприємства
ваційного, комплексного, глобально$
Джерело: [9].
го, інтеграційного, функціонального,
— уніфікація управлінських впливів щодо управлі$ структурного та інших наукових підходів до забезпе$
ння конкурентоспроможністю суб'єктів господарюван$ чення довгострокової ефективності управлінських
ня в межах економічного управління;
рішень у сфері управління конкурентоспроможністю
— накопичення й систематизація методів управлін$ суб'єктів господарювання;
ня конкурентоспроможністю суб'єктів господарюван$
— вироблення механізмів трансформації системи
ня на усіх його рівнях (оперативному, тактичному та методів управління конкурентоспроможністю суб'єктів
стратегічному);
господарювання в накази, розпорядження, вказівки
— установлення взаємозв'язку між економічними тощо та доведення їх до керованої підсистеми;
показниками роботи суб'єктів господарювання й ефек$
4) розробка та прийняття управлінських рішень у
тивністю певних методів управління конкурентоспро$ сфері управління конкурентоспроможністю суб'єктів
можністю;
господарювання:
— формування напрямів діяльності апарату
управління конкурентоспроможністю суб'єктів
Визначення складових та показників потенціалу
господарювання;
конкурентоспроможності торговельного підприємства
— визначення досягнутої, динамічної, потен$
ційної, прогнозної та стратегічної конкурентос$
проможності суб'єктів господарювання;
Оцінка потенціалу конкурентоспроможності торговельного
— оцінка ефективності управлінських рішень
щодо підвищення конкурентоспроможності
підприємства та ряду обраних реальних та потенційних
суб'єктів господарювання та їх конкурентного
конкурентів
статусу;
5) контроль за реалізацією управлінських
рішень у сфері управління конкурентоспромож$
ністю суб'єктів господарювання:
Визначення цілей, завдань та орієнтирів, розробка стратегії
— контроль та регулювання процесу забез$
управління потенціалом конкурентоспроможності підприємства печення конкурентоспроможності суб'єктів гос$
подарювання;
— оцінка ефективності методів управління
Розробка тактики управління потенціалом
конкурентоспроможністю суб'єктів господарю$
конкурентоспроможності підприємства, методів та
вання на відповідність нормам державного регу$
лювання у сфері економічної конкуренції;
інструментрарію
— оцінка ефективності методів управління
конкурентоспроможністю суб'єктів господарю$
Впровадження в процес управління засад стратегії управління
вання на оперативному, тактичному та стратегі$
потенціалом конкурентоспроможності підприємства
чному рівнях тощо [8].
О. Николюк у монографії "Управління
конкурентоспроможністю сільськогосподарсько$
Визначення ефективності розроблених засад управління та
го підприємства: теоретико$методологічні основи"
інструментарію, оцінка рівня конкурентоспроможності
стверджує, що моделювання процесів формуван$
ня конкурентоспроможності має грунтуватись на
підприємства
функціональній моделі господарської діяльності
(модель представлено на рис. 1). Науковець серед
чинників опосередкованої дії як обов'язковий ви$
Прийняття та коригування управлінських рішень щодо
діляє фактор часу, який лежить в основі еволю$
управління потенціалом конкурентоспроможності підприємства ційних процесів соціально$економічних об'єктів, а
також стверджує, що рівень конкурентоспромож$
ності (Y) впливає на фактори прямої дії (X) (якісні
та кількісні характеристики ресурсів та засобів
Коригування стратегії та тактики управління потенціалом
виробництва, технології, маркетингову політику
конкурентоспроможності підприємства
тощо) так само, як ці чинники впливають на кон$
курентні позиції підприємства. Наслідком цього є
те, що існуючий взаємозв'язок між конкурентос$
проможністю підприємства та її факторами має
Рис. 2. Етапи процесу управління потенціалом
вигляд замкнутого контуру.
конкурентоспроможності торговельного підприємства

Фактори
опосередкованої дії Z
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На підставі детального дослідження пропозицій та
розробок вітчизняних та зарубіжних науковців нами
було сформовано концепцію конкурентної стратегії
управління потенціалом конкурентоспроможності тор$
говельного підприємства (рис. 2), сутність якої полягає
в необхідності управління потенціалом конкуренто$
спроможності торговельного підприємства на засадах
стратегічного довгострокового управління для досяг$
нення і підтримання на високому рівні його конкурен$
тоспроможності навіть за умови несприятливих змін
зовнішнього середовища, за допомогою: наявних та по$
тенційних ресурсів, властивостей, здатностей, можли$
востей та переваг, отриманої синергії; гнучкості, адап$
тивності та інноваційності діяльності та управління.
У додаток до вищезазначеного маємо зазначити на$
ступне:
— процес управління, який передбачається у стра$
тегії, повинен бути розрахований на тривалий час;
— стратегія управління підприємства повинна бути
узгоджена з тактичними завданнями та політикою, вона
не має їм суперечити, має відповідати ресурсам та по$
тенціалу підприємства;
— процес управління повинен враховувати і негатив$
ний розвиток подій для підприємства, передбачати план
дій підприємства у цьому випадку для збереження кон$
курентоспроможності;
— першочергово пріоритет повинен робитись на ті
ресурси, властивості, здатності, можливості та перева$
ги, які приносять прибуток вище середнього;
— конкурентна стратегія управління на початку по$
винна бути чітко і послідовно направлена на досягнен$
ня рівня вище ніж мінімально можливий (рівень слаб$
ких конкурентів), а пізніше — на сильних конкурентів;
— процес управління має бути гнучким, з можливі$
стю адаптації до змін зовнішнього середовища, повинен
враховувати різні сценарії та інструментарій.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
За результатами здійсненого нами аналізу ми дійшли
висновку, що ефективність процесу управління потен$
ціалом конкурентоспроможності торговельного
підприємства залежить від таких основних параметрів:
— першочергових стартових умов та ресурсів (ма$
теріальних, нематеріальних, організаційно$адміністра$
тивних, кадрових, технологічних, виробничих та інших),
властивостей, здатностей, переваг;
— зовнішнього конкурентного середовища, слабких
та сильних сторін головних конкурентів, лідерів конку$
рентного середовища;
— принципів та положень, за допомогою яких
підприємство формує, накопичує, збільшує та примно$
жує власний потенціал конкурентоспроможності, збе$
рігає високі позиції порівняно з конкурентами;
— методів боротьби, до яких вдається підприємство
для досягнення ефективного конкурентного рівня роз$
витку власного потенціалу;
— методів управління підприємством та потенціа$
лом конкурентоспроможності.
Окремо в роботі було визначено основні засади кон$
цепції конкурентної стратегії управління потенціалом
конкурентоспроможності торговельного підприємства,
використання якої дозволить власникам та керівникам
торговельних підприємств забезпечити якісне управлі$
ння діяльністю торговельного підприємства та забезпе$
чити виский рівень конкуреноспроможності протягом
всього життєвого циклу підприємства у довгостроковій
перспективі.
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FISCAL REGULATION OF SUSTAINABLE WATER
USE: NATURAL RESOURCE AND
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ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ:
ПРИРОДНОQРЕСУРСНИЙ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ

Іt has been proved that the main form of charge of natural rent in the conditions of reforming local selfQ
government and territorial organization of power is the collection of rent for special water use from surface
underground sources. It is reasonable that one of the instruments to promote the sustainable use of water and
simultaneously a regulator of the formation of the water rent and water "antiQrent" (in case of pollution by the
wastewater of water bodies) is an environmental tax for discharges of pollutants directly into water bodies. It
has been determined that the key effective indicator of the budgetary decentralization reform is the distribution
of water rent, including the fee for special use of water from water bodies of national importance between the
state and local budgets equally, that is, fiftyQfifty, which, on the one hand, has expanded the tax base of pumping
up the local budgets, and on the other — has increased the interest of local government to ensuring adequate
and transparent charge of water rent based on the volume of water resources attracted in circulation from the
natural resource sphere. It has been established that the nonQconsideration of the sectoral and reproductive
characteristics of the economic development of water resources potential has led to significant excesses and
imbalances in the formation and charge of water rent in various segments of the national economy, in particular
in the natural resource sector. Studies have shown that positive changes in the dynamics of the nominal value of
the water rent are related to the influence of quantitative factors (revision of the payment standards due to the
inflation processes) and not to the influence of qualitative changes in terms of expanding the tax base for this
fiscal payments, forming disincentive inertial effects of fiscal regulation of sustainable water use of the natural
resource sector of the national economy in the context of decentralization.
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Доведено, що основною формою вилучення природної ренти в умовах реформування місцевого самоQ
врядування й територіальної організації влади є стягнення рентної плати за спеціальне використання
води з поверхневих із підземних джерел. Обгрунтовано, що одним з інструментів стимулювання сталого
використання води й водночас регулятором утворення водної ренти і водної "антиренти" (за умов заQ
бруднення зворотними водами водних об'єктів) є екологічний податок за скиди забруднюючих речовин
безпосередньо у водні об'єкти. Визначено, що ключовим результативним індикатором реформи бюджетQ
ної децентралізації є вилучення й розподіл водної ренти в тому числі збору за спеціальне використання
води з водних об'єктів загальнодержавного значення між державним та місцевими бюджетами порівну,
тобто п'ятдесят на п'ятдесят, що, з однієї сторони, розширило податкову базу наповнення місцевих бюдQ
жетів, а з іншої — підвищило інтерес місцевого самоврядування до забезпечення адекватного й прозороQ
го вилучення водної ренти, виходячи з обсягів залучення водних ресурсів в обіг у природноQресурсній
сфері. Встановлено, що неврахування галузевих та відтворювальних характеристик господарського
освоєння водноQресурсного потенціалу призвело до значних перегинів і дисбалансів в утворенні та вилуQ
ченні водної ренти в різноманітних сегментах національної економіки, зокрема в природноQресурсному
секторі. Дослідження показали, що позитивні зрушення в динаміці номінальної величини водної ренти
пов'язані із впливом кількісних чинників (перегляд нормативів плати у зв'язку з інфляційними процесаQ
ми), а не під впливом якісних зрушень у частині розширення податкової бази стягнення цього виду
фіскальних платежів, формуючи дестимуляційні інерційні ефекти фіскального регулювання сталого воQ
докористування природноQресурсного сектору національної економіки в умовах децентралізації.
Key words: water resources, rent, decentralization, environmental tax, sustainable development.
Ключові слова: водні ресурси, рента, децентралізація, екологічний податок, сталий розвиток.

STATEMENT OF THE PROBLEM IN GENERAL
AND ITS CONNECTION WITH IMPORTANT
SCIENTIFIC OR PRACTICAL TASKS
The increase in tariffs for the supply of cold and hot
water follows from the currently dominant trend of the rise
in the price of services of natural resource monopolies. At
the same time, the paradigm rule for determining the
adequate real value of the price for the use of water
resources takes into account the value of water rent, which
is formed in the process of economic development of water
and resource potential.
The form of charge of natural rent in the current
conditions is the collection of rent for special water use from
both surface and underground sources. This fiscal payment
is aimed to charge from the water user that part of the rent,
which is formed under the influence of natural factors and
is partially related to the reimbursement of materialized
costs incurred in the past and aimed at the creation and
development of water infrastructure facilities. The
deepening of the decentralisation processes puts new
demands on the rent regulation system since the solution of
water management problems requires the formation of
special funds, the main source of which is the rent for special
use. Methodological approaches to the collection of
environmental tax for the emission of pollutants are also
insufficiently justified, as they do not provide adequate
incentives for water users to minimize the negative impact
on natural water bodies.

for improving the fiscal stimulation system of sustainable
water use, are considered in the works of I. K. Bystryakov,
O.O. Veklych, Y.S. Vytvytsky, V.A. Golyan, V.A. Dukhov$
ny, J.M. Dorosh, V.M. Zhuk, S.I. Ibatullin, V.I. Kutsen$
ko, L.V. Levkovska, A.V. Stepanenko, A.M. Sunduk,
M.A. Khvesyk, etc. Normative legal support and organization
of guidance documents in the field of sustainable water use
in the conditions of reforming local self$government
and territorial organization of power were investigated by
V.B. Averyanov, S.S. Alekseev, O.M. Bandurka, V.M. Bev$
zenko, Y.P. Bytiak, Z.S. Hladun, R.A. Kaliuzhny, O.V. Kuz$
menko, O.M. Iakuba et al. Despite the high level of research,
the approaches regarding the deepening of differentiation
of standards of payment for special water use and
environmental tax rates for emission of the pollutants into
water bodies, which would take into account the progress
achieved in the decentralization reform and be consistent
with the best international practices in this area need
additional reasoning. The formation of modern tools of
accumulation of state and local funds for the development
of water resources, the main sources of formation of which
is the rent for special water use, their balancing with the
national sustainable development goals, which are formed
on the basis of the Sustainable Development goals of the
UN until 2030 is a challenging issue at present.
PURPOSE OF THE ARTICLE
The purpose of the article is to assess the main trends in
the revenues of the main components of the rent for the
special water use to the state and local budgets, as well as to
substantiate the directions of increasing the efficiency of tax
regulation of water use to stabilize and form the indicators
of sustainable water use in the natural resource and
agricultural sectors of the national economy against the
background of the reform of local government and
territorial organization of power.

ANALYSIS OF RECENT STUDIES
Such economists as O.M. Alymov, A.I. Amosha, O. Ba$
ranovsky, B.V. Burkynsky, S.S. Hasanov, V.M. Geets,
A.A. Grytsenko, T.I. Yefymenko, D.F. Krysanov, V.V. My$
kytenko, S.V. Petrukha, A.M. Sokolovskaya, N.M. She$
ludko, O.M. Shubaly, S.S. Shumska and others studied the
methodological support of fiscal and tax sustainable
PRESENTATION OF THE MAIN MATERIAL
development of economic systems at macro$, meso — and
microeconomic levels, including natural resource and
For many years, the rent for special use of water, and
agricultural sectors of the economy. Problems and prospects until recently, the fee for special water use, is charged on
of regulatory and institutional support for the reproduction the basis of the basin and territorial principle. The rental
of natural resource capital, as well as promising directions rates are differentiated by major river basins for surface
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Fig. 1. The dynamics of rent payment for special use of water to the consolidated budget of Ukraine
Reference: [9—12; 15].

sources and by administrative regions and districts for the
underground ones [1—3; 16]. At the same time, the role of
water resources in economic turnover is not taken into
account. That is, whether water acts as a means of
production, the material basis for the finished product, the
provisional remedy of the production process or the final
product. In particular, water is a means of production in
fisheries and irrigation agriculture, a material substance of
the finished product in food production, a provisional
remedy in beet$sugar production, a final product in the
municipal water supply and in the bottled water market [15].
The non$consideration of the sectoral and reproductive
characteristics of the economic development of water
resources potential has led to significant excesses and
imbalances in the formation and charge of water rent in
various segments of the national economy. Therefore, we
have a situation when water rent is almost completely
appropriated by the water user and is one of the main
reasons for obtaining super$profits (bottled water market
[14]), and in others the excessive amount of rent for special
water use reduces the competitiveness of final products
(agricultural production on the basis of irrigated agriculture
[13; 15]).
Partial solution to the problem of equitable charge of
water rent and thus overcome sectoral imbalances in the
collection of rent for special use of water would be a
complement to the territorial and basin principle of
establishment of the payment rates by the correction
coefficient associated with the profitability level of final
products and the provision of services (this applies primarily
to those activities where water is the final product, in
particular, the bottled water market [14—15]).
In the period from 2003 to 2018, the upward trend
(2003—2013) and the descending one (2014—2015) were
observed in the dynamics of the nominal value of rent for
the special use of water (up to 2015, the fee for special water
use). The annual increase in the amount of rental payments
for special use of water is associated with the indexation of
payment standards due to the inflation processes. In
particular, in 2013, the amount of rent fee for special use of
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water to the consolidated budget of Ukraine increased by
5.2 times compared to 2003 and by 2.3 times compared to
2008 (fig. 1).
The decrease in water rent revenues in 2014 and 2015 is
due to the fact that the volume of special water use in the
annexed Crimea and the occupied territories of Donetsk and
Luhansk regions were withdrawn from the tax base within
the legal framework of Ukraine (traditionally, in the last
two regions, the volumes of special water use were
significant due to the high proportion of water$intensive
production in the structure of regional business complexes).
The amount of water rent transferred to the
consolidated budget of Ukraine decreased by UAH 147 mi$
llion in 2015 compared to 2013, and the volume of water
rent revenues to the budgets of all levels increased by 232 mi$
llion UAH in 2016 compared to 2015. Positive changes in
the dynamics of the nominal value of water rent received in
2018, associated with the influence of quantitative factors
(revision of payment standards due to inflation processes)
and not under the influence of qualitative changes in the
expansion of the tax base of this type of fiscal payments (as
evidenced by the decrease in revenues in 2018 from the rent
for special water use in the consolidated budget of Ukraine
in prices of 2002).
In general, in 2018, the revenue of the rent from special
water use in comparable prices of 2002 to the budgets of all
levels is the lowest indicator for the analyzed period. That
is, the fiscal return of the collected water and, accordingly,
the real amount of water rent, which is withdrawn to the
budgets of all levels, are reduced. In particular, the real
amount of rent for special water use, which was transferred
to the consolidated budget of Ukraine, decreased by 56
million UAH in 2016 compared to 2003, by 53 million UAH
in comparison with 2008, and by 137 million UAH in
comparison with 2013. For the period from 2003 to 2018,
the proportion of rental fee for special water use (excluding
the rental fee for special water use of water bodies of local
importance) in the total receipts for water rents in the
consolidated budget of Ukraine ranged from 70.5 to
83.1%.
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Fig. 2. The dynamics of rent payment for special water use for the needs of hydropower and water transport
to the consolidated budget of Ukraine
Reference: [9—12; 15].

Based on the structure of the national economy, in
particular, its energy sector, a significant component of the
charge of water rent is the identification of the base and
forms of methods of charging rent for special water use for
the needs of hydropower and water transport. An upward
trend was prevailing in the dynamics of the revenues of this
component of water rent to the consolidated budget of
Ukraine in the period from 2003 to 2018, except for 2006,
2014, 2015 (fig. 2). Thus, the volume of revenues of the rent
for special water use for the needs of hydropower and water
transport increased by 203.6 million UAH in 2013 compared
with 2003, and by 159.5 million UAH in comparison with

2008. The decrease in the revenues of this component of the
water rent is due to the fact that part of the territory of
Ukraine has been occupied and annexed. The nominal
amount of rent for special water use increased by 223.3 mi$
llion UAH in 2018 compared to 2015.
An upward trend is prevailing in the dynamics of rent
for special use of water for hydropower and water transport
in comparable prices of 2002 in some periods of the analyzed
time horizon (from 2006 to 2013 and 2018). There was a
significant reduction in revenues of rent for special use of
water for hydropower and water transport calculated in
comparable prices of 2002 between 2014 and 2017. The share

Fig. 3. The dynamics of rent payment for special water use from the housing and communal enterprises
to the consolidated budget of Ukraine
Reference: [9—12; 15].
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Fig. 4. The dynamics of rent payment for special use of water to the consolidated budget of Ukraine
Reference: [9—12; 15].

of this component of the water rent over the period between
2003 and 2017 ranged from 9.1 to 14.1 %.
Based on the significant volume of attracting "fresh"
water for the needs of housing and communal services, a
separate code of budget classification is allocated — the
receipt of rent for special water use from housing and
communal services. There was an annual growth of this type
of revenues to the consolidated budget of Ukraine from
2003 till 2018. In particular, this component of water rent
increased by 7.3 times in 2013 compared to 2003 and by
4.2 times compared to 2008 (Fig. 3).

There was a significant decrease in the nominal amount
of rental fee for special water use from the housing and
communal services in the consolidated budget of Ukraine
in 2014 and between 2016 and 2017. The receipt of this
payment decreased by 72.9 million UAH in 2016 compared
to 2013. Again, the main reason for this rapid decrease in
revenues from this component of water rent to the
consolidated budget of Ukraine is associated with the
occupation and annexation of part of the territories of
Ukraine. A significant reduction in the actual revenues of
rent for special water use from the housing and communal

Fig. 5. Dynamics of payment rates for special use of surface and underground waters
Reference: [9—12; 15].
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Fig. 6. The new architecture of the system of rent distribution between public and local budgets
Reference: [8].

services in the consolidated budget of Ukraine between
2014 and 2016 was reflected in the amount of this payment
in comparable prices of 2002. The receipt of rent for special
water use from the housing and communal enterprises in
the consolidated budget of Ukraine decreased four times in
2016 compared to 2013, and there was a trend towards its
growth in 2018, as the indicator approached the values of
2014. According to the information [5; 7—8], between
2003 and 2018, the share of rent for special water use from
the housing and communal services in the total volume of
water rent in the consolidated budget of Ukraine ranged
from 4.7 to 11.3%.
A distinctive feature of the dynamics of this indicator is
that its decrease has been generally observed since 2009.
This indicates that the growth of the rent rate for special

water use from housing and communal services is slackening
compared to the increase in revenues of other components
of water rent.
There were some changes in the structure of rent for
special water use coming to the consolidated budget of
Ukraine in 2018 compared to 2003, in particular, the share
of:
rental fee for special water use (except the rent for
special water use of local water bodies; the fee for special
water use of national importance was established in 2003)
decreased from 79.3 to 70.5 %;
rental fee for special water use increased in 2018 com$
pared to 2013 by 7.8 % (the fee for special water use for
hydropower and water transport was collected for 2003) to
18.2%;

Fig. 7. The dynamics of rent payment for special use of water to the state budget of Ukraine
Reference: [9—12; 15].

88

Економiка та держава № 9/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Fig. 8. The dynamics of rent payment for special use of water to the local budget of Ukraine
Reference: [9—11; 15].

rent for special water use from housing and communal
services in 2018 compared to 2003 increased from 2.5 % to
11.3 %.
A distinctive feature of the fiscal regulation of special
water use is that the share of rent for special water use of
local water bodies decreased from 1.5 % to zero percent
(fig. 4) in 2018, compared to 2003.
A significant decrease in revenues of rent for special
water use in 2018 compared to 2003 and the failure to
achieve even the value of 2005 (the lowest value in the audit
period), despite the fact that, the rental rate significantly

increased in 2018 compared to 2015, is due to the fact that
the part of the annexed and occupied territory of Ukraine
was withdrawn from the tax base.
If on January 1, 2015, the rent rate for the special use of
surface water ranged from 14.3 to 85.62 UAH/100 cubic
meters, then on January 1, 2018, it ranged from 26.2 to
139.66UAH / 100 cubic meters. The lowest rent rate for
special water use was traditionally in the Danube river basin,
and the highest one — in the basin of the Azov rivers. The
rent rate for special water ranged from 37.45 to 89.15 UAH
/ 100 cubic meters as of January 1, 2015, and from 61.09 to

Fig. 9. The dynamics of water collection from water bodies and rent (fee) for special use of water
Reference: [9—11; 15].
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Fig. 10. Comparison of the environmental fee for the discharges of pollutants directly into the water bodies with the total
discharge of polluted wastewater
Reference: [9—11; 15].

145.42 / 100 cubic meters as of January 1, 2018. The highest
rent rates for special use of groundwater were in some
administrative areas of Ivano$Frankivsk, and the lowest —
in Zakarpattia region (fig. 5).
The trend towards a mechanical increase in the rental
rates for special use of water remained in 2019 [11—12]:
1) surface water: Dnipro to the north of Kyiv (Pripyat
and Desna), including Kyiv — 58.17 UAH for 100 cubic
meters; Dnipro to the south of Kyiv (without Ingulets) —
55.33; Ingulets — 84.39; Siversky Donets — 113.45; Pivdenny
Buh (without Ingulets) — 63.97; Ingulets — 78.49; Dniester
— 34.85; Visla and Zahidny Buh — 34.85; Prut and Siret —
26.17; Tysa — 26.17; Danube — 23.32; Crimea rivers —
116.32; Azov rivers — 139.66; other water bodies — 63.97;
2) groundwater: the Autonomous Republic of Crimea
(without Sevastopol) — 107.58 UAH per 100 cubic meters;
Sevastopol — 107.58; Vinnytsia region — 92.98; Volyn —
96.04; Dnepropetrovsk — 81.48; Donetsk — 110.56;
Zhytomyr — 92.98; Zakarpattia — 61.09; Zaporizhzhya
(Vesele, Melitopol, Priazovia, Yakymivka districts — 92.98),
(other administrative and territorial units of the region —
84.39); Ivano$Frankivsk (Bogorodchany, Verkhovyna,
Dolyna, Kosiv, Nadvirna, Rozhnyativ districts — 145.42),
(other administrative and territorial units of the region
— 81,48); Kyiv (Bila Tserkva, Borodyanka, Brovary,
Vasylkiv, Ivankiv, Kagarlyk, Kyiv$Svyatoshin, Makariv,
Myronivka, Obukhiv, Polissia districts — 67.59), (other
administrative and territorial units of the region — 79.75);
Kirovograd — 107.58; Lviv — 84.39; Luhansk — 122.13;
Mykolaiv — 122.13; Odesa — 101.8; Poltava (Velyka
Bahachka, Hadiach, Zinkiv, Lokhvitsia, Lubny, Myrhorod,
Novi Sanzhary, Reshetylivka, Khorol, Shishaky districts —
62.9), (other administrative and territorial units of the
region — 70.1); Rivne (Volodymyrets, Zdolbuniv, Kostopil,
Rivne, Sarny, and Ostroh districts — 75.03), (other
administrative and territorial units of the region — 87.16);
Sumy (Hlukhiv, Sumy, Romny, Shostka districts — 70.1),
(other administrative and territorial units of the region —
79.83); Ternopil — 113.45; Kharkiv — 87.21; Kherson —
87.21; Khmelnytsk (Derazhnya, Krasyliv, Letychiv,
Starokostiantyniv, Khmelnytsk, Polonne, Shepetivka
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districts — 72.74), (other administrative and territorial units
of the region — 110.56); Cherkasy — 62.9); Chernivtsi —
101.8; Chernihiv — (Gorodnya, Koriukivka, Ichnya,
Sosnytia, Snovsk, Talalaivka districts — 87.21), (other
administrative and territorial units of the region — 68.19);
Kyiv — 86.9.
Rental rates for special use of water, which is included
exclusively in beverages as of [11—12; 14]:
1) January 1, 2015, when using surface water amounted
to 33.85 UAH / cubic meters, when using groundwater —
39.48 UAH / cubic meter;
2) January 1, 2016, when using surface water amounted
to 42.82 UAH / cubic meters, when using groundwater —
from 49.94 to 55.13 UAH / cubic meter;
1) January 1, 2019, when using surface water amounted
to 55.21 UAH / cubic meters, when using groundwater —
64.39 UAH / cubic meter.
The Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code
of Ukraine on Improving the Investment Climate in
Ukraine" of December 21, 2016 No. 1797$VIII, in parti$
cular, amended Article 255 of the Tax Code of Ukraine on
the exclusion of secondary water users from the list of payers
from January 1, 2018. That is, business entities that receive
water on the basis of agreements with water utilities or other
entities will not pay water rent after 2018, regardless of
whether or not they use water in their activities. By this
time, business entities did not pay rent for water, which is
used to meet "drinking" and sanitary needs.
The subject of taxation is the actual volume of water
used by water users, taking into account losses in water
supply systems, as well as a special use of water without its
withdrawal from water bodies. It is about the use of water
for the needs of fish farming, hydropower and water
transport [14]. Along with the rental rates for special use of
water, the special rates are used to water for the needs of
hydropower, water transport, fish farming, housing and
communal services, for the special use of water, which is
exclusively included in the drinks, for the use of water by
thermal power plants with a direct$flow water supply
system, for the special use of mine, quarry and drainage
water [3—4; 6; 12]. It should also be noted that the rate of
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Fig. 11. Dynamics of "fresh" water use and water loss during transportation
Reference: [9—11; 15].

charge (rent) for the use of water for the needs of housing
and communal services was applied with 0.3 coefficient.
The initiative of the State Agency of Water Resources
of Ukraine on the distribution of the fee for special use of
water from national water bodies between the state and local
budgets in the proportion of 50 to 50 can be considered a
breakthrough step in the distribution of rent (fig. 6). This,
on the one hand, has expanded the tax base of local budgets,
and on the other — has increased the interest of the local
government in ensuring the adequate and transparent
withdrawal of water rent, based on the volume of water
resources involved in an economic turnover.
It is the fundamental changes in the inter$budgetary
distribution of water rent that have had a decisive impact on
the dynamics of revenues of rent for special use of water in the
state budget of Ukraine. The actual rent for the special use of
water showed an upward trend from 2007 to 2010 (fig. 7).
Thus, the actual volume of water rent revenues to the
state budget of Ukraine increased in 2010 compared to
2007 by UAH 370.6 million, compared to 2009 — by169 million
UAH due to the fact that the rent for special use of water
since 2011 has begun to be distributed equally between the
state and local budgets; between 2011 and 2018 the volume
of water rent revenues has not reached the level of 2010. In
particular, in 2013, the volume of water rent revenues to
the State budget of Ukraine increased by UAH 225.9 mln
UAH compared to 2007 and by 105.4 mln UAH compared
to 2010. A similar trend also occurs in the revenues of rent
for special use of water in the state budget of Ukraine in
comparable prices of 2006. Prior to changes in the
distribution of rent for special use of water, since 2011, the
share of water rent received by the state budget of Ukraine,
in the total revenues of water rent in the consolidated budget
of Ukraine amounted to 98.6$98.7% between 2007 and 2010.
Accordingly, the change in the distribution of water rent
has affected the revenues of this payment to local budgets
since 2011. If between 2007 and 2010 actual water rents to
local budgets ranged from 6.8 to 12.2 million UAH and
revenues in comparative prices of 2006 were from 5.4 to
5.9 million UAH, then starting from 2011 and ending in 2018,
actual water rents to local budgets have already ranged from
554.2 to 799.7 million UAH, and compared to prices of
2006 they have ranged from 111.4 to 312.2 million UAH (fig. 8).
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Despite the fact that for the period from 1999 to 2018 the$
re was a decrease in the volume of water intake from natural
water bodies in the dynamics of revenues of rent for special
water use in the consolidated budget of Ukraine, there was
an upward trend up to 2007. If in 1999 the volume of water
intake from natural water bodies amounted to 19748 million
cubic meters, in 2004 it was 14690 million cubic meters, in
2008 — 15729 million cubic meters, in 2015 — 9699 million
cubic meters. That is, in 2015 compared to 1999, the intake
volume decreased by 10049 million cubic meters, compared
with 2008 — by 6030 million cubic meters; a significant
decrease in the volume of water intake from natural water
bodies between 2014 and 2018 is due to the neglect of intake
volumes on the annexed and occupied territories of Ukraine.
Instead, in 2013, the amount of rental fee for special
use of water to the consolidated budget of Ukraine increased
by 11 times, compared to 2008 — by 2.56 times. Growth by
times takes place only in the dynamics of the actual
(nominal) income water rent in the consolidated budget of
Ukraine through indexing standard rates (rent rates) due
to the inflation processes, the growth was not so intense in
the dynamics of receipts of the water rent in comparable
prices of 1998 (fig. 9).
Water rent revenue has increased in the consolidated
budget of Ukraine by two times in 2013, compared with
1999 and by only 92 million UAH compared with 2008.
Comparing the growth rates for the period from 1999 to
2018, the actual value of water rent and water rent in
comparable prices of 1998, it is concluded that the growth
of revenues was due to the quantitative factor (mechanical
growth of payment standards due to their indexation), and
not due to qualitative changes in the identification of the
real basis for water rent charge.
One of the instruments to promote the sustainable and
rational use of water and simultaneously a regulator of the
formation of the water rent and water "anti$rent" (in case
of pollution by the wastewater of water bodies) is an
environmental tax for the discharge of pollutants directly
into water bodies. There is a general upward trend in the
dynamics of the presented (paid) environmental tax for
discharges of pollutants directly into water bodies from
2003 to 2018 (fig. 10). In particular, in 2010, the amount of the
presented environmental tax on the discharges of pollutants
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Fig. 12. Dynamics of costs for wastewater treatment, payments for the use of water resources, which were received
in the consolidated budget and costs for water supply and disposal services
Reference: [9—11; 15].

directly into the water bodies amounted to 94 million UAH,
which is 3.24 times more than the corresponding figure in
2003 and by 24 million UAH more than in 2006.
This correlates with the dynamics of the volumes of
polluted wastewater. Thus, in 2007, the amount of con$
taminated wastewater amounted to 3854 million cubic
meters, which is 906 million cubic meters less than in 2003.
The decrease in the volume of contaminated wastewater
discharge (by 2080 million cubic meters) in 2009 compared
to 2007 is due to the decline in production in water$
containing industries resulting from the financial and
economic recession of 2008. In 2010—2013, the volume of
contaminated wastewater ranged from 1521 to 1744 million
cubic meters. In 2014—2015 there was a significant decrease
in the volume of contaminated wastewater discharge
compared to 2013, and in 2017—2018, there was a tendency
to the growth of the corresponding share.
This is due to the fact that traditionally significant
volumes of contaminated wastewater discharge take place
in the territories that are currently occupied. The amount
of paid (presented) environmental tax for discharges of
pollutants directly into water bodies in comparable prices
of 2002 in 2003—2015 ranged from 12 to 41 million UAH.
This scanty amount due to the physical volume of polluted
wastewater discharged which is associated with low
environmental tax rates for discharges of pollutants directly
into water bodies doesn't stimulate the vast majority of
water users to reduce polluted water discharge.
Due to the significant removal of polluted wastewater
and, consequently, the entry of pollutants directly into the
water bodies, the water rent received by water users is
reduced due to the deterioration of water quality. At the
same time the value of water "antirent" increases. The water
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"antirent" will decrease with the improvement of the
mechanism of calculation and collection of environmental
tax for discharges of pollutants directly into water bodies,
which will force water users to reduce the volume of
discharges of contaminated wastewater through the
introduction of circulating water supply systems and modern
treatment facilities.
Rent for special use of water, especially for large water
users and for the needs of housing and communal services
should stimulate the reduction of water losses during
transportation through the modernization of water supply
networks. Thus, the current level of the rental rate is not a
significant incentive to reduce the loss of "fresh" water
during transportation. During the period from 2011 to 2017,
the volume of water losses during transportation ranged
from 1139 to 2477 million cubic meters, which respectively
amounts from 11.7 to 16.4% of the total use of "fresh" water
(fig. 11).
The volume of use of "fresh" water decreased by 3233 mi$
llion cubic meters in 2017 compared to 2010, and by 3412 mi$
llion cubic meters $compared to 2008. There was a slight
decrease in the percentage of water losses during
transportation in 2014 and 2015 compared to 2012 and 2013.
This is due to the fact that the volume of water losses during
transportation in the part of the territory of the old
industrial regions that were occupied during this period and
where the water supply networks are characterized by a
high level of physical deterioration is not taken into account.
Therefore the water losses during transportation here are
somewhat higher than in other regions.
The current fiscal$stimulation mechanism of sustainable
water use in Ukraine provides a reference of only
environmental tax for discharges of pollutants directly into
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Fig. 13. Dynamics of rent payment for special use of water from water bodies of local importance
Reference: [9—11; 15].

water bodies (when this fiscal payment was sent to special
funds — environmental protection funds) to the financing
of wastewater treatment projects. Rent for special use of
water comes to the general base of the relevant budgets and
dissolves in the total amount of revenues and is completely
unrelated to the priorities of financing of capital investments
and running costs for wastewater treatment [3; 6].
During the period from 2000 to 2018, the cost of
wastewater treatment as a whole was growing from year to
year. Wastewater treatment costs include capital investment
and operating costs. Even if we sum up the total amount of
payments for the use of water resources (rent for special
use of water and environmental tax for discharges of
pollutants directly into water bodies) and the cost of water
supply and disposal services, they only cover 20—30% of
the total cost of wastewater treatment, which were financed
in Ukraine by enterprises, institutions and organizations
from all possible sources (own funds, funds of the state and
local budgets and other sources) (fig. 12).
Besides, this suggests that part of the cost of water
resources which is withdrawn in favor of the state and
territorial communities in the form of rent for special water
use, does not fully contribute to the formation of funds for
the reproduction and protection of water resource potential
and therefore the rental rates for certain categories of water
users should be revised toward the increase. This also applies
to the rates of environmental tax for discharges of pollutants
directly into water bodies.
During the period from 2007 to 2018, there were some
changes in the identification of the base for charging rent
for special use of water, which are associated with the
allocation of volumes of the special use of water from
water bodies of local importance. Starting in 2007 and
ending in 2012, the upward trend was observed in the
dynamics of rent payments for the special water use of
water bodies of local importance to local budgets. The
amount of rent payment for special use of water bodies
of local importance increased by 6.9 million UAH in 2012
compared with 2007, and by 5.5 million UAH compared
with 2010 (fig. 13).
Revenues from the specified component for special
water use decreased significantly in the period from 2014 to
2018 (in 2014 — by 2.2 million UAH, in 2015—2016 and
2017—2018 — by approximately 0.1 million UAH). In
2007—2010, the share of revenues of rent for special use of
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water of local importance in the total amount of revenues
of rent for special use of water in local budgets ranged from
57.38 to 82.35%. The share of this component of the rent in
local budgets has ranged from 0.1 to 1.73% since 2011 (the
distribution of the rent for special use of water between the
state and local budgets is 50 to 50 since this year).
SUMMARY
The institutionalized territorial and basin principle of
charging rent for special use of water requires a significant
transformation in the direction of deepening the
differentiation of standards of payment for special use of
surface and ground water. This will make it possible to
expand the base of charging rent for special use of water, as
well as to equalize the conditions of water use in different
regions of Ukraine. Best international practices should be
used to diversify the instruments of rent regulation of
sustainable water use, which will increase the level of
coverage of fiscal payments for the processes of economic
development of water$resource potential and stabilize the
development of the natural and resource sector of the
national economy.
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IDENTIFICATION OF CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS
ADAPTIVE MANAGEMENT

Досліджено етимологію та семантику категорії "адаптація" та найбільш популярні її прояви, що зустQ
річаються в науковому просторі. Проведено дефініцію категорій "адаптація" та "адаптивність", визначеQ
но їх співвідношення та сутнісне навантаження. Представлено авторське розуміння категорій "адаптаQ
ція" та "адаптивність" та вказано на їх взаємозв'язок. Досліджено сутність категорії "управління" та розQ
крито її авторське бачення. Вказано, що категорія "адаптивне управління" не є простим поєднанням поQ
нять адаптивний та управління, а має складний зміст. Здійснено ідентифікація категорії "адаптивне управQ
ління", визначено основні підходи до його розуміння та надано авторське бачення. Запропоновано розQ
глядати адаптивне управління як діяльності керуючої системи (суб'єкту управління) стосовно керованої
системи (об'єкта управління) щодо пристосування, зміни параметрів, складових і самої системи загалом
на основі її властивостей, здатностей і характеристик з метою забезпечення його сталого розвитку через
досягнення цілей.
The etymology and semantics of the adaptation category and its most popular manifestations found in the
scientific space are investigated. The definition of the categories "adaptation" and "adaptability" is carried out,
their correlation and the essential load are determined. The author understands the categories of "adaptation"
and "adaptability" and indicates their relationship.
It was found that the categories "adaptation" and "adaptability" should not be considered in the same way.
Adaptation is seen as an adaptation / change process; adaptability is considered as a property / ability /
characteristic. At the same time, these categories characterize the necessary conditions (constituents) for the
effective functioning of complex dynamic socioQeconomic systems in the face of changing environment.
The essence of the category of "management" is investigated and its author's vision as activity of the
management system (management entity) in relation to the managed system (management object) is revealed
in order to ensure its sustainable development in order to achieve the goals. It is stated that the category "adaptive
management " is not a simple combination of concepts adaptive and management, but has a complex meaning.
The category of "adaptive management" was identified, the basic approaches to its understanding were identified
and the author's vision was provided. It is proposed to consider adaptive management as an activity of the
management system (entity) in relation to the managed system (management object) in terms of adaptation,
change of parameters, constituents and the system as a whole based on its properties, abilities and characteristics
in order to ensure its sustainable development through achievement goals.
Structural and logical scheme of adaptive management involves the activity of the management entity, which
is directed at the object, taking into account the existing level of its adaptability, and, through adaptation,
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changing the parameters, components and system in general, leads to a change of the management object in
accordance with requirements (external and internal) that ensure the sustainable development of any socioQ
economic system in accordance with the objectives.
Ключові слова: адаптація, адаптивність, управління, адаптивне управління.
Key words: аdaptation, adaptability, management, adaptive management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
МЕТА СТАТТІ
Стрімкі трансформації соціально$економічних сис$
Метою статті є проведення ідентифікації понятій$
тем, які відбуваються останнім часом, зміна технологі$ но$категоріального апарату сфери адаптивного управ$
чних укладів та поколінь приводять до формування по$ ління та презентація власного бачення категорії "адап$
треби в новітньому інструментарію управління. Саме тивне управління".
тому, дослідження сучасних підходів до управління, їх
сутності та затребуваності в сучасних умовах господа$
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
рювання є важливою науковою проблемою, яка потре$ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
бує вирішення.
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Проблематику адаптивного управління будь$яким
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ об'єктом, у якості якого може виступати й складна соці$
Досліджуючи популярність тематики адаптації та ально$економічна система, слід розпочати із вивчення
адаптивного управління в Україні, було проаналізова$ та детермінації базового понятійно$категоріального
но сферу наукового прикладання даних категорій у апарату. Відносно обраного наукового поля досліджен$
розрізі захищених дисертацій. Так, на сайті бібліотеки ня спинимося на категоріях "адаптація", "адаптивність",
імені Вернадського за запитом було знайдено 2921 ав$ "управління", "адаптивне управління".
торефератів дисертацій на здобуття ступеня кандидатів
В економічну сферу поняття "адаптації" прийшло з
та докторів наук, де зустрічалося слово адаптація, адап$ біологічних наук (природничих наук) та визначалося
тивне, тощо. Сфера наукових досліджень досить різно$ здатність живих організмів пристосовуватися до по$
манітна: медичні, біологічні, технічні, психологічні, со$ стійно мінливих зовнішніх умов [1]. Окрім того, цей
ціологічні, педагогічні, економічні науки. В економічній термін використовується і в технічних, медичних та со$
сфері щодо проблематики адаптивного управління слід ціальних науках. У медичній сфері цей термін характе$
відмітити напрацювання таких науковців: Стец І.І., Ци$ ризує оптимальну життєдіяльність й нормальний соц$
ганова О.С., Ячменьова В.М., Мілаш І.В., Оліферук С.І., іобіологічний розвиток людини; в технічній — характе$
Єльникова Г.В., Калініченко Л.Л., Якименко$Терещен$ ризуються різноманітні самоналагоджувальні технічні
ко Н.В. В їхніх дослідженнях особливу увагу приділе$ системи зі зворотним зв'язком [2].
но питанням визначення сутнісного навантаження ба$
Етимологічно$семантичний аналіз категорії "адап$
зових категорій та адаптивного управління підприє$ тація" свідчить, що вказаний термін має латинське по$
мства в різних сферах. Водночас слід відмітити неус$ ходження (adaptatio, від adapto — пристосовую). Анг$
таленість у сфері ідентифікації та співвіднесення ка$ лійський варіант цього терміну передається словами
тегорій понятійного апарату сфери адаптивного уп$ adaptation, adjustment та перекладається як адаптація,
равління.
пристосування, коригування.

Рис. 1. Прояви адаптації
Джерело: побудовано автором за [7] та [8].
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Таблиця 1. Дефініція категорій "адаптація" та "адаптивність"

АДАПТАЦІЯ
Дефініція
Процес пристосування підприємства до змінних
зовнішніх умов, який має на меті забезпечення
стійкості функціонування підприємства у
довгостроковій перспективі і містить систему
організаційних, економічних і соціальних
регулювальників

Джерело
[7]

Процес зміни параметрів і структури системи у
відповідь на зміни зовнішнього середовища

[1]

Процес пристосування параметрів господарюючих
суб’єктів до невизначених умов навколишнього
середовища, що забезпечує підвищення
ефективності їх функціонування впродовж усього
життєвого циклу
Процес пристосування системи до нових умов
існування або діяльності

[11]

Процес цілеспрямованої зміни параметрів, структур
і властивостей системи у відповідь на дії зовнішніх і
внутрішніх чинників для забезпечення ефективного
функціонування системи і її елементів
Доцільне впорядкування динамічної системи,
приведення її у відповідність з об’єктивно діючими
закономірностями
Процес зміни параметрів і структури системи, а
можливо, і керуючих впливів на основі поточної
інформації з метою досягнення певного, звичайно
оптимального, стану системи при початковій
невизначеності в умовах роботи, які постійно
змінюються
Здатність своєчасно проводити адекватні зміни для
корекції діяльності системи відповідно до вимог
зовнішнього середовища
Процес пристосування системи та її діяльності до
зовнішнього середовища, а також ефективного
використання його потенціалу
Природна, стихійна реакція економічних систем на
дестабілізуючі впливи

[12]
[13]

[15]
[16]

[19]
[20]
[21]

АДАПТИВНІСТЬ
Дефініція
Процес цілеспрямованої зміни структури,
властивостей і параметрів об’єкта у відповідь на зміни
навколо нього
Постійне пристосування системи до зовнішніх
факторів досягається за рахунок інформації,
зворотного зв’язку та негативної адекватної реакції з
боку усіх структурних підрозділів на зміни, що
відбуваються
Природжена та набута здатність до адаптації, тобто
пристосування до всієї багатоманітності життя при
будь-яких умовах
Характеристика діяльності підприємства, здібність
(властивість економічної системи) його до
самозбереження, пристосування, структурної
перебудови, перетворення, пристосування в умовах
нестабільності
Властивість системи, що визначає її здатність успішно
пристосовуватися до умов зовнішнього середовища,
що змінюється
Характеристика підприємства приростного типу, яка
орієнтується на стабільність і повільні зміни
зовнішнього середовища і встигає в таких умовах
реагувати на виникаючі проблеми
Здатність системи, організації або окремої людини
пристосовуватися до різних умов навколишнього
середовища називають адаптивністю
Здатності системи пристосовуватися до змін
середовища, можна визначити, що в сучасних умовах
разом з конкурентоспроможністю вона є основою
економічної стійкості діяльності підприємства
Окреслює ступінь пристосування до змін у
зовнішньому та внутрішньому середовищі
підприємства і є інтегральною характеристика
економічної системи, яка поєднує такі ознаки як
гнучкість, мобільність, маневреність та інші, що
забезпечує «легкість» перегрупування між елементами
системи без будь-яких корінних змін в її структурі,
відображає готовність системи управління
підприємства функціонувати в умовах нестабільного
зовнішнього середовища та визначається
спроможністю управлінського персоналу
використовувати нестандартні рішення на основі
глибокого розуміння та передбачення тенденцій змін у
зовнішньому середовищі

Джерело
[1]
[22]

[10]
[12]

[13]
[14]

[17]
[18]

[23]

Джерело: узагальнено автором.

Отже, етимологічно, категорія "адаптація" є по$
хідною від латинського терміну, що в перекладі озна$
чає пристосування, процес пристосування. Семанти$
ка цього поняття залежить від сфери його прикладан$
ня та зводиться до його розуміння за словниковим
підходом як "пристосування організмів, органів чут$
тя до умов існування, до оточення" [3]; "пристосуван$
ня людини до умов середовища (перш за все соціаль$
ного середовища) і результат цього процесу" [4];
"пристосування організмів до умов навколишнього се$
редовища" [5]; "пристосування людини або групи лю$
дей до нового соціального середовища, а частково і
пристосування до них цього середовища з метою
співіснування та взаємодії" [6], де, ключовим є при$
стосування.
Водночас в роботах [7; 8] зазначено, що адаптація
має декілька проявів (рис. 1).
У роботі [9] зроблено висновки, що термін "адапта$
ція" використовується в двох випадках: "для позначен$
ня процесу пристосування" та "для позначення резуль$
тату цих пристосувальних змін, їх сукупності". Отже,
існує широкий спектр підходів до розуміння сутності
"адаптація", які неузгоджені між собою.
Окрім того, у вітчизняному науковому просторі до$
сить часто використовується поняття "адаптація" та
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"адаптивність", які трактуються або однаково, або як
взаємопов'язані, але не тотожні поняття. Розглянемо
визначення категорій "адаптація" та "адаптивність"
(табл. 1), що надано різними авторами.
Зауважимо, що категорії "адаптація" та "адап$
тивність", незважаючи на спільний корінь, не слід роз$
глядати тотожно. Морфологічний аналіз, проведений в
роботі [8], дозволяє ідентифікувати спільне та відмінне
(рис. 2). Так, якщо адаптація розглядається як процес
пристосування/зміни, то адаптивність розглядається як
властивість/здатність/характеристика. Водночас вка$
зані категорії характеризують необхідні умови (скла$
дові) для ефективного функціонування складних дина$
мічних соціально$економічних систем в умовах змін зов$
нішнього середовища.
Саме наведена на рисунку 1 інтерпретація тракту$
вання категорій "адаптація" та "адаптивність" найбіль$
ше імпонує автору.
Отже, можемо зробити висновок, що в базовому по$
нятійно$категоріальному апараті слід розмежувати та
трактувати окремо категорії "адаптивність" та "адапта$
ція", поєднання яких є необхідною умовою їх взаємної
реалізації. Тобто рівень адаптації до змін буде залежа$
ти від рівня його адаптивності, як внутрішньої власти$
вості системи.
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Рис. 2. Ідентифікація понять "адаптація" та "адаптивність"
Джерело: побудовано автором на основі [8].

Визначившись з поняттями "адаптація" та "адап$
тивність", переходимо до трактування "управління" як
складової частини категорії "адаптивне управління".
Вказана категорія є популярною та широко вивченою,
але в той же час, має дискутивний характер.
Розглянемо семантику цього поняття згідно зі слов$
никовим та науковим підходом (табл. 2).
У своїй роботі [34] Яркіна Н.М. виділяє декілька
підходів до розуміння категорії "управління": наука;
функція; цілеспрямована, інформаційна дія суб'єкта уп$
равління на об'єкти управління; процес; керівний орган;
мистецтво.
Інша дослідниця, Приживара С.В. у своїй роботі [33]
доводить, що управління не може бути організацією, ке$
рівництвом, регулюванням, координацією, функцією
(або їх сукупністю), дією, механізмом.
Проведений аналіз дозволяє сформувати власне ро$
зуміння управління як діяльності керуючої системи
(суб'єкту управління) стосовно об'єкта управління з
метою забезпечення його розвитку через досягнення
цілей. Із врахуванням концепції сталого розвитку, яка
має визначальне значення для діяльності соціально еко$

номічних систем будь$яких рівнів ієрархії, і на яку спи$
рається автор в своїх дослідженнях, визначення кате$
горії "управління" набуває вигляду "діяльності керую$
чої системи (суб'єкту управління) стосовно керованої
системи (об'єкта управління) з метою забезпечення його
сталого розвитку через досягнення цілей".
Розглянувши базові категорії та визначившись з їх
трактуванням, розглянемо визначення концепту "адап$
тивне управління". Зауважимо, що, виходячи із сутніс$
ного навантаження категорій "адаптації", "адаптив$
ності" та "управління", його не доцільно розглядати як
просте поєднання слів адаптивне (похідне від адапта$
ція) та управління. Існуючі визначення адаптивного уп$
равління наведемо в таблиці 3.
Як бачимо з наведених визначень та використовую$
чи морфологічний аналіз, розкладемо дану категорію
на певні підходи, де є слово, що визначає сутнісну
відмінність: процес прийняття управлінського рішення;
управління або управлінська діяльність; система управ$
ління або система реагування; пристосування; процес
взаємовпливу; набір дій та методів або комплекс узго$
джених заходів.

Таблиця 2. Трактування категорії "управління"

Термін
Управління (від
управляти)

Управління

Визначення
За словниковим підходом
Спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі когось, чогось;
керувати.
Спрямовувати хід якогось процесу, впливати на розвиток, стан чого-небудь
Функція організованих систем (біологічних, соціальних, технічних), яка забезпечує
реалізацію мети і підтримку режиму діяльності, сталість і розвиток певних
структурних елементів
Функція високоорганізованих систем (соціологічних, біологічних, технічних), що
забезпечує їхню структурну цілісність, підтримання заданого режиму діяльності,
реалізацію програми досягнення мети
Усвідомлена, цілеспрямована дія суб’єктів (економічних, соціальних, політичних та
інших відносин) на окремих людей, трудові колективи й більш широкі спільноти, а
також на економічні об’єкти з метою досягнення цими суб’єктами цілей і забезпечення
стабільності та динамічності розвитку керованого об’єкта. Управління в сучасних
умовах здійснюється за допомогою спеціалізованих технічних засобів (засобів зв’язку,
комп’ютерних систем) шляхом обміну потоками інформації між керуючим суб’єктом і
керованим об’єктом. Управління можна також розглядати як сукупність процесів
планування, організації координації, мотивації, контролю й реалізації відносин
економічної власності з метою досягнення поставлених суб’єктами цілей
Це процес планування, організації, мотивації й контролю, необхідний для
формулювання та досягнення цілей організації
За науковим підходом
Процес впливу на систему для переведення її в новий стан чи для підтримки її в
якомусь установленому режимі
Цілеспрямований вплив суб’єкта на об’єкт управління за допомогою певної системи
методів і технічних засобів з використанням особливої технології для досягнення
поставленої мети
Процес розподілу й руху ресурсів в організації з наперед заданою метою, за наперед
розробленим планом і з безперервним контролем за результатами діяльності
Діяльність суб’єкта, яка має прояв у цілеспрямованому, організуючому впливі на
об’єкт управління та яка здійснюється з метою приведення його у бажаний для
суб’єкта стан
Вплив керуючої системи (апарату управління) на керовану систему (об’єкт
управління) з метою досягнення цілей підприємства
Вид діяльності, предметом якої є діяльність інших людей і метою якої є розвиток
об’єкта управління

Джерело: узагальнено автором.
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Таблиця 3. Ідентифікація категорії "адаптивне управління"

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Процес прийняття управлінського рішення та подальшої реалізації
цілеспрямованого керуючого впливу, який забезпечить адекватне реагування
всіх структур фармацевтичного підприємства на зміни параметрів його
зовнішнього і внутрішнього середовища
Пристосування властивих суб’єкту управлінської діяльності стилів і методів
керівництва до соціальних особливостей об’єкта управління
Управління в системі з неповною апріорною інформацією в керованому
процесі, який змінюється по мірі накопичення інформації й приймається з
метою покращення якості роботи системи
Система, яка порівняно із складеним уявленням здатна більш ефективно й
адекватно реагувати на зміну інституційного середовища підприємства, його
внутрішнього виробничого і зовнішнього ринкового середовищ і котра
передбачає ухвалення ефективних управлінських рішень
Процес взаємовпливу, що викликає взаємопристосування поведінки суб’єктів
діяльності на діа(полі)логічній основі, яка забезпечується спільним
визначенням реалістичної мети з наступним поєднанням зусиль і
самоспрямуванням дій на її досягнення
Управлінська діяльність, представлена у вигляді взаємозв’язаного комплексу
дій на об’єкти управління, націлених на підтримку конкурентоспроможності за
допомогою механізму управління інноваційними процесами (моніторингом
ухвалення і виконання рішення), коли бажаний стан системи визначається на
основі попереднього процесу управління (тобто на основі накопичення
досвіду), за допомогою спостереження за управлінськими показниками
Гнучке, інноваційне управлінням підприємствами, здатним пристосовуватися
до нової обстановки (у конкурентному і внутрішньому середовищі зі зміною
планів і моделей залежно від ситуації: у період виходу підприємств із кризи
або за впровадження інновацій, або у разі здійснення організаційних змін) за
допомогою нових інструментів і методів управління
Управління системою з високим ступенем невизначеності процесу, яким
потрібно керувати
Набір дій і методів, що характеризуються здатністю системи управління
адаптуватися до змін зовнішнього середовища, та є окремим інноваційним
видом управління
Гнучка система управління підприємством, спрямована на реалізацію
механізму адаптації за допомогою формування механізму адаптації для
пристосування до мінливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища
Управління, що забезпечує виживання, досягнення та підтримання визначеного
рівня конкурентоспроможності
Окремий тип управління здатний до корекції траєкторії руху керованого
об’єкту відповідно до планової
Управління підприємством, що дозволяє шляхом використання заходів з
реструктуризації підприємства, оцінки необхідності проведення
реструктуризації та ефективності запропонованих заходів, своєчасно реагувати
на зміни навколишнього середовища
Є комплексом узгоджених заходів, послідовна реалізація яких дозволяє
організації досягти поставлених стратегічних цілей
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Джерело: узагальнено автором.

Розглядаючи перший та другий підходи відмітимо,
що не зрозумілим видається його різниця із звичайним
управлінням. Водночас адаптивне чи операційне, чи
будь$який інший тип управління враховує особливості
його визначального слова (в цьому випадку — адапта$
ція). Тому слід погодитися, що адаптивне управління це
діяльність, але, на наш погляд, доцільно враховувати не
лише зовнішній процес — адаптація, пристосування,
взаємовпливу (4 та 5 підходи), а й внутрішню здатність
чи властивість системи.
Третій підхід протирічить сутності управління, бо
воно, не залежно від виду, має певну систему. Тобто,
наявність системи управління це обов'язкова умова уп$
равління, але вказані категорії не можна ототожнюва$
ти.
Аналогічно, стосовно 6 підходу, управління має су$
купність дій та методів, але не ототожнюється з ними.
Водночас автор погоджується із частиною щодо наяв$
ності внутрішньої здатності системи до адаптації.
Саме тому, базуючись на власному розумінні управ$
ління та необхідності врахування внутрішніх властиво$
стей системи — адаптивності, доцільно розглядати адап$
тивне управління як діяльності керуючої системи (суб'єк$
ту управління) стосовно керованої системи (об'єкта уп$
равління) щодо пристосування, зміни параметрів, скла$

www.economy.in.ua

дових і самої системи загалом на основі її властивос$
тей, здатностей і характеристик з метою забезпечення
його сталого розвитку через досягнення цілей.
Структурно$логічну схему адаптивного управління
в авторській інтерпретації наведено на рисунку 3.
З рисунка 3 бачимо, що діяльність суб'єкта управлі$
ння, спрямована на об'єкт, враховує наявний рівень його
адаптивності, і, через пристосування, зміну параметрів,
складових та системи взагалі, веде до зміни об'єкту
управління у відповідності із вимоги (зовнішніми та
внутрішніми), що забезпечує сталий розвиток будь$якої
соціально$економічної системи.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Отже, в процесі дослідження було проаналізовано
науково$дослідницьку активність в сфері адаптивного
управління, визначено сутнісне навантаження понятій$
но$категоріального апарату адаптивного управління,
сформовано власне бачення категорії "адаптивне управ$
ління". В подальшому постає проблема ідентифікації
об'єкта управління та формування поняття адаптивне
управління у відповідності до обраного об'єкту управ$
ління.
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Рис. 3. СтруктурноSлогічна схема адаптивного управління
Джерело: розроблено автором.
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THE MODERN CONCEPT OF TRANSITION AND FINANCIAL MARKETS: THE EXPERIENCE
OF EUROPEAN COUNTRIES

З огляду на сучасні особливості, транзитивні процеси визначаються як свідомі системні зміни, що
формуються не в процесі еволюції, а за цілеспрямованої діяльності мають реформаторський характер.
Новий підхід до вимірювання транзитивності узгоджується з загальною політикою сталого розвитку ЄС.
На сьогодні стійке економічне зростання має супроводжуватися поліпшенням екологічної ефективності,
політикою соціальної інтеграції та стійкими економічними моделями. Саме це має слугувати стратегічQ
ним керівництвом для довгострокового розвитку перехідних європейських країн та України. Нові викQ
лики пов'язані з реалізацією нової концепції транзитивності потребують достатнього, стабільного і довQ
гострокового фінансування. Тому розвиток фінансового ринку має вирішальне значення, оскільки саме
це може забезпечити ефективний розподіл фінансів між сферами екологічного захисту та соціального
розвитку, а також інноваційним прогресом.
According to the EU's general policy on sustainable development and current state of transition economies,
a new concept of transition has been formed. Analyzing various approaches, we define transition process as
conscious systemic changes, which are formed not in the process of evolution, but in purposeful activity, and
have a reformatory character. Thus, the ultimate goal of transition is to become a market economy, characterized
by six key qualities: competitiveness, corporate governance, "green", inclusivity, financial sustainability,
integration. At this point, the new approach to transition measurement is in line with the EU's general policy on
sustainable development. Today, sustainable economic growth must be accompanied by improved environmental
performance, social integration policies and sustainable economic models. This should serve as a strategic guide
for the longQterm development of European countries in transition and Ukraine. New challenges associated
with the implementation of the new concept of transition, require sufficient, stable and longQterm financing.
Therefore, the development of the financial market is crucial, as it can ensure the efficient distribution of finance
between the areas of environmental protection and social development, as well as innovative progress. Considering
modern transition concept, the author highlights the following direct and indirect effect of the financial sector
development on transition process: opportunities to finance climate change problems with the latest financial
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instruments (for instance, green bonds); regulation of corporate governance, especially assurance of shareholders'
rights protection, transparency and information disclosure; implementation of financial inclusiveness through
attraction of investments in economically undeveloped regions, financial services market improving, realization
of pension reform, which will create incentives for young people to make savings through financial market
mechanism; liberalization and increase of net foreign direct investment as a part of integration, as well as the
direct integration of the capital markets of the transition countries into the EU market. Development of an efficient
financial system, especially in terms of the stock market development, stock market regulation and corporate
governance, is a fundamental key for ensuring the transition to sustainable development of EU candidate
countries, including Ukraine.

Ключові слова: перехідні економіки, сталий розвиток, фінансова система, фондовий ринок, конкуренто
спроможність.
Key words: transition economies, stock market, sustainable development, financial system, stock market,
competitiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У 1990$х розпад Радянського Союзу призвів до по$
яви багатьох нових незалежних держав. В свою чергу
це визначило принципово нові проблеми, вирішення
яких загалом не обгрунтовувалося в існуючих на той час
економічних теоріях.
З початку перехідного періоду пройшло понад два
десятиліття, і значна кількість країн центрально$східної
Європи, реалізувавши структурні реформи, вже досяг$
ли макростабілізації, відкритості, розбудували інститу$
ційну інфраструктуру. Тож на сьогодні вже постає пи$
тання актуальності такої класифікації країн, а деякі дос$
лідники вважають використання понять "транзитивна"
або "перехідна" економіка анахронізмом [1].
Однак міжнародні організації досі виокремлюють
цю групу. Так, Організація об'єднаних націй (ООН) кла$
сифікує країни світу на розвинуті, транзитивні та ті, що
розвиваються, спираючись на рівень розвитку, що ви$
мірюється відношенням валового національного дохо$
ду на душу населення [2]. Європейський банк реконст$
рукції та розвитку (далі — ЕБРР), а також Міжнарод$
ний валютний фонд виділяють країни з транзитивною
економікою, як важливу групу для дослідження.
У 1990$х роках більшість постсоціалістичних країн
обрали евроінтеграційний напрям розвитку. Тому мож$
на стверджувати, що процеси перехідного періоду та
євроінтеграції співпали в часі, тобто країнами Централь$
ної та Східної Європи (далі ЦСЄ) реалізовано модель
транзитивності через євроінтеграцію, що є унікальним
явищем в міжнародній економіці.
Нині більшість країн з перехідною економікою є чле$
нами Європейського Союзу (далі ЄС). Попри те, що не
всі завдання з переходу до ринкової економіки досяг$
нуто, для транзитивних країн, як і для всього Євросою$
зу, однією з центральних цілей на сьогодні є досягнен$
ня сталого розвитку, що закріплено в європейських до$
говорах, галузевих політиках та ініціативах [3]. Зважа$
ючи на те, що Україна обрала євроінтеграційний шлях
розвитку, постає необхідність чіткого окреслення нової
парадигми транзитивності та особливостей країн з пе$
рехідною економікою в умовах євроінтеграції та пол$
ітики сталого розвитку ЄС, що сформувала нові завдан$
ня як для країн співдружності, так і для країн з пере$
хідною економікою зокрема.

104

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню перехідного періоду присвячено ба$
гато праць вітчизняних та зарубіжних науковців. Про$
блемам трансформації економічної системи присвяче$
но роботи Савушкіна Д., Савчука В., Вітера І. [4—6].
Вплив початкових реформ на подальший економічний
розвиток перехідних економік грунтовно дослідили А.
Фішер, Сехей та Гельб [7—8]. Вивченню економічних
реформ та їх результатів присвячено роботи Гаврили$
шина О., Бальцеровича Л. та Роланда Г. [9—11].
Проблеми сталого розвитку у своїх працях розгля$
дають Котляревський Я. В., Троцький Т. В., Дяченко М.О.,
особливу увагу приділяючи залученню коштів на фінан$
сових ринках для екологічних проектів [12]. Ю. Федунь
розглядає реалізацію політики сталого розвитку країн
кандидатів у члени ЄС, вважаючи, що гармонізація за$
конодавства в сфері захисту екології сприятиме інтег$
рації України в Європейський союз [13].
Отже, на сьогодні перед перехідними економіками
постали нові виклики, обумовлені реалізацією євро$
пейської концепції сталого розвитку. З огляду на це,
потребує подальшого вивчення особливості ринкової
трансформації та досягнення економічного зростання
в Україні, особливо можливості для фінансування ста$
лої економіки.
ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є уточнення поняття транзитивної
економіки з огляду на сучасні особливості, ретроспек$
тивний аналіз перехідних процесів до ринкової еконо$
міки в європейських країнах, окреслення нових завдань
з розвитку фінансових ринків в умовах євроінтеграції
та глобальних тенденцій досягнення сталого розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У вітчизняній літературі для країн, що здійснюють
перехід до ринкової економіки, використовують назви
"економіка перехідного періоду" або "перехідна еконо$
міка", "транзитивна" та "трансформаційна" економіки.
Проте до цього часу не сформульовано достатньо чітко$
го і несуперечливого тлумачення цих категорій. Деколи
вони вживаються як синоніми, але більшість авторів вба$
чають різницю між ними.
Проаналізувавши підхід до визначення зазначених
понять вітчизняними та зарубіжними науковцями [1—
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Перехідна економіка
Нестійкість; багатоваріантність розвитку; поява і функціонування
особливих перехідних форм; протиріччя між старою економічною
системою і новою
Широке визначення

Вузьке визначення

Перехідний стан від однієї
економічної системи до
іншої

Постсоціалістичні країни.
Слаборозвинені країни,
що здійснюють перехід до
ринкової економіки

Політичні та
економічні
реформи

Зміни у системі нагромадження, розподілу
та перерозподілу економічних ресурсів, що
передбачає створення відповідних
механізмів та інститутів

Макростабілізація, лібералізація,
економічні свободи,
приватизація, створення
ефективного фінансового ринку

Рис. 1. Сутність перехідної економіки
Джерело: складено автором.

6; 9—11], ми дійшли висновку, що у сучасній науці термін
"перехідна", або ж "транзитивна" економіка застосо$
вується не тільки до постсоціалістичних країн, а й для
країн, які здійснюють перехід до ринкової економіки за$
галом. Тому у загальному значенні перехідна економіка —
це перехідний стан від однієї економічної системи до іншої.
Водночас змінюється система нагромадження, розподілу
та перерозподілу економічних ресурсів, що передбачає й
створення відповідних механізмів та інститутів.
Значний внесок у розвиток теорії перехідної еконо$
міки зробив В. Гейць. Він вважає, що в умовах транзи$
тивності "реальний перехід здійснюється не від адмініст$
ративно$командної економіки до ринкової, а від зміша$
ної одного типу до змішаної іншого типу" [14, с. 11]. А в
перехідній економіці відбувається "трансформаційний"
процес, тобто переструктурування економіки та ство$

рення нових форм розвитку [14; 15]. Погоджуємося з
міркуваннями автора, оскільки в сучасному світі не існує
ринкової економіки у чистому вигляді, де держава не
відігравала б жодної ролі.
На нашу думку, перехідні процеси — це свідомі сис$
темні зміни, що формуються не в процесі еволюції, а за
цілеспрямованої діяльності, тобто мають реформа$
торський характер, оскільки їх успіх чи невдача зале$
жать від впровадження політичних і економічних ре$
форм. Трансформаційні ж процеси необмежені у часі
та носять історико$еволюційний характер. Трансфор$
маційний процес притаманний і сучасній стадії розвит$
ку світової економічної системи, оскільки характери$
зується глобалізацією, інформатизацією та науково$
технічним прогресом. Поняття перехідна економіка уза$
гальнено на рисунку 1.
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Рис. 2. Прогрес у реформуванні з початку перехідного періоду до 2014 року
Джерело: побудовано автором на основі [16].
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Рис. 3. Нові індикатори транзитивності за 2018 рік
Джерело: побудовано автором на основі [18].

Задля кількісної оцінки успіху транзитивних про$
цесів, доцільно використовувати розроблені ЄБРР у
1994 році спеціальні індекси транзитивності [16]. На сьо$
годні, цей індекс — найнадійніший показник для вимі$
рювання транзитивних процесів в динаміці. Системи
індикаторів структурних реформ також були розроб$
лені Світовим банком та іншими установами, однак жод$
на з них не використовувалася науковцями та експер$
тами так часто, як показники ЄБРР. На сьогодні до пе$
рехідних віднесено 37 країн.
Перший набір показників переходу охоплював ре$
форми раннього періоду, основну увагу приділяючи го$
ловним елементам ринкової економіки: лібералізація цін
та торгівлі, приватизація малих підприємств, а також ре$
структуризація управління та підприємництва; політи$
ка щодо забезпечення конкуренції. Він розраховував$
ся до 2014 року.
Порівнявши прогрес у реформах у 2014 році з по$
чатком перехідного періоду для постсоціалістичних
країн, можна умовно розділити їх на декілька груп (рис.
2).
Найбільш успішними виявилися Польща, Словаччи$
на, Угорщина та Чехія. Слід зазначити, що саме ці краї$
ни обрали "шокову терапію", як шлях реформування
економік. Друга група, що також має значний прогрес —
це всі інші країни, що стали членами ЄС, а також ті, що
зараз є кандидатами до вступу в ЄС. Тобто прослідко$
вується чітка залежність прогресу у реформуванні та
євро$інтеграції. До того ж, країни члени ЄС мають се$
реднє значення реформування вище за 3,5; в той час як
кандидати на вступ — нижче цієї позначки. Наздоганя$
ють країни Азії та деякі зі Східної Європи. В цій групі

знаходиться і Україна. Загалом це країни, що зволікали
з початком реформ. Найгірші результати у країн, що ма$
ють обмеження у економічній та політичній свободах.
Ці показники ілюструють прогрес перехідного пе$
ріоду протягом двох десятиліть. Але проблема поляга$
ла в тому, що більшість з них відображають у певній мірі
рудиментарний підхід до транзитивності, і головним
чином концентруються на зменшенні ролі держави та
заохоченні розвитку приватної власності. Більшість
країн майже завершили реформи у цих сферах та до$
сягли оптимальних рівнів участі приватного сектора в
економіці. Однак вони продовжували стикатися з про$
блемами економічного розвитку, оскільки не було по$
будовано ефективного інституційного середовища для
забезпечення належного функціонування ринків (у т.ч.
фінансового).
Тому з 2017 року ЄБРР було фундаментально пе$
реглянуто тлумачення перехідного періоду. Кінцевою
метою його визначено сталу ринкову економіку, що ха$
рактеризується шістьма ключовими якостями: конку$
рентоспроможність, урегульованість на державному та
корпоративному рівні, "екологічність" (пом'якшення
наслідків зміни клімату), інклюзивність (наприклад, за$
безпечення гендерної рівності), економічна стійкість
(фінансова стабільність та енергоефективність), інтег$
рованою (відкритість для зовнішньої торгівлі, інвестицій
та фінансів) [17] (рис. 3).
Як видно з рисунка 3, перехідний період ще не за$
вершено, оскільки результативність реформ не сягла
рівня розвинутих країн (значення 10) в жодній з тран$
зитивних економік (в деяких регіонах показники не до$
сягли й 5). Найбільш ефективні країни виявилися в ре$
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Рис. 4. Нові показники транзитивності країнSчленів ЄС,
кандидатів та України у 2018 році
Джерело: побудовано автором на основі [18].
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гіонах ЦСЄ, ПСЄ, особливо в сфері інтегрованості, що
здебільшого обумовлено зовнішньою інтеграцією.
Загалом, найвищі значення нових показників тран$
зитивності саме у країн членів ЄС, що є результатом од$
ночасних переходу до ринкової економіки та євроінтег$
рації.
У вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН
прийняла резолюцію "Перетворення нашого світу: По$
рядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року",
що є новою глобальною програмою сталого розвитку
[2]. Резолюція включає 17 економічних, соціальних та
екологічних цілей, що направлені на подолання бідності,
захист планети, інклюзивність суспільства, економічне
зростання, а також закликає до глобального партнер$
ства для забезпечення їх реалізації. На разі новий підхід
до вимірювання транзитивності ЄБРР узгоджується з
загальною політикою сталого розвитку ЄС.
Важливо зазначити, що політика сталого розвитку
зародилась у 1980$х роках, коли австрійським політи$
ком Йозефом Ріглером було запропоновано доповнити
соціальну ринкову економіку компонентом "екологіч$
на відповідальність". Так виникла концепція "еко$
соціальної ринкової економіки". Вона вимагає, щоб за$
хист навколишнього середовища та соціальна справед$
ливість були життєво важливими критеріями для всієї
економічної діяльності.
Отже, показники транзитивності ЄБРР та концеп$
ція сталого розвитку ЄС мають спільний вектор розвит$
ку. Однак перед перехідними економіками все ще сто$
ять завдання з розбудови ринкової економіки, тому
особливу увагу приділено регулюванню, фінансовій ста$
більності та конкурентоспроможності країн.
Значення євроінтеграції для розвитку сталої еконо$
міки доводить порівняння показників транзитивності
членів ЄС та кандидатів до Євросоюзу, в результаті яко$
го можна зробити висновок про значне відставання
останніх. Особливо низькі результати у сферах конку$
ренції, екології та регулюванні. Щодо України, то слід
зазначити, що показник у сфері екології та інклюзив$
ності дещо вищі за середній кандидатів в ЄС. Найгірші
результати спостерігаються в сфері регулювання. Це го$
ворить про низький рівень корпоративного управління,
високий рівень корупції та неналежний рівень забезпе$
чення верховенства права.
Для грунтовнішого розуміння проблем з конкурен$
тоспроможністю, слід розглянути більш загальний показ$
ник — глобальний індекс конкурентоспроможності, який
розраховується спеціалістами Всесвітнього економічного
форуму [19]. Під час аналізу розподілу країн за рівнем
розвитку можна стверджувати про існуючі розбіжності
між транзитивними економіками загалом. Також можна
зробити висновок про суттєве відставання України як від
країн членів ЄС, так і від кандидатів. У той час як більшість
країн у другій та третій групах, Україна знаходиться на
перехідній позиції з першої до другої.
Під час більш детального розгляду можна відміти$
ти те, що в Україні один з найкращих рівнів вищої осві$
ти з досліджуваних країн. Рівень технологічного роз$
витку в середньому у кандидатів ЄС 61,8, що також є
відносно високим показником. Проблемними для країн$
кандидатів в ЄС і України є ефективність ринку товарів
(91,8), розвиток фінансового ринку (90,6) та розмір рин$
ку (90,2). Розглянувши складові показника розвитку
фінансового ринку в складі показника конкурентосп$
роможності країн, виявлено, що найбільше країни$кан$
дидати відстають у регулюванні бірж та обсягах фінан$
сування через локальні фондові ринки. Щодо банківсь$
кого сектору, то він відрізняється стабільністю в усіх
країнах, окрім України.
На нашу думку, розвиток фінансового ринку має ви$
рішальне значення для забезпечення переходу до ста$
лого розвитку, оскільки саме фінансовий ринок може
забезпечити ефективний розподіл фінансів між сфера$
ми екологічного захисту та соціального розвитку, а та$
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кож інноваційним прогресом. Загалом можна виділити
такий прямий і опосередкований вплив фінансового сек$
тору на успіх перехідних процесів в сучасній парадигмі
сталої економіки:
— вирішення проблем зміни клімату та забруднен$
ня навколишнього середовища за допомогою новітніх
фінансових інструментів. Прикладом є так звані "зелені
облігації" (green bonds) та інші інноваційні фінансової
інструменти, кошти від випуску яких спрямовуються
виключно на фінансування екологічних проектів;
— урегульованість на корпоративному рівні вияв$
ляється у захищеності прав акціонерів, прозорості та
розкритті інформації, якості внутрішнього контролю та
ін., тобто рівень розвитку корпоративного управління
акціонерних товариств має прямий вплив на розбудову
стійкої економіки;
— інклюзивність, насамперед фінансову, можна
поліпшити шляхом стимулювання інвестицій в еконо$
мічно незахищені регіони, покращення ринку фінансо$
вих послуг, проведення пенсійної реформи, що створить
стимули для молоді до заощаджень через інструменти
фінансової системи;
— інтеграція проявляється у лібералізації та збіль$
шенні чистих прямих іноземних інвестицій, а також без$
посередньо інтеграції ринку капіталів транзитивних
країн до ринку ЕС.
Нерозвиненість фінансової системи обмежує кор$
поративний сектор у доступі до довгострокових коштів,
що є необхідними для стимулювання інновацій та роз$
витку. До того ж, розвиток фінансового сектору вва$
жається важливою умовою реальної конвергенції країн$
кандидатів з членами ЄС.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК
На сьогодні стійке економічне зростання має су$
проводжуватися поліпшенням екологічної ефектив$
ності, політикою соціальної інтеграції та стійкими еко$
номічними моделями. Країни ЄС є лідерами з імплемен$
тації моделі "еко$соціальної ринкової економіки", що
стала сучасною європейською реалізацією концепції
сталого розвитку. Саме вона повинна слугувати стра$
тегічним керівництвом для довгострокового розвитку
перехідних європейських країн та України.
Економічно$інституційні перетворення, що розпо$
чалися в європейських країнах на початку 1990$х років
заклали фундамент для формування ефективної ринко$
вої економіки, однак на сьогодні формується нова кон$
цепція транзитивності, що окреслила сучасний підхід до
цілей перехідного процесу. Перехідна економіка — це
свідомий системний перехід до еко$соціальної ринко$
вої економіки за умов впровадження політичних і еко$
номічних реформ. Прискорення транзитивного проце$
су можна досягти шляхом євроінтеграції, як показує
досвід країн ЦСЄ, що на сьогодні є лідерами індексів
транзитивності.
Нові виклики для України, пов'язані з досягненням
сталого розвитку та реалізацією нової концепції тран$
зитивності, потребують достатнього, стабільного і дов$
гострокового фінансування. Для досягнення цього слід
розробити нову капіталомістку модель економічного
розвитку, та необхідне впровадження стабільного ре$
гуляторного середовища, яке узгоджується з довго$
строковими цілями сталого розвитку ЄС та грунтуєть$
ся на цілісності трьох його основ (економічній, еко$
логічній та соціальній). Усе це є вирішальним у досяг$
ненні конкурентоспроможності країни у європейсько$
му та глобальному середовищі.
Як показало це дослідження, розбудова ефективної
фінансової системи, особливо в аспекті фондового рин$
ку, регулювання біржової діяльності та корпоративно$
го управління, є фундаментальним критерієм для за$
безпечення переходу до сталого розвитку країн$канди$
датів до ЄС, у тому числі і України.
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MONITORING OF THE DEVELOPMENT OF THE HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE
OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF EVALUATION OF THE LEVEL OF THE ECONOMIC SECURITY

У статті досліджено рівень розвитку житловоQкомунальної інфраструктури України в розрізі її функQ
ціональних складових, а саме: житлового фонду, благоустрою житлового фонду та благоустрою прибуQ
динкових територій. Виявлено основні загрози розвитку житловоQкомунальної інфраструктури та форQ
муванню сприятливого середовища для проживання населення держави. Проаналізовано індикатoри
розвитку складників житловоQкомунальної інфраструктури та виявлено, що рівень розвитку житловоQ
комунальної інфраструктури в Україні є дoсить низьким. Обгрунтовано, що низький рівень доступності
житла та забезпеченості громадян комфортними умовами проживання впливають не тільки на їх матеQ
ріальне становище та якість життя, але і на забруднення навколишнього середовища, зниження рівня
здоров'я населення та низьке соціальне благополуччя. Проаналізовано вплив розвитку житловоQкомуQ
нальної інфраструктури на забезпечення економічної безпеки держави через задоволення потреби люQ
дини у якісному житлі.
The level of the development of the housing and communal infrastructure of Ukraine in terms of its functional
components, namely: the housing stock, the housing stock improvement and the improvement of land around
houses are examined in this article. The indicators of the development of the housing and communal infrastructure
components have been analyzed and revealed that the level of the development of the housing and communal
infrastructure in Ukraine is quite low, which is caused by the insufficiently effective policy of its facilities
management, low quality of services, technology obsolescence, low energy efficiency and material costQ
effectiveness, violation of the order of commissioning of buildings, lack of quality of the housing and communal
services to European standards, high level of the monopolization of services, low indicators of population living
space, which are equipped in water supply, etc.
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In this article have revealed the main threats to the development of the housing and communal infrastructure
and the creation of a favorable environment for living of the population of the state that are environmental
pollution, poor hygiene, reduced health and low social wellQbeing, inefficient distribution of costs and
productivity, lack of involvement of new technologies, corruption, lack of public awareness of the state of home
improvement facilities, low level of population mobility, high housing prices and rents, etc.
It is justified that the low level of the housing affordability and providing citizens with comfortable living
conditions affect not only their financial position and quality of life but also environmental pollution, diminished
population health, and low social wellQbeing. The influence of the development of the housing and communal
infrastructure on ensuring the economic security of the state through meeting the human need for quality housing
has been analyzed. The basic directions for further research of the housing and communal infrastructure for
improving the efficiency of public administration and control in the sphere of the housing and communal services
have been identified.

Ключові слова: економічна безпека, житловокомунальна інфраструктура, житловий фонд, благоустрій
житлового фонду, якість життя населення.
Key word: economic security, housing and communal infrastructure, housing stock, housing stock improvement,
quality of life of the population.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення достойних та комфортних умов для жит$
тєзабезпечення населення держави, як$от: забезпечен$
ня житлом, благоустрій житлового фонду, благоустрій
прибудинкових територій, є об'єктом формування жит$
лово$комунальної інфраструктури держави. Поза сум$
нівом, житлово$комунальна інфраструктура вимагає
складного та багатогранного управління її об'єктами.
Однак накопичення проблем попередніх років,
відсутність дієвих реформ, неефективні взаємовідноси$
ни між суб'єктами житлово$комунальної інфраструк$
тури, значний вплив політичних загроз на процеси уп$
равління призвело до зниження якості житлово$кому$
нальних послуг.
Відтак варто проаналізувати наслідки прояву вка$
заних вище ризиків розвитку житлово$комунальної
інфраструктури, що зумовлюють неспроможність жит$
лово$комунальної інфраструктури повністю задовіль$
нити потреби населення в комфортних умовах прожи$
вання та сприяють на погіршення стану соціальної без$
пеки та економічної безпеки загалом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми соціальної безпеки як складової еконо$
мічної безпеки держави приділено увагу в наукових пра$
цях О. Власюка, А Сухорукова, Ю Харазішвілі та ін. Еко$
номічну сутність та методологію оцінки рівня соціаль$
ної безпеки досліджували такі науковці: О. Іляш, О. Ко$
валь, Т. Поснова та багато ін. Економічну сутність жит$
лово$комунальної інфраструктури та оцінку її стану до$
сліджували такі науковці: І. Кінаш, В. Куценко, С. Плот$
ницька, Я. Остафійчук, А. Мельничук , М. Сухонос та
ін. Однак, незважаючи на значну кількість наукових
праць із цієї тематики, досі залишаються недостатньо
дослідженими вплив ризиків незадовільного рівня роз$
витку житлово$комунальної інфраструктури в розрізі
її складових на забезпечення економічної безпеки дер$
жави.

110

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних системних ризиків
розвитку житлово$комунальної інфраструктури і ви$
значення їх впливу на економічну безпеку держави.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Для стимулювання соціально$економічного розвит$
ку необхідною умовою виступає забезпеченість первин$
них потреб населення через життєзабезпечуючу скла$
дову соціальної інфраструктури — житлово$комуналь$
ну інфраструктуру. Відтак пріоритетним завданням
політики забезпечення економічної безпеки повинно ви$
ступати вирішення проблем достойних умов життєді$
яльності населення через забезпечення належного
функціонування житлово$комунальної інфраструкту$
ри, яка спрямована на створення комфортних умов для
відтворення та життєзабезпечення населення.
Таким чином, розвиток житлово$комунальної
інфраструктури сприятиме покращенню якості послуг
із забезпечення комфортних умов для проживання та
задоволення житлово$комунальних потреб населення.
Так, погоджуючись із В. Куценко, що [3, c. 375] житло$
во$комунальна інфраструктура — це комплекс установ
та організацій, які забезпечують процес задоволення
потреб населення в житлово$комунальних послугах,
спрямована на створення умов та належного рівня жит$
тєдіяльності населення і водночас забезпечує комуналь$
не обслуговування виробництв та соціальних об'єктів.
Вона складається із сукупності сфер діяльності для за$
безпечення комфортного та безпечного проживання
людей за рахунок утримання та ремонту житлового
фонду та надійної інженерної та комунальної інфра$
структури.
Провідними галузями житлово$комунальної інфра$
структури, як$от: житловий фонд, санітарно$технічні
підприємств, служби інженерних мереж та споруд,
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Рис. 1. Зміна кількості населення, домогосподарств та житлового фонду України за 2007—2018 рр.
Джерело: складено автором відповідно до [5].

енергетична інфраструктура, забезпечується якісне
функціонування житлового фонду, а відтак першочер$
гові потреби населення в достойних умовах проживан$
ня. Системні ризики та загрози розвитку житлово$ко$
мунальної інфраструктури умовно можна поділити на
три блоки: ризики та загрози житловому фонду, ризи$
ки та загрози благоустрою житлового фонду і ризики
та загрози зовнішньому благоустрою прибудинкових
територій. Так, недолікам прояву системних ризиків та
загроз житлового фонду проявляються в низькій
якості прийняття в експлуатацію житлової плащі, ви$
сокому рівні незаконного будівництва, невідповідності
якості житлово$комунальних послуг міжнародним ви$
могам і стандартам, нестабільності ринку нерухомості
тощо.
Прояв системних ризиків та загроз благоустрою
житлового фонду призведуть до низької якості житло$
во$комунальних послуг, високої регіональної диферен$
ціації стану забезпеченості та якості надання житлово$
комунальних послуг, неспроможності підприємств
ефективно працювати в ринкових умовах, зношеності
основних фондів та їх низької ефективності, питомі ви$
трати енергетичних ресурсів під час виробництва та на$
дання житлово$комунальних послуг тощо. Наслідками
прояву системних ризиків та загроз зовнішньому бла$
гоустрою прибудинкових територій стануть проблеми
утилізації побутових відходів та високий рівень забруд$
нення навколишнього середовища, виникнення несанк$
ціонованих звалищ, несанкціоноване вирубування зеле$
них насаджень, питомі витрати електроенергії через
неефективне управління процесами зовнішнього освіт$
лення населених пунктів тощо.
Варто зазначити, що низький рівень розвитку жит$
лового фонду в Україні зумовлений недостатньо ефек$
тивною політикою управління його об'єктами, низькою
якістю послуг, застарілістю технологій, низькою енер$
гоефективністю та зношеністю матеріально$технічної
бази, невідповідністю якості житлово$комунальних по$
слуг європейським стандартам, високим рівень монопо$
лізації послуг тощо. Так, головними загрозами розвит$
ку сектору житлового будівництва та погіршення жит$
лових умов населення України виступають недоліки
розвитку першого, зокрема: порушення порядку прий$
няття в експлуатацію будинків, низькі показники забез$
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печеності населення житловою площею, обладнаною
водопостачанням і водовідведенням та інші.
Дані рис. 1 свідчать про те, що у зв'язку із політич$
ною кризою, анексією Криму та деескалацією конфлік$
ту на Сході України у 2013—2015 рр., житловий фонд у
2014 р. склав 966,1 млн м2, що на 11,9% менше ніж у по$
передньому році. Зауважимо, що в 2015 р. темпи зміни
кількості домогосподарств перевищували темпи зміни
житлового фонду, що свідчить про неспроможність до$
могосподарств забезпечити себе якісним та доступним
житлом. Так, чисельність домогосподарств у 2015 р.
збільшилася на 4,3 % в порівнянні з попереднім роком,
при цьому середній розмір домогосподарств у 2015 р.
склав 2,56 особи, а житловий фонд збільшився всього
на 0,8 %, в тому числі у середньому на одну особу на
0,6%. Варто зазначити, що протягом 2016—2018 рр. спо$
стерігається значне зниження введення в експлуатацію
площі житло на одне домогосподарство. Так, у 2016 р.
було введено експлуатацію 0,6 м2 житлової площі на
одне домогосподарство, що на 15 % менше в порівнян$
ня із попереднім роком.
Відтак, незважаючи на діючу на сьогодні в Україні
політику доступного житла, виникає загроза значної ча$
стини незабезпеченого населення у відсутності доступу
до власного житла, що викликана зменшенням бюджет$
ного фінансування будівництва соціального житла та
зубожінням населення. Протягом 2006—2014 рр. дов$
іра населення до держави в питанні отримання житла
значно впала, про що свідчить зменшення кількості сімей
та самотніх громадян, що перебувають на квартирному
обліку. Так, в 2014 р. їх кількість зменшилася на 18,7 %
в порівнянні із попереднім роком, а кількість сімей та
самотніх громадян, що отримали житло в 2014 р. змен$
шилася на 50% в порівнянні із попереднім роком (Відпо$
відно до наказу Держстату від 11.08.2015 №185 — дані
щодо квартирної черги та надання житла, починаючи зі
звіту за 2015, органи державної статистики не збира$
ють).
Зауважимо, що загроза зниження якості та доступ$
ності житла є вагомою ризиком, який впливає на змен$
шення чисельності населення через обмежуючий фак$
тор народжуваності при плануванні сім'ї. Відтак відпов$
ідно до Постанови КМУ "Про встановлення державних
соціальних стандартів у сфері житлово$комунального
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Рис. 2. Індикатори забезпечення благоустроєм житлового фонду України за 2006—2018 рр.
Джерело: складено автором відповідно до [5].

обслуговування" від 6 серпня 2014 р. № 409 [2], норма$
тивним показником рівня забезпечення житловою пло$
щею населення є 21 м2. Загальна площа житлового фон$
ду у середньому на одну особу в Україні протягом 2010—
2018 рр. не зазнала значних змін, однак, рівень забезпе$
чення житловою площею на одного мешканця не відпо$
відає українським стандартам і складає тільки 16 м2 у
2018 р. У порівнянні із Європейськими країнами спос$
терігаємо значний розрив, так, на одного жителя Лит$
ви припадає 30,9 м2 житлової площі, Фінляндії — 36,2
м2, Німеччини — 39,4 м2, Данії — 54,4 м2, Польщі — 24,7
м2 [1, c. 48].
Вивчення загроз обмеженого житлового простору
на стан та діяльність людини перебуває у фокусі міждис$
циплінарних досліджень уже понад півстоліття. Амери$
канський учений Ірвін Альтман довів, що перенаселен$
ня житла зменшує можливості задовольняти життєво
необхідні потреби, доступ до окремих побутових
об'єктів житла (туалет, ванна/душ, телевізор тощо),
підвищує кількість соціальних контактів осіб, що при$
зводить до міжособистісної агресії, розпаду сім'ї, пси$
хологічних стресів і фізичних хвороб. Зрозуміло, що
проблема перенаселеності житла виходить далеко за
межі соціальної та психологічної. У контексті еконо$
мічної безпеки систем життєзабезпечення аналіз цього
показника відображає здатність до збереження, віднов$
лення і покращення здоров'я і збільшення соціально$
трудового потенціалу людини [4, c. 65—66].
Як було зазначено вище, кількість введеної в експ$
луатацію житлової площі на одне домогосподарство
останні три роки зберігають тенденцію до зниження, це
свідчить про зменшення кількості побудованого житла.
Так, найбільші обсяги введення в експлуатацію житла
зафіксовані в 1960—1990 рр. — 575 млн м2 житла, що
складає близько 58,8 % нинішнього житлового фонду
України. Враховуючи, що термін експлуатації тонко$
стінних панельних будинків тоді був визначений у 50—
60 років, питання безпеки експлуатації цих будинків на$
буває актуальності вже в поточному десятилітті. За при$
близними розрахунками, середньорічним пороговим
показником будівництва повинно бути 18 млн м2 зданих
в експлуатацію житлових приміщень [4, с. 67]. Зауважи$
мо, що після приблизно 50 років, фізичний знос будин$
ку починає наростати прискорено, особливо це помітно
на будинках, якість експлуатації яких не відповідає нор$
мам, тобто поточні та капітальні ремонти або не про$
водяться, або проводяться несвоєчасно та не належним
способом [7, с. 52]. Варто зазначити, що за останні 10 ро$
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ків було збудовано лише 10,3 % загальної площі житло$
вого фонду станом на 2018 р. Так, в Київській (1 541 015 м2) та
Львівській (897 323 м2 ) областях було введено найбіль$
шу кількість загальної прощі житла в 2018 р., а в
К іровог радсь кі й (48 028 м 2 ), Донецькій (40 584 м2)
та Луганській (15 975 м2) областях — найменшу кіль$
кість.
Наявний житловий фонд потребує проведення знач$
них обсягів робіт з його ремонту та реконструкції. Так,
більша частина житлового фонду України перебуває в
незадовільному технічному стані через недостатнє
фінансування заходів щодо його утримання; зберігаєть$
ся тенденція передчасного старіння житлового фонду.
Житловий фонд будинків першої масової забудови,
який характеризується найгіршими експлуатаційними
характеристиками, складає близько 72 млн м2. Фактич$
но кожен четвертий міський житель мешкає в житло$
вих приміщеннях, які мають незадовільний технічний
стан та вичерпали свій експлуатаційний ресурс [7, с. 52].
В 2018 р. загалом по Україні до категорії ветхих та ава$
рійних житлових будинків віднесено 45 539 будинків
загальною площею 4 305 154 м2, а це 0,30 %, у якому
постійно проживають 59 749 мешканців. Так, у 2018 р.
найбільше ветхих та аварійних будинків у міських посе$
лення зафіксовано в Харківській (0,86%), Житомирській
(0,66%) та Одеській (0,54%) областях; у сільській місце$
вості найбільше ветхих та аварійних будинків зафіксо$
вано у Донецькій (2,01%), Сумській (1,61 %), Одеській
(1,49 %) та Полтавській (1,21%) областях. В ЄС
аварійність житлового фонду розраховується, як пито$
ма вага населення, котре проживає в помешканнях, де
протікає дах, зіпсовані вологою стіни, підлога або фун$
дамент, гнилі віконні рами. Відтак в Україні кожен третій
будинок потребує поточного або капітального ремон$
ту. Постійний брак коштів на ремонтні роботи (насам$
перед для будинків у комунальній власності) призводить
до технічної зношеності житла та відповідно втрат води,
тепла, руйнування споруд, несанкціонованого скиду ка$
налізаційних вод і збільшення витрат мешканців бу$
динків на забезпечення власних побутових умов [4, с.
66].
Якість житлового фонду визначають і показниками
його оснащеності водопроводом, каналізацією, опален$
ням, прямим водопостачанням. Так, низький рівень
якості житлового фонду створює загрози економічній
безпеці через забруднення навколишнього середовища,
поганою гігієною, зниження рівня здоров'я населення
та низьким соціальним благополуччям.
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Рис. 3. Рівень оснащеності житлового фонду України ліфтовим парком у 2009—2018 рр.
Джерело: складено автором відповідно до [6].

Благоустрій загальної площі житла, а саме водопро$
водом, каналізацією, центральним опаленням, газом та
гарячим водопостачанням загалом по Україні за остан$
ні 10 років не зазнав значних змін (рис. 2). Так, майже
без змін залишилися питома вага загальної площі жит$
ла обладнаної водопроводом та каналізацією і протя$
гом 2006—2018 рр. варіює в межах 56,4—62,2% та 54—
60% відповідно. Низька забезпеченість населення якіс$
ною питною водою є загрозою національній безпеці Ук$
раїни через підвищення захворюваності населення на
типові кишкові інфекційні захворювання, крім того на
ряд вірусних захворювань, а саме: гепатит А, ротавірус$
ний ентерит, поліомієліт тощо. Низька якість питного
водопостачання вже обладнаної житлової площі зумов$
лена високим рівнем зношеності комунальних систем во$
дозабезпечення та водовідведення, втратою значного
обсягу підготовленої води, хімічним та бактеріологіч$
ним забрудненням водних об'єктів, недостатнім очищен$
ням підготовленої води.
Центральним опаленням обладнано 68,2—69,4%
житлової площі протягом 2014—2018 рр. Однак варто
зауважити, що у зв'язку із підвищенням тарифів меш$
канці почали переходити на систему індивідуального
опалення, однак, значна частина будинків не обладнана
необхідними витяжками під індивідуальні котли для
кожної квартири, така ситуація несе загрози для осо$
бистісної безпеки мешканців. Відтак необхідно привес$
ти тарифи до економічно обгрунтованого рівня, що зу$
мовить зниження тіньових схем та корупції у сфері теп$
лопостачання.
Зауважимо, що благоустрій житлового фонду Ук$
раїни не відповідає європейським стандартам, так, пи$
тома вага обладнаної загальної площі приміщень водо$
проводом та каналізацією в 2016 р. у Польщі складає
96,8% та 93,7 % відповідно, у Латвії — 91,4 % та 90%
відповідно (рис. 3). Відтак український житловий фонд
не забезпечений водопроводом та каналізацією більше
ніж на 30% в порівнянні із Польщею та Латвією, що
свідчить про недотримання важливих санітарних норм.
Варто зазначити, що в Польщі та Латвії оснащення жит$
лового фонду газом (для підігріву води та приготуван$
ня їжі тощо) складає 55,5% та 48,6% відповідно, це
свідчить економію використання природного газу за
рахунок скорочення його споживання у побутових цілях
та переходу на електричні прилади для приготування
їжі, а також скорочення небезпек для особистісної без$
пеки мешканців, пов'язаних із витоком газу. В 2016 р.
оснащення житлового фонду газом в Україні склало
83,1%, це свідчить про не економію населенням природ$
ного газу. Зазначимо, що в Латвії у 2016 р. гарячим во$
допостачання було оснащено 83,8% житлового фонду,
в той час як в Україні тільки 47%.
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Варто зазначити, що в регіональному розрізі най$
вищий рівень розвитку житлового фонду за індикато$
рами забезпечення благоустроєм житлового фонду спо$
стерігаємо тільки в Закарпатській області, так, відсоток
оснащеності водопроводом та каналізацією перевищує
75 %. Найгірший рівень розвитку — у Чернівецькій,
Кіровоградській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій
та Житомирській областях і загалом складає менше ніж
50 %. Загалом можна спостерігати досить високий
рівень розвитку оснащеності житлової площі централь$
ним опаленням та газом по всіх областях. Однак варто
зауважити, що на сьогодні спостерігається масова екс$
плуатація морально застарілого та фізично зношеного
обладнання для забезпечення оснащеності благоустрою
житлового фонду, що спонукає до розроблення держав$
них програм в сфері модернізації та реконструкції бла$
гоустрою житлового фонду, адже саме аварійність
інфраструктурних мереж призводить до значних втрат
ресурсів та забруднення навколишнього середовища.
Питома вага оснащеності житлового фонду гарячим во$
допостачання в більшості областях складає менше 50%,
що свідчить про те, що більшість населення використо$
вує бойлерні установки або газові та електроплити для
нагріву води.
Індикатором забезпечення якісного благоустрою
житлового фонду є стан ліфтового парку. Рівень осна$
щеності житлового фонду України ліфтовим парком
відображено на рисунку 3.
Таким чином, ліфтовим парком оснащено тільки 0,30%
житлового фонду України в 2018 р. склало 27 066 бу$
динків, а кількість ліфтів — 86 184 од. Зауважимо, що
темпи старіння житлового фонду також визначається
станом його ліфтового парку. Так, станом на 01.01.2019
кількість ліфтів, які мають термін експлуатації 25 і
більше років, становить 55 365 од., що складає 64 %
ліфтового парку України. Практично у всіх регіонах
України у занедбаному стані перебувають диспетчерські
системи. Більшість їх відпрацювали 20 і більше років та
потребують заміни або модернізації. Варто зазначити,
що практично не будуються і не вводяться в експлуата$
цію нові диспетчерські системи, що зумовило до змен$
шення кількості диспетчеризованих ліфтів в Україні з
80 % у 1994 році до 64 % — нині. За оперативними дани$
ми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово$комунального господарства модернізації по$
требують 5 844 ліфти на загальну суму 1 123,3 млн гри$
вень; заміни — 6 447 ліфти на загальну суму 4 421,4 млн
гривень [6].
Варто зазначити, що формування сприятливого се$
редовища для проживання населення держави зумов$
лене забезпеченням комфортності та безпечності умов
для підтримання здоров'я населення через якісне фун$

113

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
кціонування сфери зовнішнього благоустрою прибудин$
кових територій. Водночас в Україні на сьогодні спос$
терігаються значна кількість небезпек функціонування
сфери прибудинкового благоустрою населення, які по$
в'язані із неефективністю розподілу витрат та продук$
тивністю праці, відсутністю залучення нових технологій,
недостатнім рівнем контролю, корупцією, недостатньою
поінформованістю громадян про стан об'єктів прибу$
динкового благоустрою тощо. Так, загрозами розвит$
ку благоустрою прибудинкових територій у сфері по$
водження із твердими побутовими відходами є
збільшення кількості полігонів та звалищ, які не відпо$
відають нормам екологічної безпеки, що протягом
2015—2017 рр. стабільно збільшувалася, і 2018 р. скла$
ла 30,1 %; зношеністю спецтранспорту в 2018 р., що скла$
дає 65,2 %; збільшення рівня охоплення домогоспо$
дарств несанкціонованими звалищами на 18,9 % у 2018
р. поміняно із 2014 р. Відтак зростання обсягів утворен$
ня відходів, у тому числі хімічно небезпечних, збільшен$
ня площі несанкціонованих звалищ, відсутність систе$
ми роздільного збирання ТПВ та недосконалість еко$
номічних механізмів стимулювання використання
відходів як вторинної сировини у державі втрачаються
значні матеріальні ресурси при збільшенні негативного
впливу відходів на екологічну безпеку держави та без$
посередньо на здоров'я населення.
Загрозами розвитку благоустрою прибудинкових
територій в галузі поховань є зростанням вартості
одного поховання більше ніж у 2 р. Також необхідно
акцентувати увагу на сучасних проблемах похоронної
галузі. Так, на сьогодні загроза відсутності екологічно$
го вдосконалення в галузі поховання, відсутності буді$
вництва достатньої кількості крематоріїв, відсутності
місць для поховань у більшості цвинтарів у великих
містах, нажива ритуальних служб на горі людей
тощо.
Загрозами в сфері паркування, зеленого господар$
ства та зовнішнього освітлення для забезпечення роз$
витку житлово$комунальної інфраструктури є питома
вага місць для паркування інвалідів у 2018 р. всього 9%;
незабезпеченість населення місцями для паркування
транспортних засобів. Так, у 2018 р. на 10 тис. населен$
ня припадало всього 25,2 місця для паркування; знижен$
ня рівня охоплення зеленої площі загального користу$
вання діяльністю спеціалізованих підприємств у 2018 р.
порівняно із 2014 р. на 2,8 %; частка витрат на електро$
енергію, спожиту на зовнішнє освітлення в загальній
сумі витрат на його утримання складає в 2018 р. 57,7%
та збільшилася на 7,4 % в порівнянні із 2014 р. Відтак у
зв'язку із браком місць для паркування, спостерігаєть$
ся стихійне паркування транспортних засобів у місцях
не призначених для паркування; у зв'язку із зменшен$
ням озеленення виникає ризик збільшення наявність
пилу та аерозолів в повітрі, формування мікроклімату,
який негативно впливає на здоров'я людей, відсутність
місць для активного та пасивного відпочинку, нищення
майна мешканців тощо.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
На останок додамо, що проблема забезпеченості на$
селення України житлом має більш глобальний харак$
тер ніж низькі показники рівня забезпеченості житло$
вих потреб населення. Так, низька доступність житла
для громадян, у зв'язку із високими цінами на житло та
його оренду, сприяє збільшенню безробіття зумовлене
низьким рівне мобільності населення. Низька до$
ступність житла негативно впливає не тільки на матері$
альне становище та якість життя окремих прошарків
населення, але і провокує негативні тенденції демогра$
фічної ситуації. Так, значна кількість населення важ$
ливим критерієм при народженні дитини обирає на$
явність комфортних умов для проживання. Низька до$
ступність житла для окремих прошарків населення
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підвищує житлову диференціацію негативно відобра$
жається на особистій безпеці громадян шляхом утво$
рення злочинних кварталів.
Аналіз індикатoрів рівня розвитку житлово$кому$
нальної інфраструктури в розрізі складників дає змoгу
зрoбити виснoвoк, щo загалoм рівень розвитку житло$
во$комунальної інфраструктури в Україні є дoсить низь$
ким. Так, низька доступность житла та забезпеченості
громадян комфортними умовами проживання вплива$
ють не тільки на їх матеріальне становище та якість
життя, але і на забруднення навколишнього середови$
ща, зниження рівня здоров'я населення та низьким со$
ціальним благополуччям. Відтак низька доступність
житла для громадян України залишає значний негатив$
ний відбиток на соціальному самопочутті громадян, що
призводить до низки соціальних та економічних криз.
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АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОГО
СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
A. Halaiko,
Postgraduate Student at the Department of finance, money and credit
Ivan Franko National University of Lviv

ESTIMATION OF INFLUENCE OF BUDGETARY SUPPORT OF AGROQINDUSTRIAL COMPLEX
ON FINANCIAL INDICATORS OF ACTIVITY HIS ECONOMIC ENTITIES

Статтю присвячено визначенню впливу державної фінансової підтримки агропромислових
підприємств на їх фінансові показники діяльності. Встановлено фінансові показники діяльності
підприємств агропромислового комплексу для проведення кореляційноQрегресійного аналізу. ПобудоQ
вано двофакторну лінійну кореляційноQрегресійну модель, яка описує залежність обсягу виробництва
продукції від обсягу реалізованої продукції та від державної фінансової підтримки агропромислового
комплексу. Представлено парну лінійну кореляційноQрегресійну модель, що описує залежність обсягу
реалізованої продукції з податком на додану вартість від обсягу виробництва продукції. Наведено парну
лінійну кореляційноQрегресійну модель, котра описує залежність обсягу реалізованої продукції без поQ
датку на додану вартість від розміру виробництва продукції. Сформовано двофакторну лінійну кореляQ
ційноQрегресійну модель, яка описує залежність фінансових результатів до оподаткування від витрат та
від обсягу реалізованої продукції без податку на додану вартість. Побудовано двофакторну кореляційQ
ноQрегресійну модель, що описує залежність чистого прибутку від обсягу реалізованої продукції без поQ
датку на додану вартість та від витрат. Визначено вплив державної фінансової підтримки на обсяг виQ
робництва і реалізації продукції, на фінансові результати діяльності до оподаткування і на чистий приQ
буток. Розраховано зміну розміру податкових платежів до державного бюджету внаслідок зміни фінанQ
сових показників діяльності агропромислових суб'єктів господарювання, яке зумовлено зміною бюджетQ
ної підтримки агропромислового комплексу. Враховано інфляцію в процесі розрахунку впливу бюджетQ
ної підтримки агропромислових компаній на їх фінансові показники діяльності. Встановлено, що дерQ
жавна фінансова підтримка агропромислового комплексу ефективною впливає лише на розширення
масштабів діяльності агропромислових підприємств. Надано рекомендації щодо подальшої бюджетної
підтримки агропромислових підприємств.
Article focuses on determination of influence of state financial support of agroQindustrial enterprises on their
financial indicators of activity. Financial indicators of activity of the enterprises of an agroQindustrial complex
for conducting correlationQregression analysis are established. It is constructed the twoQfactor linear correlationQ
regression model, which would be describing dependence volume of manufacture products from volume of realized
of products without value added tax and from the state financial support of the agroQindustrial complex. It is
presented the pair linear correlationQregression model, which was describing dependence of volume of realized
production together with value added tax from the volume of manufacture of products. It is given the pair linear
correlationQregression model, which was describing dependence of the volume of realized products without value
added tax from the size of manufacture of products. It is formed the twoQfactor linear correlationQregression
model, which would be describing dependence financial results before taxation from costs and from the volume
of realized products without value added tax. It is constructed the twoQfactor linear correlationQregression model,
which would be describing dependence net profit from the volume realized products without value added tax
and from the costs. Influence of the state financial support on the volume of manufacture and realization of
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products, on the financial results of activity before taxation and on the net profit is determined. It is calculated
the change of size of tax payments to state budget as result of change of the financial indicators of activity of the
agroQindustrial economic entities, which had been causing by change of the budget support of the agroQindustrial
complex. It is taken into account inflation in process calculation of influence of the budget support of the agroQ
industrial companies on their financial indicators of activity. It is established that state financial support of the
agroQindustrial complex was influencing effectively only on expansion of scales of activity of the agroQindustrial
enterprises. Recommendations in relation to further budget support of the agroQindustrial enterprises are given.
Ключові слова: бюджетна підтримка, фінансові ресурси, агропромисловий комплекс, підприємство, фінан
сові показники діяльності, податок на додану вартість, податок на прибуток.
Key words: budget support, financial resources, agroindustrial complex, enterprise, financial indicators of
activity, value added tax, income tax.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Бюджетна підтримка агропромислового комплексу
має важливе значення, тому що вона забезпечує розви$
ток підприємницьких структур цієї сфери економіки, які
формують продовольчу безпеку держави. Відповідно до
цього, важливого значення набуває визначення впливу
державної фінансової підтримки агропромислових
суб'єктів господарювання на їх фінансові показники
діяльності, що дасть змогу здійснювати адекватне бюджет$
не фінансування агропромислового виробництва в майбут$
ньому. В цій роботі буде зроблено акцент на створенні
системи розрахунків, які характеризуватимуть зміну
фінансових показників діяльності агропромислових гос$
подарюючих суб'єктів, а також зміну податкових платежів
до державного бюджету внаслідок зміни державної фінан$
сової підтримки агропромислового комплексу.
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
Проблемам державної фінансової підтримки агро$
промислового комплексу в економічній та юридичній
літературі зазвичай приділяється велика увага. Доціль$
но виокремити ефективну працю видатних вчених різних
галузей економічних знань, серед котрих: Шолой$
ко А.С., А.С., Мельник Т.М., Головачова О.С., Крилен$
ко В.І. та багато інших. Попри численні дослідження в
цій галузі, існує необхідність визначення впливу бюд$
жетного фінансування агропромислового комплексу на
фінансові показники діяльності його суб'єктів господа$

рювання з метою проведення оптимальної державної
фінансової в зазначеній галузі економіки.
МЕТА СТАТТІ
Цілями роботи є розрахунок впливу бюджетної
підтримки агропромислових компаній на фінансові по$
казники їх діяльності і на податкові платежі до держав$
ного бюджету; визначення ефективності державної
фінансової підтримки агропромислового комплексу
шляхом співставлення її розмірів та масштабів агропро$
мислової діяльності, а також обсягів платежів до дер$
жавного бюджету у вигляді податку на прибуток і по$
датку на додану вартість.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Для оцінювання ефективності бюджетно$податко$
вої підтримки буде застосовуватися кореляційно$рег$
ресійний аналіз і методологічний підхід, котрий базуєть$
ся на визначенні зв'язку між розмірами державної
підтримки та зростання дохідності товарного виробниц$
тва, котрі представлені у праці автора Шолойко А.С. [24,
с. 122—123]. За методологічним підходом буде здійсне$
на порівняльна характеристика обсягів використання
бюджетних коштів на підтримку агропромислових
підприємств та фінансові результати їх діяльності. Рег$
ресійну модель можна використовувати як для оціню$
вання ефективності бюджетно$податкової підтримки
сільськогосподарського виробництва, так і для оціню$
вання результативності агропромислового виробницт$
ва загалом. Цей підхід дасть змогу розрахувати вплив
бюджетно$податкової підтримки суб'єктів господарю$
вання агропромислового комплексу (далі — АПК) на
фінансові показники їх діяльності.

Таблиця 1. Індекс інфляції, структура ПДВ, ефективна ставка оподаткування ПДВ
у сільському, лісовому і рибному господарств

Роки
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Індекс
інфляції (%)
1,103
1,116
1,166
1,223
1,123
1,091
1,046
0,998
1,005
1,249
1,433
1,124
1,137

Індекс інфляції з
наростаючим підсумком
(%)
1,103
1,231
1,435
1,755
1,971
2,151
2,250
2,245
2,256
2,818
4,038
4,539
5,161

Частка надходжень ПДВ
з агропромислової
продукції в економіці
України (%)
1,21
1,31
1,27
1,23
1,11
1,11
0,75
1,02
-

Джерело: сформовано за даними [10; 9, с. 101; 6, с. 85; власні розрахунки].
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Ефективна ставка
оподаткування ПДВ в
АПК
(%)
0,5
0,4
0,5
2,8
-
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Таблиця 2. ПДВ і валова додана вартість

ПДВ в
економіці
України (млн
грн)

Роки
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

47110,0
65438,0
78252,0
126491,0
119134,0
126988,0
172873,0
184786,0
181717,0
189241,0
246858,0
329911,0
434041,0

Валова
додана
вартість в
АПК (млн
грн)
40542
41006
47417
65148
65758
82948
109961
113245
132354
161145
239806
279701
305200

ПДВ в АПК
(млн грн)
570,0
857,2
993,8
1555,8
1322,4
1409,6
1296,5
1884,8
661,8
644,6
1199,0
7831,6
17900,0

Скореговані фінансові показники на індекс інфляції
з наростаючим підсумком
ПДВ в
Валова додана
ПДВ в
економіці
вартість в АПК (млн
АПК
(млн грн)
грн)
(млн грн)
42710,8
36756,1
516,8
53160,7
33312,5
696,4
54520,2
33036,6
692,4
72060,1
37113,9
886,3
60435,4
33358,3
670,8
59046,4
38568,9
655,4
76846,9
48880,7
576,4
82307,2
50441,5
839,5
80537,5
58659,7
293,3
67151,4
57181,7
228,7
61128,1
59381,9
296,9
72681,6
61620,0
1725,4
84100,4
59136,0
3468,3

Джерело: сформовано за даними [11; 8; 20, с. 205; 21, с. 30; власні розрахунки].

Динаміка фінансових показників діяльності агро$
промислових компаній діяльності компаній агропромис$
лового комплексу частково залежить від інфляції. Тому
необхідно відкоригувати фінансові показники на індекс
інфляції з наростаючим підсумком. Структура надход$
жень податку на додану вартість (далі — ПДВ), ефек$
тивна ставка оподаткування ПДВ, індекс інфляції та
розрахунок індексу інфляції з наростаючим підсумком
наведено в таблиці 1.
Якщо фінансові показники діяльності агропромис$
лових фірм поділимо на індекс інфляції з наростаючим
підсумком, то отримаємо їх скориговані значення, які
будуть використовуватися для проведення кореляцій$
но$регресійного аналізу. Для визначення впливу бюд$
жетної підтримки на сплату ПДВ до державного бюд$
жету необхідно визначити обсяги ПДВ в АПК. Ефек$
тивна ставка оподаткування ПДВ розраховується відно$
шенням ПДВ до валової доданої вартості. Тому для роз$
рахунку ПДВ ефективну ставку оподаткування ПДВ
помножимо на валову додану вартість за період з 2013 по
2016 рік. Розрахунок ПДВ з 2005 року по 2012 рік відбу$
ватиметься на основі даних про частку надходжень ПДВ
з продукції сільського, лісового і рибного господарств
в економіці України.
У таблиці 2 представлено обсяги валової доданої
вартості і ПДВ та їх скореговані значення на індекс
інфляції з наростаючим підсумком.
У таблиці 3 представлено фінансові показники діяль$
ності підприємств АПК. За 2005 рік наведені операційні

витрати з реалізованої продукції, а за 2017 рік — ви$
трати на виробництво продукції. За решта років пред$
ставлені витрати від усіх видів діяльності.
У таблиці 4 представлено скореговані фінансові по$
казники діяльності підприємств агропромислового ком$
плексу на індекс інфляції з наростаючим підсумком.
Спочатку визначимо вплив державної фінансової
підтримки на обсяг виробництва. Для цього буде по$
будована кореляційно$регресійна модель де результу$
юча ознака буде обсяг виробництва, а факторними оз$
наками будуть державна фінансова підтримка та об$
сяг реалізованої продукції. У таблиці 5 представлено
результати двофакторного кореляційно$регресійного
аналізу впливу державної фінансової підтримки АПК
і обсягу реалізованої продукції на обсяг виробництва
продукції.
Адекватність моделі встановимо за F$критерієм
Фішера. Для цього визначимо ступені вільності: k1 = 2,
k2 = 10. Критичне значення F$критерію Фішера стано$
вить 4,10. Емпіричне значення F$критерію Фішера ста$
новить 98,73, яке перевищує критичне. Тому модель
адекватна реальній дійсності.
Двофакторна лінійна кореляційно$регресійна мо$
дель, котра описує залежність обсягу виробництва аг$
ропромислової продукції від державної фінансової
підтримки агропромислового комплексу та від обсягу
реалізованої агропромислової продукції має наступний
вигляд:
(1),
y = 1,304x1 + 2,251x2 + 24933,7

Таблиця 3. Фінансові показники діяльності сільського, лісового і рибного господарств

Роки
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Чистий
прибуток
(млн грн)
3500,7
2478,2
6916,5
5789,2
7584,8
17170,5
25341,3
26787,2
14984,5
21481,3
102849,1
90613,2
68858,5

Витрати
(млн грн)
26203,2
32054,2
41169
79385,2
92944,3
106532,9
140638,5
172387
187634
240726,5
348159,3
366297,7
388918,7

Обсяг
реалізованої
продукції без
ПДВ (млн грн)
39387,9
37287,4
50812,4
69634,5
78295,8
99891,4
126961,2
162611,1
161130,3
213929,8
362310
403645,8
454380,1

Обсяг
реалізованої
продукції з ПДВ
(млн грн)
39957,9
38144,6
51806,2
71190,3
79618,2
101301,0
128257,7
164495,9
161792,1
214574,4
363509,0
411477,4
472280,1

Обсяг
виробле ної
продукції
(млн грн)
95520
99154
114031
157208
159187
189373
253485
261707
306998
381227
558788
655569
727352

Державна
фінансова
підтримка
АПК
(млн
грн)
5175,1
7332
8235,1
12161,7
6365,2
5754,5
8011,8
8005,5
8721,2
5501,3
2123,7
2188,8
9442,3

Фінансові
результати
діяльності до
оподаткування
(млн грн)
3702,4
2731,8
7624,2
6041,8
7647,4
17391,1
25582,5
26992,7
15147,3
21677,4
103137,6
91109,5
69344,1

Джерело: сформовано за даними [22; 23; 1, с. 137; 2, с. 143; 2, с. 119; 3, с. 96; 1, с. 92; 2, с. 29; 3, с. 95; 3, с. 32; 1, с. 309; 5; 7; 2, с. 141; 4,
с. 145; 1, с. 115; 12—19; власні розрахунки]
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Таблиця 4. Скореговані фінансові показники діяльності агропромислових компаній
на індекс інфляції з наростаючим підсумком

Роки
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Чистий
прибуток
(млн грн)
3173,8
2013,2
4818,9
3298,0
3847,7
7983,9
11264,9
11931,5
6641,2
7622,6
25468,0
19962,7
13342,1

Обсяг
реалізованої
продукції без
ПДВ (млн грн)

Витрати
(млн грн)
23756,3
26040,3
28683,5
45224,6
47149,6
49535,3
62517,7
76784,4
83159,9
85420,9
86212,8
80697,8
75357,4

35709,8
30291,6
35402,3
39669,8
39718,6
46447,1
56437,8
72430,0
71413,4
75912,2
89716,9
88925,8
88041,3

Обсяг
реалізованої
продукції з ПДВ
(млн грн)

Обсяг
виробленої
продукції (млн
грн)

Державна
фінансова
підтримка
АПК (млн грн)

36226,6
30988,0
36094,7
40556,1
40389,4
47102,5
57014,2
73269,6
71706,7
76140,9
90013,8
90651,2
91509,6

86600,2
80550,9
79448,3
89559,1
80753,8
88053,9
112681,2
116569,2
136062,4
135276,9
138369,7
144426,2
140932,7

4691,8
5956,4
5737,6
6928,3
3229,0
2675,7
3561,5
3565,8
3865,3
1952,1
525,9
482,2
1829,6

Фінансові
результати
діяльності до
оподаткування
(млн грн)
3356,7
2219,3
5312,0
3441,9
3879,4
8086,4
11372,1
12023,1
6713,3
7692,1
25539,4
20072,0
13436,2

Джерело: сформовано за даними [власні розрахунки].

Де у — результуюча ознака об$
сяг виробництва продукції (грн), х1 —
факторна ознака обсяг реалізованої
продукції (грн), х2 — факторна оз$
нака державна фінансова підтрим$
ка агропромислового комплексу
(грн).
Таким чином, проведений аналіз
показав, що при зростанні обсягу ре$
алізованої продукції на 1 грн, обсяг
виробництва зросте на 1,304 грн. При
зростанні державної підтримки на 1
грн, обсяг виробництва зросте на
2,251 грн.
У таблиці 6 наведено результати
кореляційно$регресійного аналізу
впливу обсягу виробництва про$
дукції на обсяг реалізованої про$
дукції з ПДВ в АПК.
Адекватність моделі встановимо
за F$критерієм Фішера. Для цього
визначимо ступені вільності: k1 = 1,
k2 = 11. Критичне значення F$крите$
рію Фішера становить 4,84. Емпірич$
не значення F$критерію Фішера ста$
новить 168,59, яке перевищує критич$
не. Тому модель адекватна реальній
дійсності.
Парна лінійна кореляційно$рег$
ресійна модель, яка описує за$
лежність обсягу реалізованої про$
дукції з ПДВ від обсягу виробництва
продукції має наступний вигляд:
(2),
y = 0,840 x1 − 32191,7
де у — результуюча ознака обсяг
реалізованої продукції з ПДВ (грн),
х1 — факторна ознака обсяг вироб$
ництва агропромислової продукції
(грн).
Аналіз показав, що зростання об$
сягу виробництва продукції на 1 грн
зумовлює збільшення обсягу її реа$
лізації з ПДВ на 0,840 грн.
У таблиці 7 представлено резуль$
тати кореляційно$регресійного ана$
лізу впливу обсягу виробництва про$
дукції на обсяг реалізованої про$
дукції без ПДВ.
Адекватність моделі встановимо
за F$критерієм Фішера. Для цього
визначимо ступені вільності: k1 = 1,
k2 = 11. Критичне значення F$крите$
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Таблиця 5. Результати двофакторного кореляційноSрегресійного аналізу

Множинний R
0,976
R – квадрат
0,952
Нормований R –
0,942
квадрат
Стандартна
6370,1
помилка
Спостереження
13
Дисперсійний аналіз
df

SS

Регресія
2
8012527532
Залишок
10
405780070,3
Всього
12
8418307602
Оцінка параметрів рівняння регресії
КоефСтандарт
іцієнти
на помилка
Y-перетин
24933,7
13941,5
Змінна X1
1,304
0,147
Змінна X2
2,251
1,655

MS

F

4006263766
40578007,03

98,730

Значення
F
0,0000003

t-статистика
1,788
8,884
1,360

P-значення
0,104
0,000005
0,204

Нижнє
95,0%
-6129,9
0,977
-1,437

Верхнє
95,0%
55997,3
1,630
5,938

Джерело: сформовано за даними [власні розрахунки].
Таблиця 6. Результати кореляційноSрегресійного аналізу

Множинний R
0,969
R – квадрат
0,939
Нормований R
0,933
– квадрат
Стандартна
5933,6
помилка
Спостереження
13
Дисперсійний аналіз
Значення F
Регресія
Залишок
Всього

df

SS

MS

F

1
11
12

5935566647
387288658
6322855305

5935566647
35208059,82

168,59

10-7

Оцінка параметрів рівняння регресії

Y-перетин
Змінна X1

Коефіціє
нти
-32191,7
0,840

Стандарт
на помилка
7298,2
0,065

tPстатистика значення
-4,4
0,001
13,0
10-7

Джерело: сформовано за даними [власні розрахунки].
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Нижнє
95,0%
-48254,9
0,697

Верхнє
95,0%
-16128,4
0,982
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Таблиця 7. Результати кореляційноSрегресійного аналізу

Множинний R
0,971
R – квадрат
0,943
Нормований R
0,938
– квадрат
Стандартна
5644,3
помилка
Спостереження
13
Дисперсійний аналіз
Регресія
Залишок
Всього

df

SS

MS

F

1
11
12

5784803526
350434377,9
6135237904

5784803526
31857670,72

181,58

Значення
F
8,403-8

Оцінка параметрів рівняння регресії

Y-перетин
Змінна X1

Коефіціє
нти
-31899,9
0,829

Стандарт
на помилка
6942,3
0,062

tPстатистика значення
-4,595
0,001
13,475
8,403-8

Нижнє
95,0%
-47179,7
0,694

Верхнє
95,0%
-16620,0
0,964

Джерело: сформовано за даними [власні розрахунки].

рію Фішера становить 4,84. Емпірич$
не значення F$критерію Фішера ста$
Множинний R
0,860
новить 181,58, яке перевищує кри$
R – квадрат
0,740
тичне. Тому модель адекватна ре$
Нормований R
альній дійсності.
0,687
– квадрат
Парна лінійна кореляційно$рег$
Стандартна
ресійна
модель, яка описує за$
3900,2
помилка
лежність обсягу реалізованої про$
Спостереження
13
дукції без ПДВ від обсягу виробниц$
Дисперсійний аналіз
тва продукції має наступний вигляд:
Значення
y = 0,829 x1 − 31899,9
(3),
df
SS
MS
F
F
де у — результуюча ознака обсяг
Регресія
2
431879758,4 215939879,2
14,2
0,001
реалізованої продукції без ПДВ
Залишок
10
152117548,4 15211754,84
(грн), х1 — факторна ознака обсяг ви$
Всього
12
583997306,8
робництва продукції (грн).
Оцінка параметрів рівняння регресії
Проведений аналіз показав, що
при зростанні обсягу виробництва на
P1 грн, обсяг реалізованої продукції
Стандарт
tНижнє
Верхнє
значен
Коефіцієнти
без ПДВ зросте на 0,829 грн.
на помилка статистика
95,0%
95,0%
ня
У таблиці 8 представлено ре$
Y-перетин
-5621,8
3145,0
-1,788
0,104
-12629,2 1385,7
зультати двофакторного кореляц$
Змінна X1
-0,171
0,136
-1,261
0,236
-0,474
0,131
ійно$регресійного аналізу впливу
Змінна X2
0,426
0,142
2,991
0,014
0,109
0,744
витрат і обсягу реалізованої про$
дукції без ПДВ на фінансові ре$
Джерело: сформовано за даними [власні розрахунки].
зультати діяльності до оподатку$
вання.
Таблиця 9. Результати двофакторного кореляційноSрегресійного аналізу
Адекватність моделі встановимо
за F$критерієм Фішера. Для цього
Множинний R
0,862
визначимо ступені вільності: k1 = 2,
R – квадрат
0,743
k2 = 10. Критичне значення F$кри$
Нормований R –
0,691
терію Фішера становить 4,10. Емпі$
квадрат
ричне значення F$критерію Фішера
Стандартна
3898,6
становить 14,2, яке перевищує кри$
помилка
тичне. Тому модель адекватна ре$
Спостереження
13
альній дійсності.
Дисперсійний аналіз
Двофакторна лінійна кореляцій$
df
SS
MS
F
Значення F
но$регресійна модель, яка описує за$
Регресія
2
438284401,8 219142200,9 14,42
0,001
лежність фінансових результатів
Залишок
10
151993615,8 15199361,58
діяльності до оподаткування від вит$
Всього
12
590278017,5
рат і обсягу реалізованої продукції
Оцінка параметрів рівняння регресії
має наступний вигляд:
PНижнє
Верхнє
Коефі- Стандартt-стаy = −0,171 x1 + 0,426 x 2 − 5621,8 (4),
зна95,0%
95,0%
цієнти на помилка
тистика
де у — результуюча ознака фі$
чення
Y-перетин
-5916,2
3143,7
-1,882
0,089
-12920,8
1088,3 нансові результати діяльності до
оподаткування, х1 — факторна озна$
Змінна X1
0,423
0,142
2,967
0,014
0,105
0,740
ка витрати (грн), х2 — факторна оз$
Змінна X2
-0,165
0,136
-1,216
0,252
-0,467
0,137
нака обсяг реалізованої продукції
без ПДВ (грн).
Джерело: сформовано за даними [власні розрахунки].
Таблиця 8. Результати двофакторного кореляційноSрегресійного аналізу
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Таблиця 10. Розрахунки впливу державної фінансової підтримки АПК на фінансові показники діяльності
його господарюючих суб'єктів

Факторна ознака
колонка 1
Зростання обсягу виробництва на
1 грн
Зростання державної фінансової
підтримки на 1 грн
Збільшення обсягу реалізованої
продукції без ПДВ на 1 грн
Збільшення державної
фінансової підтримки на 1 грн
Зростання обсягу реалізованої
продукції без ПДВ на 1 грн
Збільшення державної
фінансової підтримки на 1 грн
Зростання державної фінансової
підтримки на 1 грн
Зростання державної фінансової
підтримки на 1 грн

Одночасно факторна та результуюча ознака
колонка 2
Зростання обсягу виробництва продукції на
2,251 грн

Зростання обсягу реалізованої продукції
без ПДВ на 1,8661 грн

Зростання обсягу реалізованої продукції
без ПДВ на 1,8661 грн
Збільшення фінансових результатів
діяльності до оподаткування на 0,795 грн і
зростання чистого прибутку на 0,7893 грн
Збільшення обсягу реалізованої продукції з
ПДВ на 1,8901 грн та зростання обсягу
реалізованої продукції без ПДВ на 1,8661
грн

Результуюча ознака
колонка 3
Зростання обсягу реалізованої продукції без
ПДВ на 0,829 грн
Зростання обсягу реалізованої продукції без
ПДВ на (2,251 грн*0,829 грн) / 1 грн = 1,8661
грн
Збільшення фінансових результатів до
оподаткування на 0,426 грн
Збільшення фінансових результатів
діяльності до оподаткування на (1,8661 грн *
0,426 грн) / 1 грн = 0,795 грн
Зростання чистого прибутку на 0,423 грн
Збільшення чистого прибутку на 0,7893 грн
Зростання сплати до державного бюджету
податку на прибуток на 0,795 грн – 0,7893
грн = 0,0057 грн
Зростання сплати до державного бюджету
ПДВ на: 1,8901 грн – 1,8661 грн = 0,024 грн

Джерело: сформовано за даними [власні розрахунки].

Зростання фінансових
результатів діяльності до
оподаткування на 0,796 грн
Збільшення
ПДВ на 0,024
грн

Зниження обсягу реалізованої
продукції без ПДВ на 1,8661
грн

Зниження державної фінансової підтримки
підприємств АПК на 1 грн
Скорочення обсягу реалізованої
продукції з ПДВ на 1,8901 грн

Зростання обсягу реалізованої
продукції без ПДВ на 1,8661
грн

Збільшення обсягу реалізованої
продукції з ПДВ на 1,8901 грн

Зростання обсягу виробленої
продукції на 2,251 грн

Зростання державної фінансової підтримки
підприємств АПК на 1 грн

новить 14,42, яке перевищує критичне. Тому модель
адекватна реальній дійсності.
Двофакторна лінійна кореляційно$регресійна мо$
дель, яка описує залежність чистого прибутку від вит$
рат і обсягу реалізованої продукції без ПДВ має наступ$
ний вигляд:
(5),
y = 0,423x1 − 0,165x 2 − 5916,2
де у — результуюча ознака чистий прибуток (грн),
х1 — факторна ознака обсяг реалізованої продукції без
ПДВ (грн), х2 — факторна ознака витрати (грн).
Проведений аналіз показує, що при зростанні ви$
трат на 1 грн, чистий прибуток скоротиться на 0,165
грн, а при зростанні обсягу реалізованої продукції

Зниження обсягу виробленої
продукції на 2,251 грн

Проведений аналіз показав, що при зростанні вит$
рат на 1 грн, фінансові результати діяльності до опо$
даткування скоротяться на 0,171 грн, а при зростанні
обсягу реалізованої продукції без ПДВ на 1 грн, фінан$
сові результати діяльності до оподаткування зростуть
на 0,426 грн.
У таблиці 9 наведено результати двофакторного
кореляційно$регресійного аналізу впливу витрат і об$
сягу реалізованої продукції без ПДВ на чистий прибу$
ток агропромислових підприємств.
Адекватність моделі встановимо за F$критерієм
Фішера. Для цього визначимо ступені вільності: k1 = 2,
k2 = 10. Критичне значення F$критерію Фішера стано$
вить 4,10. Емпіричне значення F$критерію Фішера ста$

Зниження фінансових
результатів діяльності до
оподаткування на 0,796 грн

Зростання
чистого
прибутку на
0,7893 грн

Збільшення податку на прибуток на
0,0057 млн грн

Зниження
ПДВ на 0,024
грн

Скорочення
чистого
прибутку на
0,7893 грн

Зниження податку на прибуток на
0,0057 млн грн

Рис. 1. Вплив державної фінансової підтримки на фінансові показники діяльності
агропромислових підприємств
Джерело: сформовано за даними [власні розрахунки].
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без ПДВ на 1 грн, чистий прибуток збільшиться на
0,423 грн.
У таблиці 10 представлено розрахунки впливу дер$
жавної фінансової підтримки агропромислових
підприємств на фінансові показники їх діяльності. Ця
таблиця матиме три колонки. У першій колонці буде
факторна ознака, яка впливатиме на ознаку в другій ко$
лонці та на ознаку в третій колонці. Ознака в другій ко$
лонці впливатиме на ознаку в третій колонці таблиці. У
даній таблиці також буде представлено вплив бюджет$
ної підтримки на сплату до державного бюджету подат$
ку на прибуток і ПДВ. Бюджетна підтримка впливає на
фінансові результати діяльності до оподаткування і на
чистий прибуток. Якщо від величини впливу державної
фінансової підтримки на фінансові результати діяль$
ності до оподаткування віднімемо вплив бюджетної
підтримки на чистий прибуток, то отримаємо вплив бюд$
жетного фінансування АПК на податок на прибуток в
даній сфері економіки. Коли від величини впливу бюд$
жетної підтримки на обсяг реалізованої продукції з
ПДВ віднімемо розмір впливу державної підтримки на
обсяг проданої продукції без ПДВ то одержимо вплив
державної підтримки на сплату до державного бюдже$
ту ПДВ.
З 1 грн бюджетної підтримки агропромислового
комплексу держава зможе повернути 0,0057 млн грн
фінансових ресурсів у вигляді податку на прибуток та
0,024 грн грошових ресурсів у вигляді ПДВ та фактично
витрачатиме на підтримку агропромислових
підприємств 0,9703 грн (1 грн — 0,0057 млн грн — 0,024
млн грн). Якщо держава знизить бюджетне фінансуван$
ня АПК на 1 грн, то вона втратить 0,024 грн ПДВ і 0,0057
млн грн податку на прибуток. Загальні втрати бюджет$
них коштів при скороченні державної підтримки агро$
промислових фірм становитимуть 0,0297 грн (0,0057 грн
+ 0,024 грн) на 1 грн.
На рисунку 1 наведено вплив державної фінансової
підтримки агропромислового комплексу на фінансові
показники діяльності його фірм.
При зростанні бюджетної підтримки АПК значною
мірою зростає обсяг виробництва і реалізації продукції,
фінансові результати діяльності до оподаткування та
чистий прибуток. Водночас зростання податкових пла$
тежів до державного бюджету відбувається в невели$
кому розмірі. Тому державна фінансова підтримка АПК
є ефективною лише з точки зору розширення його мас$
штабів діяльності.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
За результатами кореляційно$регресійного аналізу
встановлено, що зростання державної фінансової
підтримки агропромислових підприємств зумовлює
зростання їх масштабів діяльності. Незначне зростан$
ня податку на прибуток при збільшенні бюджетного
фінансування агропромислового комплексу пояснюєть$
ся тим, що частина агропромислових виробників кори$
стується спрощеною системою оподаткування при якій
податок на прибуток до бюджету не сплачується. Не$
значне збільшення ПДВ можна пояснити тим, що час$
тина фірм АПК користувалася спеціальним режимом
оподаткування ПДВ, за якої цей податок не сплачував$
ся.
Державна фінансова підтримка АПК є лише ефек$
тивною з точки зору розширення масштабів діяльності.
Зростання податкових платежів до державного бюд$
жету від збільшення агропромислового виробництва
внаслідок підвищення бюджетної підтримки є невели$
ким.
Перспективами подальших досліджень є визначен$
ня впливу бюджетної підтримки на фінансові показни$
ки діяльності агропромислових підприємств з врахуван$
ням наступних періодів діяльності, а також впливу
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справляння до державного бюджету ПДВ на фінансові
показники діяльності агропромислових підприємств.
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