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DETERMINATION OF THE FEASIBILITY OF ATTRACTING INVESTMENTS ON A CONCESSION
BASIS IN RAILWAY TRANSPORT IN UKRAINE

У статті визначено переваги та недоліки застосування концесії на залізничному транспорті в Україні.

Серед переваг застосування концесії на залізничному транспорті автори виділяють: залучення приватQ

ного капіталу без втрати стратегічного контролю над життєво важливими публічними системами та об'єкQ

тами; залучення позабюджетних коштів для будівництва, реконструкції та експлуатації дорогих інфраQ

структурних об'єктів, а також прискорений розвиток групи об'єктів інфраструктури за відсутності доQ

статнього обсягу бюджетних коштів; розподіл ризиків з розвитку окремих об'єктів публічної інфраQ

структури з приватним партнером.

До недоліків можна віднести: відсутність досвіду і професійних навичок у органів влади щодо уклаQ

дення концесійних договорів і управління концесіями, недосконалість вітчизняного правового поля слабQ

кий контроль регулюючих органів.

Проведено оглядовий аналіз запровадження концесії на залізницях у різних країнах світу. ВизначеQ

но, що ефективність інвестиційних проєктів залізничного транспорту, які реалізуються на засадах ДПП

залежить від якості управління.

Виявлено, що перспективним напрямом залучення інвестицій у залізничну галузь є концесія вокзалів,

що дозволить підвищити рівень сервісу пасажирів згідно із Європейськими стандартами.

At present the railway transport activity is declined, because there are not enough investments for its activity.

But the oligarchs and sponsors of our country accumulated lot of money that can be invested in the development

of passenger transportations. They do not wish to invest in old technologies that do not allow them to profit, but

they will be pleased to invest in new activities — highQspeed traffic, tourist traffic and other activities.
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ВСТУП
Укрзалізниця потребує значних інвестиційних вли$

вань. Тут є три шляхи: бюджетне фінансування, кредитні
кошти та концесія. Концесія — це перспективна і комп$
лексна форма партнерства. По$перше, на відміну від
орендних та інших відносин, вони мають довгостроко$
вий характер, що дає право сторонам здійснювати стра$
тегічне планування своєї діяльності. По$друге, в конце$
сіях приватний сектор є незалежним в ухваленні адмі$
ністративно$господарських і управлінських рішень, що
відділяє їх від спільних підприємств. По$третє, у дер$
жави в рамках як концесійного договору, так і законо$
давчих норм залишається достатньо важелів впливу на
концесіонера в разі порушення ним умов концесії, а та$
кож за необхідності захисту суспільних інтересів. У су$
часних економічних реалій України саме концесія може
успішно використовуватися для розбудови інфраструк$
тури в умовах дефіциту бюджету та без збільшення дер$
жавного боргу. Враховуючи гостру необхідність залу$
чення додаткових інвестицій задля розвитку залізнич$
ного транспорту, вважаємо, що тема, запроваджена у
цій статті, є доволі актуальною.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ІНШИХ
НАУКОВЦІВ З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Як свідчить аналіз публікацій науковців, більшість з
них підтримує концесію як засіб ефективного залучен$
ня інвестицій. Так, науковець Карась О.С. [1] акцентує
увагу на дієвому механізмі державно$приватного парт$
нерства — концесії для реалізації інвестиційних інте$
ресів держави в транспортній галузі. Сферами застосу$
вання цього механізму, на думку Карась О.С., повинні
бути: реконструкція та розширення мережі транспорт$
них шляхів; розвиток сучасної інфраструктури, її сер$
вісу та підвищення якості перевезень; участь у процесі
транскордонної співпраці на регіональному рівні; інтег$
рація України в міжнародну транспортну систему.

The article considers the problems of introducing concessions in the railway transport of Ukraine. The authors

identifies the advantages and disadvantages of using a concession in railway transport in Ukraine. Among the

advantages of using a concession in railway transport, the authors highlight: attracting private capital without

losing strategic control over vital public systems and facilities; attraction of extraQbudgetary funds for the

construction, reconstruction and operation of expensive infrastructure facilities, as well as the accelerated

development of a group of infrastructure facilities in the absence of sufficient budgetary funds; distribution of

risks for the development of individual public infrastructure facilities with a private partner.

The disadvantages include: lack of experience and professional skills on the part of the authorities in

concluding concession agreements and managing concessions, imperfection of the domestic legal framework,

weak control of regulatory bodies.

The authors made an overview analysis of the implementation of the concession on railways in different

countries of the world. It has been determined that the effectiveness of investment projects of railway transport,

implemented on the basis of publicQprivate partnership, depends on the quality of management.

It is noted that in Ukraine there is no experience in organizing concessions in rail transport, therefore, when

developing the first concession project, for example, of a station, a number of specific issues will have to be

resolved.

It was revealed that a promising direction for attracting investments in the railway industry is the concession

of railway stations, which will improve the level of passenger service according to European standards.

Ключові слова: концесія, залізничний транспорт, пасажирські перевезення, державне�приватне партнер�
ство, Укрзалізниця.

Key words: concession, railway transport, passenger transportation, public private partnership, Ukrzaliznytsia.

Науковець Максимов В.В. [2] пропонує таку частку
внеску держави та приватного інвестора: 80 % — дер$
жава, 20 % — приватний інвестор від загального обсягу
капіталовкладень в будівництво транспортної інфраст$
руктури. Крім того, Максимов В.В. [2] запропонував
новий кількісний показник — ефетивність державних
інвестицій при реалізаціїї інфраструктурних транспор$
тних проектів на підставі державно$приватного парт$
нерства, який визначається як відношення сумарного
дисконтованого грошового потоку, який приватний
партнер повертає до бюджету, до чистої приведеної
вартості проекту з урахуванням структури приватного
капіталу.

Цікаве дослідження провів науковець Каверин О.В.,
який визначив основні ризики, які можуть загрожувати
учасникам бізнесу, пов'язаному із пасажирськими пе$
ревезеннями, а саме: встановлення тарифів, які не за$
безпечують економічно обгрунтовані результати діяль$
ності; відхилення фактичного попиту на перевезення від
запланованого рівня; перехід споживачів залізничних
послуг на інші види транспорту; зниження конкурентос$
проможності залізничних перевезень у зв'язку із низь$
ким рівнем сервісу; зниження загального рівня іміджу
залізниць [3].

У роботі Меркулової М.Є. [4] проаналізовано світо$
вий досвід організації державно$приватного партнер$
ства, та доведено, що ця взаємодія є досить ефектив$
ною для галузей, які не підлягають приватизації. Автор
пропонує вивчати функції державно$приватного парт$
нерства з урахуванням ефектів, яке воно приносить су$
спільству та економіці.

Науковці Понізов П.В. та Шкуліпа Л.В. підкреслю$
ють, що розвиток державно$приватного партнерства є
однією із найважливіших умов підвищення інвестицій$
ної активності регіонів. На думку авторів, державно$
приватне партнерство — це інституційний механізм
об'єднання ресурсів держави та приватного бізнесу з ме$
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тою розробки, планування, фінансування, будівництва
та експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфра$
структури в регіональних економіках [5; 6].

Гладишева Е.Г. [7] наполягає на переорієнтуванні
традиційної моделі управління з економічного на со$
ціальний напрямок. Нею запропоновано методику рей$
тингування проектів державно$приватного партнерства,
яка дозволить приймати оптимальні управлінські рішен$
ня щодо доцільності їхньої розробки та реалізації.

Науковець Пєрєкрьостова Ю.М. [8] пропонує пере$
розподілити права між національним, регіональним та
місцевим рівнями управління, а також впроваджувати
державно$приватне партнерство.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення переваг та недоліків за$

стосування концесії на залізничному транспорті в Ук$
раїні, а також оглядовий аналіз запровадження концесії
на залізницях у різних країнах світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Для підвищення стабільної та ефективної діяльності
будь якого підприємства необхідно своєчасне та уміле
управління змінами внутрішнього та зовнішнього харак$
теру. В свою чергу розвиток залізничного транспорту,
як найбільш економічно значущій галузі, потребує де
яких змін в управлінні, з метою досягнення позитивних
результатів [9].

Для поліпшення роботи пасажирського господар$
ства була остаточно сформована нова схема управлін$
ня пасажирськими перевезеннями Укрзалізниці (рис. 1),
яка передбачала суттєве зменшення кількості праців$
ників Департаменту пасажирських перевезень, утворен$
ня окремої пасажирської компанії на рівні Укрзалізниці
з філіями на кожній залізниці та одночасною ліквіда$
цією пасажирських служб. До цієї компанії включено
усю пасажирську залізничну інфраструктуру, що існу$
вала на залізницях і приймала участь у пасажирських

перевезеннях, крім швидкісних та приміських. Ця нова
пасажирська компанія об'єднала в собі такі функції: вок$
зальний сервіс; утримання, експлуатація та технічне об$
слуговування рухомого складу (вагони локомотивної
тяги, що не входять до сфери управління швидкісної та
приміської компаній); логістика пасажирських переве$
зень, що об'єднує обслуговування пасажирських пере$
везень; капітальний та капітально$відновлювальний ре$
монт пасажирських вагонів локомотивної тяги; утри$
мання пасажирської залізничної інфраструктури;
участь у складані угод на розробку та поставку нових
видів рухомого складу [1].

 Зараз в АТ "Укрзалізниця" можна виділити три види
пасажирських компаній залежно від швидкості руху
поїздів та зон курсування.

Швидкісна компанія організує перевезення паса$
жирів у спеціальному рухомому складі (в основному,
розподіленої тяги) зі швидкостями до 140—160 км/год
за умови терміну поїздки не більш 8 год. Збільшення цьо$
го терміну дебатується.

Приміська пасажирська компанія займається пере$
везеннями пасажирів у міській, приміській, регіональ$
них та міжрегіональних зонах (на кілька суміжних об$
ластей) переважно у моторвагонному рухомому складі
та вагонах локомотивної тяги (після капітального ре$
монту). Термін поїздки обмежений комфортними умо$
вами подорожі, але в основному не перевищує 5 год.
Пасажирська компанія займається перевезеннями па$
сажирів у вагонах локомотивної тяги зі швидкостями
до 100—130 км/год на всій території України та за кор$
доном у відкритих, купейних та спальних вагонах.

Цей розподіл зон курсування поїздів спонукає до
зміни структури парку пасажирських вагонів. Перспек$
тивний розвиток пасажирських перевезень потребує
зміни кількісної та якісної структури вказаних парків.
В Україні вкрай необхідні швидкісні перевезення, які
поступово будуть замінювати певну частину паса$
жирського парку локомотивної тяги на швидкісні поїз$
ди (корейського, чеського та вітчизняного виробницт$

Рис. 1. Структура департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень (ЦЛ)
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ва). В цьому разі кількість вагонів третьої групи буде по$
ступово зменшуватися та якісно поліпшуватися [9].

Ключові функції Департаменту з організації
внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень та
підпорядкованих структур:

— Організація, координація і управління процесом
пасажирських перевезень у далекому та міжнародному
сполученні, наданням якісних послуг на вокзалах і в
поїздах, участь у розробці графіків руху.

— Координація і управління процесами експлуатації
пасажирського вагонного парку та планування ремонтів
пасажирських вагонів.

— Координація перевезень між всіма видами паса$
жирських перевезень, регіональними, пасажирськими,
швидкісними тощо.

— Створення в майбутньому умов для організації
надання перевізникам пасажирів послуг об'єктів інфра$
структури залізничного транспорту загального корис$
тування (пасажирські вокзали та приміщення, квиткові
каси та ін.), що належать АТ "Укрзалізниця".

— Формування і забезпечення єдиної технічної по$
літики в галузі пасажирських перевезень, надання по$
слуг пасажирам, оновлення рухомого складу.

— Удосконалення тарифної політики, здійснення
економічного аналізу, розробка заходів з підвищення
ефективності діяльності, удосконалення структури
управління.

— Участь у розробці міжнародних проєктів, правил,
норм та пам'яток, що стосується ремонту та експлуа$
тації вагонів у міжнародному сполученні спільно з відпо$
відними організаціями країн учасниць Міжнародного
Союзу залізниць (МЗС), Організації Співробітництва
залізниць (ОСЗ), Ради із залізничного транспорту дер$
жав$учасниць Співдружності (ЦСЖТ).

Так, згідно зі Стратегією розвитку залізничного
транспорту на період до 2030 року можна виділити такі
напрями в сфері пасажирських перевезень [10]:

— технічне переоснащення об'єктів інфраструкту$
ри залізниць;

 — забезпечення залізниць рухомим складом вітчиз$
няного виробництва, здатним істотно підвищити техні$
ко$технологічні показники;

— удосконалення технології організації перевезень;
— удосконалення системи формування тарифів на

послуги залізничного транспорту в сфері пасажирських
перевезень;

— державна підтримка при закупівлі пасажирсько$
го рухомого складу, будівництва і реконструкції об'єктів
інфраструктури залізниць, що мають соціальне значен$
ня.

Завдяки аналізу праць вищевказаних вчених та про$
грам реформування, слід виділити деякі проблеми та
напрями реформування та управління змінами на
підприємствах залізничного транспорту.

Серед проблем слід виділити наступні:
— системне відновлення основних фондів;
— вади в організації пасажирських перевезень;
— підвищення якості перевезень.
Ефективне управління змінами підприємств заліз$

ничного транспорту в сфері пасажирських перевезень
повинно передбачати якісний розвиток кожного з ви$
щевказаних напрямків. Зазначені проблеми та напрями
дослідження обумовлюють застосування деяких стра$
тегій щодо реформування та управління змінами.

Перш за все пасажирським перевезенням не виста$
чає вагонів нового покоління, швидкості руху, та якості
послуг. На такі вагони буде кращий попит, чим на ста$
рий рухомий склад, крім того такий поїзд буде більш
швидкий, менше термін поїздки, та більшою вартістю
квитка. А це принесе більший дохід депо, а крім того,
покращить комфорт та якість перевезень. Це все зро$
бить пасажирські перевезення більше конкурентоспро$
можними у порівнянні з автомобільним транспортом та
збільшить його сегмент на ринку транспортних послуг.

Укрзалізниця закупила нові вагони, але поки що у
малому обсязі. Це вагони, які мають покращені власти$
вості. Це класичні купейні вагони, розраховані для пе$
ревезення 40 пасажирів зі швидкістю руху до 160 км/
годину і можуть експлуатуватися на електрифікованих
та не електрифікованих залізницях, серед яких будуть
як звичайні купейні, так і купейні з меблями — транс$
формерами". Щодо пасажирського купе, то, окрім зга$
дуваних вікон з кватирками, по$перше, хочемо відзна$
чити покращений дизайн інтер'єру, який відповідає су$
часним вимогам щодо ергономіки та передбачає, зок$
рема, безпечні спальні полиці й відділення для багажу.
Також у вагоні купе з'явилася нова конструкція гачків
для одягу, а також — дві розетки на рівні верхніх по$
лиць для зарядження мобільних пристроїв.

Спроєктували і виготовили їх спеціалісти АТ "КВБЗ"
на заміну старим візкам Тверського вагонобудівного
заводу, розробки 60$их років минулого століття. На
відміну від старих, візки КВБЗ відповідають усім сучас$
ним вимогам до ходових частин пасажирських вагонів.
Розраховані на рух зі швидкістю 160 км/год вони мають
безколискову конструкцію та обладнані дисковою галь$
мівною системою з протиюзним пристроєм. Нова кон$
струкція успішно забезпечує необхідні показники плав$
ності ходу, під час руху. Візки мають термін служби
40 років.

А ще в нових вагонах інтер'єри купе складатимуть$
ся переважно з комплектуючих, виробництво яких за
ініціативою правління освоєно цього року на нашому
українському підприємстві. Тепер маємо стелі, столи$
ки, внутрішні двері і перегородки, м'які меблі та інші
більш дрібні деталі інтер'єру — поручні, вішаки — зроб$
лено на КВБЗ. Та ще на підлозі нове спецпокриття з шу$
моізоляційним ефектом.

Пасажири завжди готові платити за комфортні умо$
ви перевезення, якщо вони мають те на що очікують. Але
їм завжди дуже приємно, якщо вони отримують більше,
ніж очікують. Наприклад, за постійне користування за$
лізницею (понад 10 поїздок на рік) мають додаткові бо$
нуси у вигляді знижки на поїдку, або безкоштовне ко$
ристування VIP— залом, або безкоштовне харчування.
Ще для організацій, які для командировок часто вико$
ристають залізничний транспорт теж потрібно зроби$
ти Електронний квиток з накопичувальною системою
знижок.

Для студентів та пенсіонерів потрібно перейняти
досвід іспанських залізниць, там усі вони мають 50%
знижки [9]. Все це приваблює споживачів послуг та ро$
бить більш конкурентоспроможним залізничний транс$
порт. Крім того, Євросоюз віддає перевагу залізнично$
му транспорту, як лідируючому на ринку транспортних
послуг, бо більш екологічний, менше утворює затори та
впливає на техногенну обстановку. Залізничний транс$
порт зі швидкісними перевезеннями, комфортними но$
вими вагонами та розвиненим сектором додаткових по$
слуг — це транспорт майбутнього.

Залізничні пасажирські перевезення пасажирів по$
чинаються та закінчуються на залізничних вокзалах.
Вокзал як візитна картка залізниці — особливе місце,
де пасажир повинен почувати себе у повному комфорті
та цілковитій безпеці. Тому що іноді пасажири дуже три$
валий час повинні знаходяться на вокзалі, очікуючи
поїзда. Часто це сім'ї з маленькими дітьми, вагітні жінки,
люди похилого віку, інваліди та туристи. І, на жаль, вони
часто почуваються дуже не зручно та небезпечно на
вокзалах, тому що залізниця не в змозі у повному об$
сязі задовольнити вимоги своїх споживачів послуг.

Абсолютна більшість вокзалів, які перебувають у
власності УЗ, знаходиться у гарному або у задовільно$
му стані. Але стан вокзалу — це ще не все. Пасажир,
який сідає у потяг повинен за свої гроші отримати мак$
симально якісні послуги.

Зараз існуючи залізничні пасажирські вокзали ви$
конують такі основні функції:
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— з організації пересадки пасажирів на інші поїзди;
— пересадка пасажирів з одного напрямку руху на

іншій;
— пересадка пасажирів з пасажирських перевезень

у дальньому сполученні на швидкісні та приміські по$
їзди та в зворотному русі;

— пересадка пасажирів із залізничних поїздів на усі
можливі види місцевого транспорту (метро, трамвай,
тролейбус, автобус) для перевезення їх до дому або до
інших місцевих вокзалів [11].

Та допоміжні функції: надання деяких торгівельних
та інформаційних послуг, зали для відпочинку, буфет
та інші додаткові послуги для організації зручних умов
перебування пасажирів в очікуванні поїзду. Але це
зовсім не достатньо, щоб задовольнити сучасних паса$
жирів та туристів, які часто перебувають на вокзалах
достатньо довгий час. Окрім того, часто великі площі
вокзалу використовуються не раціонально, тому паса$
жирська компанія не отримує належного прибутку. А
вкладати в них великі кошти у Укрзалізниці не має мож$
ливості.

Щоб вокзальна мережа приносила прибуток, при$
кладом залучення інвестицій може бути концесія. За$
раз вокзали приносять залізниці лише збитки. Щорічно
на утримання вокзалів УЗ витрачає близько 0,5 млрд грн.
Найдорожчий — центральний пасажирський вокзал
Києва, на його утримання держмонополіст витрачає
понад 145 млн грн щорічно. Основна стаття витрат
станції Київ$Пасажирський — витрати на організацію і
забезпечення процесів обслуговування пасажирів, утри$
мання приміщень та територій у належному технічному
і санітарному стані, оплата праці, паливо, оплата кому$
нальних послуг, електроенергії, амортизація тощо.

Звідки взялися збитки? Основна стаття доходів вок$
залів — так звана підсобно$допоміжна діяльність. Це
оформлення проїзних документів пасажирам, камери
схову, кімнати відпочинку, платні зали, туалети, іноді
паркінги, але це не покриває їхнього утримання. На$
приклад, майже 75% доходів київському вокзалу при$
носить оформлення проїзних документів, тобто паса$
жирський підрозділ УЗ, який сам по собі є збитковим
для залізниці. Щороку він приносить близько 11 млрд
грн збитків.

За кордоном вже є така практика, коли ми пропо$
нуємо приватним особам отримати споруду в конце$
сію, міняти чи перебудувати її, але генерувати прибу$
ток від площ як від торгівельних чи розважальних май$
данчиків. При цьому щоб Укрзалізниця мала прибут$
ковість.

Є непогані приклади такого співробітництва у
Польщі, наприклад. Ми розраховуємо, що так буде і у
нас, на різних станціях. Сподіваємося, що вже в цьому
році зможемо потішити стартами перших таких
проєктів. Це корисно не лише для "Укрзалізниці", а ще
для усього українського бізнесу — у нього з'являється
нове джерело для рентабельного фінансування і отри$
мання прибутку. Якщо пасажир просто сів, проїхав та
зійшов з поїзда — це не покриває витрати. А якщо по$
єднати поїздку з певним видом послуг, який пасажир
може отримати на певній станції (вокзалі), то можливо
за цей рахунок отримати більшу рентабельність і дохо$
ди від пасажирських перевезень. А, окрім того, заціка$
вили пасажирськими перевезеннями і нові компанії, які
б захотіли возити наших пасажирів з високою якістю
перевезень

Досвід експлуатації залізничних вокзалів в Європі
говорить про те, що українські станції можна зробити
прибутковими — адже практично всі вони знаходяться
в центральній частині населених пунктів. До того ж у
залізниці найбільша вокзальна мережа в країні, майже
всі об'єкти такої нерухомості розташовані в центральній
частині міста/населеного пункту, щодня через них
проходить великий пасажиропотік. Тому такі об'єкти
можуть бути дійсно цікавими бізнесу [11].

В умовах постійного пошуку джерел фінансування
галузей господарства законодавче запровадження
інституту концесій є однією з найбільш вдалих спроб у
майбутньому відновити та значною мірою пожвавити
нормальний інвестиційний процес, що, природно, мати$
ме позитивний вплив на економіку. Це, зокрема, допо$
може залучити додаткові кошти у вигляді приватного
капіталу на вирішення низки проблем державного зна$
чення [11].

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про концесії" кон$
цесією вважається надання з метою задоволення гро$
мадських потреб уповноваженим органом виконавчої
влади чи органом місцевого самоврядування на підставі
концесійного договору на платній та строковій основі
юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємниць$
кої діяльності) права на створення (будівництво) та
(або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (стро$
кове платне володіння), за умови взяття суб'єктом
підприємницької діяльності (концесіонером) на себе
зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) уп$
равлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової
відповідальності та можливого підприємницького ри$
зику [12].

Метою концесії є задоволення громадських потреб.
Це означає, що в разі концесійної діяльності досягається
соціальний ефект, розрахований на задоволення інте$
ресів порівняно великої, наперед невизначеної кількості
осіб. Наочно ілюструє цю ознаку закріплений у Законі
України "Про концесії" перелік сфер господарської
діяльності, в яких можливе застосування концесії.
Згідно зі ст. З цього Закону концесія можлива у таких
сферах господарської діяльності (крім видів підприєм$
ницької діяльності, які відповідно до законодавства
можуть здійснюватися виключно державними підприє$
мствами і об'єднаннями):

— водопостачання, відведення та очищення стічних
вод;

— надання послуг міським громадським транспор$
том;

— збирання та утилізація сміття;
— надання послуг, пов'язаних з постачанням спо$

живачам тепла;
— будівництво та експлуатація автомобільних доріг,

об'єктів дорожнього господарства, інших дорожніх спо$
руд;

— будівництво та експлуатація шляхів сполучення;
— будівництво та експлуатація вантажних і паса$

жирських портів;
— будівництво та експлуатація аеропортів;
— надання послуг у сфері кабельного телебачення;
— надання послуг зв'язку та інші (всього 20 позицій).
Механізм впровадження концесії виглядає так: дер$

жава залучає на конкурсній основі інвестиції для будів$
ництва нової або реконструкції старої залізниці. Після
завершення робіт інвестор одержує об'єкт в управлін$
ня (але не більш ніж на 30—50 років). Витрати концесіо$
нера відшкодовуватимуться за рахунок стягування
платні в період утримання і експлуатації залізниці як з
користувача дороги, так і частково з державного бюд$
жету. Після того як вкладені засоби повернуться кон$
цесіонеру, залізниця повинна бути передана державі та
може стати безкоштовною.

Залучення державою приватного бізнесу є й однією
з основних світових тенденцій у розвитку транспорту.
Загалом таке залучення відбувається у найрізнома$
нітніших формах: від контрактів на управління діючими
об'єктами до передачі приватним компаніям повного
циклу будівництва та експлуатації нового об'єкта інфра$
структури [12].

Успішними прикладами державно$приватного парт$
нерства стали проекти у сфері залізничного транспор$
ту: Tunnel Rail Link (Великобританія), високошвидкісна
магістраль HSL Zuid (Нідерланди), лінія Oresund (Данія —
Швеція). Із застосуванням механізму державно$приват$
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ного партнерства були закінчені й такі складні проєкти,
як Євротунель під проливом Ла$Манш, Сіднейський
портовий тунель, міст Конфедерації у Канаді, націо$
нальні аеропорти в Гамбурзі та Варшаві, Центральний
парк у Нью$Йорку, окремі гілки метрополітену у Лон$
доні та інші.

Одним з успішних зарубіжних прикладів є конце$
сіювання на залізниці в Африці. На залізницях Африки
концесія має вже 15$річну історію. Компанія СPCS
Transcom надавала консультаційні послуги з привати$
зації дев'яти залізниць континенту, і накопичений дос$
від дає підстави для узагальнення та вироблення відпо$
відних рекомендацій.

Залізниці континенту зазнали за минуле 10$річчя
істотні зміни. На початку 1990$х років всі 34 залізниці
належали і експлуатувалися національними урядами. З
тих пір 13 доріг були передані в концесію приватним опе$
раторам, ще 12 перебувають на різних стадіях переходу
під приватний менеджмент.

Багато, якщо не всі, залізничні системи стикаються
зі зниженням рівня обслуговування, поглибленням
фінансових проблем, деморалізацією персоналу і паді$
нням обсягів перевезень.

Так, перед концесійною угодою в 1995 році на залі$
зницях Кот$д'Івуару і Буркіна$Фасо обсяг вантажних
перевезень знизився в порівнянні з 1980 роком на 60%,
пасажирських — на 80%. У Малаві вантажні перевезен$
ня скоротилися на 70%, в Замбії — на 65%.

Концесія допомогла змінити ситуацію. Як правило,
приватні оператори отримують ексклюзивні права на
експлуатацію на період від 15 до 30 років.

Таким чином, ефективність інвестиційних проєктів
залізничного транспорту, які реалізуються на засадах
ДПП залежить від якості управління, що потребує удос$
коналення управлінського інструментарію на держав$
ному рівні та на рівні підприємств залізничного транс$
порту і приватних інвесторів. Організаційний контекст
підвищення результативності управління проєктами
ДПП залізничного транспорту відбувається шляхом
створення спеціального координаційного органу, що
забезпечить подальшу співпрацю між партнерами
проєкт, яка необхідна на всіх етапах життєвого циклу
проєкту [13].

На користь концесій наводять різні доводи. Одним
з головних з них є фактор залучення нових інвестицій.
Загалом це так, проте концесіонери прагнуть, як пра$

Таблиця 1. Порівняння процесів управління ДПП;проєктом з боку держави та бізнесу

Джерело: [13].

Процеси управління ДПП-проєктом з боку держави Процеси управління ДПП-проєктом з боку бізнесу 
Ініціація проєкту: 
- ідентифікація проєкту; 
- первинний аналіз показників проєкту та оцінка його 
ефективності (розробка концепції проєкту); 
- експертиза концепції проєкту; 
- перевірка на предмет реалізованості в рамках ДПП; 
- рішення про підготовку проєкту 

Ініціація проєкту: 
-  розроблення концепції проєкту; 
-  ідентифікація проєкту; 
-  первинний аналіз показників і розрахунок ефективності проєкту;
-  попередній розподіл ризиків та ін.; 
-  подача заявки 

Підготовка (комплексна оцінка та обгрунтування) проєкту 
та конкурсної документації: 
-  комплексна оцінка документації за проєктами ДПП, 
запропонованими приватними компаніями; 
-  розроблення та затвердження повної документації за 
проєктом ДПП; 
-  вибір правової моделі реалізації ДПП-проєкту і форми 
угоди з урахуванням інтересів всіх стейкхолдерів; 
-  оцінка та розподіл ризиків; 
-  вибір фінансової моделі: джерел, механізму фінансування і 
розподілу доходів, а також виду державної підтримки ДПП; 
-  незалежна експертиза проєкту; 
-  підготовка конкурсної документації 

Підготовка (комплексна оцінка та обгрунтування) проєкту та 
конкурсної документації: 
-  розробка та затвердження повного пакету документів до проєкту 
(паспорта проєкту, ТЕО, плану управління проєктом та ін.); 
-  оцінювання та розподіл ризиків (побудова матриці ризиків); 
-  підготовка конкурсної документації 

Управління конкурсом і управління контрактом: 
-  затвердження конкурсної документації; 
-  прийом, попередній відбір заявок та повідомлення про 
результати відбору; 
-  прийом, розгляд та оцінка конкурсних пропозицій; 
-  визначення переможця конкурсу; 
-  проведення переговорів з переможцем; 
-  укладення угоди про ДПП; 
-  організація проєктного фінансування та фінансове закриття 
проєкту 

Участь у конкурсній процедурі та управління реалізацією 
проєкту: 
-  процеси участі в конкурсному відборі; 
-  подача заявки; 
-  подача конкурсних пропозицій; 
-  укладення угоди про ДПП; 
-  управління реалізацією проєкту; 
-  координація цілей і ресурсів; 
-  управління очікуваннями зацікавлених сторін; 
-  інтеграція та виконання операцій проєкту відповідно до плану 
 

Моніторинг та контроль виконання зобов'язань за угодою 
ДПП: 
-  моніторинг виконання Угоди про ДПП та планових 
показників проєкту; 
-  моніторинг ефективності використання бюджетних коштів; 
-  моніторинг ризиків і зобов'язань за проєктом; 
-  моніторинг якості послуг об'єкта угоди; 
-  робота зі змінами за проєктом; 
-  контроль проєктування, будівництва, введення в 
експлуатацію та експлуатації об'єкта угоди 

Моніторинг та контроль реалізації проєкту: 
-  моніторинг виконання планових показників та результатів 
реалізації проєкту; 
-  моніторинг ризиків проєкту;  
-  контроль проєктування, будівництва, введення в експлуатацію та 
експлуатації об'єкта угоди; 
-  робота зі змінами за проєктом 

Закриття проєкту: 
-  закриття проєкту; 
-  закриття контракту 

Закриття проєкту: 
-  закриття проєкту; 
-  закриття контракту; 
-  архівація всіх значущих документів проєкту в інформаційній 
системі управління проєктами; 
-  оцінювання всіх членів команди та вивільнення ресурсів проєкту 
тощо 
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вило, досягти зростання перевезень за рахунок
мінімальних інвестицій. Капітальні вкладення направля$
ються швидше в стабілізацію існуючого положення і
усунення вузьких місць, ніж в реконструкцію інфра$
структури та оновлення парку рухомого складу. Також
досить часто декларується, що концесія залізниць при$
носить значний дохід державі, але насправді досить
помірні доходи формуються за рахунок щорічних
внесків за договорами концесії і податкових зборів.

Пасажирські перевезення — це ще одне складне
питання. Як правило, вони нерентабельні, і концесіоне$
ри не зацікавлені у виконанні перевезень пасажирів
навіть при наданні субсидії. Так, у разі загальної кон$
цесії залізниць Сенегалу і Малі виконується обмежений
обсяг пасажирських перевезень, поки уряд займається
поповненням парку рухомого складу. У багатьох краї$
нах використовується перехресне субсидування паса$
жирських перевезень за рахунок вантажних. Це непри$
пустимо, тим більше що поїздка в автобусі обходиться
пасажирам набагато дешевше, ніж у поїзді. Якщо заліз$
ниця є єдиним видом транспорту, тоді її збереження,
безумовно, є пріоритетним завданням.

Ще однією ключовою проблемою є людські ресур$
си. Чисельність персоналу на більшості державних доріг
Африки надмірна, причому частіше в результаті спроб
досягнення політичних результатів, ніж поліпшення
роботи залізниць. Так, намічена до концесійних угод
корпорація Nigeria Railways у 2004 р. перевезла 60 тис.
тонн вантажів при 13 тис. працюючих. Не дивно, що пе$
рехід у приватний сектор означає значне скорочення
штатів і на підготовчому етапі зустрічає протидію з боку
профспілок і політичних кіл, що гальмує процес. Тим
часом концесіювання залізниць не дає результатів без
скорочення чисельності працюючих. Уряди повинні вра$
ховувати цей аспект і передбачати адекватні компен$
саційні механізми.

Через 15 років після появи перших концесій в Аф$
риці можна судити, що вони значно вплинули на ефек$
тивність експлуатації залізниць і підвищення рівня об$
слуговування. У більшості випадків значно зросли об$
сяги вантажних перевезень, і уряд пожинає плоди ініціа$
тив по реструктуризації залізниць.

ВИСНОВКИ
Як і раніше потребують вирішення деякі питання,

зокрема в області інвестицій в розвиток інфраструкту$
ри та пасажирських перевезень. Досвід діючих концесій
може виявитися корисним для країн, які мають намір
використовувати залізниці більш ефективно.

Найбільш ефективні концесійні проєкти світу в
залізничній сфері. За останні два десятиліття кон$
цесії застосовувалися більш ніж у 50 країнах світу.
Широке розповсюдження концесії отримали в роз$
витку інфраструктури залізничного транспорту в
Європі і країнах Латинської Америки. Схеми ДПП
при реалізації проектів транспортної інфраструкту$
ри застосовуються в даний час в Італії, Греції, Пор$
тугалії, Нідерландах, Німеччині (проєкти будівниц$
тва високошвидкісних залізничних ліній, мережі но$
вих автодоріг і тунелів). В останні роки принципи
ДПП почали використовуватися в Данії (з 2004 р.
ведеться будівництво ліній швидкісного трамвая між
двома пригородами Копенгагена). За оцінками екс$
пертів, масштаби застосовуваних на залізничному
транспорті концесій досить істотні. Тільки протягом
останніх 10 років у країнах, що розвиваються було
реалізовано 70 проєктів з розвитку залізничних доріг
за участю приватних коштів. Сумарні інвестиції пе$
ревищили 26 млрд доларів. На концесійну форму в
країнах, які розвиваються, припадає 79% загально$
го числа проектів і 96% всіх інвестицій.

Тому впровадження змін щодо концесії вокзалів —
це ще один крок до виконання Європейських стандартів
та надання комфортабельних послуг у перевезеннях па$
сажирів залізничним транспортом.
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Таблиця 2. Переваги та недоліки застосування концесії

Джерело: розробка авторів.

Переваги застосування концесії Недоліки в застосуванні концесії 
Залучення позабюджетних коштів для будівництва, 
реконструкції та експлуатації дорогих 
інфраструктурних об’єктів, а також прискорений 
розвиток групи об’єктів інфраструктури за 
відсутності достатнього обсягу бюджетних коштів 

Відсутність досвіду і професійних навичок у 
органів влади щодо укладення концесійних 
договорів і управління концесіями  
 

Використання управлінського досвіду, технологій та 
професійних компетенцій приватного партнера для 
реалізації технологічно складних інфраструктурних 
проєктів  

Концесія в умовах непрозорості дозвільних 
процедур та недосконалості вітчизняного 
правового поля створює додаткові умови для 
корупційних дій  
 

Розподіл ризиків з розвитку окремих об’єктів 
публічної інфраструктури з приватним партнером  

Можливість втрати чи послаблення контролю з 
боку державних органів за зростанням тарифів та 
якістю послуг  

Надання одним приватним партнером рішення з 
інфраструктурного об’єкту на весь його життєвий 
цикл, тобто будівництво / реконструкція і подальше 
управління об’єктом  

Банкрутство підприємства-концесіонера може 
мати негативні соціальні наслідки і призвести до 
втрати довіри населення до державних органів 
влади  
 

Залучення приватного капіталу, в т. ч. іноземного, 
без втрати стратегічного контролю над життєво 
важливими публічними системами та об’єктами  

Слабкий контроль регулюючих органів може 
призвести до вилучення монопольної ренти 
орієнтованими на прибуток приватними 
партнерами  

Сприяння більш повній реалізації принципів 
соціальної справедливості при оптимізації 
державного втручання в економіку  
Поліпшення інвестиційного клімату в державі та 
залучення інвесторів (у т. ч. іноземних) у розвиток 
публічної інфраструктури 

Складність у виборі достойного приватного 
партнера для реалізації проєктів державно-
приватного партнерства  
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THE PRESENCE OF THE STATE IN THE BANKING MARKET OF UKRAINE

У статті досліджено питання присутності держави на ринку банківських послуг України, що залиQ

шається дискусійним у сучасній теорії та практиці та перебуває у площині економічних, соціальних, поліQ

тичних відносин.

Незважаючи на велику кількість комерційних банків, стан конкуренції на вітчизняному ринку вимаQ

гає детального дослідження через концентрацію активів, капіталу та зобов'язань у кількох провідних

банках. Активи банківського сектору зосереджені, передусім, у державних банках (Ощадбанк, УкрексіQ

мбанк, Укргазбанк, Приватбанк), банках з іноземним капіталом (Райффайзен Банк Аваль, АльфаQБанк,

Укрсиббанк, Сбербанк, ОТП Банк) та банках з вітчизняним капіталом (АТ "ПУМБ").

Для забезпечення стабільності та стійкого розвитку банківського сектора, утвердження конкурентQ

них та ринкових засад його розвитку, частку державних банків рекомендовано оптимізувати у напрямі

її зменшення. Основними умовами оптимізації частки державного капіталу у банківському секторі є:

прозорий продаж за справедливою ринковою вартістю, продаж відповідно до кращих міжнародних пракQ

тик та із залученням професійного зовнішнього досвіду.

The question of state presence in the banking market Ukraine is controversial in contemporary theory and

practice, as the plane is in the economic, social and political relations.

The purpose of the article is to investigate the presence of the state in the market of banking services of

Ukraine through the identification of the peculiarities of banks with state capital and increase the level of their

capitalization.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З 2008 року у банківському секторі України почали

відбуватися структурні зміни на користь державного
капіталу та посилення присутності держави. У 2009 році
рекапіталізовано урядом КБ "Київ", КБ "Укргазбанк",
КБ "Родовід Банк" з метою недопущення банкрутства
та недопущення загострення кризових явищ у
банківській системі у контексті світової фінансової кри$
зи; у 2016 році націоналізовано КБ "Приватбанк", вихо$
дячи з необхідності забезпечення стабільності фінансо$
вої системи і захисту інтересів вкладників, що призвело
до збільшення частки чистих активів державних банків
у банківській системі України до 55,23% у 2019 р. проти
54,48% у 2018 р., 54,36% у 2017 р., 51,20% у 2016 р., 27,36%
у 2015 р. Водночас у 2015 році виведено з ринку КБ "Ро$
довід Банк", КБ "Київ", КБ "Державний земельний банк";
у 2017 році реалізовано КБ "Український банк реконст$
рукції та розвитку".

Питання присутності держави на ринку банківських
послуг України залишається дискусійним у сучасній
теорії та практиці, оскільки перебуває у площині еко$
номічних, соціальних, політичних відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вітчизняними науковцями зроблено вагомий внесок

у розкриття особливостей діяльності банків з держав$
ним капіталом та формування присутності держави на
ринку банківських послуг. Науково$методичні поло$
ження та організаційні засади функціонування банків з
державною участю в банківській системі України висві$
тлено у працях В.Г. Костогриз [1], В.В. Оніщенко [2],
В.В. Огородник [3], Н.П. Погореленко [4; 5], Л.О. При$
мостки [6], О.О. Солодовнік [7], Л.В. Сус [8], О.В. Три$
губ [9] та ін. Додатково варто відмітити науковий доро$
бок А.О. Дробязка, С.Б. Беспалого, О.О. Любіч, які до$
сліджували роль банків з участю держави в капіталі у
розвитку та кредитній підтримці реального сектору еко$
номіки [10; 11]. Проте окремого дослідження вимагає
присутність держави на ринку банківських послуг Ук$
раїни та її наслідки для суспільства.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити присутність держави на

ринку банківських послуг України через ідентифікацію
особливостей діяльності банків з державним капіталом
та підвищення рівня їх капіталізації.

Despite the large number of commercial banks, the state of competition in the domestic market requires

detailed research due to the concentration of assets, capital and liabilities in several leading banks.

Positions of state banks in the market of banking services of Ukraine are advanced in the main banking

services: lending to legal entities (Oschadbank, Ukreximbank, Ukrgasbank), lending to individuals (Privatbank),

raising funds from businesses and nonQbanking financial institutions (Oschadbank, Ukreximbank, Privatbank),

raising funds from individuals (Oschadbank, Privatbank). Thus, in 2019 the state directly and indirectly owned

most of the bank's assets, which violates the requirements of free competition and a market economy. All stateQ

owned banks, without exception, belong to the systemically important banks of the first and second categories.

To ensure the stability and sustainable development of the banking sector, the establishment of competitive

and market principles of its development, the share of stateQowned banks is recommended to be optimized through

the implementation of the Principles of Strategic Reform of the Public Banking Sector. According to the Principles

of Strategic Reform of the Public Banking Sector, the goal of the state is to reduce the market share of stateQ

owned banks to 25% by 2025.

 The main conditions for optimizing the share of state capital in the banking sector are: transparent sales at

fair market value, sales in accordance with best international practices and with the involvement of professional

external experience. Expectations to optimize the share of state capital in the banking market differ significantly

by banks in accordance with the specifics of their activities.

Ключові слова: державні банки, комерційні банки, націоналізація комерційних банків, ринок банківських
послуг, банківська система України.

Key words: state banks, commercial banks, nationalization of commercial banks, banking services market, banking
system of Ukraine.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринок банківських послуг об'єднує центральний
банк, комерційні банки, фізичних та юридичних осіб у
процесі економічних відносин з приводу купівлі$прода$
жу специфічних товарів та послуг таких як тимчасово
вільні кошти, розрахунково$касове обслуговування
тощо. Відповідно до чинного законодавства України,
банки в Україні створюються у формі акціонерного то$
вариства, якціонерами якого можуть бути як резиден$
ти, нерезиденти, так і держава.

Функціонування ринку банківських послуг забезпе$
чувало 75 комерційних банків станом на кінець 2019 р.
Попри велику кількість комерційних банків, стан кон$
куренції на вітчизняному ринку вимагає детального дос$
лідження через концентрацію активів, капіталу та зо$
бов'язань у кількох провідних банках (рис. 1). Активи
банківського сектору зосереджені, в першу чергу, в дер$
жавних банках (АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", КБ
"Укргазбанк", КБ "Приватбанк"), банках з іноземним
капіталом (АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Альфа$
Банк", АТ "Укрсиббанк", АТ "Сбербанк", АТ "ОТП Банк")
та банках з вітчизняним капіталом (АТ "ПУМБ").

Позиції державних банків на ринку банківських по$
слуг України (табл. 1) є передовими за основними бан$
ківськими послугами: кредитування юридичних осіб
(АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", КБ "Укргазбанк"),
кредитування фізичних осіб (КБ "Приватбанк"), залу$
чення коштів суб'єктів господарювання та небанківсь$
ких фінансових установ (АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексі$
мбанк", КБ "Укргазбанк", КБ "Приватбанк"), залучен$
ня коштів фізичних осіб (АТ "Ощадбанк", КБ "Приват$
банк").

Присутність держави на ринку банківських послуг
України, окрім випадків націоналізації комерційних
банків, посилюється їх періодичною капіталізацією. Ос$
тання може здійснюватися "як за рахунок державного
бюджету, так і за рахунок прибутків банків, але здеб$
ільшого капіталізація банків з державною участю реал$
ізовувалася шляхом випуску облігацій внутрішньої дер$
жавної позики" [13, с. 152].

Сукупний власний капітал державних банків у
2015—2019 рр. збільшився у 10,6 разів, що становить 83
174 млн грн. За даними Національного банку України
(табл. 2) варто відмітити посилення присутності держа$
ви у банківському секторі через посилення фінансових
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позицій АТ "Ощадбанк", КБ "Ук$
ргазбанк" та КБ "Приватбанк".

Таким чином, держава прямо
та опосередковано на кінець
2019 р. володіла більшою части$
ною банківських активів, що по$
рушує вимоги вільної конку$
ренції та ринкової економіки. Всі
без винятку державні банки нале$
жать до системно важливих
банків першої та другої категорії.
Відсутність єдиної стратегії та
тактики у поведінці держави на
ринку банківських послуг протя$
гом останніх років свідчить про
необхідність ідентифікації особ$
ливостей діяльності банків з дер$
жавним капіталом у частині фор$
мування власного капіталу бан$
ків.

АТ "Ощадбанк". У 2015—
2019 рр. акціонерний капітал банку
посилювався виключно за допо$
могою емісії та розміщення дер$
жавних боргових цінних паперів.
27 січня 2016 року Уряд України
прийняв рішення про збільшення акці$
онерного капіталу банку шляхом
здійснення емісії 4 272 нових акцій із
оплатою нових акцій державними бор$
говими цінними паперами (облігаціями
внутрішньої державної позики (далі —
ОВДП) з індексованою вартістю номі$
нальною вартістю 4 956 млн грн із стро$
ком обігу 10 років та відсотковою став$
кою доходу на рівні 6 % річних [14].
Різницю між справедливою та номі$
нальною вартістю цих ОВДП у розмірі
792 млн грн було спрямовано на по$
криття збитків попередніх років.

У лютому — березні 2017 року від$
булося збільшення акціонерного капіта$
лу без руху грошових коштів на загаль$
ну суму 8 867 млн грн шляхом оплати
нових акцій ОВДП з індексованою вар$
тістю спеціальних емісій номінальною
вартістю 3 465 млн грн та 5 4001 млн грн.
На дату первісного визнання різниця
між справедливою та номінальною вар$

Рис. 1. Провідні комерційні банки України за розміром активів
станом на 31.12.2019 р.

Джерело: побудовано за даними Національного банку України [12].

АТ 
«Ощадбанк» 

АТ 
«Укрексім-

банк» 

КБ 
«Укргазбанк»

КБ 
«Приватбанк» 

2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 
Чисті активи 2 2 3 3 10 4 - 1 
Кредити та заборгованість 
юридичних осіб 

2 1 3 2 12 4 - 11 

Кредити та заборгованість 
фізичних осіб 

9 5 30 24 13 13 - 1 

Зобовязання  2 2 3 3 10 4 - 1 
Кошти суб'єктів 
господарювання та 
небанківських фінансових 
установ 

2 1 1 4 6 2 - 3 

Кошти фізичних осіб 2 2 3 6 8 4 - 1 
Власний капітал  3 2 -1 4 5 6 - 1 
Прибуток/(збиток) після 
оподаткування 

-2 19 -2 10 5 9 - 1 

Таблиця 1. Позиції державних банків на ринку банківських послуг України
у 2015—2019 рр.

Примітки: �1 — від'ємний власний капітал, �2 — чистий збиток.
Джерело: складено за даними Національного банку України [12].

Банк 2015 2016 2017 2018 2019 
Розмір власного капіталу, млн грн 

АТ «Ощадбанк» 7 340 15 740 31 419 18 543 19 195 
АТ «Укрексімбанк» -3 127 5 314 14 036 8 441 9 866 
КБ «Укргазбанк» 4 293 5 298 5 625 5 756 8 281 
КБ «Українського банку 
реконструкції та 
розвитку» 

64 62 - - - 

АТ «Державний 
земельний банк» 

127 - - - - 

КБ «Приватбанк» - - 24 794 31 462 54 529 
Джерела фінансування збільшення власного капіталу 

АТ «Ощадбанк» - ОВДП+Д ОВДП+Д  Д 
АТ «Укрексімбанк» - ОВДП ОВДП   
КБ «Укргазбанк» ОВДП+Д Д Д Д Д 
КБ «Українського банку 
реконструкції та 
розвитку» 

- - - - - 

АТ «Державний 
земельний банк» 

- - - - - 

КБ «Приватбанк» - - ОВДП Д Д 

Таблиця 2. Динаміка власного капіталу державних банків у 2015—2019 рр.

Примітки: ОВДП — облігації внутрішньої державної позики, Д — дивіденди.
Джерело: складено за даними Національного банку України [12].
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тістю цих ОВДП була визнана у капіталі та становила
615 млн грн [14]. У грудні 2017 року було прийнято
рішення про збільшення акціонерного капіталу АТ
"Ощадбанк" шляхом здійснення емісії 4 957 нових
акцій із оплатою ОВДП спеціальної емісії номінальною
вартістю 5 750 млн грн [14]. На дату первісного визнан$
ня негативна різниця між справедливою та номінальною
вартістю цих ОВДП була визнана у капіталі та станови$
ла 121 млн грн.

АТ "Укрексімбанк". У січні 2016 року акціонерний
капітал банку було збільшено на 9 319 млн грн шляхом
випуску додаткових акцій, які придбала держава в обмін
на ОВДП із строком обігу 10 років та відсотковою став$
кою доходу на рівні 6% річних. У 2017 р. відбулося
збільшення акціонерного капіталу АТ "Укрексімбанк"
у декілька етапів: у лютому — на 3 022 млн грн шляхом
обміну на ОВДП та визнання різниця між номінальною
та справедливою вартістю ОВДП у сумі 635 млн грн; у
березні — 4 700 млн грн шляхом шляхом обміну на ОВДП
[15].

КБ "Укргазбанк". Акціонерний капітал КБ "Укргаз$
банк" було збільшено на 3 204 млн грн та 633 млн грн
шляхом випуску акцій додаткової емісії в обмін на
ОВДП у 2015 р. [16]. У 2015—2019 рр. стабільним дже$
релом для збільшення власного капіталу був нерозпо$
ділений прибуток як частина чистого прибутку банку,
що притаманне лише для КБ "Укргазбанк" та свідчить
про можливість забезпечити ефективність використан$
ня інвестованого державного капіталу в умовах невиз$
наченості та фінансово$економічної нестабільності.

КБ "Приватбанк". Капіталізація ПАТ КБ "Приват$
банк" відбулася відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 18.12.2016 № 961 (зі змінами)
та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповід$
но до Постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.2016 № 1003. Номінальна зареєстрована вартість
випущеного акціонерного капіталу "Приватбанк" ста$
ном на кінець 2017 року складала 206 060 млн грн про$
ти 50 695 млн грн на кінець 2016 року. Як визначено у
Примітці 1 Річного звіту КБ "Приватбанк" за 2017 рік,
при націоналізації банку у 2016 році ФГВФО конверту$
вав 29 438 млн грн зобов'язань в акціонерний капітал
банку, у грудні 2016 року Кабінет Міністрів України
прийняв рішення про додатковий випуск акцій банку
загальною сумою 116 800 млн грн, профінансований за

рахунок ОВДП. У червні 2017 року
знову відбувся додатковий випуск
акцій загальною сумою 38 565 млн
грн, профінансований за рахунок
ОВДП. Таким чином, у 2017 році вне$
ски в сумі 155 365 млн грн було за$
реєстровано як статутний капітал
банку [17].

На основі вищевикладеного мож$
на зробити висновок, що збільшення
власного капіталу державних банків
(АТ "Укрексімбанк", АТ "Ощад$
банк", КБ "Укргазбанк" та КБ "При$
ватбанк") відбувалося через застосу$
вання державного боргового меха$
нізму, а саме: оплата акцій нової
емісії державних банків облігаціями
внутрішньої державної позики, що
створює додаткове боргове наванта$
ження на державний бюджет та
публічні фінанси загалом. Дискусія
про вплив присутності держави на
ринку банківських послуг на борго$
ву політику держави присутня у на$
уковому середовищі вчених$фінан$
систів. На думку Л.П. Лондар,
"фінансову підтримку державних
підприємств та банків з використан$
ням ОВДП слід віднести до вагомих

боргоформуючих чинників в Україні, що загострюють
такі боргові ризики, як$от бюджетний ризик та ризик
рефінансування" [18, с. 78].

Одним з провідних векторів покращення ринку бан$
ківських послуг України є оптимізація частки держав$
ного капіталу відповідно до іноземного досвіду та ре$
комендацій міжнародних фінансових організацій. Краї$
ни з розвинутими банківськими ринками мають частку
державних банків менше ніж 30% (наприклад, країни
Західної Європи, такі як Великобританія, Франція, Іспа$
нія, Італія, Португалія [19]).

Згідно із Засадами стратегічного реформування
державного банківського сектору, "мета держави —
зменшити частку ринку державних банків до 25% до
2025 року шляхом продажу мажоритарних пакетів
акцій іноземним та місцевим стратегічним інвесто$
рам, міжнародним фінансовим організаціям, а також
за допомогою здійснення первинного розміщення
акцій" [19]. Основними умовами оптимізації частки
державного капіталу у банківському секторі є: про$
даж за справедливою ринковою вартістю, продаж
відповідно до кращих міжнародних практик у спри$
ятливий час та із залученням професійного зовніш$
нього досвіду.

Очікування щодо оптимізації частки державного
капіталу на ринку банківських послуг суттєво відрізня$
ються за банками відповідно до особливостей їх діяль$
ності (табл. 3).

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Впродовж останніх років частка державних банків
на ринку банківських послуг України збільшилася до
понад 50%, що суперечить розвинутими банківськи$
ми ринками, де відповідний показник не перевищує
30%. Для забезпечення стабільності та стійкого роз$
витку банківського сектора, утвердження конкурен$
тних та ринкових засад його розвитку, частку держав$
них банків рекомендовано оптимізувати через реалі$
зацію Засад стратегічного реформування державно$
го банківського сектору. Основними умовами опти$
мізації частки державного капіталу у банківському
секторі є: прозорий продаж за справедливою ринко$

Таблиця 3. Очікування реформування державного банківського сектору

Джерело: складено за Засадами стратегічного реформування державного банківсь�
кого сектору [19].

Банк Бізнес-модель Напрями реформування 

АТ «Ощадбанк» Універсальний банк, що обслуговує 
роздрібний сектор, малий та середній 
бізнес (МСБ), та корпоративних 
клієнтів у всіх сегментах ринку,  
зі зменшенням частки державних 
підприємств 

Створення необхідних 
передумов для забезпечення 
вступу міжнародних 
фінансових організацій до 
капіталу банку до кінця  
2020 року. 

АТ «Укрексімбанк» Банк для зовнішньо-економічних 
операцій корпоративних клієнтів з 
сильною пропозицією продуктів 

Держава прагне знайти 
міноритарного інвестора на  
5-річному горизонті з 
потенційною приватизацією в 
довгостроковій перспективі 

КБ «Укргазбанк» Корпоративний банк, орієнтований в 
основному на приватних клієнтів, 
займає лідерські позиції на ринку 
екологічного банкінгу та надає 
широкий спектр розрахункових 
банківських продуктів 

Надання позики Міжнародною 
фінансовою корпорацією, яка 
буде конвертована в додатковий 
капітал банку 

КБ «Приватбанк» Провідний роздрібний банк України, 
який зберігає своє лідерство у 
споживчому кредитуванні та 
обслуговувані фізичних осіб 

Держава має на меті вийти з 
капіталу банку 
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вою вартістю, продаж відповідно до кращих міжна$
родних практик та із залученням професійного зовн$
ішнього досвіду.
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У статті відзначається, що класифікація країн за рівнем їхнього розвитку є складним і суб'єктивним

процесом. Немає певного й однозначного критерію принаймні теоретично обгрунтованого або засноваQ

ного на об'єктивному бенчмарку, який був би загальноприйнятим. Питання про те, чи може рівень розQ

витку бути основою для класифікації країн, є спірним і активно обговорюється з початку 1960Qх років,

коли поява міжнародних інститутів зумовила необхідність категоризації країн, а відсутність єдиного

критерію стала каталізатором появи величезної кількості класифікацій країн за різними ознаками. Мета

статті полягає у виокремленні ідентифікаційних характеристик розвинених країн, базуючись на мандаQ

тах міжнародних організацій, та виявленні їхніх специфічних ознак всупереч застосування відмінних

інституційних підходів.

У статті зроблено наголос на відмінностях у класифікації країн трьох міжнародних організацій —

Організації Об'єднаних Націй (ООН), Світового Банку (СБ) і Міжнародного валютного фонду (МВФ) різні,

що пояснюється різними мандатами і цілями діяльності даних організацій. Водночас підкреслюється, що

у визначенні країн як розвинених або країн, що розвиваються організації сходяться в деякому консенQ

сусі. Встановлено, що всі три організації ідентифікують відносно невелику кількість країн як розвинених

(ООН — 30%, СБ — 37% МВФ — 22%). Всі країни, що розглядаються Міжнародним валютним фондом як

розвинені так само класифікуються і ООН, за винятком деяких. Організація Об'єднаних Націй звертає
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увагу на демографічні та суспільні аспекти, тоді як Світовий банк — на оцінку рівня економічного поQ

ліпшення будьQякої країни. Для позначення груп країн і територій, які відносяться до 23Qох розвинених

країн, Міжнародний валютний фонд ввів поняття "передові економіки" або "передові країни".

Доведено, що в умовах відсутності єдиної методології або згоди про те, як класифікувати країни за

рівнем їх розвитку, багато міжнародних організацій, наприклад, використовували фактор членства в

ОЕСР як головний критерій для віднесення країни до розряду розвинених.

Встановлено, що, за даними ООН, наприклад, деякі країни з високим доходом можуть також бути

країнами, що розвиваються. Більше того, ООН зазначає, що  позначення "розвинені" та "ті, що розвиваQ

ються" призначені для зручності статистики і не обов'язково виражають судження про етап, досягнутий

певною країною в процесі її еволюційного розвитку. Індекс людського розвитку (ІЛР) ООН представляє

собою статистичний підхід, який визначає рівень розвитку людини в країні. Виявлено, що хоча існує сильQ

на кореляція між високим показником ІЛР та рівнем розвитку економіки, ООН зазначає, що ІЛР значно

репрезентативніше за дохід чи продуктивність. На відміну від ВВП на душу населення або дохід на душу

населення, ІЛР немов би фіксує спосіб, в який  доходи перетворюються "на можливості  для  здобуття

освіти та підтримки здоров'я", а отже, здатен візуалізувати вищі рівні людського розвитку.

Виявлено, що порівняно з підходом ООН, у класифікації Всесвітнього банку (ВБ), який використовує

"Аtlas" — метод для оцінки розміру економіки у перерахунку на валовий національний дохід (ВНД) у

доларах США,   застосовується принципово інший підхід, при якому основний критерій розподілу країн

за групами — валовий національний дохід на душу населення. ВБ виділяє три основні групи на базі даноQ

го аналітичного критерію: (1) країни з низьким рівнем доходу на душу населення; (2) країни із середнім

рівнем доходу на душу населення, а також (3) країни з високим рівнем доходу на душу населення. За

даними Світового банку, 80 країн (включаючи території) класифікуються як "економіки з високим рівнем

доходу, при цьому виділяються 34 країни, що класифікуються як "країни ОЕСР з високими доходами на

душу населення".

Підкреслюється, що МВФ наголошує на тому, що його класифікація "не грунтується на строгих криQ

теріях" і "еволюціонує з часом". Однак існує ряд основних показників, які МВФ регулярно використовує

для визначення того, чи слід відносити економіку до категорії прогресивних. Одним із ключових є ВВП

на душу населення, але при цьому не існує офіційного порогу ВВП на душу населення (від 12 тис. дол.

США до 25 тис. дол. США згідно з різними експертними підходами).

Виявлено, що передова економіка — це термін, що використовується МВФ для опису найбільш розвиQ

нених країн світу. Хоча не існує встановлених кількісних індикаторів, які б визначали, чи є економіка

передовою чи ні, розвинена країна з передовою економікою зазвичай визначається як така, що має висоQ

кий рівень валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення, а також значний ступінь індустQ

ріалізації. Відтак за підходом МВФ, 42 економіки класифікуються як "передові розвинені економіки" з

виокремленням підкатегорій "основні провідні економіки" та "інші передові економіки".

It is argued in the article that classification of countries by development level is a difficult and biased process.

There is no defined or clearQcut criterion, at least a theoretically grounded one or a one based on a sound

benchmark, which would be commonly accepted. The issue of whether or not the development level can be the

basis for a classification of countries is a contradictory one, vigorously debated since early 1960s, when the rise

of international institutes raised the need in a categorization of counties, with lack of a standard criterion

triggering a great many classifications of countries by various criteria. The article's objective is to highlight

identification characteristics of developed countries on the basis of international organizations' mandates, and

to find out their peculiar features.

Emphasis is made on the differences in country classifications by the international organizations, namely

the United Nations Organization (UN), the World Bank (WB) and the International monetary Fund (IMF), which

can be attributed to different mandates and goals of the above organizations. At the same time, it is stressed that

the organizations have gained a consensus in identifying the countries as developed ones or developing ones. It

is revealed that the three organizations identify relatively small number of countries as developed ones (30% of

the countries are identified in this way by UN, 37% by WB, and 22% by IMF). All the countries treated by IMF as

developed ones are classified by UN in a similar manner, with exception of some. While UN accounts for

demographic and social aspects, WB is concerned with the assessment of economic improvements in a country.

For signifying groups of countries and territories associated with 23 developed countries, IMF has introduced

the notion "advanced economies".

It is demonstrated that lack of a unified methodology or agreement on ways of classifying countries by

development level made many international organizations use a factor like OECD membership as the key criterion

for classifying a country as a developed one.

It is revealed that some countries with high income, according to UN, may nevertheless be developing

countries. Moreover, UN experts say that the denotations "developed" and "developing", being intended for the

convenience of statistics, do not necessarily reflect the idea of a phase achieved by a country in the process of its
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Класифікація країн за рівнем їх розвитку — склад$

ний і суб'єктивний процес. Немає певного й однознач$
ного критерію, принаймні, теоретично обгрунтованого
або заснованого на об'єктивному бенчмарку, який був
би загальноприйнятим. Безумовно, є і ті, хто буде аргу$
ментувати, що рівень розвитку не є основою для класи$
фікації країн. Це питання є спірним і активно обгово$
рюється з 1960$х років, коли поява міжнародних інсти$
тутів зумовила необхідність категоризації країн, а
відсутність єдиного критерію стала каталізатором поя$
ви величезної кількості класифікацій країн за різними
ознаками.

Розвинена країна, індустріалізована країна, більш
розвинена країна або більш економічно розвинена краї$
на (англ. "more economically developed country"
(MEDC)), країна з провідною економікою — це суверен$
на держава, яка має розвинену економіку та розвинену
технологічну інфраструктуру по відношенню до інших
менш індустріалізованих країн. Найчастіше критеріями
оцінки ступеня економічного розвитку є валовий
внутрішній продукт (ВВП), валовий національний про$
дукт (ВНП), дохід на душу населення, рівень індустріа$
лізації, масштабність розвиненої інфраструктури та за$
гальний рівень життя.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Економічні критерії, як правило, переважають у

дискусіях. Одним із таких критеріїв є дохід на душу на$
селення; країни з високим валовим внутрішнім продук$
том (ВВП) на душу населення, таким чином, підпадають
під категорію "розвинених країн". Іншим економічним
критерієм є індустріалізація; країни, в яких домінують
третинний та четвертинний галузі промисловості, були
б охарактеризовані як розвинені. Набуває поширення

evolutionary development. Human Development Index (HDI) constitutes a statistical approach defining the

human development level in a country.

It is revealed that although high HDI strongly correlates with the economic performance, UN suggests that

HDI is much more representative than income or productivity. Unlike per capita GDP or per capita income, HDI,

seemingly fixing a way in which incomes turn into "opportunities to get education or health protection", is capable

to visualize higher levels of human development.

It is found out that compared with the UN perspective, the classification of WB, using "Atlas", a method for

the assessment of the economy's size in terms of GDP measured in U.S. dollars, applies a radically different

approach, with Gross National Income per capita as the key criterion for country grouping. WB distinguishes

between three main groups on the basis of this analytical criterion: (i) countries with low income per capita;

(ii) countries with medium income per capita; and (iii) countries with high income per capita. According to WB,

80 countries (including territories) are classified as "economies with high income", with separating 34 countries

classified as "OECD countries with high income per capita".

It is stressed that IMF makes emphasis that its classification "is not grounded on strict criteria" and "evolves

over time". But there is a set of key indicators used by IMD on regular basis to determine if an economy should be

classified in the category of advanced economies. One of them is per capita GDP, but an official threshold for per

capita GDP has not been established (ranging from 12,000 USD to 25,000 USD, according to various expert

approaches).

It is revealed that "advanced economy" is a term used by IMF for describing most advanced countries of the

world. Although there are no established quantitative indicators that would determine whether or not an economy

is an advanced one, a country with advanced economy is usually defined as the one with high per capita GDP

and a significant degree of industrialization. Therefore, by the IMF approach, 42 economies are classified as

"advanced developed economies" with separating subcategories "main advanced economies" and "other advanced

economies".

Ключові слова: розвинена країна, провідні економіки, міжнародні організації, індекс людського розвитку,
економічний розвиток.

Key words: developed country, advanced economies, international organizations, human development index,
economic development.

Індекс людського розвитку (ІЛР), який поєднує еко$
номічні критерії, національний дохід, інші критерії, такі,
як показники тривалості життя та рівень освіченості. За
цим критерієм розвинені країни визначаються як краї$
ни з дуже високим ІЛР рейтингом. Однак індекс не вра$
ховує кількох факторів, таких як дохід на душу насе$
лення або відносну якість товарів у країні. Р. Колісні$
ченко розглядає класифікацію країн світу, базуючись
на категорії "глобалістична свідомість",  що дозволяє
автору виокремити такі типи класифікації: 1) класифі$
каційно$нейтральний, який передбачає низький ступінь
обізнаності щодо існуючих підходів до класифікації дер$
жав, байдуже ставлення до процесів глобального роз$
витку, що робить його найменш корисним з точки зору
подолання нерівномірностей глобального розподілу;
2) класифікаційно$мотивуючий, якому властиве волод$
іння неповними, фрагментарними знаннями щодо однієї
з основних класифікацій країн, розроблених міжнарод$
ними організаціями, що поєднується з наявністю моти$
вації до подальшого пошуку знань з метою розуміння
сучасних особливостей економічного розвитку світу;
3) класифікаційно$компетентний, який характеризуєть$
ся високим рівнем компетентності у питаннях сучасних
класифікацій країн світу, запропонованих ООН, Світо$
вим банком та МВФ, а також стійким інтересом і бажан$
ням подальшого набуття нових знань щодо глобальних
соціально$економічних процесів [1]. П. Шуканов, став$
лячи за мету провести соціально$економічну система$
тизацію країн за методом кластерного аналізу, виокре$
мює: економічні показники (ВВП, ВВП на душу населен$
ня, частку від світового ВВП); демографічні показники
(загальну частку населення); фінансові показники (пла$
тіжний баланс, частку платіжного балансу від ВВП);
інформаційні показники (користувачі інтернету; кори$
стувачі мобільного зв'язку); екологічні показники (ренту
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природних ресурсів) [2]. О. Дробот, В. Лосинкова, А. По$
спєлова, Е. Утябаєва і К. Федаш здійснили огляд клю$
чових підходів до класифікації країн світу і порівняль$
ний аналіз основних макроекономічних показників про$
відних світових економік [3]. Окремі автори ставлять за
мету запропонувати методологічний інструментарій для
створення системи індикаторів, яка б визначала стан і
якість формальних та неформальних інститутів, з тим,
аби оцінити країни за  аспектами інституціонального
середовища економік світу. Зокрема Світовий Банк роз$
робляє індикатори якості управління, легкості ведення
бізнесу; Economist Intelligence Unit обчислює індекс де$
мократії [4]; Transparency International — індекс сприй$
няття корупції [5], The Heritage Foundation — індекс
економічної свободи [6], а Property Rights Alliance —
індекс прав власності [7].

Будь$яка авторська типологія зазвичай базується на
багатокритеріальній класифікації, яка має на меті ран$
жування країн світу за обраними показниками і подаль$
ше зіставлення таких рангів, що передбачає: вибір
найбільш істотних ознак (показників) для класифікації;
вибір логічної основи класифікації (ранги "достовірних/
транспарентних" і "низькодостовірних або нетранспа$
рентних" показників, кількість рангів); розрахунок до$
вірчого інтервалу за формулою; ранжування показ$
ників; підсумовування рангів за кожною аналізованою
країною; аналіз отриманих результатів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у виокремленні ідентифікацій$

них характеристик розвинених країн, базуючись на ман$
датах міжнародних організацій, та конкретизації їхніх
специфічних ознак всупереч застосування відмінних
інституційних підходів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підходи до класифікації країн трьох міжнародних
організацій — Організації об'єднаних націй (ООН),
Світового Банку (СБ) і Міжнародного валютного фон$
ду (МВФ) різні. Поясненням можуть служити різні ман$
дати і цілі діяльності даних організацій. Однак варто
зазначити, що в той же самий час у визначенні країн як
розвинені або країни, що розвиваються організації схо$
дяться в деякому консенсусі.

Всі три організації ідентифікують відносно невели$
ку кількість країн як розвинених (ООН — 30%, СБ —
37% МВФ — 22%), всі країни, що розглядаються Міжна$
родним валютним фондом як розвинені так само класи$
фікуються і ООН, за винятком деяких. Організація
Об'єднаних Націй звертає увагу на демографічні та гро$
мадські аспекти, тоді як Світовий банк — на оцінку рівня
економічного поліпшення будь$якої країни. Для позна$
чення груп країн і територій, які відносяться до 23$ох
розвинених країн, Міжнародний валютний фонд ввів
поняття "передові економіки" або ж по$іншому їх на$
зивають "передові країни".

Але де саме проходить межа між даними групами?
Немає очевидної відповіді на дане питання в силу відсут$
ності загальноприйнятого критерію. В умовах відсут$
ності єдиної методології або згоди про те, як класифі$
кувати країни за рівнем їх розвитку, багато міжнарод$
них організацій, наприклад, використовували фактор
членства в ОЕСР як головний критерій для віднесення
країни до розряду розвинених.

За даними ООН, наприклад, деякі країни з високим
доходом можуть також бути країнами, що розвивають$
ся. Наприклад, країни GCC класифікуються як країни з
високим рівнем доходу. Таким чином, країну з високим

рівнем доходу можна класифікувати як розвину$
ту, чи таку, що розвивається, адже у системі
Організації Об'єднаних Націй не існує встановле$
ної конвенції щодо позначення країн, що розви$
ваються, та країн, що розвиваються. Більше того,
ООН зазначає, що  позначення "розвинені" та "ті,
що розвиваються" призначені для зручності ста$
тистики і не обов'язково виражають судження про
етап, досягнутий певною країною  в процесі її ево$
люційного розвитку. Індекс людського розвитку
(ІЛР) ООН представляє собою статистичний
підхід, який визначає рівень розвитку людини в
країні (табл. 1).

Хоча існує сильна кореляція між високим по$
казником ІЛР та рівнем розвитку економіки, ООН
зазначає, що ІЛР значно репрезентативніше за
дохід чи продуктивність. На відміну від ВВП на
душу населення або дохід на душу населення, ІЛР
немов би фіксує спосіб, в який  доходи перетво$
рюються "на можливості  для  здобуття освіти та
підтримки здоров'я", а отже, здатен візуалізува$
ти вищі рівні людського розвитку. Починаючи з
1990 року, Норвегія (2001—2006, 2009—2018),
Японія (1990—1991 та 1993), Канада (1992 та
1994—2000) та Ісландія (2007—2008) мали найви$
щий показник ІЛР. Багато країн, що включають$
ся МВФ до числа "передових", мають ІЛР понад
0,800 (що відповідає порогу "дуже високого"
людського розвитку). Багато країн, які мають ІЛР
0,800 і більше, також МВФ ідентифікуються як
"передові". Таким чином, для багатьох "передових
економік" характерний показник ІЛР 0,800 або
вище.

Не будучи членом ООН, уряд Тайваню розра$
ховує свій власний ІЛР, який у 2018 році мав зна$
чення 0,911, що відповідає 21 позиції за рейтин$
гом ООН, аби Тайвань в нього входив би.  Крім
того, хоча ІЛР для китайського спеціального ад$
міністративного регіону Гонконгу розраховуєть$
ся ООН, це не стосується Макао, проте уряд Ма$

Місце в 
рейтингу Країна/територія ІЛР Місце в 

рейтингу Країна/територія ІЛР 

1 2 3 4 5 6 
1 Норвегія 0.954 32 Греція 0.872
2 Швейцарія 0.946 32 Польща 0.872
3 Ірландія 0.942 34 Литва 0.869
4 Німеччина 0.939 35 ОАЕ 0.866
4 Гонконг 0.939 36 Андора 0.857
6 Австралія 0.938 36 Саудівська Аравія 0.857
6 Ісландія 0.9 38 36 Словаччина 0.857
8 Швеція 0.937 39 Латвія 0.854
9 Сінгапур 0.935 40 Португалія 0.850
10 Нідерланди 0.933 41 Катар 0.848
11 Данія 0.930 42 Чилі 0.847
12 Фінляндія 0.925 43 Бруней 0.845
13 Канада 0.922 43 Угорщина 0.845
14 Нова Зеландія 0.921 45 Бахрейн 0.838
15 Сполучене 

Королівство 
0.920 46 Хорватія 0.837

15 США 0.920 47 Оман 0.834
17 Бельгія 0.919 48 Аргентина 0.830
18 Ліхтенштейн 0.917 49 Росія 0.824
19 Японія 0.915 50 Белорусь 0.817
20 Австрія 0.914 50 Казахстан 0.817
21 Люксембург 0.909 52 Болгарія 0.816
22 Ізраїль 0.906 52 Монтенегро  0.816
22 Південна Корея 0.906 52 Румунія 0.816
24 Словенія 0.902 55 Палау 0.814
25 Іспанія 0.893 56 Барбадос 0.813
26 Чехія 0.891 57 Кувейт 0.808
26 Франція 0.891 57 Уругвай 0.808
28 Мальта 0.885 59 Туреччина 0.806
29 Італія 0.883 60 Багамські острови 0.805
30 Естонія 0.882 61 Малайзія 0.804
31 Кіпр 0.873 62 Сейшельські 

острови 
0.801

Таблиця 1. Розвинені країни за підходом ООН крізь призму
Індексу людського розвитку

Джерело: [8; 9].
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кау підрахував, що показник ІЛР становить 0,868 (прик$
метно, що за підходом МВФ ця країна підпадає під ка$
тегорію "передової"). Значення ІЛР для країн Сан$Ма$
рино та Монако, які не були включені в офіційні щорічні
звіти з людського розвитку, було встановлено відпові$
дно 0,961 та 0,956. Це також дозволяє ідентифікувати
обидві країни як країни із "дуже високим людським роз$
витком". Залежними територіями із значеннями ІЛР, ек$
вівалентними "дуже високому людському розвитку",
були: Джерсі, Кайманові острови, Бермуди, Гернсі,
Гібралтар, Острів Норфолк, Фарерські острови, Острів
Мен, Британські Віргінські острови, Фолклендські ост$
рови, Аруба, Пуерто$Рико, Мартиніка, Гренландія та
Гуам. Слід зазначити, що значення ІЛР у звіті за 2009
рік були розраховані за старою формулою, тоді як після
2010 року підхід до обрахунку змінився.

Економіка з високим рівнем доходу визначається
Світовим банком як країна, що має валовий національний
дохід на душу населення 12,376 доларів США або більше
(у 2018 році), обчислений за методом Atlas (табл. 2).

"Аtlas" — метод, який застосовується Світовим бан$
ком з 1993 року для оцінки розміру економіки у пере$
рахунку на валовий національний дохід (ВНД) в дола$
рах США. ВНД країни в місцевій (національній) валюті
конвертується в долари США за допомогою коефіцієн$
та конверсії Atlas, який використовує трирічне середнє
значення валютних курсів, щоб згладити ефекти коли$
вань тимчасових курсів, скоригованих на різницю між
темпами інфляції в країні (використовуючи дефлятор
ВВП країни), а також у ряді розвинених країн (викори$

стовуючи середньозважене значення дефляторів ВВП
країн у значеннях SDR). Отриманий ВНД в доларах США
ділиться на середньорічне населення країни для отри$
мання ВНД на душу населення.

Світовий банк надає перевагу методу Atlas для по$
рівняння відносного розміру економік і використовує
його для класифікації країн за категоріями з низьким,
середнім та високим рівнем доходу та встановлення при$
датності для кредитування з метою корегування корот$
кострокових коливань у класифікації країн.

Відтак, порівняно з підходом ООН, у класифікації
Всесвітнього банку (ВБ) застосовується принципово
інший підхід, при якому основний критерій розподілу
країн за групами — валовий національний дохід на душу
населення (рис. 1).

ВБ виділяє три основні групи на базі зазначеного
аналітичного критерію:

(1) країни з низьким рівнем доходу на душу насе$
лення;

(2) країни із середнім рівнем доходу на душу насе$
лення, а також

(3) країни з високим рівнем доходу на душу насе$
лення (табл. 3).

За даними Світового банку, наступні 80 країн (вклю$
чаючи території) класифікуються як "економіки з ви$
соким рівнем доходу". У дужках позначені рік (роки),
протягом яких вони проводили таку класифікацію.

Згідно з підходом Світового банку, виділяються 34
країни, що класифікуються як "країни ОЕСР з високи$
ми доходами на душу населення". 26 з них повністю або
частково розміщені на території Європи (Австрія, Бель$
гія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія,$
Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Німеч$
чина, Норвегія, Об'єднане Королівство, Польща, Пор$
тугалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія,
Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція), 3 з них
Повністю або частково розташовані у азії (Ізраїль,
Південна Корея, Японія), 3 — в Амеріці (Канада, США,
Чилі), 2 — в Океанії (Австралія и Нова Зеландія).

МВФ наголошує, що його класифікація "не грун$
тується на строгих критеріях" і "еволюціонує з часом".
Однак існує ряд основних показників, які МВФ регуляр$
но використовує для визначення того, чи слід відноси$
ти економіку до категорії передових або прогресивних
(табл. 4). Одним із ключових є ВВП на душу населення,
але при цьому не існує офіційного порогу ВВП на душу
населення (від 12 тис. дол. США до 25 тис. дол. США
згідно різних експертних підходів).

№ Країна ВНД  
(Atlas method) ВНД Різниця

1 США 18,357,322 18,968,714 -611,392
2 Китай 11,374,227 11,154,194 220,033 
3 Японія 4,816,892 5,096,371 -279,479
4 Німеччина 3,624,638 3,536,579 88,058 
5 Сполучене 

Королівство 
2,778,488 2,587,657 190,831 

6 Франція 2,590,030 2,504,684 85,346 
7 Індія 2,212,306 2,235,524 -23,218 
8 Італія 1,923,095 1,863,085 60,611 
9 Бразилія 1,835,993 1,758,527 77,466 
10 Канада 1,584,177 1,508,495 75,682 

Таблиця 2. Топ;10 країн за показником ВНД, розрахований
за Atlas;методом та ВНД, 2019 р.

Джерело: [10].

Рис. 1. Розподіл країн за ВВП (1992 р. — прогнозні оцінки 2024 р.)

Джерело: [11].
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Основними критеріями, що викори$
стовуються МВФ у класифікації країн,
є: i) рівень доходу на душу населення;
ii) ступінь диверсифікації експорту; iii)
ступінь інтеграції до світової фінансо$
вої системи.

Однак зі статистичного додатку
МВФ слідує, що часом відбувається
відхід від таких критеріїв, і при ви$
значенні класифікації країн врахову$
ються, серед іншого, й інші фактори.
Серед розвинених країн виокремлю$
ють: Єврозону; великі передові еконо$
міки (G7); новоіндустріалізовані еконо$
міки Азії;  інші розвинені економіки та
Європейський Союз. Втім їхній внесок
в приріст світового ВВП значно
різниться (табл. 5), втім, беззаперечно
розвиток розвинених країн детермінує
розвиток світової економіки (табл. 6).

Для того щоб встановлювати пре$
ференції, безсумнівно, необхідно кла$
сифікувати країни, які на них можуть
претендувати. І головне при цьому —
визначити рівень економічного розвит$
ку тієї чи іншої держави. Так, вже в
Конвенції про створення міжнародно$
го союзу публікації митних тарифів
1890 року всі країни були умовно под$
ілені на класи в залежності від їхньої
частки в міжнародній торгівлі. Широке
поширення в науковій літературі отри$
мав підхід під назвою "стандартної кла$
сифікації", відповідно до якої виділя$
ються три групи країн: розвинені краї$
ни, країни з перехідною економікою і
країни, що розвиваються. У першій ре$
дакції Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі (далі — ГАТТ) 1947 р. виклю$
чення з режиму найбільшого сприяння
надавалися країнам — колоніям, пов'я$
заним з метрополіями особливими уго$
дами. З розпадом колоніальної систе$
ми ситуація з вилученням з режиму най$
більшого сприяння змінилася. Тепер
країнам, що розвиваються надавалося
право користуватися преференційним
митним режимом на односторонній ос$
нові, тобто без взаємного зниження
ними мит на товари, імпортовані з про$
мислово розвинених країн.

Відтак передова економіка — це
термін, що використовується Міжна$
родним валютним фондом для опису
найбільш розвинених країн світу. Хоча
не існує встановлених кількісних інди$
каторів, які б визначали, чи є економі$
ка передовою чи ні, розвинена країна з
передовою економікою зазвичай визна$
чається як така, що має високий рівень
валового внутрішнього продукту (ВВП)
на душу населення, а також значний ступінь індустрі$
алізації. Відтак за підходом Міжнародного валютного
фонду, 42 економіки класифікуються як "передові роз$
винені економіки" з виокремленням підкатегорій "ос$
новні провідні економіки" та "інші передові економі$
ки".

Організація економічного співробітництва та роз$
витку (ОЕСР), як зазначено в її статутних документах,
є унікальним об'єднанням, в якому уряди демократич$
них країн з ринковою економікою спільно працюють над
вирішенням соціально$економічних проблем і проблем
управління, що виникають в умовах глобалізації, а та$
кож вивчають можливості, які вона надає. Організація

представляє собою форум, на якому уряди можуть об$
мінятися своїм досвідом у галузі вирішення політичних
проблем, отримати відповіді на загальні питання, дізна$
тися про позитивний досвід інших країн і координувати
свою національну і зовнішню політику. Це форум, на
якому при взаємодії рівних партнерів народжуються по$
тужні ініціативи, спрямовані на вдосконалення політи$
ки, і розробляються узгоджені на міжнародному рівні
інструменти, рішення і рекомендації в тих галузях, в
яких багатостороння згода необхідна окремим країнам
для досягнення прогресу в умовах економічної глоба$
лізації. Країни, які не є членами ОЕСР, отримують зап$
рошення приєднатися до цих угод та договорів.

№ Країна 
Період 

відповідності 
критерію 

№ Країна 
Період 

відповідності 
критерію 

1 2 3 4 5 6 
1. Автралія 1987- по т.ч. 41 Нова Каледонія 1995- по т.ч. 
2. Австрія 1987- по т.ч. 42 Нормандські острови 1987- по т.ч. 
3. Андора 1990- по т.ч. 43 Норвегія 1987- по т.ч. 
4. Антигуа і Барбуда 2002, 2005-2008, 

2012- 
44 ОАЕ 1987- по т.ч. 

5. Аруба 1987-1990,  
1994- по т.ч. 

45 Оман 2007- по т.ч. 

6. Багамські острови 1987- по т.ч. 46 Острів Мен 1987-1989, 
2002- по т.ч. 

7. Барбадос 1989, 2002, 2002, 
2006- по т.ч. 

47 Палау 2016- по т.ч. 

8. Бахрейн 1987-1989,  
2001- по т.ч. 

48 Панама 2017- по т.ч. 

9. Бельгія 1987- по т.ч. 49 Польща 2009- по т.ч. 
10. Бермудські 

острови 
1987- по т.ч. 50 Португалія 1994- по т.ч. 

11. Бруней 1987, 1990- по т.ч. 51 Румунія 2018- по т.ч. 
12. Великобританія 1987- по т.ч. 52 Пуерто-Ріко  1989, 2002- по 

т.ч. 
13. Віргінські острови 

(Великобританія) 
2015- по т.ч. 53 Кіпр 1988- по т.ч. 

14. Віргінські острови 
(США) 

1987- по т.ч. 54 Республіка Корея 1995-1997, 2001- 
по т.ч. 

15. Гібралтар  2009-2010,  
2015- по т.ч. 

55 Сан-Марино 1991-1993, 2000- 
по т.ч. 

16. Гонконг 1987- по т.ч. 56 Саудівська Аравія 1987-1989, 2004- 
по т.ч. 

17. Гренландія 1987- по т.ч. 57 Сейшельскі острови 2014- по т.ч. 
18. Греція 1996- по т.ч. 58 Сан-Мартен 2010- по т.ч. 
19. Гуам 1987-1989,  

1995- по т.ч. 
59 Сен-Кіттс і Невіс 2012- по т.ч. 

20. Данія 1987- по т.ч. 60 Сінгапур 1987- по т.ч. 
21. Ізраїль 1987- по т.ч. 61 Сінт-Мартен 1994- по т.ч. 
22. Ірландія 1987- по т.ч. 62 Словаччина 2007- по т.ч. 
23. Ісландія 1987- по т.ч. 63 Словенія 1997- по т.ч. 
24. Іспанія 1987- по т.ч. 64 США 1987- по т.ч. 
25. Італія 1987- по т.ч. 65 КНДР 1987- по т.ч. 
26. Кайманові острови 1993- по т.ч. 66 Теркс і Кайкос 2009- по т.ч. 
27. Канада 1987- по т.ч. 67 Тринідад і Тобаго 2006- по т.ч. 
28. Катар 1987- по т.ч. 68 Уругвай 2012- по т.ч. 
29. Кувейт 1987- по т.ч. 69 Угорщина 2007-2011,  

2014- по т.ч. 
30. Кюрасао 1994- по т.ч. 70 Фарерські острови 1987- по т.ч. 
31. Латвія 2009, 2012- по т.ч. 71 Франція 1987- по т.ч. 
32. Литва 2012- по т.ч. 72 Французька Полінезія 1990- по т.ч. 
33. Ліхтенштейн 1994- по т.ч. 73 Хорватія 2008-2015,  

2017- по т.ч. 
34. Люксембург 1987- по т.ч. 74 Чехія 2006- по т.ч. 
35. Макао  1994- по т.ч. 75 Чилі 2012- по т.ч. 
36. Мальта 1989, 1998, 2000, 

2002- по т.ч. 
76 Швейцарія 1987- по т.ч. 

37. Монако 1994- по т.ч. 77 Швеція 1987- по т.ч. 
38. Нідерланди 1987- по т.ч. 78 Естонія 2006- по т.ч. 
39. Німеччина 1987- по т.ч. 79 Фінляндія 1987- по т.ч. 
40. Нова Зеландія 1987- по т.ч. 90 Японія 1987- по т.ч. 

Таблиця 3. Економіки з високим рівнем доходу за підходом СБ

Джерело: [10].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

23www.economy.in.ua

Фактично "стандартною класифікацією" країн ко$
ристується ЮНКТАД, до 2004 р. її дотримувався і
Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Відтак ЮНКТАД виокремлює:
1. Економіки з високим рівнем доходу — це економ$

іки, віднесені Світовим банком до економік з високим
рівнем доходу за бюджетний 2017 рік. Економіка з ви$
соким рівнем доходу — це економіка, в якій валовий
національний дохід на душу населення, розрахований
за методом Атласу Світового банку, становив 12 476 дол.
США або більше у 2015 році.

2. Члени ОЕСР з високим рівнем доходу (Світовий
банк)  — економіки з високим рівнем доходу, що є краї$
нами$членами ОЕСР (Табл.8).

3. Країни з високим доходом, що не є членами ОЕСР  —
економіки з високим рівнем доходу, які не є країнами$
членами ОЕСР.

ВИСНОВКИ
Класифікація країн за рівнем їхнього розвитку є

складним і суб'єктивним процесом. Немає певного й
однозначного критерію, який був би загальноприйня$
тим. Питання про те, чи може рівень розвитку бути ос$
новою для класифікації країн, є спірним і активно об$
говорюється з початку 1960$х років, коли поява міжна$
родних інститутів зумовила необхідність категоризації
країн, а відсутність єдиного критерію стала каталізато$
ром появи величезної кількості класифікацій країн за
різними ознаками.

Класифікації країн трьох міжнародних органі$
зацій — Організації Об'єднаних Націй (ООН),
Світового Банку (СБ) і Міжнародного валютного
фонду (МВФ) відрізняються між собою, що пояс$
нюється різними мандатами і цілями діяльності да$
них організацій. Водночас у визначенні країн як
розвинених або країн, що розвиваються, організації
сходяться в деякому консенсусі. Всі три організації
ідентифікують відносно невелику кількість країн як
розвинених (ООН — 30%, СБ — 37%, МВФ — 22%).
Всі країни, що розглядаються Міжнародним валют$
ним фондом як розвинені так само класифікуються
і ООН, за винятком деяких. Організація Об'єднаних
Націй звертає увагу на демографічні та суспільні
аспекти, тоді як Світовий банк — на оцінку рівня
економічного поліпшення будь$якої країни. Для по$
значення груп країн і територій, які відносяться до
23$ох розвинених країн, Міжнародний валютний
фонд ввів поняття "передові економіки" або "пере$
дові країни".

В умовах відсутності єдиної мето$
дології або згоди про те, як класифі$
кувати країни за рівнем їх розвитку,
багато міжнародних організацій, на$
приклад, використовували фактор
членства в ОЕСР як головний критерій
для віднесення країни до розряду роз$
винених. За даними ООН, наприклад,
деякі країни з високим доходом мо$
жуть також бути країнами, що розви$
ваються. Більше того, ООН зазначає,
що позначення "розвинені" та "ті, що
розвиваються" призначені для зруч$
ності статистики і не обов'язково ви$
ражають судження про етап, досягну$
тий певною країною  в процесі її ево$
люційного розвитку.

Провідні валютні зони 
США   
ЄС   
Японія   

Єврозона 
Австрія Греція Нідерланди 
Бельгія Ірландія Португалія 
Кіпр Італія Словакія 
Естонія Латвія Словенія 
Фінляндія Літва Іспаія 
Франція Люксембург  
Німеччина Мальта  

Основні провідні економіки 
Канада Італія США 
Франція Японія  
Німеччина Великобританія  

Інші провідні економіки 
Австралія Корея Сінгапур 
Чехія Макао Швеція 
Данія Нова Зеландія Швейцарія 
Гон-Конг Норвегія Тайвань 
Ісландія Пуерто-Ріко  
Ізраїль Сан-Маріно  

Таблиця 4. Передові економіки за підходом МВФ

Джерело: [12].

2018 2019 

 Частка у 
світовому 
ВВП, % 

Темпи 
приросту 
ВВП, % 

Внесок у 
приріст 
ВВП, % 

Частка у 
світовом
у ВВП, %

Темпи 
приросту 
ВВП, % 

Внесок у 
приріст 
ВВП, % 

Весь світ 100,0 3,8 3,82 100,0 3,8 3,84 
Розвинені країни 42,3 2,4 1,01 41,6 2,3 0,97 
США 15,2 3,0 0,46 15,0 3,0 0,45 
Японія 4,2 1,1 0,05 4,0 1,0 0,04 
Зона євро 11,3 2,0 0,23 11,1 1,9 0,22 
ЄС 28 16,2 2,0 0,33 15,9 1,9 0,31 
Німеччина 3,2 1,6 0,05 3,2 1,8 0,06 
Франція 2,2 1,6 0,04 2,1 1,6 0,04 
Італія 1,8 1,1 0,02 1,7 1,2 0,02 
Великобританія 2,2 1,3 0,03 2,2 1,0 0,02 

Таблиця 5. Внесок в приріст ВВП, у цінах і за ППС (за цінами 2017 р.)

Джерело: [10; 12].

Загальний обсяг ВВП, 
млрд дол. 

Частка в світовому 
ВВП, % 

ВВП на душу 
населення, тис. дол.  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Весь світ 127 489,3 132 355 137 440 100,0 100,0 100,0 16,9 17,4 17,9 
Розвинені 
країни 

54 656,0 55 940 57 230 42,9 42,3 41,6 47,9 48,8 49,7 

США 19 485,4 20 070 20 670 15,3 15,2 15,0 59,8 61,2 62,6 
Японія 5 442,8 5 500 5 560 4,3 4,2 4,0 42,9 43,4 43,9 
Зона євро 14 716,7 15 010 15 300 11,5 11,3 11,1 43,5 44,2 44,9 
ЄС 28 21 069,2 21 490 21 900 16,5 16,2 15,9 41,1 41,8 42,5 
Німеччина 4 199,4 4 270 4 340 3,3 3,2 3,2 50,8 51,4 52,1 
Франція 2 856,5 2 900 2 950 2,2 2,2 2,1 42,6 43,1 43,6 
Італія 2 316,5 2 340 2 370 1,8 1,8 1,7 38,3 38,7 39,2 
Великобританія 2 925,1 2 965 2 995 2,3 2,2 2,2 44,3 44,6 44,8 

Таблиця 6. Розвиток світової економіки, дол. США в цінах
і за ППС (у цінах 2017 р.)

Джерело: [10; 12].
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 МВФ наголошує на тому, що його класифікація "не
грунтується на строгих критеріях" і "еволюціонує з ча$
сом". Однак існує ряд основних показників, які МВФ ре$
гулярно використовує для визначення того, чи слід
відносити економіку до категорії прогресивних. Одним
із ключових є ВВП на душу населення, але при цьому не
існує офіційного порогу ВВП на душу населення (від
12 тис. дол.  США до 25 тис. дол. США згідно з різними
експертними підходами).

Виявлено, що передова економіка — це термін,
що використовується МВФ для опису найбільш роз$
винених країн світу. Хоча не існує встановлених
кількісних індикаторів, які б визначали, чи є еко$
номіка передовою чи ні, розвинена країна з пере$
довою економікою зазвичай визначається як така,
що має високий рівень валового внутрішнього про$
дукту (ВВП) на душу населення, а також значний
ступінь індустріалізації. Відтак за підходом МВФ,
42 економіки класифікуються як "передові розви$
нені економіки" з виокремленням підкатегорій "ос$
новні провідні економіки" та "інші передові еконо$
міки".
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Австралія Естонія Туреччина США 
Австрія Швеція Чилі Італія 
Бельгія Швейцарія Чехія Іспанія 
Великобританія Південна Корея Франція Ісландія 
Німеччина Японія Фінляндія Данія 
Люксембург Словаччина Словенія Греція 
Латвія Португалія Нова Зеландія Угорщина 
Литва Польща Нідерланди Ірландія 
Канада Норвегія Мексика Ізраїль 

Таблиця 7. Країни;члени ОЕСР

Джерело: [13].

Європа Америка Азія Океанія 
Австрія Німеччина Канада Ізраїль Австралія 
Бельгія Норвегія США Південна 

Корея 
Нова 
Зеландія 

Греція Об'єднане 
Королівство  

Чилі Японія  

Данія Польща    
Естонія Португалія    
Ірландія Словаччина    
Ісландія Словенія    
Іспанія Угорщина    
Італія Фінляндія    
Латвія Франція    
Литва Чехія    
Люксембург Швейцарія    
Нідерланди Швеція    

Таблиця 8. Країни;члени ОЕСР
з високим рівнем доходів на душу населення

(за базовою класифікацією СБ)

Джерело: [10].
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PUBLIC ADMINISTRATION OF FUNDING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE IN
THE CONTEXT OF QUALITY ASSURANCE OF EDUCATION AND ACHIEVING SECURITY INDICATORS

З 2020 року Міністерством освіти і науки України змінено форму фінансування закладів вищої освіти.

Відтепер фактична чисельність студентів за бюджетною формою навчання є  лише одним серед обраних

семи показників, які впливають на формування бюджету закладів вищої освіти (ЗВО). Впродовж наступQ

них років вага цього показника буде зменшуватися. Показник масштабу університетів стимулює ЗВО до

об'єднання й ефективного використання усіх видів ресурсів. Застосування регіонального коефіцієнту у

формулі дозволило регіональним університетам у 2020 році отримати краще фінансування. У попередні

роки через відтік абітурієнтів у великі міста регіональні ЗВО втрачали студентів й не отримали фінансоQ

вих ресурсів задля свого розвитку. Застосовуючи регіональний коефіцієнт, держава підтримує регіональні

університети. Наявність українських університетів у міжнародних рейтингах — це стимул університеQ

там працювати над міжнародним визнанням й репутацією, іміджем, залученням на навчання студентівQ

іноземців. Кількість грошей на дослідження, які університет залучає від бізнесу та з міжнародних грантів,

свідчить про довіру інвесторів до закладу. Працевлаштування випускників — це показник, який МОН

почне застосовувати при розрахунку фінансування ЗВО з 2021 року. У 2020 році МОН запустить електQ
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ронну систему, яка буде моніторити, чи працюють випускники того чи іншого університету на посаді, що

вимагає вищої освіти. Цей показник стимулюватиме університети підвищувати якість освіти, враховуQ

вати потреби ринку праці й сприяти працевлаштуванню своїх студентів, а також досягти фінансової авQ

тономії успішним університетам, підвищувати рівень безпеки освітнього процесу. Показники, за якими

МОН робить розрахунок розподілу фінансування, дають університетам чітке розуміння, за якою траєкQ

торією їм потрібно рухатись, аби покращувати свої позиції у загальному рейтингу університетів. ДослідQ

ження проведено на прикладі Національного університету водного господарства та природокористування

з використанням економікоQматематичного моделювання.

Since 2020, the Ministry of Education and Science of Ukraine has changed the form of funding for higher

education institutions. From now, the actual number of students in the budget form of education is only one of

the selected seven indicators that affect the formation of the budget. In the coming years, the weight of this

indicator will decrease. The scale of universities encourages free economic zones to combine and efficiently use

all types of resources. The application of the regional coefficient in the formula allowed regional universities to

receive better funding in 2020. In previous years, due to the outflow of entrants to large cities, regional free

economic zones lost students and did not receive financial resources for their development. Applying the regional

coefficient, the state supports regional universities. The presence of Ukrainian universities in international

rankings is an incentive for universities to work on international recognition and reputation, image, and

involvement of foreign students. The amount of money for research that the university attracts from business

and international grants shows that the institution is trusted by investors. Employment of graduates has been an

indicator that the Ministry of Education and Science will start using when calculating the financing of free

economic zones from 2021. In 2020, the Ministry of Education and Science will launch an electronic system that

will monitor whether graduates of a university work in a position that requires higher education. This indicator

will stimulate universities to improve the quality of education, take into account the needs of the labor market

and promote the employment of their students, as well as achieve financial autonomy for successful universities,

increase the level of security of the educational process. The indicators used by the Ministry of Education and

Science to calculate the distribution of funding give universities a clear understanding of the trajectory they

need to follow in order to improve their position in the overall ranking of universities. The study was conducted

on the example of the National University of Water Management and Nature Management using economic and

mathematical modeling.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відомо, що з 2020 року заклади вищої освіти Украї$

ни фінансуються за формулою, де університети з кра$
щими результатами діяльності отримують більше фінан$
сування порівняно із бюджетом минулого року. Відпо$
відне рішення схвалив Уряд від 24 грудня 2019 року.
Основною метою таких заходів була активізація діяль$
ності ЗВО задля покращання якості освіти й забезпе$
чення безпекових показників, зважаючи на сучасну си$
туацію у державі. При цьому розрахунок обсягу фінан$
сування у 2020 році здійснювався МОН за конкретними
показниками, серед яких: позиції у міжнародних рей$
тингах; масштаб університету; контингент; регіональний
коефіцієнт; обсяг коштів на дослідження, які універси$
тет залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів. Пла$
нується, що із 2021 року до цих показників додасться
працевлаштування випускників, які МОН буде
відслідковувати через онлайн$систему. Для поступо$
вості переходу у 2020 році були запроваджені обмежен$
ня для мінімальної та максимальної зміни бюджету кож$
ного ЗВО — 95% та 120% від 2019 року відповідно.
Міністерство освіти і науки України опублікувало дані
про розподіл державних коштів між закладами вищої
освіти та чіткими критеріями цього розподілу. Тому
формування прогнозних обсягів фінансування для кон$
кретних ЗВО стало важливим питанням задля плануван$
ня їх роботи. Все це сформувало актуальність теми цьо$
го дослідження, його предмет та мету.

Ключові слова: фінансування, безпека, державне управління, заклад вищої освіти, якість.
Key words: financing, security, public administration, higher education institution, quality.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Існує чисельна кількість наукових публікацій із пи$

тань фінансування вищої освіти в Україні. Більшість із
них стосується визначення сутності фінансування діяль$
ності ЗВО й механізмів державного управління сферою
освіти, ці питання досліджували такі вчені: С. Біла,
О. Бєляєв, С. Бондаренко, О. Гринькевич, І. Гнибіден$
ко, Н. Стельмах та інші. Проте, попри вагомі напрацю$
вання, необхідні подальші системні дослідження у на$
прямку покращання стану державного фінансування
діяльності ЗВО на основі посилення студентоцентрова$
ного підходу, забезпечення якості освіти й досягнення
безпекових показників. Все це сформувало мету, пред$
мет та об'єкт цього дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити планові обсяги фінансування на прикладі

конкретного ЗВО на 2021 рік на основі нової формули
фінансування з врахуванням покращання показників
якості освіти й підвищення рівня безпеки освітнього
процесу на основі економіко$математичного моделю$
вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Міністерство освіти і науки опублікувало детальний

розподіл коштів з державного бюджету між закладами
вищої освіти. Всього на університети у 2020 році МОН
витратить 16,26 млрд грн. Відтепер фінансування
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здійснюватиметься за декількома основ$
ними критеріями: масштаб університету,
контингент студентів, врахування регіо$
нального коефіцієнту, позиції у міжна$
родних рейтингах, обсяг коштів на досл$
ідження, які університет залучає від
бізнесу чи за міжнародними грантовими
програмами. Тобто відтепер універси$
тети з кращими результатами діяльності
отримують більше фінансування у по$
рівнянні зі бюджетом 2019 року [1].

Важливим нововведенням є також
порядок формування мінімального роз$
міру плати за навчання для здобуття
вищої освіти на основі індикативної со$
бівартості, що значно вплине на чи$
сельність набору студентів вітчизняних
ЗВО. Дослідження цього впливу прове$
дено на прикладі Національного універ$
ситету водного господарства та природо$
користування (НУВГП). Задля оцінюван$
ня вартості освітніх послуг проведено
аналіз чисельності набору студентів, що
наведено у таблиці 1.

Вибір аналітичної форми економет$
ричної моделі, яка описує залежність чи$
сельності набору студентів НУВГП, які
навчаються за договором, бакалаврсько$
го рівня денної форми навчання та вартості освітньої
послуги здійснено на основі побудованої діаграми роз$
сіювання, яка представляє собою графічне зображення
обраної статистичної вибірки (рис. 1).

Оскільки на графіку взаємозв'язок між чисельністю
набору студентів й вартістю освітньої послуги близь$
кий до лінійного, тому у цьому випадку у якості залеж$
ності між змінними доцільно вибрати лінійну функцію.
Тому вибіркова функція лінійної регресії у цьому ви$
падку буде мати вигляд:

xbby 10 +=) (1),
де y)  — оцінка математичного сподівання залежної

змінної моделі (чисельність студентів);  х — незалежна
змінна моделі (вартість освітньої послуги); b

0
, b

1
 — па$

раметри вибіркової регресії.
Для знаходження оцінок параметрів моделі 0 1b , b ви$

користано значення чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договорами, денної форми
навчання бакалаврського рівня за 2014—2019 рр.
(табл. 1), застосувавши команду Регрессия пакету Ана$
лиз данных табличного процесору MS Excel. В резуль$
таті розрахунків отримали значення параметрів моделі
 ;35,7630 =b  02,01 −=b . Відповідно, побудована вибірко$
ва модель залежність чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, денної форми
навчання бакалаврського рівня від вартості освітньої
послуги має вигляд:

 xy 02,035,763 −= .
З метою перевірки правильності вибору структури

побудованої моделі залежності чисельності набору сту$

дентів від вартості навчання у вигляді лінійної регресії,
проведено її верифікацію, тобто статистичну перевірку
моделі на адекватність, якість та значущість. В основу
верифікації побудованої моделі взято результати про$
веденого регресійного аналізу, які наведено у таблиці 2.

Для оцінки якості побудованої моделі були викори$
стані коефіцієнти кореляції та детермінації. Перевірку
статистичної значущості моделі здійснено на основі
критеріїв Фішера та Стьюдента.

Чисельність  
набору студентів, 
які навчаються за 
договором, осіб. 

Середня вартість 
освітньої послуги, 

грн Рік 
вступу 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Приведена 
чисельність 
набору 

студентів,які 
навчаються за 
договором, осіб 

Приведена 
середня 
вартість 
освітньої 
послуги, 
грн 

2014 636 479 8635,29 5610,53 1115 7335,86 
2015 523 485 10000,59 5400,00 1008 7787,01 
2016 497 505 12106,88 6900,00 1002 9482,65 
2017 347 380 15621,05 9524,24 727 12434,27 
2018 437 422 17017,07 9802,63 859 13472,84 
2019 306 419 22558,14 10500,00 725 15589,37 

Таблиця 1. Аналітичні дані чисельності набору студентів НУВГП, які навчаються за договором, бакалаврського рівня та
вартості освітньої послуги

Рис. 1. Графічне відображення залежності чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, денної форми навчання

бакалаврського рівня від вартості освітньої послуги за 2014—2019 рр.

Назва показника Умовне 
позначення Значення

Коефіцієнт кореляції yxr  0,91 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,82 
Критерій Фішера 

(фактичний) фF  18,81 

Критерій Стьюдента 0b  0bt  10,29 

Критерій Стьюдента  1b  1bt  -4,34 

Критерій Фішера 
(критичний) крF  7,71 

Критерій Стьюдента 
(критичний) крbt  2,78 

Таблиця 2. Результати регресійного аналізу моделі
залежності чисельності набору студентів НУВГП, які
навчаються за договором, денної форми навчання

бакалаврського рівня від вартості освітньої послуги

Джерело: розраховано авторами.
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Для оцінки адекватності моделі статистичним даним
було визначено значення коефіцієнта детермінації R2за
формулою (2), який є мірою пояснювальної сили неза$
лежних змінних моделі:

 

( )∑ −

∑
−=

=

=
n

1i

2
i

n

1i

2
i

2

yy

e
1R (2).

де c
i
— розрахункове значення залишку в i$тому спо$

стереженні; y
i
— фактичні значення залежної змінної

моделі в i$тому спостереженні; y  — середнє значення
залежної змінної.

Оскільки значення коефіцієнта детермінації R2 =
0,82, то вплив вартості освітньої послуги на чисельність
набору є досить вагомим. Це дає підстави стверджува$
ти, що зміна значення чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, денної форми
навчання бакалаврського рівня НУВГП на 82% пояс$
нюється зміною значення вартості освітньої послуги, а
на 18% — іншими випадковими факторами. Оцінку
тісноти лінійного зв'язку між змінними моделі прове$
дено за допомогою коефіцієнта кореляції, який визна$
чено за формулою (3), та встановлено напрям цього
зв'язку:

)var()var(
),cov(

yx
yxryx = (3),

де ∑ −−=
=

n

i
ii yyxx

n
yx

1
))((1),cov(  — вибірковий коефі$

цієнт коваріації;

∑ −=
=

n

i
i xx

n
x

1

2)(1)var(  — вибіркова дисперсія поясню$

ючої змінної моделі;

∑ −=
=

n

i
i yy

n
y

1

2)(1)var(  — вибіркова дисперсія залежної

змінної моделі.
Виходячи зі значення 91,0=yxr , зроблено висновок

про наявність тісного лінійного зв'язку між показника$
ми моделі. Перевірка статистичної значущості побудо$
ваної моделі у цілому здійснена шляхом перевірки ста$
тистичної значущості коефіцієнта детермінації. З цією
метою висунуто гіпотези:

нульова гіпотеза  0RH 2
0 =: (4),

альтернативна гіпотеза  : 0RH 2
1 ≠ (5).

Перша, нульова, гіпотеза стверджує, що оцінене
вибіркове рівняння регресії не пояснює зміну чисель$

ності набору студентів НУВГП, які навчаються за до$
говором, денної форми навчання бакалаврського рівня
від вартості освітньої послуги. Друга, альтернативна,
гіпотеза навпаки стверджує, що варіація чисельності на$
бору пояснюється впливом вартості навчання.

Для перевірки висунутих гіпотез використана така
F$статистика (F$критерій Фішера):

m
kn

R1
RF 2

2 −
⋅

−
= (6),

яка має розподіл Фішера із ступенями вільності
m1 =ν  і kn2 −=ν .
За статистичними таблицями  F$розподілу Фішера

при заданому рівні значущості 0,05 =α  і ступенях
вільності 11 =ν  і 42 =ν  знайдено критичне значення кри$
терію Фішера 7,71=крF . Оскільки фактичне значення
критерію Фішера ( 18,81=фF ) більше за критичне, то нуль$
гіпотеза відхилена на користь альтернативної. Це
свідчить про статистичну значущості побудованої мо$
делі загалом і її адекватність.

З метою визначення, за рахунок значущості яких
параметрів моделі забезпечується її загальна статистич$
на значущість, здійснено перевірку статистичної значу$
щості параметрів моделі. Для параметра моделі сфор$
мульовано статистичні гіпотези:

нульова гіпотеза m0j0H j0 ,,: ==β (7);

альтернативна гіпотеза m0j0H j1 ,,: =≠β (8),
де m — кількість незалежних змінних (m=1).
Для перевірки висунутих статистичних гіпотез ви$

користана  t$статистика (критерій Стьюдента):

m0j
b

t
j

j
b

j
b ,, ==

σ) (9),

де jb  — оцінка параметра jβ  теоретичної регресії,

jbσ
)

 — стандартна похибка j$го параметра моделі.
Відповідно до обраного рівня значущості 0,05=α  і

ступенів вільності 4=−= knν  за статистичними табли$
цями t$розподілу Стьюдента знайдено критичне значен$
ня критерію Стьюдента 2,78=крt . Порівнюючи розра$
хункові значення критерію Стьюдента із критичним оці$
нюється статистична значущість параметрів вибіркової
регресії і робиться відповідний висновок. Оскільки 

0bt
більше за крt , то відхилена нуль$гіпотеза, тобто зробле$
но висновок про статистичну значущість 0b . Для пара$

метру вибіркової моделі  1b  виконана умова крb tt
j
> , тому

Рис. 2. Графічне відображення залежності чисельності набору студентів НУВГП, які навчаються за договором, заочної
форми навчання бакалаврського рівня від вартості освітньої послуги за 2014—2019 рр.
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нуль$гіпотеза відхилена на користь альтернативної, що
свідчить про статистичну значущість цього параметру.

Результати проведеної верифікації моделі залеж$
ності чисельності набору студентів НУВГП, які навча$
ються за договором, денної форми навчання бакалав$
рського рівня від вартості освітньої послуги свідчать про
адекватність моделі статистичним даним та існування
тісного лінійного зв'язку між її змінними, а також про
значущість побудованої моделі загалом та значущість
її параметрів. Це підтверджує правильність вибору
структури побудованої моделі у вигляді лінійної рег$
ресії для моделювання відповідної залежності.

Вибір аналітичної форми економіко$математичної
моделі, яка описує залежність чисельності набору сту$
дентів НУВГП, які навчаються за договором, бакалав$
рського рівня заочної форми навчання та вартості освіт$
ньої послуги здійснено на основі побудованої діаграми
розсіювання, яка представляє собою графічне зобра$
ження обраної статистичної вибірки (рис. 2). Проведе$
но побудову економіко$математичної моделі залеж$
ності чисельності набору студентів НУВГП, які навча$
ються за договором, заочної форми навчання бакалав$
рського рівня від вартості освітньої послуги. Для зна$
ходження оцінок параметрів моделі 0 1b , b  використано
значення чисельності набору студентів НУВГП, які на$
вчаються за договорами, заочної форми навчання ба$
калаврського рівня за 2014—2019 рр. (табл. 1), застосу$
вавши команду Регрессия пакету Анализ данных таблич$
ного процесору MS Excel.

У результаті розрахунків отримали значення пара$
метрів моделі 02,0;63,590 10 −== bb . Відповідно, побудо$
вана вибіркова модель залежність чисельності набору
студентів НУВГП, які навчаються за договором, заоч$
ної форми навчання бакалаврського рівня від вартості
освітньої послуги має вигляд:

xy 02,063,590 −= .
З метою перевірки правильності вибору структури

побудованої моделі залежності чисельності набору сту$
дентів від вартості навчання у вигляді лінійної регресії,
проведено її верифікацію, тобто статистичну перевірку
моделі на адекватність, якість та значущість.

В основу верифікації побудованої моделі взято ре$
зультати проведеного регресійного аналізу, які наведе$
но у таблиці 3.

Для оцінки якості побудованої моделі були викори$
стані коефіцієнти кореляції та детермінації. Перевірка
статистичної значущості моделі здійснена на основі кри$
теріїв Фішера та Стьюдента. Для оцінки адекватності
моделі статистичним даним було визначено значення
коефіцієнта детермінації R2. Оскільки значення коефі$
цієнта детермінації R2 = 0,70, то вплив вартості освіт$
ньої послуги на чисельність набору є досить вагомим.

Це дає підстави стверджувати, що зміна значення чи$
сельності набору студентів НУВГП, які навчаються за
договором, заочної форми навчання НУВГП на 70% по$
яснюється зміною значення вартості освітньої послу$
ги, а на 30% — іншими випадковими факторами. Міру
тісноти лінійного зв'язку між змінними моделі оцінено
за допомогою коефіцієнта кореляції. Виходячи зі зна$
чення 83,0=yxr , зроблено висновок про наявність тісно$
го лінійного зв'язку між показниками моделі.

Перевірка статистичної значущості побудованої
моделі загалом здійснена шляхом перевірки статистич$
ної значущості коефіцієнта детермінації.

За статистичними таблицями F$розподілу Фішера
при заданому рівні значущості 0,05 =α  і ступенях
вільності  11 =ν  і 42 =ν  знайдено критичне значення кри$
терію Фішера 7,71=крF . Оскільки фактичне значення кри$
терію Фішера ( 9,15=фF ) більше за критичне, то це свід$
чить про статистичну значущості побудованої моделі у
цілому і її адекватність. Оцінене вибіркове рівняння рег$
ресії пояснює зміну чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, заочної форми
навчання бакалаврського рівня від вартості освітньої по$
слуги.

З метою визначення, за рахунок значущості яких
параметрів моделі забезпечується її загальна статистич$
на значущість, здійснено перевірку статистичної значу$
щості параметрів моделі. Відповідно до обраного рівня
значущості 0,05=α  і ступенів вільності 4=−= knν  за
статистичними таблицями t$розподілу Стьюдента знай$
дено критичне значення критерію Стьюдента 2,78=крt .

Назва показника Умовне 
позначення Значення

Коефіцієнт кореляції yxr  0,83 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,70 
Критерій Фішера 

(фактичний) фF  9,15 

Критерій Стьюдента 0b  0bt  12,15 

Критерій Стьюдента  1b  1bt  -3,02 

Критерій Фішера 
(критичний) крF  7,71 

Критерій Стьюдента 
(критичний) крbt  2,78 

Таблиця 3. Результати регресійного аналізу моделі
залежності чисельності набору студентів НУВГП, які
навчаються за договором, заочної форми навчання
бакалаврського рівня від вартості освітньої послуги

Джерело: розраховано авторами.

Рис. 3. Графічне відображення залежності приведеної чисельності набору студентів НУВГП,
які навчаються за договором, бакалаврського рівня

від вартості освітньої послуги за 2014—2019 рр.
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Порівнюючи розрахункові значення критерію Стьюден$
та з критичним оцінюється статистична значущість па$
раметрів вибіркової регресії і робиться відповідний вис$
новок. Оскільки модуль 

0bt , 1bt  (12,15 та $3,02 ) більше за
крt  (2,78), то зроблено висновок про статистичну зна$

чущість параментрів 0b , 1b . Результати проведеної ве$
рифікації моделі залежності чисельності набору сту$
дентів НУВГП, які навчаються за договором, заочної
форми навчання бакалаврського рівня від вартості осв$
ітньої послуги свідчать про адекватність моделі статис$
тичним даним та існування тісного лінійного зв'язку між
її змінними, а також про значущість побудованої мо$
делі у цілому та значущість її параметрів. Це підтверд$
жує правильність вибору структури побудованої моделі
у вигляді лінійної регресії для моделювання відповід$
ної залежності. Вибір аналітичної форми економіко$ма$
тематичної моделі, яка описує залежність наведеної чи$
сельності набору студентів НУВГП, які навчаються за
договором, бакалаврського рівня навчання та вартості
освітньої послуги здійснено на основі побудованої діаг$
рами розсіювання, яка представляє собою графічне зоб$
раження обраної статистичної вибірки (рис. 3).

Проведена побудова економіко$математичної моделі
залежності наведеної чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, бакалаврського
рівня від вартості освітньої послуги. Для знаходження
оцінок параметрів моделі 0 1b , b  використано значення при$
веденої чисельності набору студентів НУВГП, які навча$
ються за договорами, бакалаврського рівня за 2014—2019
рр. (табл. 1), застосувавши команду Регрессия пакету
Анализ данных табличного процесору MS Excel.

У результаті розрахунків отримали значення пара$
метрів моделі 0 11392 81 0 04b , ; b ,= = − . Відповідно, побудо$
вана вибіркова модель залежність приведеної чисель$
ності набору студентів НУВГП, які навчаються за дого$
вором, бакалаврського рівня від вартості освітньої по$
слуги має вигляд:

1392 81 0 04y , , x= − .
З метою перевірки правильності вибору структури

побудованої моделі залежності приведеної чисельності
набору студентів від вартості навчання у вигляді лінійної
регресії, проведено її верифікацію, тобто статистичну
перевірку моделі на адекватність, якість та значущість.
В основу верифікації побудованої моделі взято резуль$
тати проведеного регресійного аналізу, які наведено у
таблиці 4.

Для оцінки якості побудованої моделі було викори$
стано коефіцієнти кореляції та детермінації. Перевірку
статистичної значущості моделі здійснено на основі
критеріїв Фішера та Стьюдента.

Для оцінки адекватності моделі статистичним даним
було визначено значення коефіцієнта детермінації 2R .
Оскільки значення коефіцієнта детермінації 2R 0,83= , то
вплив вартості освітньої послуги на чисельність набору
є досить вагомим. Це дає підстави стверджувати, що
зміна значення чисельності набору студентів НУВГП,
які навчаються за договором, заочної форми навчання
НУВГП на 83% пояснюється зміною значення вартості
освітньої послуги, а на 17% — іншими випадковими фак$
торами. Міру тісноти лінійного зв'язку між змінними
моделі оцінено за допомогою коефіцієнта кореляції.
Виходячи зі значення 0 91yxr ,= , зроблено висновок про
наявність тісного лінійного зв'язку між показниками
моделі. Перевірка статистичної значущості побудова$
ної моделі у цілому здійснена шляхом перевірки стати$
стичної значущості коефіцієнта детермінації. За стати$
стичними таблицями  F$розподілу Фішера при задано$
му рівні значущості 0,05=α і ступенях вільності 11 =ν  і

42 =ν  знайдено критичне значення критерію Фішера
7,71=крF . Оскільки фактичне значення критерію Фішера

( фF =19,30) більше за критичне, то це свідчить про стати$
стичну значущості побудованої моделі у цілому і її адек$
ватність. Оцінене вибіркове рівняння регресії пояснює
зміну приведеної чисельності набору студентів НУВГП,
які навчаються за договором, бакалаврського рівня від
вартості освітньої послуги.

З метою визначення, за рахунок значущості яких
параметрів моделі забезпечується її загальна статистич$
на значущість, здійснено перевірку статистичної значу$
щості параметрів моделі. Відповідно до обраного рівня
значущості 0,05=α  і ступенів вільності 4=−= knν  за
статистичними таблицями t$розподілу Стьюдента знай$
дено критичне значення критерію Стьюдента 2,78=крt .
Порівнюючи розрахункові значення критерію Стьюден$
та з критичним оцінюється статистична значущість па$
раметрів вибіркової регресії і робиться відповідний вис$
новок. Оскільки модуль 

0bt , 
1bt  (12,12 та $4,39 ) більше за

крt  (2,78),  то зроблено висновок про статистичну зна$
чущість параментрів 0b ,  1b .

Результати проведеної верифікації моделі залеж$
ності приведеної чисельності набору студентів НУВГП,
які навчаються за договором, бакалаврського рівня від
вартості освітньої послуги свідчать про адекватність
моделі статистичним даним та існування тісного лінійно$
го зв'язку між її змінними, а також про значущість по$
будованої моделі загалом та значущість її параметрів.
Це підтверджує правильність вибору структури побу$
дованої моделі у вигляді лінійної регресії для моделю$
вання відповідної залежності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Украї$
ни № 191 від 03.03.2020 "Деякі питання запровадження
індикативної собівартості" затверджено порядок фор$
мування мінімального розміру плати за навчання для
здобуття вищої освіти на основі індикативної собівар$
тості. Індикативна собівартість є усередненим обсягом
фактичних (касових) витрат надавача освітніх послуг за
попередній календарний рік на одного розрахункового
здобувача вищої освіти, що прямо пов'язані з наданням
освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти на
умовах державного (регіонального) замовлення [2].
Починаючи з 2021 року, заклади вищої освіти держав$
ної форми власності, які отримували в попередньому
календарному році бюджетні асигнування загального
фонду державного бюджету визначатимуть індикатив$
ну собівартість за формулою:

РК
ФІС = (10),

де Ф — обсяг бюджетних асигнувань загального
фонду державного бюджету за попередній календарний

Назва показника Умовне 
позначення Значення

Коефіцієнт кореляції yxr  0,91 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,83 
Критерій Фішера 

(фактичний) фF  19,30 

Критерій Стьюдента 0b  0bt  12,12 

Критерій Стьюдента  
1b  1bt  -4,39 

Критерій Фішера 
(критичний) крF  7,71 

Критерій Стьюдента 
(критичний) крbt  2,78 

Таблиця 4. Результати регресійного аналізу моделі
залежності наведеної чисельності набору студентів

НУВГП, які навчаються за договором бакалаврського рівня
від вартості освітньої послуги

Джерело: розраховано авторами.
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рік (із змінами) станом на 31 грудня за бюджетною про$
грамою з освітньої діяльності закладу вищої освіти дер$
жавної форми власності; РК — розрахунковий контин$
гент здобувачів вищої освіти, підготовка яких здійсню$
валася надавачом освітніх послуг на умовах державно$
го (регіонального) замовлення, станом на 1 жовтня по$
переднього календарного року, що розраховується
відповідно до порядку розподілу між закладами освіти
видатків споживання загального фонду державного
бюджету на підготовку здобувачів вищої освіти на умо$
вах державного замовлення.

Мінімальний розмір плати за навчання для здобут$
тя вищої освіти для громадян України за перший рік
(курс) навчання становитиме: 60% індикативної собівар$
тості — з 2020 року; 70% індикативної собівартості — з
2021 року; 80% індикативної собівартості з 2022 року
[2].

На основі обсягу бюджетних асигнувань НУВГП
розраховано відсоток середньої вартість освітньої по$
слуги НУВГП в обсязі бюджетних асигнувань (табл. 5).

Аналіз даних таблиці вказує на занижену середню
вартість освітньої послуги НУВГП у порівнянні з обся$
гом бюджетних асигнувань НУВГП за 2014—2019 рр.
Так, у 2014 році, середня вартість освітньої послуги
НУВГП  становила лише 36% обсягу бюджетних асиг$
нувань НУВГП, у 2015 — 42%, у 2016 — 44%, у 2017 —
54%, у 2018 — 52%, у 2019 — 64 %. Встановлено, що тен$
денція зростаня вартості освітніх послуг у НУВГП буде
збережена, що, відповідно до побудованої моделі за$
лежності чисельності набору студентів НУВГП, які на$
вчаються за договором, денної форми навчання бака$
лаврського рівня від вартості освітньої послуги, нега$
тивно відобразиться на чисельністі набору. Враховую$
чи положення постанови Кабінету Міністрів України
№ 191 від 03.03.2020 "Деякі питання запровадження
індикативної собівартості", розраховано мінімальний
розмір плати за навчання студентів, які навчаються за
договором, першого бакалаврського рівня денної фор$
ми навчання та здійснено прогноз чисельності набору
студентів НУВГП, які навчаються за договором, денної
форми навчання бакалаврського рівня на 2020—2021 рр.
(табл. 6).

В основу розрахунку середньої вартості освітніх
послуг НУВГП на 2020—2021 рр. розмір ідикативної вар$
тості взято на рівні обсягу бюджетних асигнувань
НУВГП із загального фонду державного бюджету за
2019—2020 рр.

Рік 
вступу 

Обсяг 
бюджетних 
асигнувань, 

грн 

Середня 
вартість 
освітньої 
послуги, 
грн 

Відсоток середньої 
вартість освітньої 
послуги в обсязі 
бюджетних 

асигнувань, % 
2014 24045 8635,29 36 
2015 23968 10000,59 42 
2016 27548 12106,88 44 
2017 29142 15621,05 54 
2018 32820 17017,07 52 
2019 35213 22558,14 64 
2020 38175 - 601 

Таблиця 5. Обсяг бюджетних асигнувань НУВГП із
загального фонду державного бюджету у розрахунку на

одного студента

Примітка: 1 — рекомендований рівень [2].
Джерело: розраховано авторами.

Рік 
вступу 

Середня 
вартість 
освітньої 
послуги, 
грн 

Чисельність набору 
студентів, які 
навчаються за 

договором, денної 
форми навчання, осіб. 

2014 8635,29 636 
2015 10000,59 523 
2016 12106,88 497 
2017 15621,05 347 
2018 17017,07 437 
2019 22558,14 306 
2020  21127,81 3402 

2021 26722,51 2282 

Таблиця 6. Розрахунок середньої вартості освітніх послуг
та прогнозної чисельності набору студентів НУВГП, які

навчаються за договором, першого бакалаврського рівня
денної форми навчання

Примітка: 1 — розраховано на основі постанови Кабінету
Міністрів України № 191 від 03.03.2020 "Деякі питання запровад�
ження індикативної собівартості"; 2 — прогнозне значення, роз�
раховане на основі побудованої моделі залежності чисельності
набору студентів НУВГП, які навчаються за договором, денної
форми навчання бакалаврського рівня від вартості освітньої по�
слуги.

Джерело: розраховано авторами.

Рис. 4. Графічне відображення залежності чисельності набору студентів НУВГП, які навчаються за договором, денної
форми навчання бакалаврського рівня від вартості освітньої послуги за 2014—2021 рр.
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Результати розрахунку середньої вартості освітніх
послуг та прогнозної чисельності набору студентів
НУВГП, які навчаються за договором, першого бакалав$
рського рівня денної форми навчання зображено гра$
фічно (рис. 4).

Результати розрахунку середньої вартості освітньої
послуги НУВГП у 2020 р. свідчать про можливість зали$
шатися середньої плати за навчання незмінною на рівні
2019 р. чи, навіть, незначно знизитись до 21127,81 грн, а
у 2021 р. — середня вартість освітньої послуги НУВГП
зросте до 26722,51 грн. Здійснено прогноз залежності
чисельності набору студентів НУВГП, які навчаються за
договором, денної форми навчання бакалаврського
рівня вказує на можливість зростання у 2020 р. до
340 осібА. Ю. та значне скорочення у 2021 р. до 228 осіб,
що негативно відобразиться на результатах діяльності
університету.

ВИСНОВКИ
Показники, за якими МОН робить розрахунок роз$

поділу фінансування, дають університетам чітке розу$
міння, за якою траєкторією їм потрібно рухатись, аби
покращувати свої позиції у загальному рейтингу універ$
ситетів. Відтепер фактична чисельність студентів за
бюджетною формою навчання (контингент) —  лише
один із семи показників, які впливають на формування
бюджету. Впродовж наступних трьох років вага цього
показника буде зменшуватися. Додатково держава сти$
мулює університети зберігати свій профіль, технічні
університети — підтримувати саме технічні спеціаль$
ності. Показник масштабу університетів стимулює ЗВО
до об'єднання й ефективніше використовувати ресурси.
Адже університети, у яких навчається менше 1000 сту$
дентів, будуть отримувати менше фінансування, а ті, де
три, п'ять і десять тисяч студентів — навпаки, отриму$
ватимуть значно більше. Застосування регіонального
коефіцієнту у формулі дозволило регіональним універ$
ситетам у 2020 році отримати краще фінансування. У по$
передні роки через відтік абітурієнтів у великі міста ре$
гіональні ЗВО втрачали студентів та не мали ресурсів
задля свого розвитку. Застосовуючи регіональний ко$
ефіцієнт, держава підтримує регіональні університети.
Наявність українських університетів у міжнародних
рейтингах — це стимул впроваджувати грантові проєкти
і програми, працювати над міжнародним визнанням й
репутацією, іміджем, залучення на навчання студентів$
іноземців. Міністерство освіти України враховує позиції
в QS World University Rankings, The Times Higher
Education World University Rankings та Academic Ranking
of World Universities. Нині п'ять ЗВО, які входять до рей$
тингів, отримали додаткове фінансування за цим показ$
ником. Кількість грошей на дослідження, які універси$
тет залучає від бізнесу та з міжнародних грантів,
свідчить, що закладу довіряють інвестори. Працевлаш$
тування випускників — це показник, який МОН почне
застосовувати при розрахунку фінансування ЗВО у 2021
році. У 2020 році МОН запустить електронну систему,
яка буде моніторити, чи працюють випускники того чи
іншого університету на посаді, що вимагає вищої осві$
ти. Цей показник буде стимулювати університети підви$
щувати якість освіти, враховувати потреби ринку праці
й сприяти працевлаштуванню своїх студентів, а також
досягти фінансової автономії успішним університетам.
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У статті здійснено аналіз ефективності використання трудових ресурсів промислових підприємств в

Україні. Аналіз факторів, що впливають на забезпечення ефективності управління персоналом, показав,

що діяльність підприємств з ремонту, монтажу машин і устаткування в нестабільних кризових умовах

полягає у здатності суб'єктів господарювання своєчасно реагувати на зміни. Це загрожує їх нормальноQ

му функціонуванню. Стає неможливим переналагодити внутрішній економічний механізм стимулюванQ

ня персоналу для забезпечення ефективної діяльності підприємств у несприятливих умовах. Проведено

аналіз ефективності використання персоналу підприємств на основі порівняння рівня продуктивності

праці та середньомісячної заробітної плати персоналу. Дослідження динаміки темпів зростання основQ

ної та додаткової оплати, заохочень і компенсаційних виплат у фонді заробітної плати управлінського

персоналу підприємств показало, що нараховані премії у фонді додаткової оплати праці мають негативQ

ну тенденцію.

The paper incorporates an analysis of effectiveness of labor resources utilization in industrial enterprises of

Ukraine. The analysis of factors that exert influence on ensuring the efficacy of human resource management

revealed that the activity of enterprises engaged in repairs and installation of machinery and equipment in volatile

crisis conditions consists in the capacity of economic entities for timely response to occurring changes. It poses

a threat to their normal operation. It becomes impossible to readjust the internal economic mechanism of personnel

motivation for ensuring effective activity of enterprises in adverse conditions. An analysis has been conducted

with regard to the effectiveness of labor force utilization in industrial enterprises on the basis of comparison

between the labor productivity level and average monthly salaries of the personnel. Study of the dynamics of the

growth rate for base and extra salaries, financial incentives and compensatory payments within the scope of the

executive staff salary fund in the enterprises indicated that the awarded bonuses within the extra salary fund

display a negative trend. Overall, the time losses in the working time fund on the average per one fullQtime

employee of the enterprise engaged in repairs and installation of machinery and equipment in Ukraine from

2013 to 2018 constitutes 1,95% which exerts negative impact on the labor productivity. These trends correspond

to the general trends in the industrial production. The issue of delays in salary payments is one of the most

critical social problems remaining until presently unresolved thus violating the rights of the employees to an

adequate standard of living for themselves and their families, timely remuneration for work performed. This is

related to a multitude of factors of economic and social nature however there also exist internal factors which is

primarily stipulated by the absence of the adequate personnel motivation mechanism. The trend in the dynamics

of the number of employees that are entitled to benefits and compensation for work under hazardous conditions

is opposite to the actual dynamics of the number of employees that are entitled to benefits and compensation for
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Провідна роль у забезпеченні економічного зрос$

тання та науково$технічного прогресу України нале$
жить промисловості. У структурі промисловості нашої
держави найбільшу питому вагу мають галузі важкої
індустрії, особливо машинобудування, яке є фундамен$
том економічного потенціалу країни.

Для забезпечення ефективного функціонування
промисловості також необхідний відповідний розвиток
підтримуючих підприємств, зокрема з ремонту, монта$
жу машин і устаткування.

В економічно розвинених країнах на частку машино$
будівних підприємств припадає від 30% до 50% загально$
го обсягу випуску промислової продукції (у Німеччині —
53,6%, Японії — 51,5%, Великобританії — 39,6%, Італії —
36,4%, Китаї — 35,2%) [1]. Це забезпечує технічне переоз$
броєння всієї промисловості кожні 8—10 років. При цьо$
му частка продукції машинобудування у ВВП країн Євро$
союзу становить 36—45%, у США — 10% [4].

На сьогодні багатогалузевий машинобудівний ком$
плекс — потужний сектор промисловості України, що
об'єднує понад 11 тисяч підприємств. Частка машино$
будівної галузі в українській промисловості перевищує
15% [8; 9].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження наукових джерел свідчить, що існує

чимало методичних підходів до визначення ефектив$
ності використання трудових ресурсів.

Питання аналізу ефективності використання трудо$
вих ресурсів на рівні галузі та національної економіки
знаходиться у центрі уваги зарубіжних учених, як$от:
Chanapai S., & Suttawet [1], Du Z., & Lin B. [2], Golabchi
A., Han S., & AbouRizk S. [4], Li L. B., Liu B. L., Liu W. L.,
& Chiu Y. H. [5], Li M. J., & Tao W. Q. [6].

Високо оцінюючи науковий доробок указаних ав$
торів, слід визнати недостатню розробку проблем ме$
тодів оцінювання даного соціально$економічного яви$
ща з урахуванням сучасних тенденцій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення аналізу ефективності ви$

користання трудових ресурсів промислових під$
приємств в Україні.

work under hazardous conditions in the enterprises. There occurred a decrease in the number of employees that

are entitled to benefits and compensation for work under hazardous conditions: by 35,6 thousand in 2017 compared

to 2013 with the 14,5 % reduction in the registered number of fullQtime workers engaged in such labor activities.

Ключові слова: трудові ресурси, ефективність, фонд робочого часу, фонд оплати праці, пільги та компен�
сації.

Key words: labor resources, effectiveness, working time fund, salary fund, benefits and compensation.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведемо аналіз із забезпечення робочої сили
підприємств цієї галузі. Слід звернути увагу на пробле$
му підприємств у кваліфікованих працівниках.

Так, починаючи з 2010 по 2017 рр. потреба під$
приємств у працівниках постійно зменшувалася за всіма
групам. Лише у 2018 р. почалося повільне збільшення
цього показника (зростання у 2018 р. у порівняні з ми$
нулим періодом майже на 23,68%).

У ході дослідження було виявлено, що. через низь$
кий рівень заробітної плати фахівці не мають бажання
працювати у цій сфері, а за віковою структурою відсо$
ток працівників пенсійного віку.

Така ситуація скорочення потреб у персоналі є за$
грозливою для галузі [3]. Втрачаючи кваліфікованих
працівників, які звільняються або виходять на пенсію,
підприємства не мають можливості підготувати їм гідну
заміну, що звісно, знаходить своє відображення в
низькій якості виконаних робіт.

Динаміка зайнятості працівників формується під
впливом руху кадрів (табл. 1).

Протягом 2012—2017 рр. відбувалося щорічне змен$
шення кількості найманих працівників. За цей період
зменшилась середньооблікова чисельність працівників
на 54,26%. Лише з 2018 р. почалося збільшення серед$
ньооблікової кількості працівників.

Згідно з даними таблиці 2 значення коефіцієнта за$
гального обороту кадрів є доволі високим та він стрімко
збільшується після 2015 р. У 2018 році становить 63,87%
(збільшується відповідно до 2012 року на 39,32%). Це
свідчить про те, що зміна персоналу відбувається пост$
ійно. Підтверджує цей факт і висока плинність кадрів.
Найнижче значення коефіцієнта плинності кадрів спо$
стерігається у 2016 р. — 33,583. Відповідно значення по$
казника обороту кадрів по звільненню перевищує зна$
чення показника по прийняттю, що є негативною тен$
денцією. Як і в попередні роки, у 2018 р. спостерігалося
перевищення кількості працівників, що вибули, порівня$
но з прийнятими. Варто зазначити, що кількість праців$
ників, вибулих із причин скорочення штатів у 2015 р.
була найбільшою (40,8 тис. осіб), що на 11,79% більше,
порівняно з 2012 р., кількість вибулих працівників
зменшилася на 5 тис. осіб у 2016 р., порівняно з 2015 р., проте

все одно продовжує перевищувати кількість
прийнятих.

Попри те, що кількість працівників, що
вибули з причин скорочення штатів, за ана$
лізований період зменшилось на 37,5 %, пра$
цівників, що звільнилися за власним бажан$
ням — у 2018 р. цей становить 99,4%. Це по$
в'язано з багатьма чинниками економічного
та соціального характеру, але існують і
внутрішні, що, насамперед, обумовлено
відсутністю дієвого механізму стимулюван$
ня персоналу.

Проте за сферами діяльності існують
суттєві відмінності. У більшості видів еко$
номічної діяльності це зумовлено умовами
праці, зокрема забороною використання
праці жінок на особливо важких та шкідли$
вих роботах. Загальна кількість працюю$
чих за статевою ознакою за 2011—2018 рр.

Таблиця 1. Динаміка руху працівників підприємств з ремонту, монтажу
машин і устаткування за 2012—2018 роки в Україні

Роки Показник 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Середньооблікова кількість 
працівників, тис. осіб 

176 189 194 132,7 106,6 95,5 101,8 

Прийнято, тис. осіб 20 23 16 34 28 27 28 
Вибуло, тис. осіб, із них: 23,2 24,5 23,1 44 39 34 30 
З причин плинності кадрів,  
тис. осіб 

34,6 37,8 36,8 40,8 35,8 31,7 26,6 

Скорочення штату, тис. осіб 1,6 1,8 1,9 1,7 0,8 0,6 0,5 
Оборот по звільненню, % 13,18 12,96 11,91 33,16 36,59 35,60 29,47 
Оборот по прийняттю, % 11,36 12,17 8,25 25,62 26,27 28,27 27,50 
Загальний оборот кадрів, % 24,55 25,13 20,15 58,78 62,85 63,87 56,97 
Коефіцієнт плинності кадрів, 
% 

19,659 20,000 18,969 30,746 33,583 33,194 26,13 

Джерело: складено автором на основі [7].
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розподілялася майже порівну, тільки у 2011 ро$
ку (41,97% у обліковій кількості штатних пра$
цівників складали жінки), тоді як у 2017 році —
28,2 тис. осіб (29,53% у обліковій кількості
штатних працівників), тобто відбулося змен$
шення на 12,44% (рис. 1). Це пов'язано з не$
привабливістю робочого місця на зазначених
підприємствах та гендерною нерівністю праці —
співвідношення між заробітною платою чо$
ловіків та жінок складає 2,5:1.

Найбільшу частку працівників, що перебу$
вають в умовах вимушеної неповної зайнятості,
складають ті, що працюють у режимі скороче$
ного (неповного) дня. Це призводить до змен$
шення обсягів діяльності на підприємствах.

Упродовж 2017 р. кожен працівник у серед$
ньому відпрацював 1935 годин, що складає
84,1% фонду робочого часу, встановленого на
підприємствах, проти 2044 годин та 82,6% у 2013
р., тобто за період 5 років відбулося зменшен$
ня фонду робочого часу на 5,33% (табл. 2).

Цікавим є аналіз причин невідпрацьованих
годин у середньому на одного штатного праці$
вника цієї підгалузі. Здійснені розрахунки,
показали, що у 2017 році в порівняні з 2013 ро$
ком відбулися такі зміни: збільшення часу що$
річних відпусток (основних і додаткових) на
3,15 %, зменшення часу тимчасової непрацездатності на
5,086% (за рахунок зменшення чисельності жінок —
зменшення надання лікарняних за доглядом за дити$
ною), збільшення відпусток без збереження заробітної
плати за згодою сторін на 3,26%, збільшення відпусток
без збереження заробітної плати (на період припи$
нення робіт) на 1,16%, збільшення часу переведення з
економічних причин на неповний робочий день (тиж$
день) на 0,08% та зменшення часу за інших причин на
2,55%.

Загалом час втрат фонду робочого часу у середньо$
му на одного штатного працівника підприємств з ремон$
ту, монтажу машин і устаткування в Україні з 2013 до
2018 рр. складає 1,95%, що негативно впливає на про$
дуктивність праці. Ці тенденції відповідають тенденці$
ям у промисловості.

Важливим аспектом використання робочої сили є
оплата праці. Отже, розглянемо динаміку показників
фонду оплати праці підприємств з ремонту, монтажу ма$
шин і устаткування в Україні, відповідно таблиці 3 та
рисунку 2.

Проведений аналіз фонду оплати праці підприємств,
дозволяє зробити висновок, що за даний період загаль$

ний фонд оплати праці (ФОП) зменшився на 2037 млн грн
або 69,29%, що відбулося за рахунок його складових:
зменшення фонду заробітної плати на 1209 млн грн або
70,32%, зменшення фонду додаткової заробітної плати
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Рис. 1. Динаміка облікової кількості штатних працівників
підприємств з ремонту, монтажу машин і устаткування

за 2009—2016 роки в Україні, тис. осіб

Джерело: складено автором на основі [7].

Відпрацьовано, 
у % фонду робочого часу 

Роки Промисловість 
загалом 

Ремонт і 
монтаж машин 
і устаткування 

2011 78,2 68,4 
2012 82,5 78,2 
2013 84,2 82,6 
2014 84,7 82,5 
2015 84,4 84,9 
2016 82,7 83,6 
2017 82,8 84,1 
2018 84,0 83,9 

Таблиця 2. Динаміка використання фонду робочого часу
підприємств з ремонту, монтажу машин і устаткування

за 2011—2018 рр. в Україні

Джерело: складено автором на основі [7].

Таблиця 3. Структура фонду оплати праці підприємств з ремонту, монтажу машин і устаткування
за 2013—2018 рр. в Україні

Джерело: складено автором на основі [7].

Роки Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Загальний фонд оплати праці 
(ФОП), млн грн 

6634 7704 5005 4123 4597 6345 

Фонд основної заробітної плати, 
млн грн  

4073 4719 3398 2726 2864 3926 

Фонд додаткової заробітної плати, 
млн грн 

2291 2678 1466 1236 1581 2193 

з нього ,% 
надбавки і доплати до тарифних 
ставок та посадових окладів, %  

21,6 22 23,6 19,3 17,2 18,1 

премії за виробничі результати, %  36,92 36,3 44 46,1 44,7 49,8 
Заохочувальні та компенсаційні 
витрати, млн грн 

270 307 140 161 152 226 

з них, %  
матеріальна допомога, %  

11,2 11,5 25,4 23,8 17,2 16,2 

соціальні пільги індивідуального 
характеру, %  

11,5 11 14,6 19,8 30,7 14,0 

Нараховано за відпрацьований час, 
% до фонду оплати праці 

8,5 8,7 7,9 8,1 7,9 7,7 
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на 710 млн грн або 69%, зменшення заохочувальних та
компенсаційних витрат на 118 млн грн або 56,3%.

При цьому середньомісячна заробітна плата на
підприємствах з ремонту, монтажу машин і устаткуван$
ня в Україні збільшувалася: так у 2012 році — 2028 грн,

у 2018 рік — 5290 грн за січень — лютий 2018 р. — 6114
грн. Збільшення середньомісячної заробітної плати про$
тягом 2012—2018 років майже 2,61 рази. На зменшення
ФОП підприємств упродовж досліджуваного періоду
вплинуло зменшення кількості найманих працівників —
на 54,26% за цей період зменшилась і середньооблікова
чисельність працівників.

З рисунка 2 видно, що в загальному фонді опла$
ти праці найбільшу частку становить основна заро$
бітна плата — у середньому 63,79%. Найбільша пи$
тома частка належить додатковій заробітній платі
та складає 34,53% у 2013 р., найменша — 29,29% у
2015 р., така ж тенденція питомої частки заохочу$
вальних та компенсаційних виплат: у 2013 р. — є
4,07%, у 2015 р. — 2,8%.

Проблема несвоєчасної виплати заробітної плати —
одна з найгостріших соціальних проблем, яка до цього
часу не розв'язана, чим порушуються права працівників
на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, своє$
часне одержання винагороди за працю.

 У зв'язку з тим, що Головне управління статистики
України з 2015 року використовує нову методику ви$
значення показників динаміки зміни заробітної плати
та заборгованості за її виплатами підприємств, проана$
лізуємо ці показники за останні роки (2015—2017 рр.)
(табл. 4).

За цей період на підприємствах збільшилась сума
заборгованості із виплат заробітної плати на 11,4 млн
грн або 1,32 рази. Відбулися зміни у структурі під$
приємств за трьома класифікаційними ознаками: у еко$
номічно активних у 2017 р. у порівнянні з 2015 р. забор$
гованість збільшилася із виплат заробітної плати на
6,2%; у підприємств$банкрутів — зменшилася на 9,7%;
у економічно$неактивних — збільшення на 3,5%. Си$
туація з наявністю заборгованостей підприємств висту$
пає дестимулятором, і як, наслідок, причиною звільнен$
ня працівників за власним бажанням (у 2018 році —
99,4%).

Також чинником$дестимулятором, на який повинен
впливати компенсаційний механізм, є наявність на
підприємствах робіт зі шкідливими умовами праці. На
жаль, в Україні дослідження динаміки кількості праці$
вників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами
праці та пільг і компенсацій за таку роботу за оновле$
ною методикою Головним управлінням статистики Ук$
раїни проводиться один раз на два роки з 2017 р. Про$
аналізуємо кількість працівників, зайнятих на роботах
зі шкідливими умовами праці на підприємствах з ремон$
ту, монтажу машин і устаткування за 2011—2015 рр.
(табл. 5).
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Рис. 2. Динаміка зміни структури основних складових фонду оплати праці підприємств з ремонту, монтажу машин
і устаткування за 2012—2018 роки в Україні

Джерело: складено за авторськими розрахунками на основі [7].

Роки Показники 2015 2016 2017 
Нарахована штатному працівнику 
заробітна плата загалом в 
Україні, грн 

2982 3167 4065 

Заборгованість із виплати 
заробітної плати, млн грн 

35,1 25 46,5 

у тому числі підприємства    
економічні активні, млн грн 21,7 16,2 31,7 
% до загальної суми 61,9 64,6 68,1 
підприємства-банкрути, млн грн 13,2 7 12,9 
% до загальної суми 37,5 28,1 27,8 
економічні неактивні, млн грн 0,2 1,8 1,9 
% до загальної суми 0,6 7,3 4,1 

Таблиця 4. Динаміка зміни заробітної плати
та заборгованості за її виплатами підприємств з ремонту,

монтажу машин і устаткування в Україні

Джерело: складено автором на основі [7].

Таблиця 5. Динаміка кількості працівників, зайнятих
на роботах зі шкідливими умовами праці

на підприємствах з ремонту, монтажу машин
і устаткування в Україні

Джерело: складено автором на основі [7].

Роки Показники 2013 2015 2017 
Кількість працівників, зайнятих на 
роботах зі шкідливими умовами 
праці, тис. осіб 

24 24,5 25,9 

% до облікової кількості штатних 
працівників, % 22,7 22,4 30,3 

З них занятих в умовах 
перевищення гігієнічних 
нормативів за шкідливими 
виробничими факторами, % до 
облікової чисельності штатних 
працівників: 
мікроклімат, % 12,8 9,1 16,2 
Барометричний тиск, % 1,4 4,4 0,1 
Виробничий шум, ультразвук, 
інфразвук, % 20,5 14,6 21,1 

Вібрація (локальна, загальна), % 3,3 2,9 2,3 
Хімічні фактори, % 17,2 11,4 18,1 
Важкість праці, % 5,7 7,9 13,5 
Напруженість праці, % 7,5 9,1 14 
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Кількість працівників, зайнятих на роботах зі шкід$
ливими умовами праці на підприємствах у 2017 р. по$
рівняно до 2013 р. збільшилася на 1,9 тис. осіб при
збільшенні на 7,6% облікової кількості штатних праці$
вників. Із занятих працівників в умовах перевищення
гігієнічних нормативів за шкідливими виробничими по$
казниками, в відсотках до облікової чисельності штат$
них працівників, збільшилася у 2017 р. порівняно до
2013 р.: барометричний тиск — на 3,4%, виробничий
шум, ультразвук, інфразвук — 0,6%, хімічні фактори
— 0,9%. Особливої уваги потребує питання збільшен$
ня у 2017 р. порівняно 2013 р. облікової чисельності
штатних працівників, зайнятих в умовах важкості праці
(майже 2,34 рази) та напруженості праці (перевищен$
ня на 1,87 рази). Проаналізуємо динаміку працівників,
які мають право на пільги і компенсації за роботу зі
шкідливими умовами праці (табл. 6).

Тенденція динаміки кількості працівників, які ма$
ють право на пільги і компенсації за роботу зі шкідли$
вими умовами праці протилежна динаміці кількості пра$
цівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами
праці на підприємствах. Відбулося зменшення кількості
працівників, які мають право на пільги і компенсації за
роботу зі шкідливими умовами праці: у 2017 р. порівня$
но до 2013 р. на 35,6 тис. осіб при зменшенні на 14,5%
облікової кількості штатних працівників, зайнятих на
таких роботах.

ВИСНОВКИ
Аналіз факторів, що впливають на забезпечення

ефективності управління персоналом, показав, що
діяльність підприємств в нестабільних кризових умовах
полягає у здатності суб'єктів господарювання своєчас$
но реагувати на зміни, що загрожують їх нормальному
функціонуванню. Стає неможливим переналагодити
внутрішній економічний механізм стимулювання персо$
налу для забезпечення ефективної діяльності під$
приємств в несприятливих умовах.

Проведено аналіз ефективності використання пер$
соналу підприємств на основі порівняння рівня продук$
тивності праці та середньомісячної заробітної плати
персоналу, розраховано показники продуктивності
праці та заробітної плати управлінського та промисло$
во$виробничого персоналу. Дослідження динаміки
темпів зростання основної та додаткової оплати, за$
охочень і компенсаційних виплат у фонді заробітної
плати управлінського персоналу підприємств показало,
що нараховані премії у фонді додаткової оплати праці
мають негативну тенденцію.

Література:
1. Chanapai, S., & Suttawet, C. (2018). Cooperation

between public and private sectors in providing workforces
and development of labor efficiency in the motorcycle
industry. Kasetsart Journal of Social Sciences.

2. Du Z., & Lin B. (2018). Analysis of carbon emissions
reduction of China's metallurgical industry. Journal of
Cleaner Production, 176, 1177—1184.

3. Gilorme T. V. and Shachanina Y. K. (2016). Corpo$
rate Social Reporting as a Dominant of Information Support
for Enterprise Management. Economics and Society, (5),
672—677.

4. Golabchi A., Han S., & AbouRizk S. (2018). A
simulation and visualization$based framework of labor
efficiency and safety analysis for prevention through design
and planning. Automation in Construction, 96, 310—323.

5. Li L. B., Liu B. L., Liu W. L., & Chiu Y. H. (2017).
Efficiency evaluation of the regional high$tech industry in
China: A new framework based on meta$frontier dynamic DEA
analysis. Socio$Economic Planning Sciences, 60, 24—33.

6. Li M. J., & Tao W. Q. (2017). Review of
methodologies and polices for evaluation of energy
efficiency in high energy$consuming industry. Applied
Energy, 187, 203—215.

7. Статистична інформація. Офіційний сайт Дер$
жавної служби статистики. URL: http://ukrstat.gov.ua.

8. Тарлопов І.О. Аналіз діяльності Головного управ$
ління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській
області. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 264—271. URL:
https://doi.org/10.32983/2222$4459$2019$9$264$271

9. Тарлопов І.О. Аналіз діяльності ломбардних ус$
танов в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №
20. С. 66—71. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&$
z=6861&i=11

References:
1. Chanapai, S. and Suttawet, C. (2018), "Cooperation

between public and private sectors in providing workforces
and development of labor efficiency in the motorcycle
industry", Kasetsart Journal of Social Sciences.

2. Du, Z. and Lin, B. (2018, "Analysis of carbon emissions
reduction of China's metallurgical industry", Journal of
Cleaner Production, vol. 176, pp. 1177—1184.

3. Gilorme, T. V. and Shachanina, Y. K. (2016),
"Corporate Social Reporting as a Dominant of Information
Support for Enterprise Management", Economics and
Society, vol. (5), pp. 672—677.

4. Golabchi, A. Han, S. and AbouRizk, S. (2018), "A
simulation and visualization$based framework of labor
efficiency and safety analysis for prevention through design and
planning", Automation in Construction, vol. 96, pp. 310—323.

5. Li, L.B. Liu, B.L. Liu, W.L. and Chiu, Y.H. (2017),
"Efficiency evaluation of the regional high$tech industry in China:
A new framework based on meta$frontier dynamic DEA analysis",
Socio$Economic Planning Sciences, vol. 60, pp. 24—33.

6. Li, M. J. and Tao, W. Q. (2017, "Review of
methodologies and polices for evaluation of energy efficien$
cy in high energy$consuming industry", Applied Energy, vol.
187, pp. 203—215.

7. State Statistics Srvice of Ukraine (2020), "Statistical
information" , available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed
28 May 2020).

8. Tarlopov, І. (2019), "Analyzing the Activities of the
General Directorate of the Pension Fund of Ukraine in the
Dnipropetrovsk Region", Business Inform. vol. 9, pp. 264—
271, available at: https://doi.org/10.32983/2222$4459$
2019$9$264$271 (Accessed 28 May 2020).

9. Tarlopov, І. (2019), "Analysis of pawnbroker agencies
activities in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol.
20, pp. 66$71, available at: http://www.investplan.com.ua/
?op=1&z=6861&i=11 (Accessed 28 May 2020).
Стаття надійшла до редакції 30.05.2020 р.

Таблиця 6. Динаміка кількості працівників, які мають право
із видів пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими

умовами праці на підприємствах з ремонту, монтажу
машин і устаткування в Україні

Джерело: складено автором на основі [7].

Роки Показники 2013 2015 2017 
Динаміка кількості працівників, які мають 
право на хоча б один із видів пільг і 
компенсацій за роботу зі шкідливими умовами 
праці, тис. осіб 

70,1 26,3 34,5 

% до облікової кількості штатних працівників, 
% 35,6 24,1 21,1 

Працівники, які за роботу зі шкідливими 
умовами праці мають право на, % до облікової 
кількості штатних працівників, 
додаткові відпустки згідно зі списком, 
затвердженим КМУ, % 23,1 17 22,5 
Додаткові відпустки, передбачені колективною 
угодою, договором, % 6 3 1,3 

Скорочений робочий тиждень, % 1,3 2,4 0,6 
Доплати за умови праці, % 24,4 17,7 24,2 
Отримання молока або інших рівноцінних 
харчових продуктів, % 16,9 11,1 18,2 

Отримання лікувально-профілактичного 
харчування, % 0,5 0,4 0,5 
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У статті досліджуються тенденції та перспективи розвитку організованих ринків цінних паперів в

Україні в контексті трансформації глобальної моделі функціонування фондових бірж. Зазначено, що поQ

чатково фондові біржі створювалися насамперед для забезпечення сприятливих умов для укладання та

виконання угод учасниками ринку. В сучасній економіці організатори торгівлі фінансовими активами

переважно еволюціонували у класичні фірми, головною метою яких є максимізація вигід їхніх власників.

Автор робить спробу оцінити ефективність вітчизняних фондових бірж з двох позицій. ПоQперше, органіQ

затори торгівлі цінними паперами розглядаються як інститути координації ринку, активність яких вплиQ

ває на добробут інших економічних суб'єктів і розвиток економіки в цілому (макрорівень). ПоQдруге, вони

досліджуються як ділові одиниці, які керуються приватними інтересами (мікрорівень). На підставі поQ

рівняльного аналізу національних та міжнародних ринків фінансових активів з'ясовано місце вітчизняQ

них фондових бірж у міжнародній фінансовій архітектурі. Розкрито співвідношення між головними сегQ

ментами організованого ринку цінних паперів України та досліджено рівень конкуренції між організатоQ

рами торгівлі у кожному з них. Констатовано відсутність жорсткої спеціалізації вітчизняних бірж фінанQ

сових активів. Відзначено, що поліцентрична система біржової торгівлі фінансовими активами в Україні

характеризується низьким рівнем макроекономічної ефективності. Нині вона неспроможна забезпечиQ

ти адекватні капіталізацію та ліквідність ринку цінних паперів, сприяти перерозподілу фінансових реQ

сурсів на користь високоефективних емітентів. З допомогою аналізу фінансової звітності фондових бірж

України отримано оцінки їхньої ефективності на мікрорівні. З'ясовано, що рентабельність лідерів ринку

є надто низькою, щоб вважати їхню бізнесQмодель відповідною сучасній міжнародній практиці. ЗроблеQ

но висновок, що незадовільний рівень мікроекономічної ефективності вітчизняних фондових бірж є наQ

слідком як несприятливого макроекономічного та інституційного середовища, так і неналежної уваги

цих суб'єктів інфраструктури ринку цінних паперів до процесу стратегічного планування.

The article investigates the tendencies and prospects of the development of established securities market in

Ukraine in the context of transformation of the global model of operation of stock exchanges. It was noted that

initially stock exchanges were created primarily to provide cleared conditions for the conclusion and settlement

of transactions by market participants. In the modern economy, the organizers of trade in financial assets mostly

evolved into classical firms whose main goal is to maximize the benefits of their owners. The author tries to

estimate efficiency of domestic stock exchanges from two positions. First, the organizers of securities trading

are considered as institutions of market coordination, the activity of which affects the welfare of other economic

actors and the development of the economy as a whole (macro level). Secondly, they are investigated as business

units guided by private interests (micro level). On the basis of comparative analysis of national and international

markets of financial assets, the place of domestic stock exchanges in the international financial architecture is

determined. The relationship between the main segments of the established securities market of Ukraine is

disclosed and the level of competition between trade organizers in each of them is researched. The lack of strict

specialization of domestic financial stock exchanges is stated. It is noted that the polycentric system of stock

trading of financial assets in Ukraine is characterized by low level of macroeconomic efficiency. At present, it is

not able to provide adequate capitalization and liquidity of the securities market, promote redistribution of

financial resources in favor of highQperforming emitters. Using the financial statement analysis of stock exchanges
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринок цінних паперів нерідко бачиться як ідеальний

механізм стихійної взаємодії фінансових інвесторів та
емітентів, не скутих будь$якими обмеженнями. Однак
хаотичність та абсолютна свобода дій насправді є лише
позірними, позаяк ефективна координація суб'єктів
ринку ледве чи була б можлива без належно розвине$
них об'єктів інфраструктури. Невід'ємним елементом
останньої виступають фондові біржі, функціонуванню
яких чимало національних економік завдячують своїми
неодноразовими злетами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Інституційні перетворення, яких зазнала глобальна

фінансова архітектура на зламі тисячоліть, зумовили
появу чималої кількості фундаментальних та оглядових
праць, центром яких виступили питання організації
торгівлі цінними паперами. Зокрема частина дослідників
зупинили свій погляд на процесах концентрації та кон$
солідації біржових ринків, чинниках, що їх зумовили, а
також кристалізації на їхній основі провідних світових
фінансових центрів [7; 8; 21]. У низці праць [17; 19; 20]
наголошується, що модель функціонування організа$
торів торгівлі цінними паперами докорінно змінилася:
якщо з моменту зародження біржі де$факто виступали
неприбутковими структурами, єдиною метою яких було
забезпечення комфортних умов для укладання та вико$
нання угод учасниками ринку, то нині — це класичні
фірми, що прагнуть максимізувати вигоди своїх інвес$
торів.

Окремої уваги заслуговують дослідження українсь$
кого біржового ринку, чиє відставання у розвитку від
найближчих конкурентів важко не помітити. Так, І. Ре$
куненко, виокремлюючи головні чинники, які гальмують
розвиток вітчизняного організованого ринку цінних
паперів, вказує на винятково великий вплив тіньового
сектору економіки [9]. К. Калинець, розглянувши низ$
ку індикаторів ефективності національного біржового
ринку, наголошує на недостатній прозорості біржових
операцій та відсутності національної стратегії розвит$
ку фондових бірж [6]. Чимало вітчизняних науковців,
серед яких Н. Рощина, В. Товмосян та Д. Посудієвсь$
кий, поділяють точку зору, що повноцінне функціону$
вання українського ринку цінних паперів неможливе без
консолідації та модернізації організаторів біржової
торгівлі [15]. Генезис вітчизняного біржового ринку з
позицій як забезпечення загальнонаціональних потреб,
так і через призму стратегії одного з його учасників —
предмет дослідження С. Шишкова [18].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розмаїття публікацій із зазначеної проблематики в

цілому дозволяє заповнити чимало прогалин у науко$
вих уявленнях про біржові механізми координації рин$
ку цінних паперів. Однак чимало аспектів все ще потре$
бують прискіпливішої уваги. Якщо йдеться про украї$
нський фондовий ринок, то чи не найважливішим ба$
читься питання ефективності бірж як базового елемен$
та його інфраструктури в умовах технологічних, геопо$
літичних та інституційних зрушень. Пропонована стат$

of Ukraine, the assessments of their efficiency at the micro level were obtained. It has been found that the

profitability of market leaders is too low to consider their business model to be in line with current international

practice. It is concluded that unsatisfactory level of microeconomic efficiency of domestic stock exchanges is a

consequence of both unfavorable macroeconomic and institutional environment, as well as unfavorable attention

of these subjects of the securities market infrastructure to the strategic planning process.

Ключові слова: фондова біржа, ринок цінних паперів, капіталізація ринку, фінансові активи, інфраструк�
тура ринку.

Key words: stock exchange, securities market, market capitalization, financial assets, market infrastructure.

тя є спробою оцінки ефективності організаторів торгівлі
цінними паперами у двох площинах: як інститутів коор$
динації ринку, діяльність яких позначається на інших
економічних суб'єктах і, що особливо важливо, на еко$
номіці загалом (макрорівень); як суб'єктів господарю$
вання, організаційна форма яких диктує переслідуван$
ня особистого інтересу (мікрорівень).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз макроефективності фондових бірж можна
здійснити, дослідивши, якою мірою ті виконують свої
основоположні функції, а саме: забезпечення доступу
емітентів до менш лімітованих, порівняно із класичним
кредитом, фінансових ресурсів; перерозподіл останніх
на користь ефективніших корпорацій та підтримання
високого рівня ліквідності фінансових активів. Реаліза$
ція вітчизняними фондовими майданчиками першої ж
із перелічених функцій викликає обгрунтовані сумніви.
Адже розміри українського організованого фондового
ринку — досить малі: після пікового 2014 року, коли
обсяги торгівлі цінними паперами сягли майже 40%
ВВП, вони невпинно знижувалися склавши лише 7,67%
ВВП у 2019 році (табл. 1). Водночас організована торгі$
вля фінансовими активами значно поступалася позабі$
ржовому обігу, перебираючи на себе у кращому разі
трохи більше 25% угод аж до 2017 року, коли різке ско$
рочення "вуличного" ринку дозволило встановити пев$
ний паритет.

Очевидно також, що ринок, який неспроможний
забезпечити масштабну торгівлю активами, нездатний
запропонувати емітентам і належне зростання капіта$
лізації. Звісно, не йдеться про негайний вихід у світові
чи бодай регіональні лідери за цим критерієм. Досягну$
ти рівня гігантів світового біржового ринку, як наприк$
лад Нью$Йоркська фондова біржа (NYSE) з капіталіза$
цію понад 20 трлн дол. США та часткою майже 27% по$
казника, досягнутого членами Світової федерації бірж
(WFE) у 2019 році, було б складно і потужнішим, не об$
тяженим війною економікам.

Однак, українські організатори торгівлі цінними па$
перами відстають і від аналогічних інститутів країн із
постплановою економікою. Як випливає із звітності
WFE, Українська біржа за середньорічним рівнем капі$
талізації у 2019 році (0,005% рівня Нью$Йоркської фон$
дової біржі) кількаразово поступалася Будапештській,
Бухарестській (по 0,03%), Варшавській (0,18%) та Заг$
ребській (0,02%) фондовим біржам, у кращому разі в ок$
ремі періоди досягаючи результату приблизно зістав$
ного із фондовою біржею Словенії [22]. Щоправда, слід
зауважити, що Українська біржа, будучи членом WFE,
за підсумками 2019 року посіла лише третє місце за об$
сягами торгів, поступившись біржі "Перспектива"
(61,11%) та ПФТС (37,63%) — 1,26% загального обсягу.
Якщо ж взяти до уваги здобутки січня — червня 2020 ро$
ку, то її частка взагалі — мізерна (0,29%) [1; 4]. Тож по$
рівняння може видатися некоректним, але, беручи до
уваги те, що основу біржових списків складає вузьке
коло активів, власне капіталізація бачиться цілком
зіставною. Тому, із певними застереженнями, можна
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стверджувати, що залучення додаткових фінансових ре$
сурсів для розвитку шляхом емісії акцій в українських
умовах ледве чи виправдане.

Вочевидь, причина цього — не лише недоопрацюван$
ня самих організаторів торгівлі, але й специфіка вітчиз$
няного інституційного середовища. Серед іншого йдеть$
ся про помітно низьку схильність вітчизняних корпо$
рацій до розміщення титулів власності на внутрішньо$
му ринку, зумовлену низкою як об'єктивних, так і
суб'єктивних обставин. Найперше в умовах далекої від
ідеалу системи права, і передусім судочинства, ризики
втрати майна емітента у разі залучення недобросовіс$
них інвесторів непропорційно зростають. Відтак, якщо
і йдеться про додаткову емісію акцій, то значно приваб$
ливішою видається іноземна юрисдикція із потужним
захистом прав власності. Крім того, якщо навіть вдаєть$
ся убезпечити свої права у рамках чинного українсько$
го правового простору, мажоритарний власник бізнесу
може нехтувати перспективами залучення додаткових
коштів на відкритому ринку, не бажаючи розмивати
свою частку в акціонерному капіталі. Відповідно, на
акції у загальному обсязі торгів на організованому рин$
ку припадає мізерна частка. Якщо у 2010—2011 рр. опе$
рації із акціями посідали близько 30%, то у 2012—
2013 рр. — трохи менше 10%, а 2019 р. — лише 0,12%. В
той час як частка торгівлі державними облігаціями впро$
довж 2010—2019 рр. зросла більш як вдвічі — із 46,36%
до 96,81% [4]. У січні — червні 2020 року на облігації
внутрішньої державної позики України припадало
98,75% загального обсягу біржових контрактів [1].

Водночас пояснити пропорції організованого рин$
ку виключно страхом поглинання чи небажанням діли$
тися правом контролю з боку поточних власників кор$
порацій не вдасться. Адже слід брати до уваги й го$
товність сторони попиту запропонувати адекватну ціну
за пропоновані емітентами активи. Хоча фінансово$інве$
стиційний потенціал українських домогосподарств та
фінансових інститутів традиційно вважається значним
(за мірками національної економіки), кількість суб'єктів,
схильних брати на себе додаткові ризики, як випливає
із підсумків біржової діяльності, не така уже й велика.
Тому навіть сегмент корпоративних боргових зобов'я$
зань, рівень ризикованості яких, очевидно, менший за
потенційні втрати від інвестування у титули власності,

помітно відстає у розвитку. Якщо у кращі (2011—
2013) роки частка операцій з облігаціями підприємств
на вітчизняних фондових біржах сягала близько 10%,
то вже у 2017 році — 2,97%, а у 2019 році навіть впала до
2,87% [4]. З наведених вище параметрів випливає, що чи
не єдиним емітентом, хто отримує суттєву вигоду від
функціонування українських фондових бірж виступає
держава.

Слід звернути увагу також на те, що наведені вище
параметри стосуються торгівлі цінними паперами як на
первинному, так і вторинному ринках. Однак домі$
нантність останнього є безсумнівною: його частка із
96,85% у 2013 році послідовно (не беручи ледь помітно$
го зниження у 2018 році) зростала аж до досягнення
позначки 98,93% у 2019 році. За підсумками січня — черв$
ня 2020 року частка первинного сегмента організованого
ринку цінних паперів узагалі виявилася меншою за 0,1%.
Інакше кажучи фондові біржі України є радше місцем
перепродажу раніше емітованих активів, аніж інститу$
том спрощення залучення фінансового капіталу. Відтак
вкрай низькою є їхня спроможність виконувати пере$
розподільчу функцію: вторинний ринок, звісно, може
виявити переоцінені компанії, але врешті передбачає
лише перетікання коштів, отриманих від продажу ак$
тивів аутсайдерів до власників титулів власності чи бор$
гових зобов'язань емітентів$лідерів, але не до самих
емітентів. Тож ключовою функцією вітчизняних орга$
нізаторів торгівлі цінними паперами мало б залишатися
підтримання ліквідності фінансових інструментів. Од$
нак і в цьому випадку результативність важко назвати
високою.

На цю думку, наштовхує вивчення динаміки коефі$
цієнта варіації середньомісячних обсягів біржових
торгів цінними паперами. Високі його значення найчас$
тіше вказують на те, що фондовий майданчик впродовж
року лише в поодиноких випадках активно використо$
вується для купівлі$продажу активів, тоді як здебіль$
шого ігнорується учасниками ринку. Умовно можна
стверджувати, що такі організатори торгівлі забезпе$
чують "ліквідність на вимогу" для вузького кола заці$
кавлених сторін, але аж ніяк не є осередками неперерв$
ного підтримання ліквідності.

Аналізований показник для організованого ринку
цінних паперів України із позначки 0,58 у 2014 році (для

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Обсяги торгів на організаторах 
торгівлі в цілому (млрд грн) 463,43 619,7 286,21 235,41 205,79 260,87 304,97 

У % щодо ВВП 31,63 39,05 14,39 9,87 6,9 7,33 7,67 
Частка фондових бірж у 
загальному обсязі торгівлі цінними 
паперами (%) 

27,63 26,57 13,17 11,06 43,91 44,17 … 

В тому числі за організаторами торгівлі (% ВВП) 
ПАТ “Фондова біржа 
“Перспектива” 21,27 30,91 11,08 5,7 4,27 3,58 4,69 

ПАТ “Фондова біржа ПФТС” 7,52 6,04 2,67 3,93 2,16 3,16 2,89 
ПАТ “Українська біржа” 0,74 0,54 0,34 0,15 0,45 0,59 0,1 
ПрАТ “Київська міжнародна 
фондова біржа” (КМФБ) 0,8 0,63 0,18 0,07 0,0 – – 

ПрАТ “Фондова біржа 
“Універсальна” 0,89 0,8 0,03 0,01 0,01 – – 

ПАТ “Східно-Європейська 
фондова біржа” (СЄФБ) 0,07 0,08 0,07 0,0 – – – 

ПрАТ “Українська міжбанківська 
валютна біржа” (УМВБ) 0,0 0,02 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПрАТ “Українська фондова біржа” 
(УФБ) 0,23 0,03 0,02 0,0 0,0 – 0,0 

ПрАТ “Фондова біржа “Іннекс” 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ПрАТ “Українська міжнародна 
фондова біржа” (УМФБ) 0,08 0,01 0,0 – – – – 

Таблиця 1. Динаміка та структура біржової торгівлі цінними паперами в Україні

Примітка: Для забезпечення порівнянності за основу розрахунків взято ВВП без урахування окупованих територій.
Джерело: розраховано за даними: [1; 2; 4].
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останнього передвоєнного року — 0,3) поступово зни$
жувався (із розривом у 2017 році) і досяг значення 0,17.
Інакше кажучи стандартне відхилення складало менш
як 20% середньомісячних обсягів торгівлі цінними па$
перами. Не в останню чергу це зумовлено вилученням
із ринку активів емітентів, результати діяльності яких
не відповідають біржовим вимогам. Втім, набагато важ$
ливішим є факт разючих відхилень коефіцієнтів варіації
для окремих бірж від середньоринкового. Так, попри
високе значення для ринку в цілому у 2014 році, окремі
біржі демонстрували ще ширший діапазон коливань:
УМВБ — 3,43, СЄФБ — 1,87, УФБ — 1,51, Іннекс — 1,41,
ПФБ — 1,04, УМФБ — 1,91. Для окремих фондових май$
данчиків, як$от УМВБ, такий результат не є чимось не$
сподіваним з огляду на універсальний характер біржі.
Однак для більшості — це сигнал про проблематичність
виконання функції ліквідності, що не в останню чергу
спонукало частину згаданих бірж до виходу із галузі.
Щоправда і після цього окремим організаторам торгівлі
властивий широкий діапазон варіювання торгів: у 2019
році коефіцієнт варіації для УМВБ склав 0,73, а Украї$
нської біржі — 1,7, напротивагу 0,26 для ПФТС та 0,2
— біржі "Перспектива". У першому ж півріччі 2020 року
відповідні значення для усіх бірж лише зросли [1; 4].

Прикметно також, що рівень варіативності торгів
для біржового ринку загалом істотно різниться за гру$
пами фінансових інструментів. Зокрема, для акцій
вітчизняних емітентів у 2019 році він склав 0,83 (для по$
рівняння у 2014 році — 0,61), облігацій підприємств —
0,81 (0,42), інвестиційних сертифікатів — 1,41 (0,79). На$
томість, зважаючи на зростання ваги державних бор$
гових зобов'язань на вітчизняному ринку цінних паперів,
відбувається зближення параметра для сегменту ОВДП
та ринку в цілому — 0,15 та 0,64 відповідно. Інакше ка$
жучи, фінансовий інвестор може бути певний у тому,
що зможе продати чи купити фінансовий актив будь$
коли, але лише в тому разі, якщо оперує інструментами

державного боргу. В цьому контексті також дореч$
но згадати інформацію, наведену у звіті Національ$
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(НКЦПФР) за 2016 рік. Впродовж зазначеного року
лише два фінансових активи регулярно торгували$
ся впродовж 249 торговельних днів, тобто для них
коефіцієнт регулярності становив 100%. Натомість
жодного дня не торгувалися 1489 активів (з них —
838 акцій, 111 облігацій підприємств, 224 держав$
них облігації) із 1844 офіційно оголошених як такі,
що перебувають в обігу на фондових біржах, цінних
паперів [4]. У наступних звітах подібна інформація
не оприлюднювалася, що утруднює порівняльний
аналіз.

Підсумовуючи першу частину дослідження
можна висновувати, що макроефективність фондо$
вих бірж України, попри структурні трансформації,
яких зазнав ринок, була та залишається невисокою.
Але в такому разі виникають підстави припускати,
що вітчизняні організатори торгівлі цінними папе$
рами є успішнішими власне як бізнес$структури.
Адже, як зазначають експерти, націлення на сусп$
ільний інтерес найчастіше негативно позначається
на ефективності (власне, комерційній) організацій
ринкової інфраструктури [20, p. 2]. Якщо справед$
ливим є і обернене твердження, то переслідування
виключно особистого інтересу (на шкоду суспіль$
ному), мало б перетворити лідерів ринку на мегап$
рибутковий бізнес. Справді, за останній час кіль$
кість організованих майданчиків торгівлі цінними
паперами значно зменшилася: у першому півріччі
2020 року купівля та продаж фінансових активів
здійснювалася лише на чотирьох організованих
ринках, тоді як у 2013 році — десятьох. Тож може
скластися враження, що внаслідок жорсткої кон$
куренції залишилися лише найефективніші суб'єкти
ринку, котрі потенційно спроможні забезпечити

власникам високі фінансові результати, вдаючись до об$
меження конкуренції.

Однак насправді фінансові успіхи навіть лідерів рин$
ку далекі від сподіваних, попри загалом прийнятну ди$
наміку співвідношень "обсяги торгів — активи" та "об$
сяги торгів — операційні витрати" (табл. 2). Як фондові
біржі$лідери — ПФТС та "Перспектива", так і $аутсай$
дери — Українська біржа та біржі, які не здійснювали
торгівлю цінними паперами, продовжуючи функціону$
вати як продуценти суміжних послуг, за підсумками
2019 року (біржа "Іннекс" — дев'яти місяців) зафіксу$
вали збитки чи прибутковість на рівні, близькому до
нуля. Зазначені результати можна було б вважати за$
кономірними, зважаючи на вже згадуване вище звужен$
ня біржового ринку порівняно із 2013—2014 рр. Однак
у 2018—2020 рр. номінальна вартість укладених на фон$
дових біржах контрактів зростала (на 26,76 та 16,9%
відповідно). Крім того, як з'ясовано вище, з ринку де$
факто пішли кілька бірж, тож загострення конкуренції,
викликане нетривалим звуженням сектору, компенсу$
валося концентрацією торгів учасниками, що залиши$
лися. Врешті, навіть у довоєнному 2013 році рента$
бельність власного капіталу фондових бірж України
залишала бажати кращого: більш як 2% прибутковості
досягали ПФТС (23,78% ринку), КМБФ (2,54%) та
УМФБ (0,26%). Тоді як Українська біржа (2,35%) та УФБ
(0,72%) фіксували збитки. Прикметно також, що біржа
"Перспектива" — незмінний лідер із 2012 року — жод$
ного разу не досягала рентабельності власного капіта$
лу, вищої за чверть процента.

Звісно, можна було б припустити, що концентрація
ринкової влади у секторі організованої торгівлі цінни$
ми паперами врешті досягла фінальної стадії, тож ліде$
ри ринку у найближчій перспективі отримуватимуть
вигоди від ефекту масштабу, залишивши дрібним кон$
курентам вузькі ніші. Таке припущення має право на
існування, але не цілком підтверджується статистични$
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2017 рік 
Перспектива 0,083 98,75 2385,13 56955,75
ПФТС 1,533 69,35 1168,88 5009,17 
Українська біржа -9,722 81,24 313,33 1157,62 
КМФБ 0,428 95,27 2,52 82,0 
УМВБ -0,587 49,02 0 0 
УФБ -3,932 11,83 0,07 0,36 
Іннекс 1,966 98,85 9,53 156,37 

2018 рік 
Перспектива 0,09 99,38 2515,96 53207,26
ПФТС 3,184 65,49 2003,94 7639,75 
Українська біржа -7,141 90,42 569,82 1876,26 
КМФБ -2,649 94,56 - - 
УМВБ -0,061 50,95 0,31 6,0 
УФБ 1,265 12,53 - - 
Іннекс 0,279 0,0 0,03 0,52 

2019 рік 
Перспектива 0,009 99,38 3660,39 92167,77
ПФТС -11,97 53,69 2367,05 10526,32
Українська біржа -36,615 95,39 171,37 596,21 
КМФБ -2,504 94,56 0 0 
УМВБ -1,185 52,77 0,04 0,63 
УФБ -1,552 45,39 0 0 
Іннекс (9 місяців) -2,701 19,35 0 0 

Таблиця 2. Фінансово;економічні результати функціонування
фондових бірж в Україні у 2017—2019 рр.

Джерело: розраховано за даними: [3; 5; 10—14; 16].
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ми даними. Так, у сегменті торгівлі державними обліга$
ціями України сукупні позиції бірж "Перспектива" та
ПФТС вже тривалий час залишаються практично непо$
хитними, а структурні зрушення зводяться здебільшо$
го до суперництва між згаданими майданчиками. Лише
Українська біржа у 2017—2018 рр. спромоглася по$
мітним чином втрутитися у змагання між лідерами. На$
томість ще у 2018 році у сегменті акцій були присутніми
п'ять бірж з очевидною домінантою Української біржі
та ПФТС (табл. 3). Уже через рік сегмент опановували
лише три біржі, причому лідери помінялися місцями,
майже відтворивши картину 2017 року. На організова$
ному ринку корпоративних облігацій трійка лідерів за$
лишається незмінною із 2017 року (до цього конкурен$
ція виглядала гострішою через більш$менш успішні
спроби КМФБ та, частково, СЄФБ), але без чітко ок$
ресленої динаміки і структури. Ринок деривативів —
найменш стабільний за структурою: від жорсткого су$
перництва між біржею "Перспектива" (лідер 2014—2015
рр.) та Українською біржею (2016—2018 рр.) до прак$
тично повної монополії першої у 2019 році. Що ж сто$
сується ринку інвестиційних сертифікатів, то він може
слугувати чудовою ілюстрацією хиткого становища до$
мінантної біржі у сегменті, залежному від решти ринку.
Якщо КМБФ переконливо утримувала першу позицію у
2014 та 2016 роках, то "Перспектива" — у 2015 році,
Українська біржа — у 2017 році, а ПФТС — 2018—
2019 рр.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що лідери рин$
ку активно борються за найбільший його сегмент — ри$
нок ОВДП, ситуативно намагаючись заробляти (чи бо$
дай зробити заявку на майбутні заробітки) в інших сег$
ментах. Решта ж учасників ринку присутні радше сим$
волічно, оскільки не можуть (не змогли) закріпитися в
окремо узятій ніші.

Варто звернути увагу на ще один цікавий аспект
функціонування вітчизняних фондових бірж: для
більшості з них рівень зношеності основних засобів нині
складає від більш як 50% до понад 90%. Безперечно
організація торгівлі цінними паперами — досить спе$
цифічний вид послуг, тож нематеріальні активи та
людські ресурси мають більшу вагу, аніж фізичний ка$
пітал. а проте важко сподіватися, що бізнес$одиниці із
зношеними основними засобами справді націлені на три$
валу перспективу. До того ж є запитання і щодо моти$

вації праці персоналу фондових бірж. Як можна судити
із звітності організаторів торгівлі цінними паперами,
річний обсяг витрат на оплату праці одного працівника
коливався від 261,35 тис. грн (ПФТС) до 57,7 тис. ("Пер$
спектива"; це навіть менше, аніж у КМФБ — 60 тис. грн).
При цьому в середньому за статистичною групою
"Фінансова та страхова діяльність" середньорічна опла$
та праці у 2019 році сягала близько 230 тис. грн. Тобто
для персоналу робота на вітчизняні фондові біржі, ймо$
вірно, не виступала головною формою доходу.

ВИСНОВКИ
Як можна судити із викладеного вище, фондові біржі

України наразі неспроможні забезпечити належний
рівень ефективності як на макро$, так і мікрорівні. Хоча
роль зовнішнього (макроекономічного та інституційно$
го) середовища в цьому разі — чимала, не слід скидати з
рахунку й непослідовність та відсутність повноцінних
стратегій розвитку самих організаторів торгівлі цінни$
ми паперами. Попри те, що їхня результативність без$
посередньо залежить від здатності творити та розвива$
ти нові сегменти ринку, а згодом отримувати вигоди від
його консолідації, вони продовжують змагання за вже
сформований вузький сегмент. Попри деякі структурні
зрушення, біржовий обіг цінних паперів все ж зали$
шається надто слабким, що з урахуванням змарновано$
го вітчизняними фондовими майданчиками часу, ймові$
рно, унеможливить формування конкурентного бодай
у локальному європейському вимірі організованого рин$
ку цінних паперів.
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Метою дослідження є оцінка витрат на дослідження та розробки у розрізі галузей промисловості та

визначення перспективних для країни напрямів наукової та науковоQтехнічної діяльності. Методи доQ

слідження: структурний, кореляційний та графічний аналіз. Здійснено рейтингування галузей промисQ

ловості в залежності від частки їх витрат на дослідження та розробки в відповідних витратах промислоQ

вості та за показником витрат на дослідження та розробки в випуску галузі. Здійснено позиціонування

галузей промисловості України в площині координат "частка витрат на дослідження та розробки галуQ

зей промисловості — частка валова додана вартість галузей промисловості" та в площині координат "чаQ

стка витрат на дослідження та розробки в випуску — частка ВДВ в випуску". Рекомендовано підвищуваQ

ти рівень витрат на дослідження та розробки в галузях, які в світі визначені як високотехнологічні, тоді

як зростання цих витрат у сільському, лісовому та рибному господарстві, попри значний внесок галузі в

ВДВ промисловості України будуть менш ефективними.

The purpose of the research is to assess the cost of R&D in the context of industries and to identify promising

areas of scientific and technical activities for the country. Methods of research: structural, correlation and

graphical analysis. The analysis of the structure of R&D costs in the industry showed that the largest share

belongs to the production of basic pharmaceutical products and pharmaceuticals — 46.05%. Rating assessments

of industries depending on their share of R&D costs in the relevant industry costs and on the indicator of R&D

costs in the industry output have been carried out. The assessment of industries in Ukraine in terms of coordinates

"share of R&D spending in the industry — the share of gross value added by industries" showed that the production

of essential pharmaceutical products and pharmaceuticals, having significant spending on research and

development provides only 1.28% of gross value added industry, while agriculture, forestry and fisheries, having

the corresponding spending at the level of 6.36%, provide 36.60% of GVA industry. It has been determined that,

although R&D spending is increasing in most industries, its share in output only for essential pharmaceutical

products and pharmaceuticals exceeds 3%. Positioning of branches of industry in the coordinate plane "share of

expenses for research and development in release — share of GVA in release" has shown that only manufacture

of the basic pharmaceutical products and pharmaceuticals have, both high expenses for research and

development, and considerable frequent gross added value in release. The correlation analysis of R&D costs and

gross and value added by individual industries showed a high correlation between these indicators. Thus, the

increase in expenditures on R&D will lead to the increase in their gross value added. The conducted research
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зростання масштабів наукових досліджень та роз$

робок у багатьох країнах світу обумовлюють їх еконо$
мічний розвиток лиш у тому випадку, якщо вони є скла$
довою частиною інноваційного процесу та їх результа$
ти можуть бути доведені до промислового застосуван$
ня. Створення на базі результатів наукової та науково$
технічної діяльності (ННТД) нових технологій та нових
видів продукції формує нові глобальні ринки. Збільшен$
ня витрат на дослідження та розробки в реальному сек$
торі є визначальним фактором економічного зростан$
ня, оскільки сприяє підвищенню конкурентоспромож$
ності країни. Підвищення значення високотехнологіч$
них і наукомістких виробництв для економічного роз$
витку країн світу викликає обмеженість традиційних
ресурсів та необхідність більш ефективного використан$
ня ресурсної бази за впровадження нових, у тому числі
"зелених" технологій, розширення і створення нових
ринків збуту, підвищення продуктивності праці, ство$
рення мультиплікативного ефекту від результатів ННТД
у високотехнологічній і наукомісткої продукції та при$
скорення розвитку інших секторів економіки. Але, як
показує аналіз ННТД, в Україні [1; 2] останнім часом
складуються суттєве погіршення стану наукової сфери
в країні, яке пов'язано зі зменшенням кількості науко$
вих організацій та чисельності дослідників, фінансуван$
ня досліджень та розробок, низьким рівнем впровад$
ження результатів наукової діяльності та інноваційної
активності підприємств. Водночас відмічається, що пе$
рехід України до інноваційної моделі розвитку та підви$
щення її глобальної конкурентоспроможності можли$
вий тільки за умови розвитку високотехнологічного та
наукоміського виробництва [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням актуальності розвитку, класифікації та

аналізу наукоміського і високотехнологічного вироб$
ництва присвячені дослідження багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених, а саме: Л. Антонюка, Д. Воркса,
О. Васильєва, Т. Данька, М. Джорджа, В. Геєця, А. За$
цепіна, Н. Краснокутської, О. Саліхової, М. Кизима,
І. Матюшенка, Е. Пешиної, В. Семиноженка [4—9] та
ін. У роботах цих авторів глибоко розкриваються теми
визначення сутності технологічного та наукоміського
виробництва, розвитку відповідних промислових
підприємств, експорту високотехнологічної продукції,
проблем, які пов'язані з розвитком високотехнологіч$
них галузей економіки, але вкладу наукової та науко$
во$технічної діяльності в розвиток цих галузей еконо$
міки не було приділено достатньо уваги. Тому визначен$
ню обсягів фінансування досліджень на розробок у
різних секторах економіки необхідно приділити особ$
ливу увагу під час оцінки наукової та науково$техніч$
ної діяльності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є оцінка витрат на досліджен$

ня та розробки у розрізі галузей економіки України та
визначення перспективних для країни напрямів науко$
вої та науково$технічної діяльності.

allows recommending an increase in research and development costs in industries that are globally defined as

highQtech, while the growth of these costs in agriculture, forestry and fisheries, despite the significant contribution

of the industry to the Ukrainian GDP, will be less effective.

Ключові слова: витрати на дослідження та розробки, високотехнологічні галузі, наукомісткість, валова
додана вартість.

Key words: research and development costs, high�tech industries, science intensity, gross value added.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ще з 30$их років XX ст. почалося вивчення впливу
науково$технічного прогресу (НТП) на економіку країн
світу. Дослідження показали, що використання резуль$
татів ННТД мають різний вплив на розвиток окремих
галузей економіки та стійко локалізуються в групі так
званих високотехнологічних або наукомістких галузей.
Також визначалося, що для розвитку більшої частини
високотехнологічних та наукомістких виробництв не$
обхідно істотне збільшення рівню витрат на досліджен$
ня та розробки [10].

Перелік високотехнологічних і наукомістких сек$
торів, галузей та продуктів змінюється внаслідок НТП.
Ідентифікація високотехнологічності та наукомісткості
згідно з Євростатом [11; 12] здійснються на основі трьох
підходів:

1. Секторальний або галузевий підхід, який вклю$
чає дві класифікації:

— класифікація високотехнологічних галузей про$
мисловості (високотехнологічні, среднетехнологічні,
средненізкотехнологічні та низькотехнологічні галузі
економіки), критерієм якої виступає інтенсивність ви$
користання наукових розробок у процесі виробництва
та наукомістких послуг (наукомісткі та менш нау$
комісткі послуги), критерієм якої виступає рівень інтен$
сивності використання знань. Високотехнологічними
галузями вважаються ті, в яких показник наукомісткості
(відношення витрат на дослідження та розробки до об$
сягу виробництва) перевищує 4,5—5,0%, а високонау$
комісткими галузями ті, в яких ця частка є вищою 10%
[12].

— класифікація за питомою вагою робочої сили
вищої кваліфікації (5$го і 6$го рівнів Міжнародної стан$
дартної класифікації освіти) в економічній діяльності по
відношенню до загальної чисельності зайнятих. Мето$
дологія виділяє: наукомістку діяльність та наукомістку
діяльність бізнес$промисловості, критерієм віднесення
до якої є кількість висококваліфікованих працівників
понад 33% у загальній чисельності зайнятих.

2. Продуктовий підхід, якій базується на стандарт$
ної міжнародної торгової класифікації ООН (Standard
International Trade Classification) та визначенні науко$
місткості кінцевого продукту. Список високотехноло$
гічної продукції включає: авіаційно$космічну, комп'ю$
терно$офісну техніку, електроніку та зв'язок (телеко$
мунікації), фармацевтичну, хімічну продукцію, наукові
прилади та інструменти, електричні машини, неелект$
ричну техніку і озброєння.

3. Патентний підхід виділяє високотехнологічні па$
тенти, класифіковані на основі Міжнародної патентної
класифікації.

У цьому досліджені будуть розглядатися тільки га$
лузі промисловості — сільськогосподарська, добувна та
переробна.

Так, як показав аналіз структури витрат, у 2018 р.
на дослідження та розробки [13] з сільськогосподарсь$
кої, добувної та переробної промисловості найбільша
частка належить виробництву основних фармацевтич$
них продуктів і фармацевтичних препаратів — 46,05%,
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добування металевих руд, інших корисних копалин та
розроблення кар'єрів; надання допоміжних послуг у
сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів —
6,97%, сільське, лісове та рибне господарство — 6,39%,
добування кам'яного та бурого вугілля — 5,89%, добу$
вання сирої нафти та природного газу — 5,63%. Частка
інших галузей промисловості не перевищує 5% (середній
рівень за галузями, що були досліджені). Рейтинг галу$
зей економіки в залежності від частки їх витрат на дос$
лідження та розробки наведено на рисунку 1.

Аналіз динаміки витрат на дослідження та розроб$
ки за основними галузями економіки показав їх зрос$
тання. Так, за період 2013—2018 рр. середній темп зро$
стання витрат на дослідження та розробки склав 1,56, а
саме: в галузі добування металевих руд, інших корис$
них опалин та розроблення кар'єрів; надання допоміж$
них послуг у сфері добувної промисловості та розроб$
лення кар'єрів темп зростання витрат на дослідження
та розробки складає 2,08, в галузі добування кам'яного
та бурого вугілля — 1,94, у галузі добування сирої на$
фти та природного газу — 1,92, у галузі виробництва
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів —
1,91, у галузі виробництва комп'ютерів, електронної та
оптичної продукції — 1,90, у металургійному вироб$
ництві — 1,78, у галузі виробництва коксу та коксопро$
дуктів — 1,78, у галузі виробництва іншої неметалевої
мінеральної продукції — 1,75, у виробництві готових
металевих виробів, крім машин і устаткування — 1,72, у

виробництві основних фармацевтичних продуктів і фар$
мацевтичних препаратів — 1,71, у галузі виробництва де$
ревини, паперу; поліграфічна діяльність та тиражуван$
ня — 1,63, у галузі виробництва машин і устаткування,
не віднесених до інших угруповань — 1,58, у виробництві
інших транспортних засобів — 1,36, в галузі виробниц$
тва хімічних речовин і хімічної продукції — 1,58, у га$
лузі виробництва гумових і пластмасових виробів — 1,50,
у виробництві електричного устаткування — 1,33, у га$
лузі виробництва харчових продуктів; напоїв та тютю$
нових виробів — 1,19, у сільському, лісовому та рибно$
му господарствах — 1,04, текстильному виробництві, ви$
робництві одягу, шкіри та інших матеріалів — 0,75.

Важливим для оцінки впливу галузей економіки є
показник валової доданої вартості (ВДВ), який харак$
теризує вклад окремих галузей в ВВП країни. Дослід$
ження структури ВДВ за окремими галузями промис$
ловості України за даними 2018 р. [13] показав, що
найбільш суттєвим є вклад сільського, лісового та риб$
ного господарства, який дорівнює 36,60%. Частка вироб$
ництва харчових продуктів; напоїв та тютюнових ви$
робів складає 11,21%, добування сирої нафти та природ$
ного газу — 10,6%, добування металевих руд, інших ко$
рисних копалин та розроблення кар'єрів; надання до$
поміжних послуг у сфері добувної промисловості та
розроблення кар'єрів — 8,47%, металургійне виробницт$
во — 6,98%. Вклад інших галузей промисловості не пе$
ревищує 4,76% (середній рівень за галузями, які було

Рис. 1. Рейтинг галузей економіки в залежності від частки їх витрат на дослідження та розробки

Джерело: розраховано автором за [13].
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досліджено). Так, вклад у структуру ВДВ виробництва
основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів, галузі, яка має значно більші витрати на дос$
лідження та розробки у порівнянні з іншими галузями
промисловості, дорівнює 1,28%.

Розрахунок коефіцієнту кореляції Пірсона між по$
казниками частка витрат на дослідження та розробки
та частка в ВДВ галузей промисловості показав
відсутність кореляційного зв'язку між цими показника$
ми (0,024). Відсутність кореляційного зв'язку між про$
аналізованими показниками дає змогу здійснити пози$
ціонування галузей промисловості в квадрантах матриці
в площині координат "частка витрат на дослідження та
розробки галузей промисловості — частка ВДВ галузей
промисловості" (табл. 1).

Матриця позиціонування галузей промисловості в
площині координат "частка витрат на дослідження та
розробки галузей промисловості — частка ВДВ галу$
зей промисловості" у 2018 р. складається з чотирьох
квадрантів: I — "частка витрат на дослідження та роз$
робки галузей промисловості нижче середнього рівня —
частка ВДВ галузей промисловості нижче середньо$
го рівня"; II — "частка витрат на дослідження та роз$
робки галузей промисловості вище середнього рівня —
частка ВДВ галузей промисловості нижче середнього
рівня"; III — "частка витрат на дослідження та розроб$
ки галузей промисловості нижче середнього рівня —
частка ВДВ галузей промисловості вище середнього

рівня"; IV — "частка витрат на дослідження та розроб$
ки галузей промисловості вище середнього рівня — час$
тка ВДВ галузей промисловості вище середнього рівня".

Як видно з таблиці 1, до квадранта I матриці відне$
сено більшість галузей промисловості України, а саме:
виробництво готових металевих виробів, крім машин і
устаткування; виробництво машин і устатковання, не
віднесених до інших угруповань; виробництво дереви$
ни, паперу; поліграфічна діяльність та тиражування; ви$
робництво хімічних речовин і хімічної продукції; вироб$
ництво інших транспортних засобів; виробництво авто$
транспортних засобів, причепів і напівпричепів; вироб$
ництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;
виробництво коксу та коксопродуктів; виробництво
іншої неметалевої мінеральної продукції; виробництво
електричного устаткування; виробництво меблів; іншої
продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування; ви$
робництво гумових і пластмасових виробів; текстильне
виробництво, виробництво одягу, шкіри та інших мате$
ріалів; виробництво продуктів нафтоперероблення. До
квадранта II матриці віднесено дві галузі промисловості,
а саме: виробництво основних фармацевтичних про$
дуктів і фармацевтичних препаратів; добування кам'я$
ного та бурого вугілля. До квадранта ІІІ матриці включе$
но також дві галузі промисловості України, а саме: ви$
робництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових ви$
робів; металургійне виробництво. До квадранта ІV мат$
риці увійшло три галузі промисловості України, а саме:

Таблиця 1. Матриця позиціонування галузей промисловості в квадрантах матриці
в площині координат "частка витрат на дослідження та розробки галузей промисловості — частка ВДВ галузей

промисловості" у 2018 р.

Джерело: розраховано, сформовано автором за [13].

Частка  витрат на дослідження та розробки галузей промисловості Показник Нижче середнього рівня (5,00%) Вище середнього рівня (5,00%) 
Вище 
середнього 
рівня (4,76%) 

Виробництво харчових продуктів; напоїв та 
тютюнових виробів (2,78%/11,21%). 
Металургійне виробництво (1,95%/6,98%) 

Добування металевих руд, інших 
рисних копалин та розроблення 
кар'єрів; надання допоміжних 
послуг у сфері добувної 
промисловості та розроблення 
кар'єрів (6,97%/8,47%). 
Сільське, лісове та рибне 
господарство (6,36%, 36,60%). 
Добування сирої нафти та 
природного газу (5,63%/10,06%) 

Ч
ас
тк
а 
ВД

В 
га
лу
зе
й 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і 

Нижче 
середнього 
рівня (4,76%) 

Виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування (4,95%/1,71%). 
Виробництво машин і устаткування, не 
віднесених до інших угруповань 
(3,54%/2,40%). 
Виробництво деревини, паперу; поліграфічна 
діяльність та тиражування (3,36%/2,89%). 
Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції (2,49%/1,03%). 
Виробництво інших транспортних засобів 
(2,02%/1,99%). 
Виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів (1,84%/0,83%). 
Виробництво комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції (1,77%/0,56%). 
Виробництво коксу та коксопродуктів 
(1,3%/0,59%). 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції (1,19%/1,92%). 
Виробництво електричного устаткування 
(0,61%/1,42%). 
Виробництво меблів; іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устаткування 
(0,58%/3,175). 
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів (0,54%/0,99%). 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри та інших матеріалів (0,18%/1,98%). 
Виробництво продуктів нафтоперероблення 
(0,00%/0,81%) 

Виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 
(46,05%/1,28%). 
Добування кам'яного та бурого 
вугілля (5,89%/3,17%) 
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добування металевих руд, інших корисних копалин та
розроблення кар'єрів; надання допоміжних послуг у
сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів;
сільське, лісове та рибне господарство; добування сирої
нафти та природного газу.

Проведене дослідження є важливим для визначен$
ня галузей реального сектору, які мають значний влив
на економічне зростання країни. Так, наприклад, галузь
сільського, лісового та рибного господарства забезпе$

чуючи вклад у ВДВ на рівні 36,60%, за рахунок підви$
щення продуктивності праці шляхом впровадження ре$
зультатів наукової та науково$дослідної діяльності змо$
жу вплинути на збільшення ВДВ країни та ВВП країни.
Це обумовлює необхідність визначення цього напряму,
як пріоритетного напряму в науковій та науково$
технічній діяльності.

Найважливішим показником оцінки наукомісткості
та технологічності продукції є показник, що характе$

Рис. 2. Рейтинг галузей промисловості за показником витрат на дослідження
та розробки в випуску

Джерело: розраховано автором за [13].

Рис. 3. Динаміка частки витрат на дослідження та розробки в випуску в галузі виробництва основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів за період 2013—2018 рр.

Джерело: розраховано автором за [13].
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ризує частку витрат на дослідження та розробки в ви$
пуску окремих галузей економіки. Дослідження галу$
зей економіки України за цим показником показало, що
тільки в галузі виробництва основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів він в 2018 р. пе$
ревищує 3%. Рейтинг галузей промисловості за показ$
ником витрат на дослідження та розробки в випуску на$
ведено на рис. 2.

Виробництво основних фармацевтичних продуктів
і фармацевтичних препаратів в світі відносять до висо$
котехнологічних галузей економіки. В Україні спосте$
рігається зростання частки витрат на дослідження та
розробки в випуску в цій галузі за період 2013—2018 рр.,
але рівень витрат у випуску, який демонструє ця галузь
ще не знаходиться на рівні провідних високотехнологі$
чних країн світу. Динаміка частки витрат на досліджен$
ня та розробки в випуску в галузі виробництва основ$
них фармацевтичних продуктів і фармацевтичних пре$
паратів за період 2013—2018 рр. наведена на рисунку 3.

Важливим показником оцінки ефективності галузей
економіки є частка валової доданої вартості в випуску.
Розрахунок коефіцієнту кореляції Пірсона між показ$
никами частка витрат на дослідження та розробки та ча$
стка в випуску галузей промисловості показав від$
сутність кореляційного зв'язку між цими показниками
(0,041). Відсутність кореляційного зв'язку між проана$
лізованими показниками дає змогу здійснити позиціо$
нування галузей промисловості в квадрантах матриці в
площині координат "частка витрат на дослідження та
розробки в випуску — частка ВДВ в випуску" (табл. 2).

Матриця позиціонування галузей промисловості в
площині координат "частка витрат на дослідження та
розробки в випуску — частка ВДВ в випуску" у 2018 р.
складається з чотирьох квадрантів: I — "частка витрат
на дослідження та розробки у випуску нижче 3% — ча$
стка ВДВ галузей промисловості нижче 30%"; II — "ча$

стка витрат на дослідження та розробки в випуску вище
3% — частка ВДВ у випуску нижче 30%"; III — "частка
витрат на дослідження та розробки в випуску нижче 3%
— частка ВДВ у випуску вище 30%"; IV — "частка ви$
трат на дослідження та розробки в випуску вище 3% —
частка ВДВ у випуску вище 30%".

Як видно з табл. 2, до квадранта I матриці віднесено
більшість галузей промисловості України, а саме: вироб$
ництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції,
виробництво електричного устаткування, виробництво
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, ви$
робництво готових металевих виробів, крім машин і устат$
кування, виробництво деревини, паперу; поліграфічна
діяльність та тиражування, виробництво харчових про$
дуктів; напоїв та тютюнових виробів, виробництво іншої
неметалевої мінеральної продукції, металургійне вироб$
ництво, виробництво гумових і пластмасових виробів, ви$
робництво хімічних речовині хімічної продукції, вироб$
ництво коксу та коксопродуктів. До квадранта II матриці
не віднесено жодної галузі економіки, що дає змогу зро$
бити висновок, що значні витрати на дослідження та роз$
робки в випуску, що перевищують 3% від забезпечують
високий відсоток валової доданої вартості. До квадран$
та ІІІ матриці включено сім галузей промисловості Ук$
раїни, а саме: добування сирої нафти та природного газу,
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та
інших матеріалів, добування металевих руд, інших корис$
них копалин та розроблення кар'єрів; надання допоміж$
них послуг у сфері добувної промисловості та розроб$
лення кар'єрів, сільське, лісове та рибне господарство,
добування кам'яного та бурого вугілля, виробництво
інших транспортних засобів, виробництво машин і устат$
кування, не віднесених до інших угруповань. До квадранта
ІV матриці увійшла тільки одна галузь промисловості —
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фар$
мацевтичних препаратів.

Таблиця 2. Матриця позиціонування виробничих галузей України
в квадрантах матриці в площині координат "Частка витрат

на дослідження та розробки в випуску — Частка валової доданої вартості в випуску" в 2018 р.

Джерело: розраховано та сформовано автором за [13].

Частка витрат на дослідження та розробки в випуску, % Показник Нижче 3% Вище  3% 
Вище 30 % Добування сирої нафти та природного газу. 

Текстильне виробництво, виробництво. 
одягу, шкіри та інших матеріалів. 
Добування металевих руд, інших корисних 
копалин та розроблення кар'єрів;надання 
допоміжних послуг у сфері добувної 
промисловості та розроблення кар'єрів. 
Сільське, лісове та рибне господарство. 
Добування кам'яного та бурого вугілля. 
Виробництво інших транспортних засобів. 
Виробництво машин і устаткування, не 
віднесених до інших угруповань 

Виробництво 
основних 
фармацевтичних 
продуктів і 
фармацевтичних 
препаратів 

Ча
ст
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 в
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ої
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ої
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і в
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ку
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Нижче 30 % Виробництво комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції. 
Виробництво електричного устаткування. 
Виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів. 
Виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування. 
Виробництво деревини, паперу; 
поліграфічна діяльність та тиражування. 
Виробництво харчових продуктів; напоїв 
та тютюнових виробів. 
Виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції. 
Металургійне виробництво. 
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів. 
Виробництво хімічних речовині хімічної 
продукції. 
Виробництво коксу та коксопродуктів 
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Важливість для окремих галузей промисловості
підвищення витрат на дослідження та розробки для за$
безпечення зростання валової доданої вартості можли$
во дослідити на основі оцінки кореляційного зв'язку між
цими показниками. Так, розрахунок коефіцієнту коре$
ляції Пірсона за даними 2013—2018 рр. показав дуже
значний позитивний вплив витрат на дослідження та роз$
робки для таких галузей, як: виробництво основних фар$
мацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів —
0,971, виробництво комп'ютерів, електронної та оптич$
ної продукції — 0,949, виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устаткування — 0,913, металургій$
не виробництво — 0,9; значний позитивний вплив: вироб$
ництво хімічних речовин і хімічної продукції — 0,875, ви$
робництво деревини, паперу; поліграфічна діяльність та
тиражування — 0,874, виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції — 0,869, виробництво машин і ус$
таткування, не віднесених до інших угруповань — 0,866,
виробництво автотранспортних засобів, причепів і на$
півпричепів — 0,865, виробництво харчових продуктів;
напоїв та тютюнових виробів — 0,855, добування мета$
левих руд, інших корисних копалин та розроблення
кар'єрів; надання допоміжних послуг у сфері добувної
промисловості та розроблення кар'єрів — 0,846, вироб$
ництво гумових і пластмасових виробів — 0,837, добуван$
ня сирої нафти та природного газу — 0,785, виробницт$
во коксу та коксопродуктів — 0,77, добування кам'яного
та бурого вугілля — 0,753, виробництво електричного ус$
таткування — 0,713; слабкий позитивний вплив: сільське,
лісове та рибне господарство — 0,222; слабкий негатив$
ний вплив: виробництво інших транспортних засобів — $
0,328, текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри
та інших матеріалів — $0,389.

Таким чином, можна зробити висновок, що для
більшості галузей промисловості збільшення витрат на
дослідження та розробки призведуть до збільшення їх
валової доданої вартості. Це стосується таких галузей,
як виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів; виробництво комп'ютерів,
електронної та оптичної продукції; виробництво гото$
вих металевих виробів, крім машин і устаткування; ви$
робництво хімічних речовин і хімічної продукції та ін.
Але, як показав аналіз, рівень витрат на дослідження та
розробки в сільському, лісовому та рибному госпо$
дарстві мають слабкий вплив на ВДВ галузі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у результаті проведеного досліджен$

ня можна відзначити таке:
1. Проведений аналіз структури витрат у 2018 р. на

дослідження та розробки в промисловості найбільша ча$
стка належить виробництву основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів — 46,05%.

2. Оцінка галузей промисловості України в площині
координат "частка витрат на дослідження та розробки
галузей промисловості — частка валова додана вартість
галузей промисловості" у 2018 р. показала, що вироб$
ництво основних фармацевтичних продуктів і фармацев$
тичних препаратів маючи значні витрати на досліджен$
ня та розробки забезпечує тільки 1,28% у валової дода$
ної вартості промисловості, тоді як сільське, лісове та
рибне господарство маючи відповідні витрати на рівні
6,36% забезпечують 36,60% ВДВ промисловості.

3. Попри те, що витрати на дослідження та розроб$
ки в більшості галузей промисловості зростають за пе$
ріод 2013—2018 рр., частка витрат на дослідження та
розробки в випуску тільки в галузі виробництва основ$
них фармацевтичних продуктів і фармацевтичних пре$
паратів він у 2018 р. перевищує 3%. Виробництво основ$
них фармацевтичних продуктів і фармацевтичних пре$
паратів у світі відносять до високотехнологічних галу$
зей економіки, але рівень витрат у випуску, який демон$
струє ця галузь ще не знаходиться на рівні провідних
високотехнологічних країн світу.

4. Позиціонування галузей промисловості в пло$
щині координат "частка витрат на дослідження та роз$
робки в випуску — частка ВДВ у випуску" у 2018 р. по$
казало, що тільки виробництво основних фармацевтич$
них продуктів і фармацевтичних препаратів мають, як
високі витрати на дослідження та розробки так й знач$
ну часту валової доданої вартості в випуску. Інші галузі
промисловості, які за класифікацією Евростат відносять
до високотехнологічних галузей промисловості, на$
приклад, виробництво комп'ютерів, електронної та
оптичної продукції та виробництво електричного устат$
кування мають незначну частку витрат на дослідження
та розробки в випуску та ВДВ нижче ніж 30%.

5. Проведений кореляційний аналіз окремих галу$
зей промисловості за показниками витрат на досліджен$
ня та розробки й валової доданої вартості показав ви$
сокий кореляційний зв'язок між цими показниками.
Таким чином, збільшення витрат на дослідження та роз$
робки призведуть до збільшення їх валової доданої вар$
тості. Особливо це стосується галузей, які у всьому світі
відносять до високотехнологічних.

6. Таким чином, проведене дослідження дає змогу ре$
комендувати підвищувати рівень витрат на дослідження та
розробки в галузях, які в світі визначені як високотехно$
логічні, тоді як зростання цих витрат у сільському, лісово$
му та рибному господарстві, попри значний внесок галузі в
ВДВ промисловості України будуть менш ефективними.
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CERTAIN ASPECTS OF BROKERAGE ACTIVITY IN THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

У статті розглянуто сутність та види брокерської діяльності на фінансовому ринку України. ДослідQ

жено такі види брокерської діяльності: брокерська діяльність на ринку цінних паперів, брокерська

діяльність на страховому ринку, кредитний брокеридж та брокерська діяльність на валютному ринку

через призму чинного законодавства. Авторами проаналізовано особливості регулювання та контролю з

боку органів виконавчої влади кожного виду брокерської діяльності на вітчизняному фінансовому ринQ

ку. Здійснено статистичний аналіз брокерської діяльності на ринку цінних паперів та страховому ринку.

Розглянуто нові зміни в законодавстві щодо регулювання брокерської діяльності, які здійснюються з

метою його імплементації до вимог європейського законодавства. Показано основні функції брокерів, а

також окреслено переваги та недоліки співпраці з брокерами на фінансовому ринку. Обгрунтовано поQ

требу в реформуванні ринку брокерської діяльності в Україні та запропоновано розробити доктринальQ

ну модель проєкту Програми розвитку ринку посередницьких послуг України на середньострокову перQ

спективу, яка має бути стратегічно вивіреною та грунтуватися на цілісній інтегративній моделі системи

принципів правової держави й галузевих правових засадах, одним із компонентів котрої повинен стати

вектор розвитку вітчизняного ринку посередницьких послуг з відповідними затвердженими фінансовиQ

ми індикаторами.

The article describes the essence and types of brokerage activities in the financial market of Ukraine. The

interpretation of the concept "brokerage activity" is shown in the works of Ukrainian scientists. Such types of

brokerage activities as brokerage activities in the securities market, brokerage activities in the insurance market,

credit brokerage and brokerage activities in the foreign exchange market are studied through the prism of current

legislation. The features of regulation and control by the executive authorities of each type of brokerage activity

in the domestic financial market are analyzed. A new concept of regulating the insurance intermediaries activities

in the insurance market is considered, which is presented by the National Bank of Ukraine, the new market

regulator. The statistical analysis of brokerage activity in the securities market and the insurance market is

carried out. New changes in the legislation on the regulation of brokerage activities are considered, which are

carried out in order to implement it to the requirements of European legislation. The main functions of brokers
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нормальне функціонування фінансового ринку є

ключовою умовою зростання економіки будь$якої краї$
ни. Одним із основних елементів повноцінного фінан$
сового сектору є розвинутий ринок брокерських послуг.
У складний для України період ефективний ринок бро$
керських послуг міг би стати каталізатором забезпечен$
ня економічної стабільності та здійснення структурних
і комплексних реформ в структурі ринку капіталу. В
сучасних реаліях широкий вибір нових фінансових
інструментів на фінансовому ринку, умов їх емісії (ви$
дачі), погашення й виплати доходу, різні схеми торгівлі
та взаємозв'язків між суб'єктами страхового, фондово$
го, кредитного, валютного ринків повинні забезпечува$
ти максимальну мобілізацію фінансових ресурсів, їх
раціональний розподіл і перерозподіл та ефективне ви$
користання. Отже, розвинений ринок брокерських по$
слуг відіграє важливу роль у економічному зростанні
фінансового ринку будь$якої країни.

Розбудова повноцінно функціонуючого сегменту
брокерських послуг на фінансовому ринку є вкрай
відповідальним завданням, яке наразі стоїть перед Ук$
раїною у світлі її інтеграції в європейську і світову еко$
номічну спільноту. З огляду на це, визначення напрямів
стабілізації й оздоровлення вітчизняного фінансового
ринку в контексті проведення реформування економі$
ки належить до загальнодержавних завдань на серед$
ньострокову перспективу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Брокерська діяльність є об'єктом досліджень бага$
тьох зарубіжних і вітчизняних науковців, котрі зроби$
ли вагомий внесок у розроблення окресленої пробле$
матики. Зокрема фундаментальні положення ефектив$
ного розвитку брокерської діяльності як складової
фінансового посередництва викладено такими вченими:
Базилевич В.Д., Васильєва С.І., Бондар Н.С., Орленко
Б.М., Ольховик Л.А., Приказюк Н.В., Райчева Д.В., Шов$
копляс Г.М. та інші.

are shown, as well as the advantages and the disadvantages of cooperation with brokers in the financial market

are illustrated. The need to reform the brokerage market in Ukraine is substantiated and it is proposed to develop

a doctrinal project model of the Program of development of intermediary services market of Ukraine in the medium

term, which should be strategically adjusted and based on a holistic integrative model of the rule of law and

sectoral legal principles. One of the model components should be the vector of development of the domestic

market of intermediary services with the relevant approved financial indicators. In particular, the program

document should provide the growth of the market role of intermediary services in the processes of redistribution

of financial resources, their accumulation to solve priorityQoriented government tasks, expanding of investment

opportunities for professional participants in this market; establishment of holistic and efficient market system

of intermediary services and relevant financial institutions; steady increase of its capitalization and expansion

of attraction investments practice with use of the market tools of intermediary services. The document should

contain the corresponding actions directed on realization of conceptual bases of development of financial

intermediaries activity.

Ключові слова: брокерська діяльність, види брокерської діяльності, фінансовий ринок, ринок цінних па�
перів, страховий ринок, кредитний ринок, валютний ринок, проєкт Програми розвитку ринку посередницьких
послуг України на середньострокову перспективу.

Key words: brokerage activity, types of brokerage activity, financial market, securities market, insurance market,
credit market, foreign exchange market, project of the Program of development of the market of intermediary services
of Ukraine in the medium term.

Водночас питання структурної трансформації, мо$
дернізації й реформування вітчизняного ринку бро$
керських послуг на фінансовому ринку в розрізі їх ти$
пологізації та в контексті реформаторських процесів
висвітлені недостатньо, що обумовлює актуальність
пропонованого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз видів брокерської діяльності

на фінансовому ринку на рівні національного законо$
давства, визначенні проблем її функціонування та об$
грунтуванні стратегічних напрямів її модернізації в
розрізі реформаторських процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Тож розпочнемо це дослідження з теоретичного та
нормативного$правового базису, що є базовою плат$
формою будь$якого предмету дослідження та виокрем$
лення певних видів брокерської діяльності, що є функ$
ціонуючими в межах законодавчого поля відносин на
фінансовому ринку України.

Розглянемо підходи до трактування брокерської
діяльності вітчизняними науковцями.

На думку В.Д. Базилевича, брокерська діяльність
полягає в укладенні фінансовим посередником цивіль$
но$правових договорів (зокрема на підставі договорів
доручення чи комісії) щодо цінних паперів від свого імені
(від імені клієнта) за дорученням і за рахунок клієнта
[1].

Васильєва С.І. та Бондар Н.С. визначають брокерсь$
ку діяльність як діяльність щодо укладання угод з цінни$
ми паперами на основі угод чи комісії або доручення [2].

На думку Орленко Б.М., брокерська діяльність в
Україні є посередницькою діяльністю, автор зокрема
констатує, що: 1) брокер надає послуги; 2) брокер діє за
дорученням клієнта; 3) брокер укладає угоди з цінними
паперами за рахунок клієнта; 4) за виконання доруче$
них дій брокер отримує комісійну винагороду; 5) відно$
сини між брокером та клієнтом можуть здійснюватися
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не на постійній основі (після виконання доручення
клієнта відносини між ними припиняються) [3].

Залежно від сфери здійснення брокерську діяльність
на фінансовому ринку можна розрізняти за такими ви$
дами:

— на ринку цінних паперів,
— на страховому ринку;
— на кредитному ринку (кредитний брокеридж);
— на валютному ринку.
Світовий досвід засвідчує, що для брокерської діяль$

ності необхідне законодавче закріплення та відповідне
регулювання, проте чинне законодавство України у
сфері брокерської діяльності регулює не всі його види.

Зокрема брокерська діяльність визначається згідно
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
як — укладення торговцем цінними паперами цивільно$
правових договорів (зокрема на підставі договорів
комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінан$
сових інструментів від свого імені (від імені іншої осо$
би), за дорученням і за рахунок іншої особи. Торговець
цінними паперами може провадити брокерську
діяльність — не менш як 1 мільйон гривень [4].

За законодавством України здійснювати брокерсь$
ку діяльність на ринку цінних паперів можуть тільки
юридичні особи, створені у формі господарського то$
вариства (відповідно до ст. 16 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок" [4] акціонерні товариства і
товариства з обмеженою відповідальністю), для яких
операції з цінними паперами є виключним видом діяль$
ності.

Брокерська діяльність на ринку цінних паперів Ук$
раїни є ліцензійним видом діяльності, державне регу$
лювання та контроль за яким здійснює Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі —
НКЦПФР).

З метою імплементації національного законодавства
до положень відповідних актів ЄС Комітетом з питань
фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради
України розроблено проєкт закону "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощен$
ня залучення інвестицій та запровадження нових фінан$
сових інструментів" від 17.10.2019 №2284 (12.08.2020
повернуто з підписом від Президента), яким передба$
чено врегулювання відносин, що виникають під час роз$
міщення та обігу цінних паперів, укладення й виконан$
ня деривативних контрактів і правочинів із ними. Но$
вий законопроєкт покликаний сприяти комплексному
врегулюванню принципів функціонування брокерської
діяльності та запобігання маніпулюванню на них [5].

Згідно з законодавчим актом брокерська діяль$
ність — це діяльність інвестиційної фірми з укладення
деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо
фінансових інструментів за рахунок та від імені клієнтів
або за рахунок клієнтів, але від свого імені.

Субброкерська діяльність — це діяльність інвести$
ційної фірми з прийняття від клієнтів замовлень на ук$
ладення деривативних контрактів та вчинення право$
чинів щодо фінансових інструментів за рахунок клієнтів
і надання відповідних замовлень для виконання іншій
інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність
[5].

З метою запобігання махінацій на ринку цінних па$
перів НКЦПФР також встановить нові вимоги до
здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та до
договорів, які укладаються під час провадження такої
діяльності. Комісія схвалила проєкти двох нормативних
актів, які визначають порядок провадження торговця$
ми цінними паперами професійної діяльності на фон$
довому ринку та адаптують його до міжнародних стан$
дартів, зокрема: "Вимоги до договорів, які укладаються
під час провадження професійної діяльності на фондо$
вому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з
торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, ди$
лерської діяльності, андеррайтингу, управління цінни$

ми паперам" та "Вимоги (правила) щодо здійснення
діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської
діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управ$
ління цінними паперами".

Нові нормативні акти передбачають такі новації в
діяльності торговців:

— поява нового виду договору — генеральна угода,
який покликаний замінити договір на брокерське обслу$
говування і є більш універсальним та може укладатися
як з клієнтом так і з контрагентом торговця. Залишаєть$
ся можливість укладання договору комісії, договору
доручення та дилерського договору;

— врегулювання процедури вчинення особистих
угод, надання інвестиційних порад або рекомендацій,
проведення інвестиційного дослідження тощо;

— зміна підходу до визначення підозрілих угод;
— можливість оформляти угоди в електронному

вигляді шляхом обміну електронними повідомленнями,
що позбавляє необхідності використовувати паперові
договори [6];

— обов'язкове оцінювання торговцем своїх клієнтів
до надання послуг з метою віднесення їх до однієї з та$
ких категорій: професійний клієнт, непрофесійний
клієнт, прийнятний контрагент. Різним категоріям
клієнтів передбачається надання торговцем різних рівнів
захисту під час виконання замовлень;

— проведення торговцем оцінки відповідності й до$
речності послуг та фінансових інструментів, що нада$
ються або пропонуються клієнтам;

— визначення вимог щодо дій торговців для отри$
мання ними якомога кращого результату для своїх
клієнтів;

— визначення вимог щодо інформації, яка надаєть$
ся клієнту або потенційному клієнту до надання послу$
ги, під час її надання та після її надання [6].

Поняття брокерської діяльності на страховому рин$
ку закріплено у ст. 15 Закону України "Про страхуван$
ня" [7], а саме: страхові брокери — юридичні особи або
фізичні особи, які зареєстровані у встановленому по$
рядку як суб'єкти підприємницької діяльності та
здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у
страхуванні від свого імені на підставі брокерської уго$
ди з особою, яка має потребу у страхуванні як страху$
вальник. Окрім цього, цей Закон закріплює такий вид
брокерської діяльності на страховому ринку, як пере$
страхові брокери.

Перестрахові брокери — юридичні особи, які
здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у
перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської
угоди із страховиком, який має потребу у перестраху$
ванні як перестрахувальник. Дозволяється здійснення
діяльності страхового та перестрахового брокера од$
нією юридичною особою за умови виконання нею ви$
мог щодо здійснення діяльності страхового та перестра$
хового брокера [7].

Страховими брокерами можуть бути: юридичні осо$
би, суб'єкти підприємницької діяльності та громадяни$
підприємці, які офіційно зареєстровані в державному
реєстрі страхових брокерів України; представництва
іноземних страхових брокерів, зареєстровані в Україні
як платники податку та в державному реєстрі страхо$
вих брокерів України. Державне регулювання та конт$
роль за діяльністю страхових брокерів до 1 липня
2020 року було покладено на Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фі$
нансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг). У вересні
2019 року ухвалено Закон України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо удосконалення
функцій із державного регулювання ринків фінансових
послуг" (так званий закон про "СПЛІТ"), згідно з яким
з 01 липня 2020 року Національний банк України
(далі — Національний банк / НБУ) стає регулятором та
наглядовим органом на ринку страхування, у тому числі
за діяльністю страхових брокерів [8]. Новий регулятор
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в особі НБУ вже презентував нову концепцію регулю$
вання діяльності страхових посередників ( у т.ч. і стра$
хових брокерів ) на страховому ринку, а саме:

— з метою захисту інтересів страхувальників і заст$
рахованих осіб НБУ планує удосконалити регулюван$
ня діяльності страхових посередників. Буде запровад$
жена процедура авторизації страхових та перестрахо$
вих брокерів, страхових агентів та фінансових консуль$
тантів;

— для забезпечення професійної і прозорої діяль$
ності страхових посередників НБУ встановить вимоги
до їхньої діяльності та здійснюватиме контроль за їх
виконанням на регулярній основі. Національний банк
вимагатиме, щоб страхові посередники підтримували
належний рівень професійних знань та компетентності,
бездоганну ділову репутацію та дотримувалися стан$
дартів ринкової поведінки;

— буде розширено перелік інформації, яку страхові
посередники зобов'язані розкривати клієнтам. Регуля$
тор вимагатиме, щоб страховий посередник, який управ$
ляє грошовими коштами клієнта, вживав достатніх за$
ходів для безпеки цих коштів. Посередникам необхідно
буде забезпечити уникнення будь$яких конфліктів інте$
ресів [9].

У ст. 6 Закону України "Про споживче кредитуван$
ня" закріплено, що кредитний брокер — це юридична
особа або фізична особа$підприємець, які від свого імені
в інтересах кредитодавця здійснює за винагороду посе$
редницьку діяльність у сфері споживчого кредитуван$
ня [10].

Більшість кредитних брокерів в Україні функціону$
ють у вигляді фінансових установ, регулювання та на$
гляд за якими до липня 2020 року здійснював Нацком$
фінпослуг. Усі фінансові установи вносяться у відпові$
дний Державний реєстр фінансових установ.

У червні 2017 року НБУ також впорядкував
діяльність кредитних брокерів на ринку споживчого
кредитування, шляхом прийняття Постанови Правлін$
ня Національного банку України від 08.06.2017 №50
"Про впорядкування діяльності кредитних посередників
у сфері споживчого кредитування на ринку банківських
послуг" та запровадження відповідного Реєстру кредит$
них посередників [11].

З реєстром кредитних посередників банків можна
ознайомитися на офіційному веб$сайті НБУ [12]. Інфор$
мація про кредитних посередників на ринку споживчо$
го кредитування представлена в розрізі банків, адже
банки самостійно надають НБУ інформацію про кредит$
них посередників, за достовірність якої вони несуть по$
вну відповідальність.

Кредитний посередник має право розпочати надан$
ня посередницьких послуг у сфері споживчого креди$
тування в інтересах банку — кредитодавця тільки після:

— включення його до Реєстру НБУ;
— отримання банком квитанції від НБУ з номером

запису у Реєстрі;
— оприлюднення банком — кредитодавцем інфор$

мації про кредитного посередника на своїй веб$сторінці.
Відповідні вимоги передбачено Законом України

№1734$VIII "Про споживче кредитування" та постано$
вою Правління НБУ 08.06.2017 №50 "Про впорядкуван$
ня діяльності кредитних посередників у сфері спожив$
чого кредитування на ринку банківських послуг", які
набрали чинності з 10 червня 2017 року [11].

В Україні також присутні іпотечні брокери, що є
фінансовими посередниками на ринку фінансово$бан$
ківських послуг, основним завданням яких є пошук та
оформлення для клієнта іпотечного кредиту. Втім, на
сьогоднішній день їх законодавчо не врегульовано.

Щодо брокерської діяльності на валютному ринку,
то в Україні вона також законодавчо не врегульована.
Хоча фактично такий вид брокерських послуг надаєть$
ся відповідними форекс — компаніями, на підставі
ліцензій, отриманих у відповідних регуляторів інших

країн. Переважна більшість таких компаній засновують$
ся і управляються із$за кордону, а їх представництва в
Україні, не мають ліцензій і взагалі порядку регулюван$
ня, формально надають лише інформаційно$консуль$
таційні послуги із доступу до терміналів, аналітики, ко$
тирувань і т. п. Багато з таких компаній взагалі не ма$
ють офісів на території України, а надають свої послу$
ги віртуально. Фактично правовий статус брокерської
діяльності на валютному ринку не визначений, відсутній
її формальний регулятор, система ліцензування та кон$
тролю, і, як наслідок, фактична тіньова діяльність уне$
можливлює покарання шахраїв, їх попереднє виявлен$
ня, систематизацію ризиків тощо [13].

На початковому етапі розвитку брокерської діяль$
ності посередники співпрацювали тільки з організація$
ми. Це допомагало бізнесу в пошуку контрагентів. У
процесі своєї діяльності брокерські компанії надають
своїм клієнтам посередницькі послуги. Всі вони пов'я$
зані з виконанням ряду функцій. Основні з них пред$
ставлені нижче.

Консультаційні послуги. Організації, у штаті яких
немає професійного юриста, а також фізичні особи без
відповідної освіти не мають достатньої кількості часу,
щоб провести аналіз законодавства. Брокерські ком$
панії ж регулярно вивчають зміни державних актів. Це
дозволяє їм отримувати дохід від консультаційних по$
слуг. Клієнти можуть отримати від брокера відповіді на
всі свої питання і пояснення щодо неясних моментів [14].

Аналіз ринку пропозицій. У разі звернення клієнта
до брокера посередник передусім здійснює ретельний
аналіз ринку. Компанії мають достатньо досвіду, щоб
швидко зібрати інформацію. Вони допоможуть вибра$
ти оптимальний для використання варіант [14].

Допомога в підготовці пакету документів. У деяких
клієнтів немає часу на збір і підготовку пакету доку$
ментів. У цьому випадку брокери роблять цю роботу за
них. Вони уточнюють, які документи потрібні для отри$
мання послуги, консультують, як простіше і швидше
підготувати усі необхідні папери. Виходить, що вони ви$
конують половину технічної роботи з підготовки та
оформлення угоди. Таким чином, брокер надає своєму
клієнту допомогу з підготовки угоди. Це дозволяє за$
ощадити велику кількість часу [14].

Розглянемо переваги та недоліки у роботі з бро$
керськими посередниками на ринку фінансових послуг.
Так, серед переваг такої співпраці акцентуємо увагу на
такі аспекти: заощадження кількості часу на прийняття
рішення щодо конкретного фінансового інструменту,
нівелювання допущення помилки при оформленні до$
кументів; упущення найвигідніших пропозицій; потер$
пання збитків від угоди. Відсутність досвіду і знань як
для фізичних, так і юридичних осіб може стати причи$
ною серйозних фінансових втрат. Найчастіше набагато
простіше звернутися до брокерів, ніж намагатися розі$
братися в тонкощах і нюансах процедури самостійно.

Втім як і в будь$якій діяльності для брокериджу ха$
рактерний і відповідний ряд недоліків, зокрема це висо$
ка вартість послуг, низький рівень професіоналізму бро$
керів тощо.

Далі в межах дослідження розглянемо деякі стати$
стичні дані брокерства в Україні, що є відкритими та
доступними для вільного користування та представленні
в офіційних річних звітах НКЦПФР та Нацкомфінпо$
слуг.

Згідно з Державним реєстром страхових та пере$
страхових брокерів України (реєстр Нацкомфінпослуг)
станом на кінець 2019 р. зареєстровано 62 брокери [15],
що відповідно на 1 одиницю більше за попередній рік
або (+1,64%) (рис. 1). Щодо кількості ліцензій в рамках
діяльності з торгівлі цінними паперами (зокрема бро$
керська діяльність) згідно НКЦПФР станом на кінець
2019 р. зареєстровано 214 брокерські ліцензії [16], що
відповідно на 20 одиниць менше за попередній рік або
($8,54%) (рис. 1).
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Світова практика показує, що мінімальне співвідно$
шення страхових компаній та страхових брокерів має
бути на рівні 10:1. Тобто на одну страхову компанію маж
припадати 10 страхових брокерів [17].

Сучасний стан розвитку брокерської діяльності на
страховому ринку України не відповідає світовим стан$
дартам та тенденціям. Україна має одні з найнижчих по$
казників по інституту брокерів серед європейських дер$
жав. Динаміка розвитку страхового брокерства у спів$
відношенні до кількості страхових компаній представ$
лена у таблиці 1.

Як бачимо, співвідношення кількості страхових бро$
керів та страхових компаній у 2019 році в Україні ста$
новило 1:3,75, тобто на одного брокера припадає понад
3,75 страхових компаній. Це значно більше, ніж у 2015 ро$
ці, в якому на одного брокера припало 7 страхових ком$
паній. Але таке поліпшення показника пов'язано не
тільки з незначним приростом страхових брокерів, але
й з значним зменшенням кількості страхових компаній.

Як показує світовий досвід, кількість незалежних
страхових посередників має бути на порядок вище
кількості страховиків. Наприклад, у Великій Британії
працює понад 9000 страхових консультантів та брокерів.
У Польщі на 68 страхових компаній доводиться 1200 стра$
хових брокерів, не рахуючи агентів [17].

Якщо взяти за правило формулу, за якою на одного
страховика повинно припадає десять страхових бро$
керів, то притому кількість страхових компаній, що за$
реєстровані в Україні, має бути близько 2300 зареєст$
рованих страхових брокерів.

Серед негативних аспектів брокериджу відмітимо
таку ситуацію 2019 р. урозрізі маніпулювання на фінан$
совому ринку та проведення шахрайських схем. Так,
представимо приклад, коли Кіберполіція України вста$
новила, що компанія почала свою діяльність з жовтня
2019 року та позиціонувала себе як постачальника
фінансових послуг преміум$класу. Для своїх махінацій
шахраї створили веб$платформу та розмістили власний
call$центр у Києві, зі штатною чисельністю близько

20 осіб, що запевняли громадян у вигідності такого інвес$
тування та спонукали до внесення коштів. На веб$сайті
компанії новим клієнтам обіцяли вітальний бонус у разі
поповнення рахунку акаунта. Вкладники реєстрували$
ся на веб$платформі, створювали акаунти та поповню$
вали їх депозити. Після чого брали участь у фіктивних
торгах на світових фінансових ринках. Насправді на
платформі жодних операцій на міжбанку не проводи$
лося, а гроші привласнювали шахраї. За даним фактом
відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шах$
райство) Кримінального кодексу України [18].

Запорукою успіху державних заходів у контексті
реформування ринку брокерської діяльності в Україні
є забезпечення узгодженості середньострокової стра$
тегії з чинною практикою регулювання, тобто зусилля
органів державної влади повинні бути в рамках її загаль$
ної стратегії, але при цьому враховувати специфіку
вітчизняного ринку посередницьких послуг.

З огляду на викладене, є очевидною потреба в як$
найшвидшому формуванні в Україні оновленої ідеології
та розробленні відповідних напрямів реформування
вітчизняного ринку посередницьких послуг (брокерсь$
кої діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу,
управління цінними паперами). Дослідження засвідчи$
ли необхідність якісної перебудови цього ринку шля$
хом реформування більшості його складових та усунен$
ня перешкод, що гальмують його сталий розвиток.

На нашу думку, ефективність функціонування ук$
раїнського ринку брокерських послуг можна забезпе$
чити за рахунок оновлення нормативно$правової бази,
враховуючи помилки попередніх періодів і керуючись
набутим досвідом. Реалізація таких стратегічних орієн$
тирів допоможе оцінити дії, спрямовані на поліпшення
функціонування ринку брокерських послуг на середнь$
остроковий період, що сприятиме збільшенню його по$
тенціалу, перетворить його на важливий системоутво$
рюючий елемент вітчизняної фінансової системи та
посилить його роль у забезпеченні економічного зрос$
тання України.
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Джерело: побудовано на основі [15; 16].

Рік 
Кількість 
страхових 
компаній 

Кількість 
страхових 
брокерів 

Співвідношення

2015 361 51 1:7 
2016 310 57 1:5,4 
2017 294 56 1:5,2 
2018 281 61 1:4,6 
2019 233 62 1:3,75 

Таблиця 1. Співвідношення страхових брокерів
до страхових компаній на страховому ринку України

за 2015—2019 рр., од.

Джерело: розраховано на основі [15].
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ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Підсумовуючи викладене, варто зауважити, що ре$

формований вітчизняний ринок брокерських послуг має
стати однією зі складових фундаменту, котрий забез$
печить розбудову в Україні стійкої й прозорої фінан$
сової системи, котра сприятиме подоланню викликів і
загроз, які постали перед нашою країною, її довго$
строковому економічному зростанню, фінансовій безпеці,
а також уможливить її інтеграцію в європейський еко$
номічний простір. Такий комплексний підхід до рефор$
мування ринку посередницьких послуг дасть потужний
імпульс для досягнення високого рівня розвитку націо$
нальної економіки.

Перспективи подальших досліджень окресленої
проблематики вбачаються в розробленні доктринальної
моделі проекту Програми розвитку ринку посередниць$
ких послуг України на середньострокову перспективу,
яка має бути стратегічно вивіреною та грунтуватися на
цілісній інтегративній моделі системи принципів право$
вої держави й галузевих правових засадах, одним із ком$
понентів котрої повинен стати вектор розвитку вітчиз$
няного ринку посередницьких послуг з відповідними
затвердженими фінансовими індикаторами. Зокрема
програмний документ має передбачати зростання ролі
ринку посередницьких послуг в процесах перерозподі$
лу фінансових ресурсів, їх акумулювання для розв'язан$
ня пріоритетних державних завдань, розширення інве$
стиційних можливостей професійних учасників цього
ринку; створення цілісної й ефективної системи ринку
посередницьких послуг та відповідних фінансових
інститутів; стале підвищення його капіталізації й роз$
ширення практики залучення інвестицій із використан$
ням інструментів ринку посередницьких послуг; доку$
мент повинен містити відповідні заходи, спрямовані для
реалізації концептуальних засад розвитку діяльності
фінансових посередників, а саме: підвищення інтересів
споживачів до брокерських, дилерських, андеррайтин$
гових, кредитних, валютних, страхових послуг, управ$
ління цінними паперами; забезпечення стабільності роз$
витку ринку посередницьких послуг шляхом підвищен$
ня прозорості діяльності професійних учасників ринку
фінансових послуг; формування адекватної системи
фахової підготовки і сертифікації фінансових посеред$
ників та забезпечення державної підтримки проведен$
ня науково$дослідних робіт (фундаментальних та при$
кладних) у цій сфері; підвищення рівня фінансової куль$
тури, поліпшення позицій України в рейтингах Світо$
вого банку за показниками страхового ринку, кредит$
ного ринку, обсягу торгів цінними паперами та відно$
шення обсягу торгів цінними паперами до ВВП, підви$
щення індексу фондового ринку (S&P), індексу рівня
захисту інвесторів, запровадження Принципів побудо$
ви інфраструктури фінансового ринку IOSCO (PFMI) й
положень законодавства ЄС, зокрема вимог CSDR,
EMIR, MiFID ІІ, MiFIR, PFMI, інших Директив ЄС, що
регулюють досліджувану проблематику, адаптованих
для вітчизняного ринку, досягнення статусу Advanced
Emerging, а також проведення єдиної державної полі$
тики поліпшення інвестиційного клімату держави.

Загальними висновками статті є: в сучасних реаліях
брокерська діяльність відіграє важливе значення у ба$
гатьох сферах економіки, що і підкреслює її роль. Зага$
лом для економіки нашої держави діяльність фінансо$
вих брокерів на фінансовому ринку сприятиме його на$
сиченню відповідними фінансовими ресурсами,
збільшенню трудомісткого населення, підвищенню
темпів економічного зростання країни. Втім, актуаль$
ним залишається прийняття відповідного стратегічно$
го програмного документа, який закріпив би всі поло$
ження про діяльність фінансових брокерів, окреслив
усю їх проблематику (в т.ч. й інших фінансових посе$
редників), та обгрунтував стратегічні напрями її модер$
нізації в розрізі реформаторських процесів на серед$
ньострокову перспективу з конкретизацією по окремим

секторам фінансового ринку (в залежності від виду бро$
керської діяльності).
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TAX SECURITY OF TRANSPORT ENTERPRISES

У статті узагальнено підходи до з'ясування сутності податкової безпеки підприємств та визначено

пріоритетність застосування вітчизняними вченими статичного та функціонального підходу. У наукоQ

вий обіг введено розуміння сутності податкової безпеки транспортних підприємства за допомогою деQ

кількох підходів: захисний, процесний, ресурсний та гармонізаційний.

Проаналізовано фіскальний потенціал транспортних підприємств у 2018—2019 рр., який формували

АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрзалізниця", ДП "Адміністрація морських портів України", ДП "Міжнародний

аеропорт "Бориспіль", ТОВ "Нова пошта", ДП "Укрхімтрансаміак", ПівденноQЗахідна залізниця ПАТ "УкQ

раїнська залізниця".

Обгрунтовано принципи забезпечення податкової безпеки транспортних підприємств: цілеспрямоQ

ваності, гнучкості та адаптивності, правомірності, безперервності, взаємодії та координації з державниQ

ми податковими органами, персональної відповідальності, варіативності підходів до розробки окремих

управлінських рішень з податкових питань, компетентності та забезпечення високого рівні податкової

культури транспортного підприємства, плановості, єдності та копмлексності управлінських рішень з

податкових питань.

The purpose of the article is to generalize the approaches to clarifying the essence of tax security of transport

enterprises and substantiate the theoretical provisions of ensuring tax security of transport enterprises in modern

tax conditions.

Theoretical and practical aspects of taxation of transport enterprises have been studied in the works of leading

domestic scientists, but the aspect of tax security remains insufficiently studied.

Despite the importance of ensuring tax security, the issues of scientific and methodological substantiation

of tax security of transport enterprises remain unclear.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/202060

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення сталого розвитку та досягнення мети

діяльності транспортного підприємства відбувається під
впливом численних внутрішніх та зовнішніх чинників, які
можуть мати стимулюючу чи дестимулюючу дії. До та$
ких чинників слід віднести систему оподаткування, що
діє в державі. За результатами щорічного дослідження
Paying Taxes 2020 [1], що проведено міжнародною ком$
панією PwC разом з Світовим банком, Україна зайняла
65 місце за критерієм простоти сплати податків. У се$
редньому вітчизняний бізнес витрачає на податковий
облік і звітність 328 годин на рік, що перевищує відпо$
відний у розвинутих країнах: США — 175, Канада — 131,
Франція — 139, Німеччина — 218, Великобританія — 114,
Австрія — 131, Китай — 138 тощо [2]. За тривалістю
врахування ПДВ Україна посідає 176 місце з 190 [3].
Наведені позиції України у світовому рейтингу Paying
Taxes 2020 вказують на потенційні та наявні загрози
податковій безпеці вітчизняних підприємств, у тому
числі і транспортних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні аспекти оподаткування

транспортних підприємств досліджено у працях про$
відних вітчизняних учених, проте аспект забезпечення
їх податкової безпеки залишається недостатньо дослі$
дженим. Серед науковців, які присвятили дослідження
проблематиці податкової безпеки підприємств варто
відзначити наступних: О.В. Грачов, І.Г. Кеменяш,
Т.О. Меліхова, В.М. Павліченко, І.І. Подік, Ю.М. По$
лянська, С.М. Фролов, А.Ю. Чиж та ін. Попри зна$
чущість забезпечення податкової безпеки залишають$
ся не визначеними питання науково$методичного об$
грунтування податкової безпеки транспортних
підприємств, ідентифікації рівня податкової безпеки
транспортних підприємств та вимагає розробки систе$
ма базових заходів забезпечення податкової безпеки
транспортних підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення підходів до з'ясування

сутності податкової безпеки транспортних підприємств
та обгрунтування теоретичних положень забезпечення
податкової безпеки транспортних підприємств у сучас$
них умовах оподаткування бізнесу.

The priority of application of static and functional approach to understanding of essence of tax safety of the

enterprises by domestic scientists is defined. Understanding of the essence of tax security of transport enterprises

with the help of four approaches has been introduced into scientific circulation. These approaches are protective,

process, resource and harmonization.

The subjects, objects and normativeQlegal maintenance of tax safety of transport enterprises are defined. The

subjects of tax security of transport enterprises are internal and external entities with the authority to ensure tax

security. The objects of tax security of transport enterprises are protected from business tax risks and tax

obligations, tax reporting, tax compliance, tax planning, tax enterprise culture. The hierarchy of normativeQ

legal maintenance of tax safety of transport enterprises is constructed.

The fiscal potential of transport enterprises is analyzed. The main taxpayers are Ukrtransgaz, Ukrzaliznytsia,

Administration of Sea Ports of Ukraine, International Airport " Boryspil", Nova Poshta, Ukrhimtransamiak, SouthQ

Western Railway.

The principles of ensuring tax security of transport enterprises are substantiated. These are purposefulness,

flexibility and adaptability, legality, continuity, interaction and coordination with state tax authorities, personal

responsibility, variability of approaches to development of separate administrative decisions on tax questions,

competence and maintenance of a high level of tax culture of the transport enterprise, planning, unity and

complexity of management on tax issues.

Ключові слова: податки, фіскальна функція податків, податкова безпека платника податків, транспортні
підприємства, податкова безпека транспортних підприємства.

Key words: tax, fiscal function of tax, tax security of the taxpayer, transport enterprises, tax security of transport
enterprises.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "податкова безпека підприємства" у фа$
ховій фінансовій літературі зустрічається у працях об$
меженого кола вчених$фінансистів. Семантику понят$
тя "податкова безпека підприємства (платника по$
датків)" наведено у таблиці 1.

Виходячи із критичної оцінки існуючих наукових
поглядів на сутність поняття "податкова безпека під$
приємства", варто відмітити спільність поглядів О.В. Гра$
чова, В.М. Павліченко, С.М. Фролова та застосування
ними статичного підходу, що передбачає трактування
податкової безпеки як певний фінансово$економічний
стан підприємства. Функціональний підхід до розумін$
ня сутності поняття "податкова безпека підприємства"
застосовують І.І. Подік, І.Г. Кеменяш, Ю.М. Полянсь$
ка, Т.О. Меліхова, О.В. Троян. Функціональний підхід
передбачає трактування податкової безпеки як систе$
му захисту від можливих податкових ризиків, загроз і
втрат.

Найбільш розповсюджені підходи до визначення
економічної безпеки підприємства [11, с. 10—11] та сут$
нісні особливості податків доцільно адаптувати до визна$
чення податкової безпеки транспортних підприємства.
Таким чином, залежно від запропонованої Є.М. Рудні$
ченко методики сформуємо дефініції податкової без$
пеки транспортних підприємства:

— захисний підхід: податкова безпека транспортних
підприємства характеризує захищеність підприємства,
його економічних інтересів або ділової активності від
податкових ризиків (внутрішніх чи зовнішніх, наявних
та потенційних тощо);

— процесний підхід: податкова безпека транспорт$
них підприємства характеризує сукупність заходів та
дій, спрямованих на забезпечення захищеність підприє$
мства, його економічних інтересів або ділової активності
від податкових ризиків (внутрішніх чи зовнішніх, наяв$
них та потенційних тощо);

— ресурсний підхід: податкова безпека транспорт$
них підприємства передбачає найбільш ефективне вико$
ристання наявних ресурсів шляхом оптимізації подат$
кового навантаження підприємства відповідно до поло$
жень податкового законодавства;

— гармонізаційний підхід: податкова безпека транс$
портних підприємства передбачає гармонізацію інте$
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ресів підприємства як платника податків та суспільства
у процесі виконання податками своїх функцій. На дум$
ку авторського колективу підручника ""Фінанси", "до
основних ("класичних") функцій податків слід віднести
фіскальну та регулюючу (розподільчо$регулюючу). До$
даткові функції податків виникли з еволюцією подат$
кових відносин та посиленням їх впливу на розвиток
публічних фінансів та суспільства в цілому, до них слід
віднести контрольну, стимулюючу, соціальну" [12, с. 91].

Транспортні підприємства мають значний фіскаль$
ний потенціал, що передбачає сплату ними більшості за$

гальнодержавних та місцевих по$
датків. Виконання фіскальної функції
податків через оподаткування транс$
портних підприємств підтверджується
звітними даними Державної податко$
вої служби України про ТОП$100
платників податків, які сплатили до
Зведеного бюджету України найбіль$
ше податків і зборів. До ТОП$100 плат$
ників податків у 2018—2019 рр. не$
змінно належали АТ "Укртрансгаз",
ПАТ "Укрзалізниця", ДП "Адмініст$
рація морських портів України",
ДП "Міжнародний аеропорт "Бо$
риспіль", ТОВ "Нова пошта", ДП "Ук$
рхімтрансаміак", Південно$Західна за$
лізниця ПАТ "Українська залізниця"
(табл. 2).

Суб'єктами податкової безпеки
транспортних підприємств є внутрішні
та зовнішні суб'єкти, що наділені по$
вноваженнями забезпечення податко$
вої безпеки. На рівні підприємства
відповідальними за забезпечення по$
даткової безпеки є керівництво, фінан$
совий менеджер, головний бухгалтер,
бухгалтери, що відповідають за нара$
хування та сплату податків, а також
фахівці з економічної та фінансової
безпеки. Інституційні основи податко$
вої безпеки транспортних підприємств
формують Верховна Рада України, Ка$
бінет Міністрів України, Міністерство
фінансів України, Державна податко$
ва служба України, Державна казна$
чейська служба України тощо.

Об'єктами податкової безпеки
транспортних підприємств є захи$

щеність підприємств від податкових ризиків, а також
податкові зобов'язання, податкова звітність, податко$
ва дисципліна, податкове планування, податкова куль$
тура підприємства.

Нормативно$правове забезпечення податкової
безпеки транспортних підприємств (рис. 1) базується на
ієрархії нормативно$правових актів, яка в свою чергу
базується на Конституції України та Податковому ко$
дексі України.

Забезпечення податкової безпеки транспортних
підприємств повинно базуватися на таких принципах:

Джерело Визначення 
О.В. Грачов Податкова безпека підприємства – це фінансово-економічний стан 

платника податків, що забезпечує мінімізацією податкових ризиків, при 
якому з боку господарюючого суб'єкта повністю й вчасно сплачуються 
нараховані податки, а з боку виконавчих і законодавчих органів 
забезпечується передбачені законом захист платника податків [4, с.86] 

В.М. Павліченко Податкова безпека підприємства – це фінансово-економічний стан 
платника податків, що забезпечує мінімізацією податкових ризиків, при 
якому з боку господарюючого суб'єкта повністю й вчасно сплачуються 
нараховані податки, а з боку виконавчих і законодавчих органів 
забезпечується передбачений законом захист платника податків [5, с. 135]

І.І. Подік Податкова безпека платника податків – це окремий вид безпеки, який за 
своїм змістом є системою захисту платників податків від можливих 
ризиків, загроз і втрат, що пов’язані як з державним адмініструванням 
податків, так і з виконанням платниками власних податкових зобов’язань 
[6, с. 192] 

С.М. Фролов,  
О.В. Козьменко, 
А.О. Бойко  

Податкова безпека платників податків – це фінансово-економічний стан 
платника податків, який забезпечує мінімізацію податкових ризиків за 
умови дотримання податкової дисципліни [7, с.147] 

І.Г. Кеменяш  Податкова безпека підприємства – це окремий вид економічної безпеки 
суб’єктів підприємництва, який за своїм змістом є системою захисту 
підприємницьких структур від можливих ризиків, загроз і втрат, що 
пов’язані як з державним адмініструванням податків, так і з виконанням 
суб’єктами підприємництва надмірних податкових зобов’язань, які 
призводять до падіння і повного згортання ділової активності 
підприємницьких структур [8, с. 8–9] 

Т.О. Меліхова, 
О.В. Троян 

Податковою безпекою підприємства є податкова політика підприємства 
направлена на своєчасність нарахування та сплати податків, правильність 
ведення обліку податків та складання податкової звітності, а також 
податкове планування направлене на вибір альтернативного варіанту 
оподаткування, яке оптимізує суму податків та знижує рівень податкового 
навантаження підприємства [9, с. 37] 

Ю.М. Полянська Податкова безпека підприємства – це комплексний захист від факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища системи податкового 
планування на підприємстві. [10, с. 282] 

Таблиця 1. Семантика поняття "податкова безпека підприємства (платника
податків)"

Джерело: узагальнено авторами.

Всього сплачено податків, млрд грн 
Транспортні підприємства 1 півріччя 

2018 р. 
2 півріччя 

2018 р. 
1 півріччя 

2019 р. 
2 півріччя 

2019 р. 
Укртрансгаз 4,21 2,46 4,93 2,23 
Укрзалізниця 2,05 3,17 6,73 9,84 
Адміністрація морських портів 
України 1,69 1,36 1,55 1,38 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 0,78 0,83 0,51 1,30 
Нова пошта 0,73 0,88 н/д н/д 
Укрхімтрансаміак 0,71 0,75 0,75 0,75 
Південно-Західна залізниця  
«ПАТ «Українська залізниця» 0,51 0,59 0,36 в 
Одеська залізниця  
«ПАТ «Українська залізниця» 0,46 0,50 н/д н/д 
Львівська залізниця  
«ПАТ «Українська залізниця» 0,42 0,48 в в 
Придніпровська залізниця  
«ПАТ «Українська залізниця» 0,40 0,60 в в 
Укртранснафта в 0,86 0,53 0,51 
Логістик Юніон в 0,83 0,44 0,63 

Таблиця 2. Транспортні підприємства у ТОП;100 платників податків

Примітки: н/д — відсутні дані про обсяг сплачених податків; в — платник податків не належать до ТОП�100 платників податків.
Джерело: складено на основі даних Офісу великих платників податків Державної податкової служби України [13].
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— цілеспрямованості, що передбачає забезпечення
податкової безпеки транспортного підприємства на до$
статньому рівні та недопущення таких явищ на
підприємстві як штрафні санкції, штрафи, пені тощо, що
виникають внаслідок порушення встановленого поряд$
ку взяття реєстрації у контролюючих органах, неподан$
ня, подання з порушенням встановленого строку, по$
дання не в повному обсязі або з недостовірними відо$
мостями, або з помилками фінансовими агентами звіту
про підзвітні рахунки; неподання або несвоєчасне по$
дання податкової звітності; порушення строків реєст$
рації податкової накладної та/або розрахунку коригу$
вання в Єдиному реєстрі податкових накладних; пору$
шення встановлених законодавством строків зберіган$
ня документів з питань обчислення і сплати податків та
зборів; порушення правил застосування спрощеної си$
стеми оподаткування; порушення правил сплати (пере$
рахування) податків тощо;

— гнучкості та адаптивності, що зумовлене не$
стабільність податкового законодавства та постійними
змінами, що вносяться до нього. З$поміж податків, що
справляються у податковій системі України, транс$
портні підприємства особливу увагу повинні приділяти
моніторингу змін податкового законодавства до нара$
хування та сплати податку на прибуток підприємства,
податку на доходи фізичних осіб; податку на додану
вартість; акцизного податку (в частині оподаткування
пального, транспортних засобів та електричної енергії);
мита, єдиного податку;

— правомірності, що передбачає суворе дотримання
податкового законодавства та недопущення порушення
податкових обов'язків транспортних підприємств;

— безперервності, що передбачає постійність забез$
печення податкової безпеки, що реалізується пост$
ійністю контролю та мінімізації податкових ризиків,
ведення податкового обліку та визнання податкових
зобов'язань до припинення підприємством своєї діяль$
ності;

— періодичності, що передбачає періодичність за
звітування забезпечення податкової безпеки транспор$
тного підприємства на основі досягнення поставлених
цілей. Принцип періодичності доповнюється періодич$
ністю складання та подання податкової звітності транс$
портних підприємств;

— взаємодії та координації з державними податко$
вими органами, що передбачає використання підприє$
мствами податкових прав та виконання обов'язків плат$
ників податків. Транспортні підприємства, відповідно до
статті 16 Податкового кодексу України, мають право

безоплатно отримувати у контролюючих органах, у
тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про
податки та збори і нормативно$правові акти, що їх ре$
гулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів,
права та обов'язки платників податків, повноваження
контролюючих органів та їх посадових осіб щодо
здійснення податкового контролю; представляти свої
інтереси в контролюючих органах самостійно, через по$
даткового агента або уповноваженого представника;
бути присутнім під час проведення перевірок та надава$
ти пояснення з питань, що виникають під час таких пе$
ревірок, та за власною ініціативою пояснення з питань,
що не запитувалися контролюючим органом, ознайом$
люватися та отримувати акти (довідки) перевірок, про$
ведених контролюючими органами, перед підписанням
актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наяв$
ності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів
(довідок) підписувати їх із застереженням та подавати
контролюючому органу письмові заперечення; вимага$
ти від контролюючих органів проведення перевірки відо$
мостей та фактів, що можуть свідчити на користь плат$
ника податків; на нерозголошення контролюючим орга$
ном (посадовими особами) відомостей про такого плат$
ника без його письмової згоди та відомостей, що ста$
новлять конфіденційну інформацію, державну, комер$
ційну чи банківську таємницю та стали відомі під час
виконання посадовими особами службових обов'язків,
крім випадків, коли це прямо передбачено законами
тощо [14];

— персональної відповідальності є продовженням
принципу правомірності та передбачає відповідальність
посадових осіб за недотримання положень податково$
го законодавства, порушення податкової дисципліни
транспортного підприємства. За порушення податково
законодавства передбачено фінансову, адміністратив$
ну та кримінальну відповідальність;

— варіативності підходів до розробки окремих
управлінських рішень з податкових питань, що перед$
бачає можливість оптимізації податкових зобов'язань
та зміну загальної системи оподаткування на спроще$
ну; застосування податкового кредиту, податкових пільг
тощо;

— компетентності та забезпечення високого рівні
податкової культури транспортного підприємства;

— плановості, що передбачає забезпечення ефектив$
ної та дієвої системи податкового планування транспорт$
ного підприємства та розробки податкового календаря;

— єдності та копмлексності управлінських рішень з
податкових питань.

Рис. 1. Нормативно;правове забезпечення податкової безпеки
транспортних підприємств

Джерело: побудовано на основі Податкового кодексу України [14; 15, с. 18].

Конституція України

Податковий кодекс України

Митний кодекс України та інші закони з питань митної 
справи у частині регулювання правовідносин, що виникають 

у зв'язку з оподаткуванням митом 

чинні міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано 
Верховною Радою України 

нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання 
Податкового кодексу України та законів з питань митної справи 
(укази Президента України, постанови Верховної Ради України, 
постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження Кабінету 

Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, накази та 
листи Державної податкової служби України) 

рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів 
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Рівень 3

Рівень 4
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Рівень 6
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ВИСНОВКИ
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, зазна$

чимо, що для розуміння сутності податкової безпеки
транспортних підприємства доцільно застосовувати де$
кілька підходів: захисний, процесний, ресурсний та гар$
монізаційний.

Суб'єктами податкової безпеки транспортних під$
приємств є внутрішні та зовнішні суб'єкти, що наділені
повноваженнями забезпечення податкової безпеки.
Об'єктами податкової безпеки транспортних під$
приємств є захищеність підприємств від податкових ри$
зиків, а також податкові зобов'язання, податкова
звітність, податкова дисципліна, податкове планування,
податкова культура підприємства.

Забезпечення податкової безпеки транспортних
підприємств повинно базуватися на наступних принци$
пах: цілеспрямованості, гнучкості та адаптивності, пра$
вомірності, безперервності, взаємодії та координації з
державними податковими органами, персональної
відповідальності, варіативності підходів до розробки
окремих управлінських рішень з податкових питань,
компетентності та забезпечення високого рівні подат$
кової культури транспортного підприємства, плано$
вості, єдності та копмлексності управлінських рішень з
податкових питань.

Література:
1. Paying Taxes 2020. URL: https://www.pwc.com/gx/

en/paying$taxes/pdf/pwc$paying$taxes$2020.pdf (дата
звернення: 01.08.2020).

2. Paying Taxes 2020. Data explorer. URL: https://
www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying$
taxes$2020/explorer$tool.html (дата звернення:
01.08.2020).

3. Україна змінила позиції у світовому рейтингу зі
сплати податків. URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/
11/26/novyna/ekonomika/ukrayina$zminyla$pozycziyi$
svitovomu$rejtynhu$splaty$podatkiv (дата звернення:
01.08.2020).

4. Грачов О.В. Податкова безпека як невід'ємна скла$
дова економічної безпеки підприємства. Вісник економ$
іки транспорту і промисловості. 2010. № 29. С. 86—88.

5. Павліченко В.М. Податкова безпека як складова
економічної безпеки українських підприємств в умовах
кризи. Вісник економіки транспорту і промисловості.
2015. Вип. 49. С. 131—135.

6. Подік І.І. Аналіз та оцінка податкової складової
економічної безпеки актуальні проблеми економічної
безпеки держави, регіону, підприємства. Тези допові$
дей учасників Всеукраїнської науково$практичної кон$
ференції 26 травня 2017 р. URL: http://ndi$fp.nusta.$
edu.ua/report/communication/20170724095026.pdf (дата
звернення: 01.08.2020).

7. Управління фінансовою безпекою економічних
суб'єктів: навчальний посібник / за заг. ред. д$ра екон.
наук, проф. С.М. Фролова; [С.М. Фролов, О.В. Козьмен$
ко, А.О. Бойко та ін.]. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015.
332 с.

8. Кеменяш І.Г. Управління податковою безпекою
суб'єктів підприємництва в Україні: автореф. дис. …
канд. екон. наук 08.00.08. Львiв, 2011. 20 с.

9. Меліхова Т.О., Троян О.В. Аналіз впливу подат$
кового навантаження на рівень податкової безпеки під$
приємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20.
С. 33—37.

10. Полонська Ю.М. Організаційне забезпечення
системи підтримки прийняття управлінських рішень у
податковому плануванні за критерієм податкової без$
пеки. Комунальне господарство міст. 2011. № 100.
С. 277—284.

11. Рудніченко Є.М. Оцінювання та моделювання
впливу суб'єктів митного регулювання на систему еко$
номічної безпеки підприємства: монографія. Луганськ:
Промдрук, 2014. 389 с.

12. Фінанси: підруч. / Юхименко П.І., Бойко С.В.,
Голубка С.М. та ін.; за наук. ред. П.І. Юхименка,
С.В.  Бойко. К.: Центр учбової літератури, 2018.
416 с.

13. Офіс великих платників податків Державної по$
даткової служби України. URL: http://officevp.sfs.$
gov.ua/ (дата звернення: 01.08.2020).

14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №
2755$VI. Дата оновлення: 13.08.2020. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755$17#n140 (дата звер$
нення: 01.08.2020).

15. Клокар О.О., Бойко С.В., Кеменяш І.Г., Рущи$
шин Н.М. Податковий менеджмент: навч. посібник.
Львів, 2017. 320 с.

References:
1. PwC (2019), "Paying Taxes 2020", available at: https:/

/www.pwc.com/gx/en/paying$taxes/pdf/pwc$paying$
taxes$2020.pdf (Accessed 01 August 2020).

2. PwC (2019), "Paying Taxes 2020. Data explorer",
available at: https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/
publications/paying$taxes$2020/explorer$tool.html
(Accessed 01 August 2020).

3. Slovoidilo.ua (2019), "Ukraine has changed its
position in the world ranking of  tax payments",
available at:  https://www.slovoidilo.ua/2019/11/26/
novyna/ekonomika/ukrayina$zminyla$pozycziyi$
svitovomu$rejtynhu$splaty$podatkiv (Accessed 01 August
2020).

4. Hrachov, O.V. (2010), "Tax security as an integral
part of economic security of the enterprise", Visnyk
ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 29, pp. 86—88.

5. Pavlichenko, V.M. (2015), "Tax security as a com$
ponent of economic security of Ukrainian enterprises in a
crisis", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti,
vol. 49, pp. 131—135.

6. Podik, I. I. (2017), "Analysis and assessment of the
tax component of economic security, current problems of
economic security of the state, region, enterprise",
available at:   http://ndi$fp.nusta.edu.ua/report/
communication/20170724095026.pdf (Accessed 01 August
2020).

7. Frolov, S. M. (2015), Upravlinnia finansovoiu bez$
pekoiu ekonomichnykh subiektiv  [Management of financial
security of economic entities], UABS NBU, Sumy, Ukraine.

8. Kemeniash, I.H. (2011), "Management of tax security
of business entities in Ukraine", Ph.D. Thesis, Money, finance
and credit, Lviv State Financial Academy, Lviv, Ukraine.

9. Melikhova, T.O. and Troian, O.V. (2017), "Analysis
of the impact of the tax burden on the level of tax security
of the enterprise ", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 20,
pp. 33—37.

10. Polonska, Yu.M. (2011), "Organizational support of
system of making managerial decisions in tax planning
according to the criterion of tax security", Komunalne
hospodarstvo mist, vol. 100, pp. 277—284.

11. Rudnichenko, Ye.M (2014), Otsiniuvannia ta
modeliuvannia vplyvu subiektiv mytnoho rehuliuvannia na
systemu ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Estimation
and modeling of influence of subjects of customs regulation
on the system of economic security of the enterprise],
Promdruk, Luhansk, Ukraine.

12. Yukhymenko, P.I. and Boiko, S.V. (2018), Finansy
[Finance], TSUL, Kyiv, Ukraine.

13. Office of large taxpayers of the State Tax Service of
Ukraine (2020), available at: http://officevp.sfs.gov.ua/
(Accessed 01 August 2020).

14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code
of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2755$17#n140 (Accessed 01 August 2020).

15. Klokar, O. O. Boiko, S. V. Kemeniash, I. H. and
Rushchyshyn, N. M. (2017), Podatkovyi menedzhment [Tax
management], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 24.08.2020 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/202064

УДК 332.1:631.1

К. О. Утенкова,
к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту,
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків
ORCID ID: 0000H0001H9097H5431

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306�6806.2020.9.64

K. Utenkova,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting

and audit, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv
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Метою статті є обгрунтування теоретичних та методологічних засад формування стратегії розвитку

економічної безпеки аграрного сектора України.

Для вирішення визначених завдань у процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні

методи, а саме: діалектичний метод пізнання економічних явищ, принципи економічної теорії щодо екоQ

номічної безпеки; методи теоретичного узагальнення та порівняння використовувались у процесі опраQ

цювання літературних джерел та вивчення поставлених питань; абстрактноQлогічний для теоретичного

узагальнення висновків та аналізу результатів дослідження.

Подальше входження до світового економічного простору потребує вдосконалення аграрної політиQ

ки, розвитку аграрного сектора економіки України, спрямованого на формування ефективного, соціальQ

но спрямованого сектора, здатного задовольнити потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні

позиції на світовому ринку сільськогосподарської продукції і продовольства.

Визначено, що одним із першочергових завдань сьогодення є розробка нормативного документа, який

визначатиме ключові аспекти подальшого зміцнення економічної безпеки аграрного сектора і буде склаQ

довою аграрної політики України.

Результати проведеного дослідження дали підстави для формулювання концептуальних засад страQ

тегії розвитку економічної безпеки аграрного сектора України та механізму її реалізації. Досягнення гоQ

ловної мети стратегії передбачає формування дієвого механізму управління економічною безпекою аграрQ

ного сектора України, що має стати чинником ефективної аграрної політики. Однією з вагомих переваг

запропонованої стратегії є складова моніторингу.

Застосування паспортизації економічної безпеки є водночас і інструментом виміру певних індикаQ

торів стану економічної безпеки загалом або окремих її складових. Моніторинг таких індикаторів забезQ

печує інформацією щодо руху в напрямі досягнення встановлених критеріїв економічної безпеки аграрQ

ного сектора.

The purpose of the article is to substantiate the theoretical and methodological principles of forming a strategy

for the development of economic security of the agricultural sector in Ukraine.

To solve the defined problems in the process of research general scientific and special methods, namely:

dialectical method of knowledge of economic phenomena, principles of economic theory as to the economic

security were used; methods of theoretical generalization and comparison were applied in the process of

elaborating literary sources and studying the questions raised; abstractQlogical method was used for the

theoretical generalization of conclusions and the analysis of research results.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрна політика являє собою курс та систему за$

ходів, спрямованих на інтенсивний розвиток продуктив$
них сил села, удосконалення або докорінну зміну існу$
ючих там форм власності, поліпшення умов життя й
побуту його мешканців, забезпечення сировиною про$
мисловості та ін. Аграрна політика держави є важли$
вим складовим елементом соціально$економічної полі$
тики держави та передбачає наукове обгрунтування
стратегії і тактики розвитку аграрних відносин, еконо$
мічне обгрунтування шляхів розвитку села [1].

Для аграрної політики України на сучасному етапі
характерною є відсутність єдиного законодавчого акта,
який би вичерпно прописував цілі та завдання аграрної
політики України в довгостроковій перспективі.

 Починаючи з 1990 р., було прийнято велику кіль$
кість нормативних актів, де визначено окрему роль
сільського господарства, його суб'єктів, декларовано
певні принципи розвитку тощо. Однак комплексний нор$
мативно$правовий акт відсутній, а частина документів
взагалі суперечать один одному.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ І ДОСЛІДЖЕНЬ
Прийнята у 2007 р. "Державна комплексна програ$

ма розвитку українського села до 2015 року" була пер$
шим стратегічним документом, що містив конкретні
цільові показники, але наслідки світової фінансової кри$
зи 2008 р. так і не дозволили досягти поставлених цілей.

У 2015 році припинив дію Закон України "Про основ$
ні засади державної аграрної політики на період до
2015 року", що призвело до втрати принципів послідов$
ності, етапності й системності формування аграрного
законодавства як основних інституційних інструментів
реалізації державної аграрної політики [2].

Єдина комплексна стратегія і план дій з розвитку
сільського господарства та сільських територій в Ук$
раїні на 2015—2020 рр. мали декларативний характер і
охоплювали 10 стратегічних пріоритетів, у т.ч. ті, які не
входять до компетенції Міністерства аграрної політи$
ки і продовольства, як$от: освіта, екологія й торгівля.
Це, зокрема, такі пріоритети: 1. Діловий клімат і проти$

Further entering the world economic space requires the improvement of agricultural policy, the development

of the agricultural sector of Ukraine's economy aimed at forming the efficient, socially oriented sector capable of

meeting the needs of the domestic market and ensuring a leading position in the world market of agricultural

products and food.

It is determined that one of the priority tasks of today is the elaboration of a regulatory document that will

determine the key aspects of further strengthening the economic security of the agricultural sector and will be a

part of Ukraine's agricultural policy.

The results of the study gave grounds for formulating the conceptual foundations of the strategy for the

development of economic security of the agricultural sector in Ukraine as well as the mechanism of its

implementation. Achieving the main goal of the strategy involves the formation of an effective mechanism for

managing the economic security of the agricultural sector in Ukraine, which should be a factor in effective

agricultural policy. One of the significant advantages of the proposed strategy is the monitoring component.

The application of economic security certification is at the same time a tool for measuring certain indicators

of the state of economic security as a whole or its separate components. Monitoring such indicators provides

information as to the movement towards achieving the established criteria of economic security of the agricultural

sector.

Ключові слова: економічна безпека, аграрний сектор, стратегія розвитку, аграрна політика, моніторинг,
паспорт загроз.

Key words: economic security, agricultural sector, development strategy, agricultural policy, monitoring, passport
of threats.

дія корупції, створення стабільної правової системи, що
відповідає міжнародним та європейським стандартам,
зокрема шляхом виконання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. 2. Земельна реформа. 3. Інституціо$
нальна реформа Мінагрополітики, державних під$
приємств, установ, організацій, що належать до сфери
його управління. 4. Продовольча безпека. 5. Оподатку$
вання. 6. Розвиток агропродовольчих ланцюгів доданої
вартості. 7. Сільський розвиток — відродження украї$
нського села. 8. Доступ до міжнародних ринків, торго$
вельна політика та просування експорту. 9. Аграрна на$
ука, освіта, інновації та дорадчі послуги. 10. Захист дов$
кілля та управління природними ресурсами, зокрема
лісовим та рибним господарством [3].

Ми поділяємо думку В.М. Онєгіної, Н.В. Шибаєвої
[4], які зазначають, що законодавче забезпечення дер$
жавної аграрної політики в Україні є фрагментарним,
неузгодженим, а іноді — суперечливим. Виробники
сільськогосподарської продукції працюють в умовах
високого рівня юридичної, регуляторної та політичної
невизначеності.

Для вдосконалення аграрного виробництва це має
принципове значення, оскільки необхідно прискорити
стимулювання інвестицій у галузь, забезпечити тут по$
вну зайнятість трудових ресурсів, стимулювати експорт,
впливати на рівень цін та їх паритет, підтримувати
стабільні доходи товаровиробників, домогтися перероз$
поділу бюджетних коштів на користь агропромислово$
го комплексу з урахуванням його реальної ролі в народ$
ногосподарському комплексі країни [5].

Науковці П.Т. Саблук і Ю.Я. Лузан зазначають, що
останніми роками неузгодженість і нестабільність дії
зазначених та інших інституційних складових аграрної
політики стали основною причиною значного ослаблен$
ня синергії ефективного розвитку аграрного сектора
економіки, посилення протиріч у системі економічних
інтересів і між учасниками аграрного ринку, і з держа$
вою, загрозливого стану у тваринництві та в деяких
інших продуктових підкомплексах. Такі тенденції не
дозволяють організувати раціональне забезпечення на$
селення продуктами харчування, призводять до втрати
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робочих місць, деградації сільського населення Украї$
ни та вимирання українських сіл.

Отже, проблема комплексного регулювання еконо$
мічної безпеки аграрного сектора повною мірою не ви$
рішена і потребує подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретичних та ме$

тодологічних засад формування стратегії розвитку еко$
номічної безпеки аграрного сектора України.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Необхідно констатувати, що аграрну політику Ук$
раїни можна охарактеризувати як ситуативну чи без$
системну, якій часто притаманні ситуативні й неузгод$
жені рішення, що слабо корелюють із загальнонаціо$
нальними і глобальними цілями та завданнями. Така не$
узгодженість і відсутність єдиного нормативного регу$
лятора пояснюється наявністю неструктурованого поля
суб'єктів, що визначають аграрну політику галузі (рис.
1).

Подальше входження до світо$
вого економічного простору потре$
бує вдосконалення аграрної політи$
ки, розвитку аграрного сектора еко$
номіки України, спрямованого на
формування ефективного, соціаль$
но спрямованого сектора, здатного
задовольнити потреби внутрішньо$
го ринку та забезпечити провідні по$
зиції на світовому ринку сільсько$
господарської продукції і продо$
вольства. Передусім Україна повин$
на запропонувати якісну продукцію
переробки, готові товари з конку$
рентними перевагами, а не виступа$
ти в ролі постачальника сировини.
Крім того, конкурентоспроможне
аграрне виробництво сільськогоспо$
дарської продукції можливе за умо$
ви взаємозв'язку і взаємозалежності
будь$яких економічних, політичних,
соціальних та інших чинників, що
впливають на його становлення [6].

Позитивним прикладом щодо
формування аграрної політики
може бути досвід країн ЄС, які ма$
ють Спільну аграрну політику, ос$
новні положення якої зафіксовані у
ст. 39 Римського договору.

Утворена в 1962 р. Спільна аг$
рарна політика ЄС (САП ЄС) являє
собою партнерство між сільським
господарством та суспільством, а
також між Європою та її фермера$
ми.

Метою створення Спільної аг$
рарної політики ЄС перш за все є [7]:

— підтримка фермерів та підви$
щення продуктивності сільського
господарства, забезпечення стабіль$
ного постачання доступної їжі;

— захист фермерів Європейсь$
кого Союзу, забезпечення їх добро$
буту;

— допомога в боротьбі зі зміна$
ми клімату та стійке управління при$
родними ресурсами;

— підтримка розвитку сільських
територій ЄС;

— підтримка аграрної економі$
ки за допомогою сприяння створен$
ню робочих місць в агропродо$

вольчій та суміжних галузях.
САП ЄС регулюється та фінансується на європейсь$

кому рівні за рахунок коштів бюджету ЄС. Спільною
аграрною політикою керує єдиний орган — відділ Євро$
пейської комісії з питань сільського господарства та
розвитку сільських територій.

Аграрна політика ЄС грунтується на розумінні того,
що сільське господарство має певні особливості по$
рівнянно з іншими галузями, оскільки:

— попри важливість виробництва продуктів харчу$
вання, дохід фермерів приблизно на 40 % нижчий по$
рівняно з іншими галузями;

— сільське господарство більшою мірою залежить
від погодних та кліматичних умов, ніж інші сфери;

— існує значний часовий розрив між затратами ви$
робництва й отриманням доходів від реалізації продукції.

Державна підтримка сільського господарства в краї$
нах ЄС, з врахуванням зазначеного вище, передбачає:

— підтримку за допомогою прямих платежів, що за$
безпечує стабільність доходів та заохочує фермерів
займатися екологічно чистим землеробством і розвит$
ком сільських територій;

Рис. 1. Склад суб'єктів формування аграрної політики в Україні

Джерело: складено автором.

СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  

В УКРАЇНІ 

Кабінет Міністрів України та профільне міністерство (Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України). 
Міністерство є основним органом виконавчої влади з питань аграрної 
політики, розробляє основну частину нормативних документів і проектів 
рішень, які приймає КМУ після узгодження з усіма відомствами; може 
розробляти проєкти законів, що виносять на розгляд Верховної Ради України. 
Однак стратегічно важливі напрями, а саме: екологія, розвиток сільських 
регіонів, зовнішньоекономічна діяльність - регулюють інші відомства, що 
унеможливлює прийняття комплексних політично важливих рішень 

Президент України. Має обмежений вплив на аграрну політику, але підписує 
всі закони, прийняті в парламенті, і має право вето, яке він може застосувати 
щодо нормативних актів, які, на його думку, не відповідають законодавству 
або курсу розвитку країни  

Верховна Рада України. Є основним органом законодавчої влади. 
Формально проблемами аграрної політики опікується профільний Комітет з 
питань аграрної політики та земельних відносин, але фактично окремі 
компетенції розподілені й між окремими комітетами (наприклад, Бюджетний 
комітет визначає державну підтримку АПК;  Комітет з питань податкової та 
митної політики визначає систему оподаткування АПК тощо). Комітет може 
приймати лобістські законопроєкти, не погодивши свої наміри завчасно

Регіональна влада. Має обмежений вплив, але може бути суб’єктом аграрної 
політики в межах своєї компетенції 

Лобістські організації. В України існує велика кількість аграрних 
організацій, які представляють інтереси своїх членів при формуванні аграрної 
політики. Насамперед це три такі групи: 1. Загальнонаціональні асоціації, які 
представляють різні галузі і мають високий рівень впливу на прийняття 
рішень (Європейська бізнес-асоціація, Торгово-промислова палата України 
тощо). 2. Аграрні асоціації, що представляють весь сектор у цілому 
(Український клуб аграрного бізнесу, Аграрний союз і Всеукраїнський 
аграрний форум тощо). 3. Секторальні об’єднання, які з деяких питань мають 
досить сильні позиції в лобіюванні (Союз птахівників України,  Асоціація 
виробників молока тощо) 
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— ринкові заходи боротьби зі складними ситуація$
ми на ринку, такими як раптове падіння попиту або па$
діння цін унаслідок тимчасової надмірної пропозиції на
ринку;

— реалізацію національних і регіональних програм
розвитку сільського населення та сільських територій.

За даними офіційного сайта Європейського Союзу,
у ЄС функціонує близько 10 млн ферм, де постійно пра$
цює 22 млн осіб [7].

Спільна сільськогосподарська політика фінансуєть$
ся за рахунок двох фондів, що створені із бюджету ЄС,
а саме: Європейського аграрного гарантійного фонду
(European agricultural guarantee fund); Європейського
аграрного фонду розвитку сільських територій
(European agricultural fund for rural development).

Спільна аграрна політика поєднує соціальні, еко$
номічні та екологічні підходи на шляху досягнення
стійкої системи сільського господарства в ЄС. Означені
вектори спрямовані на вирішення першочергових про$
блем, які стоять перед ЄС у найближчі роки. Сприяючи
вирішенню цих викликів, САП забезпечує збереження
ключової ролі сільського господарства в Європі.

Необхідно також звернути увагу на швидке реагу$
вання регулювального органу САП ЄС на нові загрози,
що мають вплив на розвиток аграрного сектора. Зокре$
ма, у травні 2020 р. Єврокомісія запропонувала посиле$
ний бюджет ЄС через кризу, яка була спричинена ко$
ронавірусом у 2020 р. Крім того, Комісія має намір по$
силити низку програм, включаючи спільну сільськогос$
подарську політику. За рахунок унесення 4 млрд євро
Комісія має на меті посилити стійкість аграрного і риб$
ного секторів та забезпечити необхідні можливості для
управління кризовими ситуаціями.

Таким чином, європейський аграрний сектор обме$
жений інституційними нормами Спільної аграрної полі$
тики, яка є гарантом позитивних змін у сільському гос$
подарстві та "захисником" інтересів фермерів в умовах
жорсткої ринкової конкуренції [8].

Однак, аграрний сектор України сьогодні не має ні
чіткої стратегії розвитку, ні послідовної та обгрунто$
ваної аграрної політики.

Унаслідок кризових явищ, поглиблення деструктив$
них процесів у сільському господарстві країни відбуло$
ся зниження ефективності, що переконливо свідчить про
необхідність розроблення стратегічних напрямів доко$
рінної модернізації його галузей на основі застосуван$
ня системи інноваційних проектів, раціонального вико$
ристання земельних ресурсів, матеріально$технічної
бази, робочої сили українського села [2].

У цьому контексті одним із першочергових завдань
сьогодення є розробка нормативного документа, що
визначатиме ключові аспекти подальшого зміцнення
економічної безпеки аграрного сектора і буде складо$
вою аграрної політики України.

Результати досліджень підтверджують необхідність
формування єдиного підходу до управління механізмом
економічної безпеки аграрного сектора. На нашу дум$
ку, розробка Стратегії розвитку економічної безпеки
аграрного сектора дозволить визначити головні векто$
ри подальшого розвитку галузі та розробити ефектив$
ний механізм управління економічною безпекою аграр$
ного сектора і на рівні окремих суб'єктів господарюван$
ня, і на рівні держави загалом.

Стратегія формування економічної безпеки аграр$
ної сфери має визначити шляхи, за якими передбачено
виведення економіки сільського господарства на дина$
мічне зростання та розробку механізму реалізації за$
ходів щодо формування економічної безпеки аграрної
сфери [9].

Базовими передумовами розробки Стратегії розвит$
ку економічної безпеки мають стати такі положення:

1. Стратегія повинна мати статус офіційного нор$
мативного документа і передбачати певні часові орієн$
тири виконання.

2. Стратегію слід узгоджувати із основними напря$
мами аграрної політики України.

3. Необхідність існування єдиного координатора з
питань розвитку економічної безпеки.

4. Механізм виконання стратегії має бути чітко про$
писаний, а також визначено коло осіб, що несуть відпо$
відальність за її дотримання чи виконання.

Результати наших досліджень дозволили сформу$
лювати концептуальні засади розробки Стратегії роз$
витку економічної безпеки аграрного сектора України,
яка матиме такий вигляд.

Стратегія розвитку економічної безпеки аграрного
сектора України на 2021—2025 рр.

1. Загальні положення.
1.1. Мета стратегії — формування дієвого механіз$

му управління економічною безпекою аграрного секто$
ра України як складової ефективної аграрної політики.

1.2. Завдання стратегії:
 — забезпечення стабільності функціонування та

прогресивного розвитку аграрного сектора;
— забезпечення захисту від зовнішніх і внутрішніх

загроз;
— створення умов для досягнення Цілей сталого

розвитку;
— формування підгрунтя для подальшої інтеграції

України у світове співтовариство і виконання умов Уго$
ди про асоціацію між Україною та ЄС.

1.3. Принципи економічної безпеки.
Функціонування системи економічної безпеки аг$

рарного сектора повинно базуватися на таких принци$
пах:

— законності — при формуванні механізму еконо$
мічної безпеки мають бути використані лише дозволені
законом методи, прийоми, способи;

— економічної доцільності — витрати на формуван$
ня механізму економічної безпеки аграрного сектора
повинні бути порівнюваними з очікуваними вигодами від
його функціонування;

— безперервності — функціонування механізму
економічної безпеки аграрного сектора мусить мати
перманентний характер, тобто система постійно вияв$
ляє загрози і небезпеки, реагує на них, запобігає ризи$
ку виникнення нових тощо;

— координації — організація взаємодії на всіх
рівнях системи економічної безпеки аграрного секто$
ра, узгодженість дій, підпорядкованість єдиній меті і
підконтрольність підсистем вищому керівництву систе$
ми;

— професіоналізму — залучення висококваліфіко$
ваних фахівців, що володіють необхідними знаннями і
навичками, у т.ч. передовими сучасними досягненнями
у сфері забезпечення економічної безпеки;

— поєднання превентивних і реактивних заходів —
система економічної безпеки аграрного сектора має
бути спроможна нейтралізувати існуючі загрози чи не$
безпеки, а також виявити потенційні загрози та здійсни$
ти їх профілактику;

— адаптивності — спроможність механізму еконо$
мічної безпеки аграрного сектора адаптуватися до змін
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища,
пристосовуватися до різних сценаріїв розвитку подій і
реагувати на них;

— своєчасності й адекватності заходів — система
економічної безпеки аграрного сектора має забезпечи$
ти своєчасне попередження впливу негативних фак$
торів, вживання профілактичних заходів на тих етапах,
коли загроза ще не виникла, за умови, що здійснені за$
ходи мають бути адекватні (рівнозначні) тій загрозі чи
небезпеці, що виникла або може виникнути;

— балансу економічних інтересів — система еконо$
мічної безпеки аграрного сектора повинна враховувати
інтереси всіх її суб'єктів, не надаючи переваги окремим
з них.
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1.4. Складові економічної безпеки аграрного секто$
ра.

Для подальшого розвитку економічної безпеки
аграрного сектора функціональними складовими еко$
номічної безпеки вважати такі: фінансова, кадрово$інте$
лектуальна, виробничо$технологічна, політико$право$
ва, безпека прийняття рішень і захищеність інформації,
екологічна, інвестиційно$інноваційна, соціальна, марке$
тингова, ресурсно$технічна, енергетична, продовольча,
транспортна, зовнішньоекономічна.

1.5. Основними загрозами для економічної безпеки
аграрного сектора України вважати такі:

— непомірковані зміни в законодавстві;
— неефективний механізм державної підтримки

аграрного виробництва;
— диспаритет цін;
— значний податковий тиск;
— втрата ринків збуту;
— низька конкурентоспроможність продукції;
— нестабільна політична ситуація;
— відсутність належної системи захисту від потен$

ційних зовнішніх небезпек;
— несприятливі погодно$кліматичні умови;
— корупція;
— низький рівень доступності кредитних ресурсів;
— погіршення фінансових показників діяльності;
— непрофесійність керівництва підприємств аграр$

ного сектора;
— низький рівень кваліфікації працівників;
— відтік кваліфікованих працівників;
— суттєво зношена і морально застаріла технічна

база;
— використання непрогресивних технологій вироб$

ництва, технологічне відставання;
— виснаження земельних угідь.
2. Напрями реалізації стратегії.
Подальший розвиток економічної безпеки аграрно$

го сектора України можна забезпечити завдяки реалі$
зації таких передумов:

2.1. Створення належного нормативно$правового
підгрунтя для реалізації пріоритетних завдань аграрної
політики. Подальший розвиток регуляторної політики
в аграрному секторі.

2.2. Регулювання ринку землі як основного засобу
виробництва, з урахуванням інтересів виробників
сільськогосподарської продукції, а також створення
умов, що запобігатимуть придбанню земель сільськогос$
подарського призначення іноземними громадянами.
Забезпечення достовірності земельного кадастру,
запровадження об'єктивного ціноутворення на ринку
землі, удосконалення земельних орендних відносин.

2.3. Обмеження експансії агрохолдингів для попе$
редження подальшого поширення негативних наслідків
їх деструктивного впливу (монополізація ринку, недо$
бросовісна конкуренція, недоотримання коштів до
місцевих бюджетів, суттєві втрати доданої вартості від
експорту сировини тощо).

2.4. Вихід із сировинної стадії, що характеризуєть$
ся низькою часткою доданої вартості і виснаженням
земельних та інших природних ресурсів. Рух у напрямі
створення товарів з високою доданою вартістю.

2.5. Удосконалення податкової політики в аграрно$
му секторі для оптимізації податкового навантаження
на виробників сільськогосподарської продукції.

2.6. Забезпечення достатніх обсягів державної
підтримки аграрного сектора, здійснення її на постійних
засадах і доступних умовах. Подальше розширення на$
прямів державної підтримки, а також збільшення її об$
сягів до необхідних меж.

2.7. Формування фінансово$кредитного забезпечен$
ня розвитку аграрного сектора на інституційних заса$
дах за допомогою створення системи земельно$іпо$
течного кредитування, надання пільгових кредитів, ча$
сткової компенсації вартості кредитів. Формування сис$

теми мікрокредитування дрібних сільськогосподарсь$
ких виробників.

2.8. Упровадження ресурсоощадних та екологічно
чистих технологій виробництва сільськогосподарської
продукції для підвищення конкурентоспроможності
продукції і розширення ринків збуту, а також позитив$
ного впливу на збереження довкілля та відновлення
родючості грунтів.

2.9. Подальше поглиблення співпраці із ЄС у напрямі
формування спільної аграрного політики, а також на$
ближення законодавства України до законодавства ЄС.

2.10. Запровадження комплексного регулювання
розвитку аграрної економіки та сільських територій для
відновлення останніх, поліпшення умов життєзабезпе$
чення сільських жителів. Створення сприятливих умов
для підвищення престижності праці на селі, залучення
молодих спеціалістів.

2.11. Створення передумов для подальшого розвит$
ку аграрної науки й освіти, що забезпечить розробку і
впровадження передових технологій виробництва
сільськогосподарської продукції, ефективну реалізацію
кадрової складової безпеки, дозволить здійснювати
управління економічною безпекою на науково обгрун$
тованих засадах. Сприяння розвитку мережі дорадниць$
ких послуг.

2.12. Забезпечення подальшого розвитку органічно$
го виробництва, що є однією з умов виконання цілі ста$
лого розвитку "Подолання голоду, розвиток сільсько$
го господарства", а саме — завдання щодо забезпечен$
ня створення стійких систем виробництва продуктів
харчування, що сприяють збереженню екосистем і по$
ступово поліпшують якість земель та грунтів.

2.13. Створення сприятливих умов для розвитку га$
лузі тваринництва для забезпечення споживання про$
дукції тваринного походження у межах науково обгрун$
тованих норм шляхом зростання кількості підприємств,
що займаються тваринництвом, збільшення кількості
поголів'я тварин, підвищення їх продуктивності тощо.

2.14. Удосконалення системи ціноутворення, яка є
передумовою прогресивного розвитку аграрного секто$
ра. Забезпечення цінової рівноваги в аграрному секторі.

2.15. Розвиток експортної стратегії аграрного сек$
тора як складової Експортної стратегії України, що має
стати надійним підгрунтям для зовнішньої торгівлі про$
дукцією сільськогосподарського виробництва.

2.16. Створення сприятливого інвестиційного кліма$
ту для виробників сільськогосподарської продукції, а
також ефективне регулювання інвестиційної діяльності
в аграрному секторі економіки.

2.17. Подальша робота в напрямі формування суб'єк$
тів забезпечення економічної безпеки агарного секто$
ра. Популяризація створення відповідних підрозділів,
служб тощо.

3. Моніторинг виконання стратегічних цілей і зав$
дань.

Успішне виконання стратегічних цілей і завдань пе$
редбачає створення дієвого механізму моніторингу ста$
ну економічної безпеки аграрного сектора і реалізації
стратегії. Моніторинг виконання стратегічних цілей і
завдань повинен стати одним з постійних елементів управ$
ління економічною безпекою. За результатами такого
моніторингу мають бути ухвалені рішення щодо продов$
ження виконання окреслених напрямів реалізації стра$
тегії або необхідності їх коригування для досягнення
належного рівня економічної безпеки аграрного секто$
ра.

У зв'язку з винятковою важливістю своєчасного отри$
мання достовірної і повної інформації про стан еконо$
мічної безпеки аграрного сектора, доцільно запровади$
ти інститут паспортизації економічної безпеки аграр$
них підприємств, що є не лише надійним інструментом
моніторингу ефективності управління механізмом
економічної безпеки, а й дає змогу узагальнити інфор$
мацію в розрізі регіону чи аграрного сектора загалом.
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Упровадженню паспортизації на рівні аграрного
сектора повинен передувати комплекс заходів органі$
заційно$консультативного характеру з метою науково$
го обгрунтування кожної позиції паспорта економічної
безпеки.

Запровадження системи моніторингу економічної
безпеки аграрного сектора дозволить оцінити якісні і
кількісні зміни стану економічної безпеки, виявити й
оцінити ключові загрози, скоригувати за необхідності
напрями або окремі аспекти затвердженої стратегії, а
також стане надійним підгрунтям для формування стра$
тегічного плану розвитку економічної безпеки аграр$
ного сектора на наступний період.

ВИСНОВКИ
Таким чином, результати проведеного досліджен$

ня дали підстави для формулювання концептуальних
засад розробки Стратегії розвитку економічної безпе$
ки аграрного сектора України на 2021—2025 рр. та ме$
ханізму її реалізації. Досягнення головної мети стра$
тегії передбачає формування дієвого механізму управ$
ління економічною безпекою аграрного сектора Украї$
ни, що має стати чинником ефективної аграрної політи$
ки.

Однією з вагомих переваг запропонованої стратегії
є складова моніторингу, оскільки значна частина існу$
ючих стратегій, у т.ч. і таких, що стосуються розвитку
аграрного сектора України, є суто декларативними. На
нашу думку, головною умовою виконання будь$якої
стратегії є наявність певних критеріїв її досягнення.

Позитивним прикладом у цьому контексті можуть
бути Цілі сталого розвитку до 2030 р., моніторинг ви$
конання яких здійснюють за допомогою аналізу досяг$
нення певних індикаторів і їх порівняння з цільовими
орієнтирами по роках [10].

Застосування паспортизації економічної безпеки
є водночас і інструментом виміру певних індикаторів
стану економічної безпеки в цілому або окремих її
складових. Моніторинг таких індикаторів забезпечує
інформацією щодо руху в напрямі досягнення вста$
новлених критеріїв економічної безпеки аграрного
сектора. Зазначене вище обгрунтовує доцільність по$
дальшого розвитку інституту паспортизації економіч$
ної безпеки аграрного сектора, що сприятиме вирі$
шенню проблеми управління механізмом економічної
безпеки.

Щоб запропоновану стратегію було затверджено і
в майбутньому впроваджено, необхідне у подальше об$
грунтування її теоретичних положень за участю пред$
ставників усіх суб'єктів аграрного сектора. Потрібно
визначити спільну мету, досягнення якої неможливо без
подальшого розвитку економічної безпеки аграрного
сектора. Слід сформувати в суб'єктів аграрних відносин
розуміння того, що бажані темпи соціально$економіч$
ного розвитку аграрного сектора економіки значною
мірою залежатимуть від реалізації запропонованих
стратегічних напрямів. Подальша популяризація вчен$
ня про економічну безпеку є надзвичайно важливою, що
зумовлено недостатнім рівнем усвідомлення глибини
існуючих проблем і перешкод на шляху до сталого роз$
витку аграрного сектора України.
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У статті досліджуються ризики для зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано теперішній стан

торговельної співпраці з ключовими країнамиQпартнерами та пріоритетні напрями для українських

експортерів. З'ясовано, що стратегічне протистояння країнQлідерів глобальної торгівлі все більше приQ

зводить до децентралізації світової торгівлі, що сприяє налагодженню зв'язків з новими країнами. ДоQ

сліджено, що в глобальному контексті Україна ще не відіграє провідної ролі на світовому ринку, але має

за мету поступову інтеграцію українських підприємств до системи міжнародних економічних зв'язків та

нарощення торговельних відносин. Визначено, що зовнішньоекономічна діяльність України повинна

відповідати стратегічним інтересам, бути економічно вигідною, враховувати ризики та глобальні виклиQ

ки мінливого світового економічного середовища. Доведено, що пріоритетними завданнями є: зміна гаQ

лузевої структури українського експорту в напрямі збільшення продукції з високою доданою вартістю,

диверсифікація ринків збуту, реалізація програми імпортозаміщення, кредитноQподаткові заходи дидQ

житалізації виробничоQтехнологічних процесів та впровадження у виробництво цифрових технологій,

перегляд умов Угоди про асоціацію з ЄС та збільшення преференцій для української продукції, сприяння

розвитку міжнародної електронної комерції і освоєнню найважливіших ІнтернетQринків.

The author of the article does the research on the risks of foreign economic activity. The current state of trade

cooperation with key partner countries is analysed as well as priority directions for Ukrainian exporters. It turned

out that the strategic confrontation of the leaders of global trade leads increasingly to the decentralization of

world trade, which contributes to the establishment of ties between new countries.

The author states that Ukraine has not played a leading role in the world market yet in the global context,

but it aims to integrate gradually Ukrainian enterprises into the system of international economic relations and

increase trade relations. On the other hand, foreign economic activity of Ukraine must meet strategic interests,

be economically beneficial and take into account risks and global challenges of the economic environment in

the changing world. The author also singles out the priority tasks such as: changing the industry structure of

Ukrainian exports towards increasing products with high added value, diversification of sales markets,

implementation of import substitution program, credit and tax measures of digitalization of  production and

implementation of digital technologies, revision of the requirements of the Association Agreement with the EU

and the increase of preferences for Ukrainian products, promotion of  the development of international eQcommerce

and the most important internet markets.

The author assumes that due to the Covid 19 pandemic outbreak in early 2020, governments around the

world have been actively implementing tradeQrelated measures that have affected directly global international

supplies and reduced global trade. In addition, there is a gradual liberalization in imports/exports of goods

related to COVID 19 these days. Besides the WTO considered two scenarios of crisis: relatively optimistic and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасні економічні зміни мають на  меті поступову

інтеграцію українських підприємств до системи міжна$
родних економічних зв'язків, з одного боку, і залучен$
ня іноземних підприємців до діяльності в Україні — з
другого [1].

Криза Світової організації торгівлі, стратегічне про$
тистояння країн$лідерів глобальної торгівлі все більше
призводять до децентралізації світової торгівлі, що
відкриває можливості нарощування торговельних відно$
син не тільки вже зі сталими партнерами, але і сприяє
налагодженню зв'язків з новими країнами [2]. Для кож$
ної країни світу міжнародна торгівля, розширення еко$
номічних зв'язків між суб'єктами господарювання, ди$
версифікація ринків збуту мають  велике значення. Роз$
виток зовнішньоекономічної діяльності залежить як від
внутрішніх, так і від зовнішніх факторів впливу і тому
дослідження її теперішнього стану співпраці з ключо$
вими країнами$партнерами, визначення ризиків та пер$
спектив розвитку є надзвичайно важливим. Досліджен$
ня цих аспектів становить значну наукову цінність, прак$
тичний інтерес та актуальність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблематики зовнішньоекономічної

діяльності та нарощенню експортного потенціалу при$
свячено багато праць вітчизняних та зарубіжних нау$
ковців: О.Г. Білорус, В.А. Вергун, В.М. Геєць, Б.М. Да$
нилишин, Д.Г. Лук'яненко, А.С. Філіпенко, Дж. Міль,
Д. Сакс, Е. Хекшер. Водночас подальшого дослідження
та обгрунтування  потребують  зовнішньоторговельні
стратегії з врахуванням ризиків та мінливості світового
економічного середовища в умовах зростаючої глобаль$
ної конкуренції.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасного стану зовні$

шньоторговельних відносин України з ключовими краї$
нами$партнерами, врахування ризиків та визначення
перспектив розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У торговельному фокусі Національною Експортною
Стратегією України визначено 48 країн до 2021 року.
При цьому Україна експортує широку номенклатуру
товарів та послуг практично у всі країни світу. Ключові
країни$партнери України: ЄС, Велика Британія, США,
Китай, Близький схід та Африка.

Головним торговельним партнером України є Євро$
пейський Союз. За результатами 2018 року питома вага
торгівлі товарами та послугами з ЄС склала 41,1% від
загального обсягу торгівлі України. За 2019 рік частка
ЄС в експорті товарів з України склала 42%: продукція
АПК та харчової промисловості — 33,8%, продукція ме$

more pessimistic in its trade forecast of April 8, 2020. According to an optimistic scenario, the fall by 12.9% and

the decrease in global GDP by 2.5% are expected. According to a pessimistic scenario, trade has to reduce by

31.9%, and GDP by 8.8%. In the mid of June, preliminary trade data and related trade figures for the first half of
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талургійного комплексу — 19.1%, продукція машино$
будування — 15%, мінеральні продукти — 13,4%, дере$
вина та паперова маса — 5.5%, продукція легкої про$
мисловості — 4,8%, різні промислові товари — 4,6%,
продукція хімічної промисловості — 3,7% [2].

Щодо  українсько$британських торговельних відно$
син, то Велика Британія для усіх цілей розглядається
як сторона Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до
завершення перехідного періоду (до 31.12.2020), тобто
фактично до кінця поточного року українські експор$
тери не відчують жодних змін у торгівлі із Великою Бри$
танією.  До 31 грудня  2020 року Велика Британія зали$
шатиметься учасником Митного союзу ЄС. З 1 січня
наступного року буде діяти Угода про вільну торгівлю
з Великою Британією.

Що стосується торговельних відносин  зі США, то
Програма Генералізованої системи преференцій США
сприяє економічному зростанню у країнах, що розви$
ваються, шляхом надання безмитного ввезення на ри$
нок США продукції, імпортованої з визначених країн$
бенефіціарів, що розвиваються. Як країна$бенефіціар
GSP, Україна може експортувати понад 3,500 різних
товарів до Сполучених Штатів без сплати мит. Це на
додачу до 3,800 видів товарів, що є безмитними для всіх
країн. Так,  протягом 2018 року США імпортували про$
дукції з України на 1,3 млрд доларів США, з яких про$
дукції на 945 млн доларів США — безмитно за ставками
режиму найбільшого сприяння (MNF), провідною кате$
горією товарів була шоколадна продукція [2].

Китай, за результатами 2018 року, посів 4 місце після
ЄС, Росії та Туреччини як напрямок для українського
експорту (якщо розглядати країни ЄС окремо). Про$
тягом 2019 року торгівля з Китаєм набрала неабияких
обертів і експорт до Китаю виріс на 70%. З 1 січня
2020 року Китай знизив тарифи на 859 видів товарів для
всіх торговельних партнерів. Сукупно, імпортні мита
знижені в 2 рази та стосуються, зокрема, окремих видів
готових продуктів із борошна, фармацевтичної про$
дукції, добрив, виробів з пластмаси, деревини i виробів
з деревини; котлів, двигунів, насосів, механічного облад$
нання та їх частин; електричних машин, обладнання та
їх частин; приладів та апаратів оптичних, контрольних,
вимірювальних та медичних.

Через посилення торговельних воєн між США, ЄС
та Китаєм, зростання тарифних і нетарифних торговель$
них обмежень може стати результатом як загального
повернення до політики протекціонізму, так і недоско$
налості умов і порядку реалізації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС. Тому важливим завданням є по$
шук нових ринків збуту.

Пріоритетними напрямками для українських екс$
портерів є країни Близького Сходу та Африки. Серед$
земноморський регіон є вельми привабливий, оскільки
Чорне море, Середземне море — це найкращі шляхи
доставки продукції в країни Середземномор'я — пів$
день Європейського Союзу, Північна Африка, Близь$
кий Схід.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/202072

Укладено угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем, за
подібним сценарієм розвивається ситуація з Туреччиною,
як паралельний тренд щоденної стратегічної співпраці у
всіх напрямках. Для Єгипту Україна є гарантом продо$
вольчої безпеки, стабільним постачальником зернових.

Північна Африка є надзвичайно привабливим тор$
говельним партнером. Співпраця розвивається за дво$
ма стратегіями.

Перша —  Стратегія співпраці уряду з цим регіо$
ном — це максимальне сприяння та створення спільної
вільної торгівлі в середземноморському регіоні, зняття
митних бар'єрів  для використання можливостей Пан$
Євро$Мед. Пан$євро$середземноморські преференційні
правила походження (Пан$Євро$Мед) встановлюють
ідентичні правила походження товарів для взаємної
торгівлі зі збереженням преференційних умов торгівлі.
Учасниці Регіональної конвенції Пан$Євро$Мед: ЄС,
країни ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швей$
царія), Албанія, Алжир, Боснія і Герцеговина, Грузія,
Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Косово, Північна Ма$
кедонія, Марокко, Молдова, Палестина, Сербія, Сирія,
Туніс, Туреччина, Україна, Фарерські острови та Чор$
ногорія.

Участь України в Конвенції потенційно розширює
можливості для преференційного експорту товарів на
перспективні зовнішні ринки (за нульовою або зниже$
ною митною ставкою), а застосування єдиних правил по$
ходження та принципу діагональної кумуляції надає
переваги для розвитку торговельних відносин у регіоні
ПЄМ та залученню до регіональних та міжнародних
ланцюгів доданої вартості. На практиці, виробник змо$
же закуповувати сировину або комплектуючі в одній зі
сторін$учасниць Конвенції, здійснювати їх достатню
обробку чи переробку, а готову продукцію експортува$
ти до іншої учасниці Конвенції без сплати мита або по
заниженій ставці мита з дотриманням принципів засто$
сування преференційного походження [3].

Друга — Стратегія розвитку партнерства з країна$
ми Африки з метою посилення присутності в цьому ре$
гіоні, який росте, динамічно розвивається, потребує
своїх підходів до дипломатії, налагодження контактів
на різних африканських ринках.

В якості країн$провідників можна використати  якір$
ні торговельні партнери — Єгипет, ПАР, Туніс, Алжир.
Тобто ці країни повинні стати воротами в Африку для
того, щоб розвивати відносини з іншими країнами у всіх
напрямах на африканських ринках. Мова йде не лише
про масовий експорт зернових, але і про участь у роз$
витку внутрішньої інфраструктури, розбудові транс$
портно$логістичної системи, будівництві металургійних
комплексів тощо. Так, наприклад, Україна є постачаль$
ником трамваїв до Олександрії.

Через спалах пандемії COVID$19 на початку 2020 р.
уряди країн по всьому світу активно впроваджували
заходи, пов'язані з торгівлею, що прямо вплинуло на
глобальні міжнародні поставки та знизило обсяги світо$
вого товарообороту. Багато країн, з одного боку, зни$
жували або ж зовсім відміняли ввізні мита на ряд то$
варів, а з іншого — обмежували або забороняли експорт
"критично важливих" товарів. Зараз діяльність членів
СОТ, включаючи і Україну (Спільна заява від 5 травня
2020 року),  спрямована на вирішення викликів, пов'я$
заних з поширенням пандемії COVID$19, шляхом поси$
лення координації та співробітництва на міжнародно$
му рівні  через забезпечення [4]:

— відповідності правилам СОТ торговельних обме$
жень, що вводяться членами у відповідь на глобальну
кризу. Такі обмеження мають бути цілеспрямованими,
пропорційними, прозорими та тимчасовими;

— повноцінного функціонування глобальних лан$
цюгів постачання та вільного обігу необхідної продукції
(у т. ч. медичних та продовольчих товарів);

— недопущення запровадження невиправданих за$
ходів з обмеження експорту сільськогосподарської про$

дукції, що може мати негативний вплив на продовольчу
безпеку та здоров'я населення.

Тобто наразі вбачається поступова лібералізація
стосовно імпорту/експорту товарів, пов'язаних з
COVID$19. У своєму торговельному прогнозі від 8 квітня
2020 р. СОТ розглядала два сценарії кризи: відносно
оптимістичний та більш песимістичний. За оптимістич$
ного сценарію прогнозувалося падіння обсягу світової
товарної торгівлі на 12,9% та зменшення світового ВВП
на 2,5%. За песимістичним сценарієм торгівля мала ско$
ротитися на 31,9%, а ВВП — на 8,8% [4]. Станом на се$
редину червня попередні дані про торгівлю та пов'язані
з торгівлею показники за першу половину 2020 р. більше
вказують на оптимістичний сценарій, аніж песимістич$
ний. Проте, зважаючи на можливу "другу хвилю" пан$
демії, фактична ситуація може легко перейти до гіршо$
го сценарію. Взагалі, згідно з прогнозами НБУ, Україна
може зіткнутися з падінням експорту ($10%) та імпорту
($14,5%).

Зростаючим ризиком для зовнішньоекономічної
діяльності у найближчій перспективі є скорочення тру$
дових резервів, не тільки внаслідок внутрішніх, але і
зовнішніх факторів. Так, помітно спрощує працевлаш$
тування для українських заробітчан спрощення правил
працевлаштування у Німеччині, зростаючий додатковий
попит на них у Польщі тощо. Це своєю чергою може
спричинити нову хвилю трудової еміграції з України.
Тому важливими є заходи, спрямовані на загальне підви$
щення рівня оплати праці, поліпшення соціальних стан$
дартів та захисту інтересів найманих працівників.

Не менш важливим є питання, яким чином викорис$
товуються ресурси країни. Чи вивозяться вони у вигляді
сировини для промисловості інших країн, чи спрямо$
вується їхній потенціал на створення наукомістких ви$
робництв з високим ступенем обробки. Адже за запа$
сами залізної, марганцевої, титанової й уранової руди
Україна посідає перше місце серед країн Європи, за за$
пасами чистого заліза — 4 місце в світі [5].

 Серйозними втратами загрожує ігнорування у га$
лузі виробництва екологічних стандартів, тому можливі
санкції або обмеження щодо торгівлі продукцією "еко$
логічно недружніх" країн. Щодо цінових трендів 2020 ро$
ку, то спостерігається покращення для сільськогоспо$
дарського сектору та  погіршення для металургійного
комплексу. Але за оцінками МВФ, індекс цін на сільсько$
господарську та сировину продукцію (Commodity
Industrial Inputs Price Index) знизиться в найближчій
перспективі на 6%, що враховуючи сировинну спрямо$
ваність українського експортного потенціалу, є не дуже
добре.

Як зазначає професор О. Шарій, рецесія у світовій
економіці, фінансові проблеми західноєвропейської
банківської системи та низька довіра з боку кредиторів
можуть знизити можливості країни щодо залучення
потрібних фінансових ресурсів з$за кордону. Дефіцит
торговельного балансу також сприяє дефіциту валют$
них коштів. Тому важливим є своєчасне накопиченню
додаткових валютних резервів Національного банку
України та виважені переговори з МВФ, звісно, на умо$
вах зовнішнього невтручання у внутрішні справи краї$
ни.

Помітні зрушення спостерігаються у питаннях дид$
житалізації державного управління ("держава в смарт$
фоні"), однак не покращено зовнішньоекономічні по$
зиції України диджиталізацією промислових техно$
логій, інтернетом речей, 3D$виробництвом, штучним
інтелектом, інтеграцією процесів накопичення енергії
(Energy Storage Integration) тощо. Це значно підриває
експортні позиції України. Тому необхідними є кредит$
но$податкові заходи стимулювання диджиталізації ви$
робничо$технологічних процесів для приватних, дер$
жавних підприємств, іноземних інвесторів. Від цього
значною мірою залежать перспективи інноваційного
розвитку країни та її місце в світовому розподілі праці [6].
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Гібридна війна з боку РФ викликає бажання актив$
ніше скористатися економічною зброєю. Через заборо$
ни та обов'язкові дозволи з 1 червня 2019 року РФ ввела
обмеження на постачання нафти й нафтопродуктів до
України. Також продовжено санкції на 2020 рік проти
України, країн ЄС, США, Канади, Австралії, Японії та
інших держав, які підтримали обмеження проти РФ.
Попередньо українська сторона запровадила санкції
проти російського бізнесу.

Запровадження зворотних обмежень щодо експор$
ту до РФ важливої для її промисловості продукції (на$
приклад, титанової руди), заборона діяльності в Україні
підприємств та фінансових установ з російським капі$
талом несе за собою певні економічні втрати. Тож,
звісно, балансування між економічними та політични$
ми інтересами є не зовсім легкою справою. Таким чи$
ном, необхідно диверсифікувати  ринки збуту з особ$
ливою увагою на країни ЄС, Африки та Азії.

Через конкуренцію з боку газопроводів "Північний
потік$2" і "Турецький потік" та  невизначеність довго$
строкових відносин із Газпромом погіршилась і  тран$
зитна позиція України. Також  встановлюють кількісну
межу для нашого транзитного потенціалу нові правила
ЄС, згідно з якими, транзит газу від одного постачаль$
ника не може перевищувати 50% відповідних обсягів.
Невизначеність активної участі в логістичних мегапро$
ектах загрожує серйозною небезпекою в середньост$
роковій перспективі та сприятиме появі регіональних і
глобальних конкурентів. Тому важливим є визначення
перспектив та продовження переговорів щодо створен$
ня європейського консорціуму для модернізації украї$
нської ГТС.

Проблемою є неефективність державної системи
управління зовнішньоекономічним сегментом, відсут$
ність зрозумілої чіткої стратегії в зовнішньоекономічній
політиці, відсутність механізму супроводження зовні$
шньоекономічної діяльності українських підприємств за
кордоном.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, для України важливо не лише зберегти
позитивну динаміку у торговельних відносинах з ключо$
вими країнами$партнерами, але і налагодити економічні
зв'язки з державами, які тільки починають утверджуватись
як нові світові та регіональні лідери, з врахуванням всіх
ризиків та глобальних викликів мінливого світового еко$
номічного середовища.  Варто звернути також  увагу на
ще не освоєні ринки країн, що розвиваються. Зовнішньое$
кономічна діяльність України повинна відповідати стра$
тегічним інтересам країни, бути економічно вигідною та
базуватись на таких пріоритетних принципах:

— зміні галузевої структури українського експор$
ту в напрямку збільшення продукції з високою доданою
вартістю та провадження виваженої валютно$курсової
політики, спрямованої на відновлення рівноваги торго$
вельного балансу завдяки підтримці експорту, диверси$
фікації ринків збуту та реалізації програми імпортоза$
міщення;

— стимулюванні кредитно$податковими заходами
диджиталізації виробничо$технологічних процесів та
впровадженні цифрових технологій у виробництво, ово$
лодінні навичками електронної комерції;

— перегляді умов Угоди про асоціацію в напрямку
збільшення  преференцій для української продукції на
ринку ЄС та допомоги з боку європейських урядів у про$
цесі переходу українських виробників на стандарти ЄС;

— переході на систему "керованого курсу" гривні на
основі зовнішньоекономічної стратегії уряду;

— модернізації української ГТС та участі України в
транспортно$логістичних мегапроєктах з урахуванням
зовнішньополітичних та геоекономічних інтересів дер$
жави ("Тримор'я" — Польща та інші країни ЄС або
"Один пояс — один шлях" — КНР) тощо.

Окреслюючи напрям подальших досліджень, заува$
жимо, що цікавим є дослідження резервів нарощення
експортного потенціалу, мінімізації ризиків зовніш$
ньоекономічної діяльності, чинників підвищення націо$
нальної конкурентоспроможності національної еконо$
міки на світових ринках.
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У статті виділено принципові особливості і методологічне наповнення концепції "sustainable

development" у розрізі основних структурних складових. Підкреслено, що ключова ідея концепції сталоQ

го розвитку полягає у зменшенні економічних апетитів бізнесQгравців і важливими для її реалізації в УкQ

раїні є і мотиваційні переваги вітчизняних суб'єктів господарювання, і вектори державного впливу. АрQ

гументовано, що в структурі національної економіки важливу роль у реалізації пріоритетів сталого розQ

витку відіграє машинобудування. Охарактеризовано труднощі у функціонуванні машинобудівних

підприємств України, спричинені умовами підписання й реалізації угоди про асоціацію з ЄС. ПроаналіQ

зовано динаміку обсягів реалізації продукції та динаміку частки збиткових машинобудівних підприємств

України і виявлено проблемні аспекти в управлінні їх функціонуванням і розвитком. Аргументовано, що

необхідні цілеспрямовані дії з підтримки галузі на інституційному рівні.

It has been highlighted the fundamental features and methodological content of the "sustainable

development" concept in the main structural components' terms. The key idea of this concept is to reduce the

economic appetites of business players by creating a business environment in which it is possible to build a

profitable business while remaining in harmony with the environment and caring for the society social progress.

Peculiarities of structuring the "sustainable development" concept tasks by levels of economic management

have been considered. A preliminary analysis of the "sustainable development" concept components in terms of

tasks and tools for their solution has been done. It has been emphasized that both the motivational advantages

of domestic economic entities and the state influence structure and vectors are important for the implementation

of the "sustainable development" concept in Ukraine. It has been argued that in the national economy structure

an important role in the implementation of sustainable development priorities is played by machinebuilding

enterprises. It has been noted that signing and implementing the Association Agreement with EU have been

caused in Ukraine significant difficulties in the operation of machineQbuilding enterprises, which were forced to

change the markets and participate in competitive races on the world market. Due to much higher (than in the

CIS market) these markets' consumers' demands to the products characteristics, domestic producers' production

and sales have been significantly reduced, many companies have become unprofitable. Under these conditions,

they cannot modernize their production systems and be enough flexible on market. Thus, they lose the ability to

expand reproduction, which will lead to the industry further degradation, and hence job losses, declining incomes
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підтримання позитивної і сталої динаміки розвит$

ку соціально$економічних систем є ключовим завдан$
ням суб'єктів прийняття управлінських рішень на усіх
рівнях управління — макро$, мезо$ і мікро$. За глобаль$
ного розширення простору економічної взаємодії
суб'єктів господарювання стає все більш очевидним, що
процес управління розвитком соціально$економічної
системи будь$якого ієрархічного рівня має бути підпо$
рядкований не тільки цілям забезпечення її здатності
до існування, а й цілям підвищення її конкурентоспро$
можності. В Україні це стосується насамперед промис$
лового сектору національної економіки,  адже  зростан$
ня відкритості національного ринку після підписання
договору про асоціацію з ЄС найвідчутніше вплинуло
на діяльність промислових виробників, які відчули знач$
не посилення конкурентного тиску. І найбільше — на
машинобудування, де конкурентні позиції національних
виробників були доволі слабкими не тільки на глобаль$
ному, а й на внутрішньому ринку.

Між тим, саме продукція машинобудування забез$
печує випуск техніко$технологічного устаткування та
інструментального опорядження промислового вироб$
ництва кожної країни, впливаючи тим самим на темпи і
якість технологічного оновлення і розвитку відповідних
підприємств. А значить — і на показники ефективності
їх господарювання. Проте в Україні економічний стан
машинобудівних підприємств погіршується з кожним
роком, галузь в цілому не виконує покладену на неї місію
технологічного оновлення виробничого сектору націо$
нальної економіки. І навіть тоді, коли певне підприєм$
ство могло випускати конкурентоспроможну продук$
цію, попит на неї всередині країни майже відсутній (на$
приклад, у сумнозвісного "Мотор$Січ"). Загроза катас$
трофічного закріплення таких негативних тенденцій і
втрати існуючого потенціалу цієї галузі у найближчій
перспективі потребує дослідження причин, що їх зумов$
люють.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЇ
Проблеми ефективного управління розвитком со$

ціально$економічних систем в умовах зростаючої кон$
куренції за ринки і ресурси досліджуються багатьма на$
уковцями — в контексті різних цілей і з різних методо$
логічних позицій та в руслі різних теоретичних кон$
цепцій і емпіричного досвіду (наприклад, [1—5]). В Ук$
раїні такі дослідження є надзвичайно актуальними в
силу слабких конкурентних позицій національної еко$
номіки на глобальному ринку. Вихід вбачається у роз$
робленні механізму управління розвитком, який би дав
змогу відійти від переважно сировинної орієнтації бізне$
су основних економічних гравців, які використовують
обмежені природні ресурси для максимізації своїх до$
ходів, нехтуючи інтересами суспільства.

У цьому зв'язку вітчизняні науковці все більше ува$
ги приділяють методологічним підходам концепції ста$
лого розвитку ("sustainable development"), основні по$
ложення якої визнані світовим науковим співтовари$
ством як стратегічні пріоритети розвинених економік
[1]. Незважаючи на те, що сама концепція розроблялась
з позицій макроекономічного регулювання процесів

and rising social tensions in the country. The dynamics of sales volumes and the dynamics of the unprofitable

machineQbuilding enterprises share in Ukraine have been analyzed the problematic aspects in the functioning

and development management of separate economic units have been revealed. It has been argued that targeted

actions are needed to support the industry at the institutional level.

Ключові слова: концепція сталого розвитку, інституційне забезпечення, національна економіка, машино�
будування.

Key words: sustainable development concept, institutional support, national economy, machine�building.

суспільного розвитку, її основні ідеї стали поширюва$
тись на мезо$ і мікрорівень [2—8]. Зокрема, імплемен$
тацією концепції сталого розвитку в теорію і практику
управління промисловими підприємствами і розроблен$
ням відповідного управлінського інструментарію актив$
но займаються Б. Андрушків, Л. Мельник, Р. Шерстюк,
Л. Квятковська, І. Смачило, Б. Карпінський та багато ін.
[4—8]. Дослідження цих та інших науковців завершува$
лись  розробками науково$методичних рекомендацій,
які давали змогу коригувати певні акценти традиційних
управлінських технологій, посилюючи ті інструменти і
вектори впливу на поведінку економічних акторів, які
відповідають пріоритетам, що визначені концепцією ста$
лого розвитку. Водночас багато питань методологічно$
го характеру стосовно формування ефективної систе$
ми управління розвитком промислового підприємства
у руслі концепції "sustainable development" досі потре$
бують свого вирішення. Зокрема йдеться про управлін$
ня сталістю розвитку підприємств машинобудування, які
найбільш чутливі серед інших промислових підприємств
до коливань економічної динаміки і найбільше втра$
чають під час світових економічних криз.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виділити методологічні особ$

ливості концепції "sustainable development" на рівні
управління окремими господарськими одиницями (під$
приємствами), співвіднести їх із завданнями управлін$
ня розвитком машинобудівних підприємств і виявити
проблемні аспекти в управлінні їх функціонуванням і
розвитком в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогодні у світових наукових колах сформува$
лось узагальнене трактування дефініції "сталий розви$
ток" — як розвиток такого типу, що задовольняє по$
треби сучасності, не загрожуючи при цьому можливості
наступних поколінь задовольняти свої потреби [9]. У
цьому трактуванні акцентується на поєднанні цілей ни$
нішнього і прийдешнього покоління споживачів (здат$
ності економіки до задоволення їх потреб). При цьому
апріорі передбачається, що потреби мають не тільки
матеріальну сутність, а також стосуються стану довкілля і
охоплюють широке коло суспільних відносин, які мають
бути сприятливими для задоволення закладених у
свідомість кожного homo sapiens прагнень самореалі$
зації та інтелектуального розвитку.

Очевидно, що у сукупності таких відносин важливе
місце займають економічні, формування яких відносить$
ся до сфери відповідальності державних інституцій.
Водночас результуюча їх дії проявляється  у поведінці
окремих економічних агентів на ринку (їх мотиваційних
преференціях, які стосуються не тільки вибору сфери
економічної діяльності й форми господарювання, а й
рішень у сфері оптимізації податкових зобов'язань, еко$
логічної та соціальної відповідальності тощо). Ключо$
ва ідея концепції сталого розвитку — перетворення
homo economics  у homo sapiens. Тобто у зменшенні еко$
номічних апетитів бізнес$гравців шляхом створення та$
кого бізнес$середовища, в якому можливо вибудовува$
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ти прибутковий бізнес, залишаючись у гармонії із дов$
кіллям і дбаючи про соціальний прогрес суспільства.
Важливо з'ясувати — наскільки мотиваційні переваги
вітчизняних суб'єктів господарювання уможливлю$
ють реалізацію концепції сталого розвитку в Україні,
а також — якою має бути структура і вектори дер$
жавного впливу для того, щоб ці переваги стали домі$
нуючими.

Проведення таких досліджень потребує поперед$
нього аналізу складових концепції сталого розвитку у
розрізі завдань та засобів (інструментів) їх вирішення,
що могло би сформувати методологію дослідження. Для
такого аналізу видається доцільним розглянути основні
пріоритети, які закладені в  Європейській стратегії со$
ціально$економічного розвитку. Ця стратегія під назвою
"Європа 2020: стратегія розумного, сталого та усебіч$
ного зростання" була ухвалена і прийнята для реалізації
Європейською Комісією у 2010 році [1]. У ній виділено
три основні пріоритети, які стосуються різних аспектів
зростання соціально$економічних систем (національних
або й інтегрованих міжнаціональних, якими є економі$
ки країн ЄС): розумне зростання економіки — грун$
тується на знаннях та інноваціях, що розвивають кон$
курентоспроможність; стале зростання — вища ресур$
сна ефективність, сприяння зеленій та відновній еко$
номіці, що в сукупності зберігає довкілля; усебічне зро$
стання — завдяки розвитку інтелекту забезпечує висо$
ку зайнятість в умовах соціальної й територіальної
єдності.

Зазначені пріоритети сприймаються як рівнозначні,
проте домінантою концепції сталого розвитку є соціаль$
на складова.

Як видно із таблиці, складові концепції "sustainable
development" — економічний, соціальний розвиток і еко$
логічна безпечність — структуруються за рівнями управ$
ління (макро$, мезо$ і мікро$), що є логічним, оскільки
сукупні результати роботи окремих суб'єктів господа$
рювання визначають результати розвитку економіки
регіону та країни загалом. На кожному із рівнів управ$
ління вони інтегруються у єдине ціле, забезпечуючи
ефект самовідтворення і синергії кожного типу соціаль$
но$економічних систем.

Проте на рівні окремого бізнесу економічні інтере$
си завжди виходять на перший план, тому стратегія його
розвитку формується менеджментом передусім з погля$
ду забезпечення позитивної економічної динаміки. Як
підкреслювалось нами раніше, "решта завдань/проблем
у розрізі виділених вище складових розглядаються ме$
неджментом лише з позицій їх впливу на динаміку еко$
номічних результатів бізнесу, в тому числі — в контексті
стратегічних цілей його розвитку" [10]. Компенсатором
агресивності такого інтересу виступають регулятивні
функції органів управління, обгрунтованість і дієвість
яких дає змогу урівноважувати вектори економічної
діяльності окремих акторів для того, щоб забезпечува$
ти загальне економічне зростання. Тобто підтримувати
структурну збалансованість розвитку системи — як за
функціонально$об'єктними складовими (види діяль$
ності, що задовольняють суспільні потреби), так і в
розрізі тріади "економіка$екологія$соціум".

Якщо опиратися на тезу про те, що стале економіч$
не зростання соціально$економічної системи є резуль$
татом її конкурентоспроможності, а конкурентоспро$
можність є  здатністю формувати і реалізувати конку$
рентні переваги, створюючи продукти (послуги) з ви$
щою, ніж у провідних конкурентів споживчою цінністю
на обраному сегменті ринку [11, с.  90], то логічним може
бути висновок про те, що регулятивні функції суб'єктів
управління мають спрямовуватись на стимулювання  тих
видів діяльності, які здатні таку цінність для споживачів
створювати. Водночас важливо розглядати це питання
з позиції стратегічної перспективи. Адже сировинні ре$
сурси також мають споживчу цінність і, наприклад,
сільськогосподарська продукція України нині з успіхом
продається на багатьох ринках, причому у значних об$
сягах. Проте за сучасної орієнтації виробників на
технічні монокультури у галузі не формується значної
доданої вартості, не накопичується інтелектуальний
капітал і навіть не вирішуються соціальні та екологічні
проблеми сільських жителів, що входить у протиріччя
із концепцією сталого розвитку. А Україна за збере$
ження такого сценарію розвитку все більше віддаляєть$
ся від стратегічної мети увійти до числа розвинених
країн.

Методологічні особливості концепції в розрізі рівнів 
управління 

Основні 
структурні 
складові 

Принципові 
відмінності 

концепції  від інших макрорівень мікрорівень 
Економічна Виступає засобом 

досягнення 
соціальних цілей. 
Передбачає 
недопущення криз і 
втрати стійкості 
окремих елементів 

Переосмислення сутності 
дефініції «економічна 
ефективність» в розрізі 
інституційних чинників її 
забезпечення. Загальне 
економічне зростання – 
результат збалансованого  
розвитку в розрізі мезо- і 
мікрорівнів 

Визначення економічної 
ефективності з урахуванням 
екологічної і соціальної 
складових і управління нею на 
основі проактивних і 
конструктивних інновацій за 
взаємовигідного 
співробітництва основних груп 
стейкхолдерів 

Екологічна Встановлює умови 
обмеження 
втручання в 
довкілля, але не 
заперечує розвиток і 
науково-технічний 
прогрес 

Забезпечення стабільності 
біологічних і фізичних 
систем для майбутніх 
поколінь. Скорочення 
антропогенного 
навантаження і швидкості 
використання невідновних 
ресурсів 

Розвиток виробничої системи на 
основі ресурсно-ощадних і 
екологічно безпечних 
технологій, рециклінгу і 
зворотної логістики 

Соціальна Соціальні цілі 
визначають 
розвиток. В центрі 
концепції – людина, 
розвиток 
розглядається з 
позицій її інтересів 

Створення суспільства з 
рівними правами, 
справедливим розподілом 
доходів, викорінення 
злиднів. Збереження 
культурної і соціальної 
стабільності 

Невід’ємною складовою 
системи управління є 
корпоративна соціальна 
відповідальність. Домінуючим 
акцентом  – розвиток персоналу 
(компетентнісно-профе-сійний, 
інтелектуально-креативний та 
світоглядний) 

Таблиця 1. Принципові особливості і методологічне наповнення концепції ""sustainable development"" в розрізі
основних структурних складових

Джерело: розробка автора.
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Якщо розглядати кожен із пріоритетів концепції
"sustainable development" через призму завдань управл$
іння структурними трансформаціями для підвищення
конкурентоспроможності національної економіки, то
найбільша увага має приділятись розвитку переробної
промисловості, в тому числі — машинобудування. Мож$
на погодитись із позицією багатьох вітчизняних полі$
тиків і науковців, що в сучасному світі розвиненими мо$
жуть вважатися лише ті країни, які здатні випускати
конкурентоспроможну технічно складну продукцію.
Однак аргументи на користь цієї позиції стосуються не
лише того, що продукція машинобудування "формує
імідж технологічно розвиненої країни в міжнародній
економічній спільноті, визначає її міжнародну конку$
рентоспроможність як учасника міжнародного розпо$
ділу праці і суб'єкта світового економічного простору"
[12]. Важливо брати до уваги й те, що створення такої
продукції потребує висококваліфікованої праці інже$
нерів$конструкторів і технологів, а значить, розвиток в
країні високотехнологічного машинобудування відпо$
відає пріоритетам концепції сталого розвитку, спону$
каючи бізнес до підтримки програм розвитку персона$
лу, а найманих працівників — до компетентнісно$про$
фесійного зростання та інтелектуально$креативної ак$
тивності. Крім того, машинобудування вирішує і завдан$
ня екологічної безпеки — адже такі підприємства здеб$
ільшого не несуть загрози довкіллю своєю діяльністю.
Навпаки, їх продукція відповідно до міжнародних стан$
дартів якості, має бути ресурсоощадною і екологічно
безпечною. Тобто розвиток машинобудування логічно
вписується в усі пріоритети концепції "sustainable
development" — зростання через інновації, екологічну
безпеку і соціальний прогрес.

 Для кожної країни розвиток машинобудування має
стратегічне значення, оскільки саме у цьому секторі ма$
теріалізуються найновіші досягнення науково$технічно$
го прогресу. А значить — сконцентровані найбільш фа$
хові інженерно$технічні працівники, здатні до винахід$
ництва і вибудовування технологічно досконалих вироб$
ничих систем. На жаль, в Україні впродовж періоду рин$
кових трансформацій пострадянської економіки вироб$
ничі потужності й інтелектуальний потенціал машино$
будування майже втрачено. І хоча досі є підприємства,
здатні випускати на світовий ринок конкурентоспро$
можні зразки ракетно$космічної та авіаційної техніки,
морських і річкових суден, обладнання для легкої і хар$
чової промисловості, сільського господарства, транс$
портного і дорожнього машинобудування, електротех$
ніки та апаратури загального і спеціального призначен$

ня, все ж більшість підприємств нездатні
конкурувати із провідними світовими ком$
паніями і ледве знаходять замовлення на
свою продукцію. Свідченням цього є те, що
в структурі експорту вітчизняного маши$
нобудування спостерігається чіткий спад$
на динаміки. Так, обсяги експорту цієї
продукції зменшились з 2014 до 2019 року
майже на 25% — з 7,36 до 5,52 млрд дол.
США [13]. Звичайно, вагомою причиною
цього є втрата ринків збуту у РФ (за один
рік експорт продукції машинобудування
знизився в півтори  рази — до 4,78 млрд
дол. США), проте відновлення відбуваєть$
ся надто повільно, оскільки на інших рин$
ках уже давно склалась структура зв'язків
між виробниками і споживачами і знайти
місце у такій структурі можна лише з інно$
ваційною (нішевою) продукцією зі значно
кращими споживчими властивостями, ніж
у аналогів.

І на внутрішньому ринку машинобуді$
вники України зазвичай не можуть склас$
ти гідну конкуренцію іноземним компані$
ям. Це впливає на загальну динаміку роз$

витку цього сектора переробної промисловості (рис.1,
побудований на основі даних [14]). Як видно із графіка,
починаючи з 2015 року, обсяги реалізації машинобудів$
ної продукції стали зростати, проте їх частка у струк$
турі промислової продукції так і не змогла відновитися
до рівня 2012 року, коливаючись в межах 6—7%.

Звичайно, на формування цих тенденцій найбільше
вплинула ситуація на сході України — внаслідок тимча$
сової окупації Росією частини Донецької і Луганської
областей велика частина машинобудівних підприємств
була зруйнована. Однак це вказує й на те, що на ринках
інших країн продукція більшості вітчизняних машино$
будівних підприємств є недостатньо конкурентоспро$
можною. До того ж, для виходу на ринки ЄС підприєм$
ствам необхідно сертифікувати свої виробничі системи
за міжнародними стандартами якості, що потребує знач$
них фінансових ресурсів.

Накопичити достатню кількість ресурсів для реалі$
зації проектів технологічного розвитку (або радикаль$
ного оновлення виробничої системи, необхідного для
їх сертифікації на відповідність міжнародним стандар$
там виробництва)  можуть лише деякі машинобудівні
підприємства, так як майже четверта частина їх пока$
зувала збитки впродовж останніх п'яти років. Причому
уже з 2018 р. частка таких підприємств почала зроста$
ти, на що вказують дані офіційної статистики (рис. 2,
побудовано за [15; 16]).

А за результатами першого півріччя 2020 р. ця частка
зросла майже удвічі — до 46,7 %  у сукупності великих та
середніх підприємств (загалом по промисловості — 43,6%).
Причому найгірша картина за товарною групою "Вироб$
ництво автотранспортних засобів" — частка збиткових
підприємств  тут досягла рівня 57,0 %. Звичайно, найвід$
чутніше на таке  різке погіршення загального фінансово$
го результату в промисловості  в 2020 р. вплинуло загаль$
не падіння обсягів реалізації промислового виробництва,
зумовлене насамперед жорсткими карантинними захода$
ми для протидії поширенню COVID$19. Однак така стати$
стика відображає результати діяльності промислових
підприємств у І кварталі 2020 р., коли карантин ще тільки
було запроваджено. А негативні тренди в машинобуду$
ванні стали формуватись ще з 2018 р. і доволі помітне по$
гіршення фінансових результатів машинобудівних
підприємств до оподаткування відбулось у 2019 р.  При
цьому наведені на рисунку 1. дані за 2019 р. у машинобу$
дуванні відображають лише результати трьох кварталів —
за рік підсумки роботи галузі досі не оприлюднені на офі$
ційному сайті Державної служби статистики України, хоча
загалом по промисловості відповідні дані наведені.

y = 0,2054x2 - 2,2375x + 12,22
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Рис. 1. Динаміка обсягів реалізації продукції машинобудівних
підприємств  України
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Збільшення в Україні кількості збиткових
промислових (у т.ч. машинобудівних) під$
приємств дає підстави припустити, що їх продук$
ція продовжує втрачати конкурентоспро$
можність на тих сегментах глобального ринку, де
вони її позиціонують. І це стосується як кінце$
вої продукції, так і тієї, що входить у ланцюжки
створення доданої вартості, кінцевим виробни$
ком якої може бути іноземна фірма.

Стосовно останнього, то вітчизняні підприє$
мства здебільшого входять у технологічні лан$
цюжки, випускаючи комплектуючі — і вже іно$
земний виробник кінцевої продукції працює без$
посередньо з ринком. Дохідність такої діяльності
є невисокою, а інколи і нульовою, покриваючи
лише прямі виробничі витрати. Підтвердженням
цьому є, наприклад, динаміка фінансових резуль$
татів деяких спільних машинобудівних
підприємств, що працюють у Хмельницькій об$
ласті. Зокрема, рентабельність операційної діяль$
ності ТзОВ "МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕК$
НОЛОДЖІ УКРАЇНА" (спільне українсько$польсько$
американсько$італійське підприємство, виробничі по$
тужності якого розташовані в Хмельницькій області), є
дуже низькою — менше 1%. Основна маржа прибутку
формується під час збуту продукції і належить інозем$
ним партнерам. Таким чином, підприємство хоч і пока$
зує стабільне кількісне зростання, є малоприбутковим
— фактично його додана вартість не включає прибутку,
він залишається у іноземних партнерів.

Слід зазначити, що спільні підприємства свого часу
створювались із метою довготермінового економічно$
го і технологічного співробітництва іноземних та вітчиз$
няних підприємців. Очікувалось, що вигоду матимуть
обидві сторони партнерства — іноземний учасник вне$
се у партнерство ті види ресурсів, які  забезпечать тех$
нологічне оновлення виробничої системи і підприємство
стане здатним випускати конкурентоспроможну про$
дукцію. І це можуть бути не тільки прямі інвестиції у
технологічне переоснащення виробництва, а й обмін
практичним досвідом у сфері організації виробництва і
збуту продукції. Однак насправді робота з ринком (а
значить — і основна маржа прибутку) залишалась за
іноземним партнером. Відпускні ціни заледве покрива$
ли виробничі витрати, і підприємства не могли реінвес$
тувати кошти у свій розвиток, оскільки їх було недо$
статньо для придбання тих технологій, які дійсно мог$
ли б забезпечити конкурентні переваги у функціональ$
ній складовій створюваних споживчих цінностей.

До того ж і на законодавчому рівні  не було створе$
но преференцій для розвитку машинобудування — не
просто складального виробництва, а самодостатнього
комплексу технологічних операцій, які забезпечують
виробництво готового продукту, який може бути реа$
лізованим на ринку. Як наслідок — погіршилась і ситуа$
ція на ринку робочої сили, працівники інженерної ква$
ліфікації виявились незатребуваними. Україна втрати$
ла здатність "утримувати таланти" високою зарплатою,
що вплинуло на структуру попиту на підготовку за інже$
нерно$технічними спеціальностями у вищій школі. Інте$
лектуальний потенціал України з кожним роком зни$
жується, погіршується якість трудових ресурсів.

Підтвердженням цьому є динаміка результатів інно$
ваційної діяльності промислових підприємств — згідно
даних офіційної статистики, частка інноваційної про$
дукції у 2017—2018 рр. складала 0,7$0,8% від загально$
го обсягу реалізації і лише в 2019 р. дещо зросла — до
1,3% [14]. А без активної і результативної інноваційної
діяльності, яка має забезпечувати гнучкість підприєм$
ства, його здатність оперативно реагувати на розвиток
споживчих потреб, підприємства не можуть зберегти
свої позиції на ринку.

Як бачимо, аналіз на рівні динаміки галузевих про$
порцій і стану ресурсного забезпечення виробництва  у

секторі машинобудування показав доволі слабкі перс$
пективи активної участі машинобудування у реалізації
стратегії економічного зростання України. І тим більше
ситуація погіршилась у 2020 р. під впливом пандемії
COVID$19, яка загальмувала процеси відтворення ви$
робничих систем і знизила й без того незначний попит
на машинобудівну продукцію. І без активних цілеспря$
мованих заходів із підтримки галузі на інституційному
рівні (через організаційно$економічні преференції, за$
кладені у законодавчу базу країни), машинобудуван$
ня не зможе виконувати, по$перше, своєї соціальної
функції — створювати комптетентнісноємні робочі
місця і замовляти підготовку відповідних фахівців
у вищій школі, по$друге, бюджетоутворюючої функ$
ції — створювати і реалізувати споживчі цінності для
багатьох сегментів ринку виробничих споживачів,
забезпечуючи ефект мультиплікації і загальне еконо$
мічне зростання.

ВИСНОВКИ
У науковому середовищі наразі існує значна варіа$

тивність поглядів на ключові джерела і спонукальні мо$
тиви розвитку, а звідси — на розроблення механізмів
управління ними в контексті поставлених цілей. В
кожній країні вони мають свою специфіку — з огляду
на структуру й потугу її ресурсного й економічного
потенціалу та особливості розвитку середовища госпо$
дарювання. Однією із найбільш популярних концепцій
економічного зростання кінця ХХ — початку ХХІ ст. є
концепція сталого розвитку, яка визначає пріоритети
макроекономічного регулювання процесів суспільного
розвитку. У роботі ці пріоритети структуровані за рівня$
ми управління (макро$ і мікро) з виділенням особливос$
тей їх методологічного наповнення.

Наведено аргументи на користь того, що в струк$
турі національної економіки важливу роль у реалізації
пріоритетів сталого розвитку відіграє машинобудуван$
ня. Зазначено, що умови підписання й реалізації в Ук$
раїні угоди про асоціацію з ЄС спричинили значні труд$
нощі у функціонуванні машинобудівних підприємств, які
вимушені були змінювати ринку збуту і виступати учас$
никами конкурентних перегонів на світовому ринку.
Через значно вищі (ніж на ринку СНД) вимоги спожи$
вачів цих ринків до характеристик продукції, суттєво
знизились обсяги виробництва і реалізації продукції
вітчизняних виробників, багато підприємств стали збит$
ковими. За цих умов вони не можуть здійснити модер$
нізацію своїх виробничих систем і проявляти ринкову
гнучкість. Тим самим вони втрачають здатність до роз$
ширеного відтворення, що призведе до подальшої дег$
радації галузі, а значить — втрати робочих місць, зни$
ження рівня доходів і зростання соціальної напруги в
країні. Необхідні цілеспрямовані дії з підтримки галузі
на інституційному рівні. Розробка відповідних науково$
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практичних рекомендацій стане предметом наступних
досліджень.
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Актуальність обраної теми статті зумовлена тим, що проблематика конфлікту інтересів надзвичайно актуальна
для сучасного українського суспільства. СоціальноQекономічні кризові явища в житті сучасної України, складність
структурної перебудови економіки, матеріальна диференціація суспільства призвели до загострення соціальних суQ
перечностей і виникнення численних осередків конфліктів інтересів практично в усіх галузях суспільного життя.
Зазначені процеси потребують грунтовного наукового дослідження, визначення системних концептуальних засад
аналізу конфліктного потенціалу суспільства в сучасних динамічних умовах трансформації держави. Очевидно, що
аналіз причин виникнення конфліктів інтересів у системі управління і вироблення технологій їх нейтралізації сприQ
ятиме прискоренню модернізації управлінської системи та подальшій демократизації державного управління в УкQ
раїні. Основою ефективного розвитку економіки України, підприємництва, виробничої сфери та сфери послуг є заQ
безпечення фінансової безпеки як найважливішої складової економічної безпеки підприємства, галузі, держави. Але
на шляху до ефективного розвитку найчастішою загрозою стає конфлікт інтересів. В основі конфлікту інтересів є
конфлікт між законом і особистою зацікавленістю, між етично правильним і етично неправильним з точки зору сусQ
пільної моралі, професійної етики. Актуальність теми зумовлена потребами аналізу однієї з важливих проблем фінанQ
сової безпеки — пошуку оптимальних механізмів попередження і розв'язання конфліктів інтересів.

The relevance of the chosen topic of the article is due to the fact that the issue of conflict of interest is extremely relevant for
modern Ukrainian society. SocioQeconomic crisis phenomena in the life of modern Ukraine, the complexity of economic
restructuring, material differentiation of society have led to exacerbation of social contradictions and the emergence of numerous
centers of conflict of interest in almost all spheres of public life. These processes require thorough research, determination of
systemic conceptual foundations for the analysis of the conflict potential of society in today's dynamic conditions of state
transformation. It is obvious that the analysis of the causes of conflicts of interest in the management system and the development
of technologies for their neutralization will accelerate the modernization of the management system and further democratization
of public administration in Ukraine. The basis of effective development of the economy of Ukraine, entrepreneurship, production
and services is to ensure financial security as the most important component of economic security of the enterprise, industry,
state. But on the way to effective development, conflict of interest is the most common threat. At the heart of the conflict of
interest is the conflict between the law and personal interest, between ethically correct and ethically incorrect in terms of
public morality, professional ethics. The urgency of the topic is due to the need to analyze one of the important problems of
financial security — the search for optimal mechanisms for preventing and resolving conflicts of interest. Conflict of interest is
a common term for a conflict between interests that are protected by law and must be satisfied by the actions of another person
authorized by the principal (these may be an agent, attorney, trustee, director) and the personal interests of this authorized
person. The principal in this case are both individuals, organizations and the state as a whole. Protected interests can be both
private and public interests, including the interests of an unlimited number of certain categories of individuals (creditors,
shareholders).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблематика конфлікту інтересів надзвичайно

актуальна для сучасного українського суспільства.
Соціально$економічні кризові явища в житті сучасної
України, складність структурної перебудови економі$

ки, матеріальна диференціація суспільства призвели до
загострення соціальних суперечностей і виникнення
численних осередків конфліктів інтересів практично в
усіх галузях суспільного життя. Зазначені процеси по$
требують грунтовного наукового дослідження, визна$
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чення системних концептуальних засад аналізу кон$
фліктного потенціалу суспільства в сучасних динаміч$
них умовах трансформації держави. Очевидно, що
аналіз причин виникнення конфліктів інтересів у систе$
мі управління і вироблення технологій їх нейтралізації
сприятиме прискоренню модернізації управлінської си$
стеми та подальшій демократизації державного управ$
ління в Україні.

Основою ефективного розвитку економіки Украї$
ни, підприємництва, виробничої сфери та сфери послуг
є забезпечення фінансової безпеки як найважливішої
складової економічної безпеки підприємства, галузі,
держави. Але на шляху до ефективного розвитку най$
частішою загрозою стає конфлікт інтересів. В основі
конфлікту інтересів є конфлікт між законом і особис$
тою зацікавленістю, між етично правильним і етично
неправильним з точки зору суспільної моралі, профе$
сійної етики. Актуальність теми зумовлена потребами
аналізу однієї з важливих проблем фінансової безпеки
— пошуку оптимальних механізмів попередження і роз$
в'язання конфліктів інтересів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В Україні дослідженню теоретичних питань причин

виникнення конфліктів і впливу суперечливих культур$
них, соціологічних та історичних чинників на творення
державної політики присвячена низка публікацій. Се$
ред них слід виділити праці Ю. Барабаша, В. Бебика,
І. Воронова, А. Гальчинського, В. Голубь, В. Гошовської,
Н. Грицяк, В. Князєва, М. Михальченка, C. Наумкіної,
І. Розпутенка, В. Тертички, В. Трощинського, у яких ана$
лізуються суперечності розвитку політичної системи й
обгрунтовуються механізми їх подолання. Серед дже$
рельної бази дослідження є роботи сучасних зарубіж$
них авторів з аналізу державної політики та державно$
го управління, зокрема, А. Анцупова, Є. Бабосова, Р. Да$
рендорфа, А. Здравомислова, Г. Козирева, М. Лебедє$
ва, А. Лейпхарда, Л. Нечипоренка, А. Соловйова, у яких
досліджуються причини виникнення конфліктів у су$
спільстві та визначаються методологічні засади їх нейтра$
лізації. У працях українських науковців — О. В алевсь$
кого, В. Воротіна, А. Ішмуратова, Ю. Ключковського,
В. Малиновського, М. Пірен, В. Ребкала — розглядають$
ся причини виникнення конфліктів у державно$управ$
лінських відносинах, обгрунтовуються деякі механізми
їх розв'язання. Зазначені науковці зробили суттєвий
внесок у дослідження  конфлікту інтересів, але водно$
час у вітчизняній управлінській науці проблеми особли$
востей конфліктів інтересів, їх попередження і подолан$
ня висвітлювалися лише фрагментарно.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування існуючих

підходів  у науковій вітчизняній і зарубіжній літературі
щодо конфліктів інтересів та їх розв'язання та запро$
понувати можливі шляхи вдосконалення організаційних
і нормативно$правових механізмів подолання конфлік$
ту інтересів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Конфлікт інтересів — це загальноприйнятий термін,

що позначає протиріччя між інтересами, які захищені
правом і повинні бути задоволені діями іншої уповно$
важеної принципалом особи (це можуть бути агент,
повірений, довірчий керуючий, директор) і особистими
інтересами цієї уповноваженої особи. Принципалом у
цьому випадку виступають як приватні особи, органі$
зації, так і держава загалом. Захищеними інтересами мо$
жуть бути як приватні, так і публічні інтереси, включа$
ючи інтереси необмеженого кола певної категорії при$
ватних осіб (кредитори, акціонери).

Конфліктологія є однією з наймолодших галузей
наукового знання. Вона виділилась як самостійна наука
в кінці 50$х років XX ст. і спочатку мала назву "Соціо$

логія конфлікту". Ця подія пов'язана з працями Р. Да$
рендорфа (Німеччина) — "Соціальні класові конфлікти
в індустріальному суспільстві" (1957)  та Л. Козера
(США) — "Функції соціальних конфліктів" (1956) [2].

Проблеми конфліктів і конфліктних ситуацій завж$
ди цікавили вчених, філософів, громадських діячів. У
зв'язку з цим важливо проаналізувати еволюцію науко$
вих поглядів на конфлікт і виділити періоди. Розгляне$
мо їх. Стародавні часи. Цей період заслуговує на увагу
ідей китайських мислителів. Особливе місце серед них
належить Конфуцію (551—479 рр. до н.е.). Він розвиває
різноманітні погляди на проблему конфлікту в багатьох
моральних заповідях. Ось одна з них: "Нероби іншим
того, чого не бажаєш собі, і тоді в державі і в сім'ї до
тебе не будуть відчувати ворожості".  Конфуцій вважав
джерелом конфліктів поділ людей на "благородних
людей" (освічених, грамотних, вихованих) та "малих
людей" (простолюдинів). Відсутність вихованості та
освіти веде у простолюдинів до порушення норм людсь$
ких стосунків. Для благородних людей підгрунтя сто$
сунків складає порядок, а для малих людей  — вигода.
Джерело конфлікту філософ розглядав у неосвіченості
і невихованості, що призводить до порушення норм
людських відносин і справедливості.

Античні погляди на конфлікт будувалися на основі
філософського вчення про протилежності. Античні філо$
софи розглядали конфлікт як найважливіший та необхі$
дний атрибут суспільного життя та розвитку. Серед них,
стародавньогрецький філософ Геракліт (520—460 рр. до
н.е.) намагався пов'язати свої міркування про війни і со$
ціальні конфлікти з загальною системою поглядів на при$
роду Всесвіту [2]. Він вважав, що у світі все породжуєть$
ся через ворожнечу і розбрат, що єдиний закон космосу
— це війна: "Війна — батько всього і цар усього". "Одним
вона визначила бути богами, а іншим — людьми, одних
вона зробила рабами, а інших — вільними".

На відміну від Геракліта, який по суті виправдову$
вав війну, Платон (427—347рр. до н.е.) засуджував її і
вважав за найбільше зло. Але не тільки війна як соціаль$
ний конфлікт потрапляє в поле зору античних мисли$
телів. Цікаві конфліктологічні ідеї, пов'язані з держав$
ним устроєм, можна знайти у Арістотеля (384—322 рр.
до н.е.), який стверджував: "Держава є інструментом
примирення людей"; "Людина поза державою агресив$
на і небезпечна" [3]. Не менш цікавими є соціально$
етичні і правові ідеї великого мислителя Давньої Греції
Демокріта (біля 460—370 рр. до н.е.), який, як і Платон,
ототожнював війну з найгострішим соціальним конф$
ліктом. Він говорив: "Громадянська війна є нещастям для
однієї й іншої ворогуючих сторін...".  Демокріт зазна$
чав, що "...закони не забороняли б кожному жити за
своїм смаком, якщо б кожний не шкодив іншому, адже
заздрість сприяє початку ворожнечі". Особливого інте$
ресу набув у міркуваннях Геракліта, Платона, Демок$
рита такий соціальний конфлікт, як війна.

Найважливішою особливістю конфліктологічних
ідей, які набули розвитку у поглядах середньовічних
мислителів, була їх релігійна спрямованість. Для під$
твердження цієї тези можна звернутися до слів Авре$
лія Августина (354—430 рр. н.е.) про єдність людської
та божественної історії, що протікає одночасно в про$
тилежних і нероздільних сферах. Ця протилежна і не$
розділена історія являє собою вічну битву двох царств
(градов) — Божого та земного. За Августином, війна по$
справжньому справедлива, якщо вона чи заповідана
Богом, чи, хоча б, законною владою, за справедливої
причини та правильних намірів та з правильною любо$
в'ю. "Справжні демони війни, — він пише, — це любов
до насильства, повна помсти жорстокість, непростима
та непримирима ворожнеча, дикий опір та жага до вла$
ди". Багато в чому схожі з поглядами Августина конф$
ліктологічні ідеї іншого відомого мислителя Середньо$
віччя — Фоми Аквінського (1225—1274 рр.): "Єдиною,
що відповідає заповітам Бога, є церковна влада. Тільки
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завдяки її намаганням у суспільстві може бути встанов$
лена справедливість". Свою правову концепцію Фома
Аквінський будував з опертям на моральну категорію
справедливості. Право, за його вченням, — це дія спра$
ведливості у божественному порядку людського спілку$
вання. Справедливість полягає в наданні кожному сво$
го, того, що йому належить. Як і Аристотель, Фома
Аквінський розрізняв два види справедливості: розпо$
дільну і вирівняльну. Розподільна справедливість — це
надання благ згідно з заслугами, а порівняльна — це дії
на вирівнювання чого$небудь. Відповідно до цього існу$
ють і види права [4].

Суттєвою особливістю поглядів мислителів епохи
Відродження на проблему конфлікту є те, що вони
сформували філософію величі людського розуму і його
ролі у пізнанні навколишнього світу. Звільняючи сприй$
няття людських проблем від влади релігійної свідомості,
філософи цієї епохи надавали цим проблемам земний
зміст. Аналізуючи погляди видатних мислителів цього
періоду — Миколи Кузанського (1401—1464 рр.), Ми$
коли Коперніка (1473—1543 рр.), який свою найголов$
нішу працю, базовану на узагальненні власних трива$
лих спостережень і підрахунків, "Про обертання небес$
них сфер" опублікував після довгих сумнівів у рік своєї
смерті. У цій роботі вчений постулював зовсім нове ро$
зуміння місця Землі і водночас людини у Всесвіті, ви$
ступивши творцем геліоцентричної теорії світу.

Джордано Бруно (1548—1600 рр.), будучи католиць$
ким священиком, розвивав неоплатонізм у вигляді ре$
несансного натуралізму. У астрономії підтримував по$
гляди Коперника, став пропагувати ідею про не$
скінченність Всесвіту і про безліч заселених світів та
метемпсихоз (переселення душ). У своїх поглядах по$
єднував різні філософські доктрини, астрономію, магію
та герметизм. Релігію вважав за спрощену на потреби
людей версію філософії, а релігійні практики — забо$
боном, породженим з неуцтва. Таким чином, Микола
Кузанський, визначаючи предмет пізнання, розвиває
пантеїстичну традицію у філософії, згідно з якою Бог
існує невідривно від чуттєво даного світу. Питання цьо$
го світу, тобто Бога, є справою розуму, а не вірування,
яке бажає охопити Бога лише в уявній формі. Хоча ро$
зум сам часто діє за допомогою уяви, але мисляча лю$
дина завдяки філософії спроможна знайти свої помил$
ки, відокремити уявне від істинного.

У свою чергу Ніколо Макіавеллі (1469—1527 рр.),
хоча й був обмежений гуманістичною вірою в цик$
лічність історії, розгорнув складніший економічний та
соціальний аналіз проблеми конфлікту в своїй праці
пізнього періоду "Istorie Fiorentine". Поряд із цим ана$
лізом і природним детермінізмом Макіавеллі, стоїть
його теорія держави як органічної системи, що керуєть$
ся власними законами розвитку і задовольняється са$
мовиправданням з огляду на свій розквіт.

Важливо звернути увагу на те, що багато хто з епо$
хи Відродження піддавалися репресіям з боку церкви,
знаходилися з нею в стані найгострішого конфлікту.
Разом з тим вони вірили в силу людини, її розум і гар$
монію, здатність перебороти соціальні конфлікти.

При аналізі конфлікто$логічних поглядів мислителів
Нового часу й епохи Просвіти важливо усвідомити со$
ціально$культурні умови і суспільний уклад того періо$
ду. Насамперед, це була епоха не тільки могутнього еко$
номічного, але і виняткового культурного підйому євро$
пейських країн. Усе це створювало передумови до сис$
темного підходу в пізнанні явищ навколишнього світу,
в тому числі й до вивчення конфліктів. Найбільш харак$
терні для розглянутого періоду погляди на конфлікт
містилися в роботах Френсіса Бекона (1561—1626 рр.),
Томаса Гоббса (1588—1679 рр.), Жан$Жака Руссо
(1712—1778 рр.), Адама Сміта (1723—1790 рр.) та ін.
Зокрема Ф. Бекон одним з перших застосував систем$
ний підхід до аналізу причин соціальних конфліктів усе$
редині країни. Він детально розглянув матеріальні, по$

літичні і психологічні умови соціальних безладів, а та$
кож можливі способи їх подолання.

Цікава в цьому сенсі концепція Т. Гоббса про при$
родний стан суспільства. В книзі "Левіафан" (1651) він
негативно оцінював людську природу. Людина, вважав
він, за своєю природою є істотою егоїстичною і леда$
чою. Тому первинний стан людського суспільства він
оцінював як "війну всіх проти всіх". Коли цей стан став
для людей нестерпним, вони уклали між собою договір
про утворення держави, яка, спираючись на свою вели$
чезну силу, подібну до сили біблійного чудовиська Ле$
віафана, здатна позбавити людей від конфліктів і ворож$
нечі. Таким чином, негативно оцінюючи людську при$
роду, Т. Гоббс не бачив іншого способу подолання
конфліктів між людьми, окрім застосування насильства
з боку держави.

Оптимістичний підхід представляють ідеї французь$
кого філософа Жан$Жака Руссо (1712—1778), який, на
відміну від Т. Гоббса, вважав, що людина за своєю при$
родою добра, миролюбна й створена для щастя. Дже$
релом конфліктів, на його думку, були недоліки в орга$
нізації суспільства, помилки і забобони людей. Важли$
вішим інструментом відновлення властивих людям
відносин миру і згоди може стати демократична держа$
ва, що не спирається на насильницькі засоби впливу.

Перша половина XIX ст. На цьому етапі розвитку кон$
фліктології особливо цінними є погляди представників кла$
сичної німецької філософії  Канта (1724—1804), Г. Гегеля
(1770—1831), Л. Фейербаха (1804—1872) та ін. Вони акцен$
тували увагу на найбільш гострій проблемі того часу — війни
і миру. Іммануїл Кант ("О вечном мире") вважав, що "... стан
миру між людьми, які живуть по$сусідськи, не є природним
станом. Останній, навпаки, є станом війни". На думку Г. Ге$
геля, "... головна причина конфліктів криється у соціальній
поляризації суспільства" ("О войне как средстве нравствен$
ного очищения народов"). Він вважав, що держава повинна
представляти інтереси всього суспільства і регулювати кон$
флікти. Фейєрбах визнає існування як індивідуального, так
і групового егоїзму. Зіткнення різного роду групових
егоїзмів створює напруженість, породжує соціальні конф$
лікти. Фейєрбах говорить про "цілком законний егоїзм" при$
гнобленої маси, про те, що "егоїзм нині пригнобленої
більшості повинен здійснити і здійснює своє право і почне
нову епоху історії". Ці міркування можна розглядати як
зародок історичного матеріалізму, але лише як зародок. У
кінцевому рахунку соціальні протилежності філософ на$
магається пояснювати антропологічними особливостями
людей. Матеріалізм Фейєрбаха уплинув на формування
світогляду Маркса і Енгельса.

Друга половина XIX — початок XX ст. Цей період
займає виключне місце у становленні конфліктології як
відносно самостійної теорії, що було зумовлено таки$
ми факторами: накопиченням достатнього обсягу
інформації про проблеми конфлікту; насиченістю най$
сильнішими соціальними потрясіннями — війнами, еко$
номічними кризами, соціальними революціями. У цей
період виникає ряд нових наук і концепцій — марксис$
тська філософія, основи якої закладені К. Марксом
(1818—1883) і Ф. Енгельсом (1820—1895); соціологія, яка
бере свій початок з праць Огюста Конта (1798—1857);
психологія, біля витоків якої стояв Вільгельм Вундт
(1832—1920). Істотний внесок у загальну теорію конф$
лікту вніс Карл Маркс розробивши вчення про супереч$
ності і розвинувши модель конфлікту революційного
класу і соціальної зміни.

Американський соціолог Дж. Тернер який вважав
Маркса одним з творців теорії конфліктів на основі ви$
вчення робіт Маркса сформулював наступні основні по$
ложення Марксового вчення про конфлікт [4]:

1. Попри те, що соціальні відносини виявляють вла$
стивості систем, вони все ж таки містять велику кількість
конфліктних інтересів.

2. Ця обставина свідчить про те що соціальна систе$
ма систематично породжує конфлікти.
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3. Отже конфлікт є неминучою і дуже поширеною
властивістю соціальних систем.

4. Подібні конфлікти мають тенденцію проявляти$
ся в полярній протилежності інтересів.

5. Конфлікти найчастіше відбуваються через недо$
статність ресурсів, особливо влади.

6. Конфлікт — головне джерело змін соціальних
систем.

7. Будь$який конфлікт має антагоністичний характер.
Вклад марксизму в розробку питання класового

конфлікту є загальновизнаним. Він узагальнив реалії
європейської історії XIX ст., яка пройшла під прапором
гострої боротьби між робітниками і підприємцями. Але
конфліктологія не обмежується дослідженням тільки
класових конфліктів, а виходить з того, що суспільство
включає у себе можливість найрізноманітніших
конфліктів.

На початок XX ст. інтерес вчених, насамперед со$
ціологів і психологів, до дослідження конфліктів виз$
начився з усією виразністю. Конфлікт зізнавався нор$
мальним соціальним явищем. Вказувалося на ряд біоло$
гічних, психологічних, соціальних та інших факторів, які
з неминучістю породжують конфлікти.

Толкотт Парсонс розглядав суспільство як систему
відносин між людьми, сполучною ланкою якої є норми і
цінності. За Парсонсоном, можливість конфлікту за$
кладена в самому процесі соціалізації, в ході якого лю$
дина опиняється залученою не тільки до способів функ$
ціонування соціальної системи, але і до норм і цінностей
відповідної культури. У конфлікт може перерости не$
відповідність, певна напруженість, що складається при
соціалізації між внутрішніми фізіологічними потребами
організму і потребами людини в соціальних відношеннях.

У соціології загальна концепція соціального конф$
лікту стала складатися наприкінці XIX — початку
XX ст. у роботах німецьких учених Макса Вебера (1864—
1920) і Георга Зіммеля (1858—1918). Вони довели, що
конфлікти є обов'язковою частиною соціального жит$
тя. Для соціологічного підходу характерним стало до$
слідження конфлікту на основі таких специфічних ме$
тодів, як анкетування, статистичний аналіз масових да$
них, інтерв'ювання тощо. На думку М. Вебера, суспіль$
ство є сукупністю різностатусних груп, що і породжує
соціальні конфлікти. Всякі надії на можливість їх усу$
нення з життя суспільства ілюзорні.

Проте інтереси людей не тільки розходяться, а й
якоюсь мірою і співпадають, що створює основу для
балансу сил, досягнення соціального консенсусу. І хоча
конфлікти не можуть бути зовсім усунені з соціального
життя, це не означає, що воно характеризується по$
стійною нестабільністю.

Німецький соціолог  Георг Зіммель (1858—1918)  вва$
жається першим, хто ввів науковий термін "соціологія
конфлікту" і описав закономірності соціальних
конфліктів. У своїй книзі "Конфлікт сучасної культу$
ри" (1918) й інших роботах виходив з того, що безліч
егоїстичних груп, існуючих у суспільстві, не ізольовані
одна від одної, а навпаки, тісно пов'язані між собою.
Саме ці зв'язки пом'якшують конфлікти і слугують
підгрунтям для стійкості демократичних суспільств.
Конфліктний функціоналізм Георга Зіммеля більшість
учених відносить до засновників теоретичної конфлік$
тології. Він вважав, що конфлікт в суспільстві немину$
чий і невідворотний. Але якщо Маркс соціальну струк$
туру суспільства представив у вигляді пануючих і підлег$
лих страт, конфлікт,  на його думку, виростає в системі
"влада$підпорядкування" і завжди веде до руйнування
або соціальним змінами, то Зіммель соціальну структу$
ру суспільства представив у вигляді нерозривно взає$
мопов'язаних процесів асоціації дисоціації її елементів;
конфлікт є природною складовою цих процесів, тому
що конфлікт властивий і дисоціації і асоціації, то він не
обов'язково призводить до руйнування системи або со$
ціальним змінам. Зіммель відзначає позитивні наслідки

конфліктів: збереження і зміцнення соціальної систе$
ми як цілісності згуртування та уніфікації соціального
організму. Як джерела конфлікту Зіммель називає не
тільки зіткнення інтересів, але й прояв людьми так зва$
них їм "інстинктів ворожості". Інстинкт ворожості може
посилити гостроту конфлікту. Положення, запропоно$
вані Г. Зіммелем являють собою досить струнку теорію,
яка пояснила явища соціального життя, показала те
позитивне, що може дати конфлікт у соціальній сфері.
Ці положення послужили основою для створення в се$
редині XX ст. теорії конфлікту як самостійної сфери
соціології. Це завдання було вирішено головним чином
зусиллями двох видатних учених — німецького соціо$
лога Ральфа Дарендорфа (1929—2009) і американсько$
го соціолога Льюїса Козера (1913—2003).

Р. Дарендорф у своїх відомих роботах "Класи і кла$
сові конфлікти в індустріальному суспільстві" (1957), "Су$
часний соціальний конфлікт" (1988) тощо, розглядає
конфлікт як головну категорію соціології, називає її те$
орією конфлікту. Для нього наявність конфліктів — при$
родний стан суспільства, а відсутність конфліктів є чи$
мось дивовижним і ненормальним. Конфлікти не обов'яз$
ково є загрозою для даної суспільної системи, а навпа$
ки, можуть служити одним із джерел її зміни і збережен$
ня на основі породжених конфліктами позитивних змін.
Основні положенні розробленої Р. Дарендорфом теорії
соціального конфлікту можна звести до такого:

а) основою конфліктів у будь$якому суспільстві є
владні відносини;

б) конфлікти (внутрішньоособові та внутрішньогру$
пові, міжособові та міжгрупові, внутрішньодержавні та
міждержавні, неминучі, універсальні. Тому слід говори$
ти не про вирішення конфліктів, а про їх урегулювання,
оскільки конфлікти повністю ніколи не зникають;

в) створення різних організаційних структур (проф$
спілок, партій, лобістських об'єднань) сприяє загострен$
ню конфліктів, особливо в умовах надмірної концент$
рації влади та неможливості певних груп її отримати.

Основою сучасної конфліктології стала робота
Л. Козера "Функції соціального конфлікту" (1956). Роз$
виваючи ідеї М. Вебера і Г. Зіммеля про загальність і уні$
версальність конфлікту, американський соціолог у своїй
роботі дав глибоке обгрунтування позитивної ролі
конфліктів у житті суспільства. Л. Козер одним з пер$
ших спробував поєднати конфліктний та функціональ$
ний підходи і показати функціональність соціального
конфлікту. Він розглядає внутрішні та зовнішні со$
ціальні конфлікти і стверджує, що і ті, і інші можуть бути
корисними для групової інтеграції.

Їм було сформульовано низку положень, що стали
теоретичним фундаментом сучасної науки про конфлікт:

1) по$перше, постійним джерелом соціальних
конфліктів у будь$якому суспільстві є дефіцит природних
ресурсів, влади, цінностей, престижу, що існує завжди;

2) по$друге, хоча конфлікти існують у будь$якому
суспільстві, їх роль у недемократичному, "закритому" і
"відкритому" суспільстві різна. У тоталітарному
суспільстві, "закритому", де суспільство розколото на два
ворожих, протилежних табори, конфлікти мають насиль$
ницький, руйнівний характер, а в демократичному
суспільстві вони вирішуються конструктивним шляхом;

3) по$третє, головне завдання конфліктології поля$
гає в розробці рекомендацій щодо обмеження руйнів$
них результатів конфліктів і використання конструктив$
них, позитивних функцій конфліктів.

Австрійський психолог Зігмунд Фрейд (1856—1939)
створив одну з перших концепцій людської конфліктності —
"теорію психоаналізу", стосовно якої поява і розвиток внут$
рішньоособистісних конфліктів визначається зіткненням
усередині особистості несвідомих психічних сил, головни$
ми з яких є лібідо (сексуальний потяг) і бажання бути вели$
ким. Зігмунд Фрейд вказував на необхідність пошуку при$
чин міжособистісних конфліктів у сфері несвідомого. На$
слідувач Фрейда швейцарський психолог Карл$Густав Юнг
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(1875—1961) заснував школу аналітичної психології, вису$
нув положення про існування колективного несвідомого і
запропонував типологію характерів особистостей щодо їх
поведінки в конфлікті. У цей же період аналогічна ситуація
спостерігається й у психології. Завдяки дослідженням М.
Шерифа, який вважав, що міжгрупове суперництво призво$
дить до конфліктної взаємодії, агресивної поведінки та
формування негативних стереотипів (образи, прізвиська
тощо), незважаючи на попередній досвід дружнього спілку$
вання, а потреби спільної діяльності розвивають коопера$
тивні стосунки та підтримують дружнє спілкування.

Також, завдяки  працям Д. Раппопорта, Р. Доза,
Л. Томпсона, К. Томаса, М. Дойча, Д. Скотта та ін. пси$
хологія конфлікту виділяється як відносно самостійний
напрямок. Після Другої світової війни в англосак$
сонській суспільній науці почалося активне досліджен$
ня конфліктів, насамперед у галузі психології. Майже
паралельно такі дослідження почали проводитися в со$
ціології, економічній науці і в галузі політичної науки.
Незабаром склалася модерністсько$наукова загальна
теорія конфліктів. Завданням К. Боулдинга, одного з
творців загальної теорії, була розробка моделі, придат$
ної для кожного окремого випадку.

Відомий англійський соціолог Энтоні Гідденс роз$
глянув питання про зв'язок протиріч і конфліктів. Згідно
з Гідденсом, протиріччя — це об'єктивно існуючі від$
мінності в системі відносин. Але суперечності не завж$
ди тягнуть за собою конфлікти. Для перетворення про$
тиріч у конфлікт необхідне усвідомлення цих протиріч,
відповідна мотивація поведінки. Боулдінг розумів
співвідношення суперечності і конфлікту так само, як і
А. Гідденс. За Боулдингом, конфлікт — це усвідомлене
і дозріле протиріччя і зіткнення інтересів. У відповід$
ності з рівнем організації сторін, конфлікти розгляда$
лися на рівні індивідуума, групи та організації.

Теорія Раппопорта дозволила систематизувати
різноманітні конфлікти і звести їх до трьох типів:
"війна", "гра" і "суперечка". Ці типи конфліктів відрізня$
ються різним ступенем напруженості, різними засоба$
ми і можливостями в плані регулювання. Д. Ептер додав
до цієї класифікації ще й "привід" конфлікту. Згідно з
додаванням за Ептером, конфлікти типу "війна" вини$
кають з приводу цінностей, типу "гра" — з приводу інте$
ресів, типу "суперечка" — з приводу переваг. Ептер вва$
жав, що головне питання теорії конфліктів полягає в
тому, як трансформувати ціннісний конфлікт у конфлікт
інтересів, тобто в конкуренцію або навіть у кооперацію.
Вирішення цього теоретичного питання дуже важливо
для практики. Ептер розвивав солідаристську, інтегра$
тивну теорію конфліктів, вважав, що в американській
політичній системі з її двома великими політичними
партіями, які декларують одні й ті ж цінності, немає
грунту для конфліктів типу "війна", в самому гіршому
випадку можливі конфлікти другого типу — "гра", які
передбачають конкуренцію, а в деяких питаннях і коо$
перацію. Він протиставляв американсько — функціо$
налістській і інтегративній теорії урегулювання кон$
фліктів — європейські теорії поляризації конфліктів.

У 20 ст. проблема конфлікту набуває особливого
значення для дослідників різних галузей. Перша і Дру$
га світові війни, революції у низці країн, тероризм,
страйки та ін. Як писав Н. Грант, автор книги "Конфлік$
ти 20 століття. Ілюстрована історія", "майбутні поколі$
ння будуть розглядати 20 ст. як найбільш войовниче і
жорстоке. Хвиля насилля зростає". Виявилося, що за
сорок років після Другої світової війни (1986 р.) кількість
людей, які загинули від куль та бомб, перебільшує
кількість солдатів, вбитих на Другій світовій війні.

Вітчизняні мислителі, відчуваючи вплив зарубіжних
течій, разом з тим відбили своєрідність українського
суспільства в другій половині XIX і на початку XX ст.
Петро Лавров і Микола Михайловський — представни$
ки так званого суб'єктивного ідеалізму. У центрі їхньої
уваги перебував суспільний прогрес, але головним

рушієм і, отже, мірилом прогресу визнавалася осо$
бистість, її всебічний розвиток у кооперації з рівними
собі. Звідси виводилася необхідність запобігати виник$
ненню антагоністичного конфлікту між особистістю та
суспільством. Стверджувалося, що прогресу служить не
боротьба за існування, а більше взаємодопомога і со$
лідарність людей, пристосування соціального середови$
ща до потреб особистості. Подібні положення лежали в
основі соціологічних концепцій ідеологів народництва —
Михайла Бакуніна, Петра Кропоткіна, Петра Ткачова.
Максим Ковалевський, спираючись на те, що став попу$
лярним у Росії порівняно$історичний метод, також вба$
чав сутність соціального прогресу у зміцненні солідар$
ності між людьми. Водночас він орієнтувався більше не
на особистість, а на соціальні групи і класи, прагнув вия$
вити загальне і особливе в суспільних явищах, бачив кри$
терій прогресу у все більш повному втіленні в людському
гуртожитку ідеї рівності і справедливості.

Своє бачення проблеми соціального конфлікту ви$
словлювали і російські прихильники марксизму. Пред$
ставники ортодоксального напрямку — Г.В. Плеханов,
В.І. Ленін; представники "легального" напрямку —
П.Б. Струве, М.І. Туган$Барановський.

Проте можна виділити три підстави, за якими термін
"конфлікт" використовується в культурно$історичної
концепції. Конфлікт як діагностична ситуація — в цьо$
му контексті він використовується не в якості звичного
у психології поняття, що застосовується для виявлен$
ня особливостей і закономірностей, а як поняття, що
дозволяє фіксувати певні досягнення. У ситуаціях, пред$
ставлених у вигляді зіткнення так званих натуральної
та культурної форм поведінки дитини, видно можли$
вості його звернення до суперечливих способів пове$
дінки. Конфлікт як діагностичний і формуючий прийом
розглядає конструктивну і продуктивну функцію як
само собою зрозуміле, вказується необхідність конф$
лікту для успішності навчання. Конфлікт як механізм
розвитку — позитивний сенс полягає в розкритті для
дитини його власних можливостей. Як тільки сформо$
вані форми поведінки перестають відповідати зв'язці
"потреби і мотиви — конкретний об'єкт", так відразу ж
з'являються дитячі конфлікти, для вирішення яких ви$
користовуються нові специфічні дитячі способи.

Як вже вказувалося, дослідження конфліктів у
вітчизняній науці велися і ведуться поки в рамках окре$
мих дисциплін, що є самостійними науками. Якщо на
початковому етапі мова йшла про накопичення мате$
ріалу, то сьогодні ведеться глибокий якісний аналіз про$
блем. Безумовно, вірно і те, що глибина дослідження
проблеми конфлікту впливає на якість і кількість отри$
маних знань. Накопичений обсяг знань про таке явище,
як конфлікт, породжує нові тенденції. Крім того, у 50$
ті роки за рік в середньому велося 9 війн, а вже у 70$х
роках кожний рік приносив 14 війн. За період до 1992 р.
кількість війн, де брали участь регулярні війська, досяг$
ла 200. Більше половини з них були пов'язані з конфлік$
тами всередині країн. Але цей аналіз відбувся вже у 2$й
половині 20 ст., на початку століття праць на конфлік$
тологічну тематику було дуже мало, хоча самих конф$
ліктів достатньо. Наприклад, за період 1940—1950 рр.
вийшла лише одна наукова робота, яка присвячувалася
соціальному конфлікту. Це була книга Курта Левіна,
психолога, "Вирішення соціальних конфліктів" (1948).

Дослідження в галузі соціології конфлікту, й особ$
ливо в галузі психології конфлікту, сприяли розвитку
конфліктологічної практики. Становлення конфлікто$
логічної практики відбувається у 70$і роки XX ст. У цей
період Горовіц і Бордман створюють програму психо$
логічного тренінгу, направленого на навчання конструк$
тивній поведінці в конфліктній взаємодії. Ч. Освуд роз$
робив методику ПОІР (Поступової та обопільної ініціа$
тиви з розрядження напруженості), призначену для ви$
рішення міжнародних конфліктів. Ця методика (або
стратегія) призначена для зняття напруги і деескалації
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конфлікту. Суть цієї стратегії полягає в тому, що одна
зі сторін спочатку заявляє про своє прагнення до миру,
а потім робить кілька невеликих примирливих акцій і
запрошує супротивника перейняти її приклад. Попе$
редні заяви дають можливість правильно інтерпретува$
ти її добровільні акції не як ознаку слабкості, а як доб$
ру волю. Ці акції викликають і певний суспільний резо$
нанс, що змушує супротивника дотримуватися норм
взаємності. Демонструючи надійність і чесність, ініціа$
тивна сторона відповідно до заяви робить низку тих
акцій, які піддаються перевірці, і залишає свободу ви$
бору супротивникові для кроків у відповідь. Коли су$
противник робить у відповідь миролюбні акції добро$
вільно, його установки пом'якшуються.

У становленні конфліктологічної практики особли$
ве місце зайняли переговорні методики вирішення кон$
флікту (Дженні Грехем Скотт; Ш. і Г. Боуер; Г. Келман
та ін.). На думку Дженні Грехем Скотта, конфлікти ви$
никають найчастіше в колективі, не розвиненому або у
такому, що відстає по виробничих показниках. Внаслі$
док поганої організації праці в такому колективі не мо$
жуть бути в достатній мірі задоволені ані матеріальні,
ані моральні потреби його членів. Звідси незадоволен$
ня співробітників, що є прелюдією конфлікту. Як пра$
вило, керівники таких колективів не володіють по$
трібними якостями і не можуть забезпечити формуван$
ня позитивного морально$психологічного клімату.
Звідси поряд з конфліктами по "горизонталі" виника$
ють конфлікти по "вертикалі". Встановлено також, що
конфлікти частіше виникають на перших стадіях фор$
мування і розвитку колективу. Це пояснюється тим, що
люди, що складають колектив ще погано знають один
одного, не можуть зрозуміти істинних мотивів поведін$
ки як керівника, так і співробітників.

Дж. Скотт у книзі "Конфликты. Пути их преодоле$
ния" наводить основні моменти схеми, що являють со$
бою питання та відповідну стратегію, які можна засто$
сувати для вирішення конфліктної ситуації, а також
численні приклади вирішення конфліктних ситуацій,
конкретні пропозиції щодо вдосконалення контролю за
емоційною сферою та вибору оптимальної поведінки у
конфліктній ситуації.

 Розробка технологій переговорів за участю посеред$
ника$медіатора (В. Лінкольн, Л. Томпсон, Р. Рубін і ін.)
привела до створення в США в 70—80$х роках XX ст.
навчальних закладів з підготовки фахівців$медіаторів. У
цей період часу всесвітню популярність набув Гарвардсь$
кий метод "принципових переговорів" Р. Фішера й В. Юрі.

У 80$і роки XX ст. виникають конфліктологічні цен$
три у США й інших країнах світу. А в 1986 році в Авст$
ралії з ініціативи ООН створюється Міжнародний центр
вирішення конфліктів. У Росії перший центр із вирішен$
ня конфліктів був створений у Санкт$Петербурзі на
початку 90$х років XX ст. У цей же період формується
українське конфліктознавство, центром якого став
Інститут соціології НАН України. Серед українських
вчених, які одними із перших зробили особливий вне$
сок в розвиток конфліктології, є Пірен Марія Іванівна
(р.н. 1937) — доктор соціологічних наук, професор Ук$
раїнської академії державного управління. Під її кері$
вництвом відбувся ряд Міжнародних наукових кон$
ференцій з конфліктології (м. Чернівці — 1992, 1993,
1994 роки; Чернівці$Київ — 1996 р.), видано 14 томів ма$
теріалів конференцій, Словник$довідник термінів з кон$
фліктології (1995).

Однак, попри це, в Україні все ще відчувається, що
дана галузь розвинена не в повній мірі. Спроба створи$
ти єдину теорію конфліктів з використанням математич$
ного апарату була запропонована в Росії В. Дружині$
ним і Д. Конторовим. В її основі лежить теорія ігор, яка
описує психологічні особливості учасників конфліктної
взаємодії. Однак вона не дозволяє відобразити в повно$
му обсязі різноманіття конфліктів і не завжди дає змо$
гу знайти правильне рішення. Нині дослідження конф$

ліктів проводяться всебічно з залученням досягнень
різних галузей знань: історії, математики, педагогіки,
права, психології, соціології, філософії, військової
справи.

Перші публікації з проблем конфліктології в нашій
країні з'явилися всередині 80$років XX ст. (Ф.М. Бо$
родкін, Н.М. Коряк, Л.А. Нечипоренко та ін.). У працях
А.І. Пригожина була висунута теза, що "...сам розвиток
демократії є постійний регульований конфлікт". Тоді ж
виникають конфліктологічні центри в США та інших
країнах світу. У1986 р. в Австралії за ініціативою ООН
створено міжнародний центр вирішення конфліктів. У
Україні перший центр по вирішенню конфліктів був
створений у Києві всередині 90$х років.

Питаннями конфліктів на різних рівнях займається
досить багато організацій: Київський центр політичних
досліджень і конфліктології, Київський міжнародний
інститут соціології і конфліктології, кафедри соціології
і конфліктології при вузах, школи конфліктологів, цен$
три з вивчення громадської думки та ін.

ВИСНОВКИ
Отримані дані показують, що проблема конфлікту

носить виражений міждисциплінарний характер.
Конфлікт інтересів може виникати в разі, якщо об'єкт кон$
флікту ніяк не можна поділити між двома сторонами, що
на нього претендують. При цьому жодна зі сторін не бажає
шукати компроміси і поступатися іншій. Конфлікт інте$
ресів може бути особистим і організаційним:

1. При особистому конфлікті виконання нею служ$
бових обов'язків будь$яким чином вступає в протиріччя
з його особистими інтересами. Приклад такої ситуації —
бажання співробітника піти з роботи строго по закін$
ченні робочого дня, а за можливості навіть раніше, бо
на вечір у нього є особисті плани;

2. При організаційному конфлікті власні вигоди за$
хищає вже ціле приватне підприємство, яке також у силу
протиріччя зі своїми інтересами відмовляється або на$
магається відмовитися від надання своїх послуг державі.

Конфлікт інтересів часто має місце в повсякденно$
му житті, коли стикаються протилежні інтереси (най$
частіше фінансові) різних осіб.
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COUNTRIES CLUSTERIZATIONS BY THE LEVEL OF THEIR ATTRACTIVENESS FOR RESPONSIBLE
INVESTMENTS

Виходячи з відсутності єдиних підходів до аналізу інвестиційної привабливості країн світу для

здійснення відповідальних інвестицій, метою статті є розроблення підходів до їх кластеризації та групуQ

вання країн світу за соціальними, екологічними та управлінськими (ESG) показниками. У роботі запроQ

поновано методичний підхід до кластеризації країн за рівнем їх привабливості для відповідальних інвеQ

стицій відповідно до ECGQпринципів на основі використання інтелектуального методу аналізу даних

ExpectationQMaximization та побудови дерева класифікації. На основі аналізу 17 індикаторів екологічноQ

го, соціального та управлінського розвитку встановлено про необхідність виокремлення 4 кластерів країн

за рівнем їх привабливості для відповідальних інвестицій. Результати емпіричного дослідження виявиQ

ли, що найбільш значущими факторами об'єднання країн у кластери є доступ населення до якісної меQ

дицини, наявність ефективної взаємодії уряду з громадянами та демократичними інститутами, ефекQ

тивність державного управління, дотримання членами суспільства норм правил. Встановлено, що УкраїQ

на у 2014 та 2018 роках входила до кластеру з низьким рівнем привабливості для відповідальних інвесQ

тицій, що засвідчує про недостатність стимулів для іноземного інвестора для вкладання коштів у націоQ

нальну економіку порівняно з іншими країнами світу, а також вказує на необхідність реалізації активної

екологічної державної політики.

Based on the lack of common approaches to the analysis of investment attractiveness of countries around

the world for responsible investment, the aim of the article is to develop approaches to their clustering and

grouping countries by social, environmental and management (ESG) indicators. Global Real Estate

Sustainability Benchmark, Morningstar an UNCTАD provide clear framework for responsible investment

attractiveness evaluation of different countries. From the level of separate indices DJ Sustainability World,

FTSE4Good, Environmental Opportunities, Environmental Technology, MSCI Global Environmental, MSCI

Global Climate, Global Eco, Clean Energy, Wilderhill New Energy Global Innovation, NASDAQ OMX Green

Economy Index should be noted as key benchmarks for companies responsible investment attractiveness in

each countries. Inward FDI Performance Index, Inward FDI Potential Index, Оutward FDI Performance Index,

FDI contribution index can be used for responsible investment attractiveness on the  countries level. The paper

proposes a methodical approach to clustering countries by the level of their attractiveness for responsible
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досягнення значного прогресу на шляху до Цілей

сталого розвитку провідними країнами світу лежить у
площині інтеграції економічної, соціальної та екологі$
чної державної політики, що передбачає пошук нових
джерел фінансування зазначених цілей. Реалізація
цілей, таргетів та завдань сталого розвитку  потребує
мобілізації значних обсягів внутрішніх і зовнішніх інве$
стиційних ресурсів, що носять характер відповідальних
інвестицій. На сьогодні саме відповідальні інвестиції,
обсяги їх залучення та вкладення активніше розгля$
дається країнами як фактор підвищення їх конкурен$
тоспроможності та інвестиційної привабливості. Обся$
ги відповідальних інвестицій країн світу становили у
2018 році понад 30,7 трлн дол США, що на 34% та 68%
більше, ніж у 2016 та 2014 роках відповідно [1]. Цей факт
дозволяє стверджувати, що в наступні роки продов$
житься висхідний тренд до здійснення відповідальних
інвестицій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження ролі відповідальних інвестицій у підви$

щенні інвестиційної привабливості країн світу не набу$
ло значного поширення в академічних колах. Серед
вітчизняних науковців слід назвати праці таких авторів:
Горна М., Іщук Я., Халілова Т., серед зарубіжних — S. Gup$
ta, D.A. Tirpak, N. Burger, J. Gupta, N. Hоhne, A.I. Bon$
cheva, G.M. Kanoan, C. Kolstad, J.A. Kruger, A.
Michaelowa, S. Murase, J. Pershing, T. Saijo, A. Sari та ін.

Разом з тим, доробок авторитетних міжнародних
організацій у цій сфері щодо оцінювання інвестиційної
привабливості країн для здійснення відповідальних інве$
стицій є більш широким і практико$орієнтованим.

При прийнятті рішення про вкладення коштів іно$
земним інвестором вагому роль відіграє як сам об'єкт
інвестування (акції існуючої компанії, новий проєкт),
так і його територіальна приналежність до країни. Зок$
рема міжнародна організація GRESB (Global Real Estate
Sustainability Benchmark) проводить оцінювання інфра$
структурних проєктів та фондів у відповідності до ESG$
критеріїв на основі 12 індикаторів, які враховують якість
управління фондом, а також інвестиційні рішення, з точ$
ки зору сталого розвитку [10].

investments in accordance with ECGQprinciples based on the use of intelligent data analysis method

ExpectationQMaximization and construction of a classification tree. Based on the analysis of 17 indicators of

environmental, social and managerial development, it was established that 4 clusters of countries should be

separated according to the level of their attractiveness for responsible investments. The results of the empirical

study revealed that the most important factors in uniting countries into clusters are public access to quality

medicine, effective government interaction with citizens and democratic institutions, efficiency of public

administration, and compliance with rules by members of society. It was established that in 2014 and 2018

Ukraine was included in the cluster with a low level of attractiveness for responsible investments, which

indicates a lack of incentives for foreign investors to invest in the national economy compared to other countries,

and indicates the need for active environmental policy.

Ключові слова: відповідальні інвестиції, країна, інвестиційна привабливість, кластеризація.
Key words: responsible investments, country, investment attractiveness, clustering.

Індикатором інвестиційної ефективності вкладання
коштів в акції екологічно відповідальних компаній є
спеціалізовані фондові індекси, що враховують фінан$
совий стан і тенденції розвитку саме "зелених" компаній.
До таких "зелених" фондових індексів відносять: DJ
Sustainability World, FTSE4Good, Environmental
Opportunities, Environmental Technology, MSCI Global
Environmental, MSCI Global Climate, Global Eco, Clean
Energy, Wilderhill New Energy Global Innovation,
NASDAQ OMX Green Economy Index [2].

Інвестиційна компанія Morningstar проводить оцін$
ку активів підприємств з урахуванням ESG$критеріїв
більше 10 000 компаній по всьому світу, на основі чого
формують профілі стійкості розвинених країн та країн,
що розвиваються для здійснення відповідального інве$
стування [3].

Вагому роль для визначення умов інвестування у
відповідну країну відіграють міжнародні індекси. Зок$
рема Конференцією ООН з торгівлі і розвитку UNCTАD
запропоновано оцінювати інвестиційну привабливість
країни на основі таких індикаторів: індекс ефективності
надходження прямих іноземних інвестицій (Inward FDI
Performance Index); індекс потенціалу надходження
прямих іноземних інвестицій (Inward FDI Potential
Index); індекс ефективності прямих іноземних інвес$
тицій (Оutward FDI Performance Index), індекс внеску
прямих іноземних інвестицій (FDI contribution index) [7;
8]. Ці індекси відображають виключно результативність
здійснення капітальних та фінансових вкладень, проте
не враховують потенційні умови для їх залучення в на$
ціональну економіку відповідних країн світу.

МЕТА СТАТТІ
Виходячи з відсутності єдиних підходів до аналізу

інвестиційної привабливості країн світу для здійснення
відповідальних інвестицій, метою статті є розроблення
підходів до їх кластеризації та групування країн світу
за соціальними, екологічними та управлінськими показ$
никами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Враховуючи значний потенціал відповідального

інвестування в Україні та за її межами, запропоновано
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науково$методичний підхід до кластеризації країн за
рівнем їх привабливості для здійснення фінансових
вкладень у проєкти сталого розвитку (рис. 1). Цей підхід
передбачає врахування екологічних, соціальних та уп$
равлінських чинників та умов, які притаманні певній
країні, для здійснення інвестором соціально відпові$
дального підприємництва. Результати розробленого ме$
тодичного підходу можуть бути використані для ви$
значення того, які країни представляють найкращі мож$
ливості для відповідального інвестора.

Залежно від мети дослідження та вхідного масиву
даних на практиці використовують наступні підходи до
кластеризації: неієрархічні (подільні) методи, ієрархічні
методи (англомеративний алгоритм, дивізивний підхід)
[9]. У межах цього дослідження для проведення клас$

теризації країн за рівнем їх привабливості для відпові$
дальних інвестицій використано інтелектуальний метод
аналізу даних Expectation$Maximization та побудовано
дерево класифікації.

Дослідження грунтувалося на основі аналізу еколо$
гічних, соціальних та управлінських індикаторів 41 краї$
ни Європи. З метою проведення порівняльного аналізу
результатів кластеризації країн за рівнем їх привабли$
вості для відповідального інвестування обрано 2 роки
дослідження —  2014 та 2018 роки. Для проведення дис$
персійного, кластерного й дискримінантного аналізу ви$
користано програмний пакет Statistica та Deductor
Academic.

За підсумками проведених розрахунків у 2014 році
до кластеру з високим рівнем привабливості для відпо$

2014 рік 2018 рік 
Назва кластеру № 

кластеру Склад кластеру № 
кластеру Склад кластеру 

Кластер з високим 
рівнем привабливості 
для відповідальних 
інвестицій 

3 Данія, Фінляндія, 
Люксембург, Нідерланди, 
Норвегія, Швеція, 
Швейцарія 

0 Австрія, Бельгія, Данія, 
Фінляндія, Франція, Німеччина, 
Люксембург, Нідерланди, 
Норвегія, Швеція, Швейцарія, 
Великобританія 

Кластер з достатнім 
рівнем привабливості 
для відповідальних 
інвестицій 

0 Австрія, Бельгія, Чехія, 
Франція, Німеччина, 
Ірландія, Словенія, 
Іспанія, Великобританія 

3 Ірландія, Іспанія, Італія 

Кластер з помірним 
рівнем привабливості 
для відповідальних 
інвестицій 

1 Латвія, Литва 1 Чехія, Польща 

Кластер з низьким 
рівнем привабливості 
для відповідальних 
інвестицій 

2 Албанія, Вірменія, 
Білорусь, Болгарія, 
Хорватія, Кіпр, Естонія, 
Грузія, Греція, Угорщина, 
Італія, Казахстан, 
Киргизстан, Молдова,  
Чорногорія, Польща, 
Португалія, Румунія, 
Росія, Сербія, Словаччина, 
Туреччина, Україна 

2 Албанія, Вірменія, Білорусь, 
Болгарія, Хорватія, Кіпр, 
Естонія, Грузія, Греція, 
Угорщина, Казахстан, 
Киргизстан, Латвія, Литва, 
Молдова,  Чорногорія,  
Португалія, Румунія, Росія, 
Сербія, Словаччина, 
Туреччина, Україна 

Таблиця 1. Динаміка складу кластерів країн за рівнем їх привабливості
для відповідальних інвестицій

Джерело: власні розрахунки.

ЕТАП 1. Формування вхідного масиву даних для клатеризації країн за рівнем  
їх привабливості для відповідальних інвестицій 

результативна змінна – 
відношення чистих прямих 
іноземних інвестицій до ВВП

факторні змінні – 17 індикаторів, які враховують 
екологічну, соціальну та управлінську складову 

здійсненні відповідальних інвестицій 

ЕТАП 2. Визначення оптимальної 
кількості кластерів за 

допомогою дисперсійного 

ЕТАП 3. Проведення кластеризації країн за 
рівнем їх інвестиційної привабливості на 
основі методу Expectation-Maximization 

ЕТАП 4. Побудова «портрету» кластеру країн за рівнем їх привабливості для 
відповідальних інвестицій за допомогою застосування дерев класифікації 

вибір критеріїв точності побудови 
дерева класифікації 

визначення варіантів розгалуження 
дерева класифікації 

визначення необхідного 
розміру дерева класифікації

встановлення умов, за яких відбувається 
зупинка процесу кластеризації 

ЕТАП 5. Визначення ймовірності приналежності окремої країни до відповідного 
кластеру на основі дискримінантного аналізу 

Рис. 1. Науково;методичний підхід до кластеризації країн за рівнем
їх привабливості для відповідальних інвестицій

Джерело: власна розробка.
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відальних інвестицій увійшли 7 країн, тоді як у 2018 році
вже налічувалося 12 країн або 29,3 % від загального об$
сягу. У 2018 році країни, які входили до кластеру з ви$
соким рівнем інвестиційної привабливості (Австрія,
Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Люксем$
бург, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Вели$
кобританія), мали вищі показники по 15 із 17 досліджу$
ваних факторних змінних порівняно із їх середнім зна$
ченням.

У 2018 році до кластеру з достатнім рівнем приваб$
ливості для відповідальних інвестицій увійшли 3 країни
— Ірландія, Іспанія, Італія, на які припадає 7,3% від за$
гальної кількості. Варто відзначити про суттєве покра$
щення позицій Італії, яка ще в 2014 році входила до кла$
стеру з низьким рівнем інвестиційної привабливості.

Станом на 2018 рік 24 країни або 58,5% від загаль$
ної їх кількості формують кластер, який має низький
рівень привабливості для відповідальних інвестицій
(кластер 2). Проаналізувавши значення їх факторних оз$
нак, то відзначимо, що лише по 7 із 17 індикаторів краї$
ни даного кластеру мають значення вище середнього.

Варто відзначити, що в 2014 та 2018 роках Україна
входила до кластеру з низьким рівнем привабливості для
відповідальних інвестицій. Порівнюючи дані звітні дати,
зазначимо, що Україна протягом цього періоду навіть
погіршила свої позиції порівняно з іншими європейсь$
кими країнами. Так, у 2014 році Україна мала 3 показ$
ники (рівень освіченості дорослого населення, рівень до$
ступу до якісної освіти, рівень неформальної зай$
нятості), значення яких були вищі за середнє, тоді як у
2018 році — тільки 2 показники (рівень освіченості до$
рослого населення, рівень неформальної зайнятості). Це
дозволяє стверджувати про недостатність стимулів для
іноземного інвестора для вкладання коштів у національ$
ну економіку, а також вказує на необхідність реалізації
активної екологічної державної політики, направленої
на охорону навколишнього середовища, впровадження
інноваційних "зелених" проєктів, підвищення поінфор$
мованості населення та бізнесу про ефективність вико$
ристання ресурсо$ та енергозберігаючих технологій,
підвищення рівня захисту прав інвесторів тощо.

Таким чином, проведене емпіричне дослідження за$
свідчило приналежність України до кластеру з низьким
рівнем інвестиційної привабливості. Потенційні іноземні
інвестори з обережністю ставляться до фінансових
вкладень у вітчизняні екологічні проєкти, причинами
чого є: часті зміни в нормативній базі, забюрократизо$
ваність, корупція, недотримання екологічних норм і
стандартів, відсутність законодавчо затверджених
фінансових інструментів для залучення "зелених" інве$
стицій, мінливість політичного життя, неефективність
судової влади, відсутність належного захисту прав інве$
сторів, військові дії на території країни тощо. Проте
більшість вищезазначених проблем могли б швидко бути
нівельовані у випадку затвердження та чіткого дотри$
мання державної стратегії сталого розвитку. Водночас
основним джерелом фінансування переходу країни на
модель сталого розвитку мають стати не бюджетні кош$
ти, а ресурси як внутрішніх, так і зовнішніх приватних
інвесторів. За цих умов, ключовою задачею державно$
го регулювання інвестиційної діяльності в контексті ре$
алізації стратегії сталого розвитку має бути не фінан$
сування екологічних проєктів, а забезпечення захисту
прав інвесторів, проведення роз'яснювальних заходів
бізнесу про переваги, пов'язані з покращенням ресур$
со$ та енергоефективності, а також формування еко$
логічно відповідальної поведінки членів суспільства.

Таким чином, інструменти державної підтримки
відповідальних інвестицій виступають своєрідним три$
гером для транснаціональних компаній та міжнародних
організацій про формування сприятливого регулятор$
ного режиму в країні для здійснення фінансових капі$
таловкладень в екологічні та соціально значущі для су$
спільства проекти. Сприятливе інвестиційне середови$

ще передбачає створення політичних, нормативно$пра$
вових та ринкових умов, в яких функціонують інвесто$
ри, що значною мірою спрощує мобілізацію фінансових
ресурсів приватного сектору.

У зв'язку з цим, практичного значення набуває до$
слідження закордонного досвіду країн зі створення спри$
ятливого середовища для відповідальних інвестицій,
оскільки відображає механізм впровадження окремих
інструментів, методів та важелів державного впливу та
їх результативність у реальних умовах. Для аналізу
практичного досвіду щодо заохочення іноземних інве$
сторів для фінансування екологічних та соціально відпо$
відальних проєктів обираються країни з кластерів, які
мають більший рівень інвестиційної привабливості.
Оскільки Україна входить до кластеру з низьким рівнем
привабливості для відповідальних інвестицій, то їй
підходить будь$які країни з кластеру 0, 1 або 3.

Досвід закордонних країн показує, що вагому роль
при переході на моделі сталого розвитку відіграють по$
датки та інші обов'язкові платежі, які заохочують до
екологічно відповідальної поведінки як суб'єктів госпо$
дарювання, так і населення. Більшість екологічних по$
датків, які направлені на зменшення викидів парнико$
вих газів у країнах Організації економічного співробіт$
ництва та розвитку (ОЕСР), стягуються з енергопро$
дуктів (150 податків) та автомобілів (125 податків), а не
безпосередньо з викидів CO

2
. Існує також значна

кількість обов'язкових платежів в країнах ОЕСР, пов'я$
заних з відходами (близько 50 податків), що стягують$
ся або на окремі продукти, які можуть спричинити особ$
ливі проблеми з поводженням з відходами (близько 35 по$
датків), або на різні форми остаточного вивезення
відходів (близько 15 податків) [44]. Зокрема основною
метою податкової реформи в Німеччині у 2011 році було
покращення екологічної ситуації в країні за рахунок
запровадження зміні в системі оподаткування та введен$
ня податку на використання електроенергії та податку
на нафтопродукти. Крім екологічних вигод, надходжен$
ня від цих податків в основному використовуються для
фінансування пенсій, таким чином зменшуючи податко$
ве навантаження на працююче населення [5].

Вагому роль у створенні сприятливого середовища
для залучення коштів на "озеленення" національної еко$
номіки є екологічно$відповідальна позиція центрально$
го банку країни за рахунок врахування кліматичних
шоків при визначенні рівня системного ризику, надан$
ня пільгових умов для кредитування діяльності компаній
з низьковуглецевим потенціалом, проведення оцінки
ризику активів компаній відповідно до ECG$принципів,
що дозволяє збільшити обсяг фінансування екологічних
та соціально$відповідальних проектів.

Нарощення обсягів відповідального інвестування
досягається також шляхом створення необхідної фінан$
сової інфраструктури, а саме: спеціалізованих фінансо$
вих установ. Так, спеціалізований Британський бізнес$
банк надає державну підтримку суб'єктам малого та се$
реднього підприємництва для фінансування "зелених"
проектів [6].

Крім фінансових ініціатив, важливими інструмента$
ми економічної політики, які мають суттєвий ринковий
вплив і можуть зменшувати викиди шкідливих речовин
є субсидії.  На сьогодні більшість європейський країн
надають фінансові стимули, такі як податкові кредити
за енергоефективного обладнання та цінову підтримку
відновлюваної енергії, щоб стимулювати розповсюд$
ження інноваційних технологій. Прикладом є досвід
Великобританії, де компанії, які придбали енергоефек$
тивне обладнання з низьким рівнем викиду вуглекисло$
го газу, мають право зменшити фінансовий результат д
оподаткування на вартість цього обладнання. Уряд
Німеччиини пропонує гранти та позики під низькі від$
сотки для оновлення енергоефективності нових та
існуючих будівель за допомогою програми модернізації
CO

2
 будівництва.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/202090

Разом з фіскальними та регулятивними інструмен$
тами, владними структурами доцільно проводити ком$
плекс інформаційно$просвітницьких заходів, орієнто$
ваних на покращення стану довкілля, зменшення не$
рівномірного доступу населення до окремих джерел
енергії. Прикладами інформаційних інструментів мо$
жуть бути програми маркування споживчих товарів,
програми розкриття інформації для компаній тощо.

Таким чином, здійснення відповідальних інвес$
тицій має свою специфіку, що полягає в реалізації
інноваційних технологій та бізнес$моделей, які потре$
бують значних витрат на дослідження та розробку,
мають високу капіталомісткість, довгостроковий
термін реалізації, а також вище середньо ринкового
рівень ризикованості вкладень коштів, тому тільки
державна підтримка та створення сприятливого
інвестиційного середовища, що має конкурентні пе$
реваги порівняно з іншими країнами, є запорукою для
залучення коштів у рамках відповідального інвесту$
вання.

У роботі запропоновано методичний підхід до кла$
стеризації країн за рівнем їх привабливості для відпо$
відальних інвестицій відповідно до ECG$принципів на
основі використання інтелектуального методу аналі$
зу даних Expectation$Maximization та побудови дере$
ва класифікації. На основі аналізу 17 індикаторів еко$
логічного, соціального та управлінського розвитку
встановлено про необхідність виокремлення 4 клас$
терів країн за рівнем їх привабливості для відповідаль$
них інвестицій. Результати емпіричного дослідження
виявили, що найбільш значущими факторами об'єднан$
ня країн в кластери є доступ населення до якісної ме$
дицини, наявність ефективної взаємодії уряду з гро$
мадянами та демократичними інститутами, ефек$
тивність державного управління, дотримання членами
суспільства норм правил.

Встановлено, що Україна у 2014 та 2018 роках
входила до кластеру з низьким рівнем привабливості
для відповідальних інвестицій, що засвідчує про не$
достатність стимулів для іноземного інвестора для
вкладання коштів у національну економіку порівня$
но з іншими країнами світу, а також вказує на не$
обхідність реалізації активної екологічної держав$
ної політики.
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Стан захищеності інтелектуальної власності в Україні станом на початок 2020 року оцінюється ЄвроQ

пейською Комісією на досить низькому рівні. За останні роки відбувся мало відчутний прогрес порівняQ

но з тими міжнародними зобов'язаннями, які Україна взяла на себе, зокрема вступивши до Світової оргаQ

нізації торгівлі та ставши асоційованим членом Європейського Союзу. Водночас у 2017 році почався довQ

готривалий процес по запуску Вищого суду з питань інтелектуальної власності, що на прикладі західних

партнерів є дієвим механізмом захисту інтелектуальної власності.

У статті розглядається питання актуальності захисту інтелектуальної власності в Україні в контексті

виконання нею взятих на себе міжнародних зобов'язань. Зазначено, що робота стосовно прийняття неQ

обхідних законодавчих змін та підтримання функціонування дієвої системи захисту інтелектуальної

власності в Україні є досить не простим та постійно діючим процесом. Цей процес є необхідним для руху

України в напрямі виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань та подальшого наближення до

найкращих міжнародних практик захисту інтелектуальної власності.

The opening of the Ukrainian market for imported goods from year to year posed new challenges to market

players in regulating the recognition, use, protection and defense of intellectual property in Ukraine. The further

away, the more often these issues were raised by foreign partners with whom Ukraine sought to establish stable

economic and political connections. The fact that the need to improve the protection of intellectual property in

Ukraine has been raised in recent years is an indisputable fact, but more and more often it becomes quite acute.

The state of intellectual property protection in Ukraine as of the beginning of 2020 is assessed by the European

Commission at a rather low level. There has been little progress in recent years compared to Ukraine's international

commitments, including joining the World Trade Organization and becoming an associate member of the

European Union. At the same time, in 2017, a long process began to launch the High Specialized Court on

Intellectual Property, which following the example of Western partners is an effective mechanism for protecting

intellectual property.

In article considers the issue of relevance of intellectual property protection in Ukraine in the context of

fulfillment of Ukraine's international obligations.

It is established that the improvement of legislation, including in the context of intellectual property protection

in Ukraine, began with the development of the current Association Agreement between Ukraine, on the one

hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other.

It is stated that by the Association Agreement, Ukraine actually confirms its intentions to implement effective

mechanisms for the protection of intellectual property in Ukraine, which it stated at the time of accession to the

WTO. As one of such mechanism Ukraine has chosen the establishing of a specialized court that would have

jurisdiction over intellectual property disputes.

It is pointed out that the work on the adoption of the necessary legislative changes and maintaining the

functioning of an effective system of intellectual property protection in Ukraine is quite complicated and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відкриття українського ринку для імпортних товарів

з року в рік ставило перед гравцями ринку все нові й нові
виклики щодо регулювання питання визнання, викори$
стання, охорони та захисту об'єктів інтелектуальної
власності в Україні. Чим далі, тим більш частіше ці пи$
тання ставили перед владою зарубіжні партнери, з яки$
ми Україна намагалася встановити стабільні економічні
та політичні зв'язки. Те, що питання необхідності удос$
коналення захисту інтелектуальної власності в Україні
піднімалося впродовж останніх років є беззаперечним
фактом, однак все більш частіше воно постає доволі го$
стро.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Роками фахівці намагаються вирішити проблему

захисту інтелектуальної власності в Україні. У свій час
ініціативу в своїх руки брали безпосередньо очільники
України. Зокрема, досліджуваній проблематиці при$
свячували праці такі вчені та фахівці: М.Ю. Банк [10],
Н.В. Бочарова [8], С.Г. Гордієнко [9], Ю.С. Канарик [10;
11], Т. Пашковська [12], В.О. Петлюк [11], С. Хлєбніков
[14] та інші.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є дослідження питання актуальності

захисту інтелектуальної власності в Україні в контексті
виконання нею взятих на себе міжнародних зобов'язань.

Теоретичною та методологічною основою дослід$
жень слугували положення й розробки вітчизняних вче$
них та зарубіжний досвід з проблем теорії та практики
захисту прав інтелектуальної власності. У процесі на$
писання статті було використано методику монографі$
чних та абстрактно$логічних досліджень, а також власні
оцінки авторів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Свого часу для вступу України до Світової органі$

зації торгівлі перед Україною було поставлено ряд зав$
дань, які потребували політичної волі тодішніх очіль$
ників основних владних інститутів. Зокрема Україна
повинна була взяти курс на забезпечення захисту інте$
лектуальної власності в Україні. Зрештою, певні кроки
були зроблені, а саме: свого часу були скасовані дис$
кримінаційні збори для нерезидентів України за дії, по$
в'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної
власності, які передбачалися постановою Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 "Про
затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" у
її першій редакції [2]. Зокрема згідно з цим документом
у першій його редакції, для визначення розміру зборів
за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелекту$
альної власності мало місце диференціювання нерези$
дентів відповідно до валового внутрішнього продукту
на душу населення їх держав. Так, нерезиденти Украї$
ни з держав, в яких валовий внутрішній продукт на душу
населення становив на той час (2004 рік) більше 3 тис.
дол. на рік, повинні були сплачувати збір за подання

Ключові слова: інтелектуальна власність, захист інтелектуальної власності, міжнародні зобов'язання
України, Вищий суд з питань інтелектуальної власності, спеціалізований суд, Угода про торговельні аспекти
прав інтелектуальної власності (ТРІПС).

Key words: intellectual property, protection of intellectual property, international obligations of Ukraine, High
Specialized Court on Intellectual Property, specialized court, Agreement on Trade�Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS).

заявки (міжнародної форми) на винахід (корисну мо$
дель), форма якого містить не більш як п'ятнадцять
пунктів, в розмірі еквівалентному 120 євро, тоді як ре$
зиденти України та нерезиденти України з держав, в
яких валовий внутрішній продукт на душу населення
становив на той час (2004 рік) менше 3 тис. дол., сплачу$
вали лише 25 гривень збору. Ці явно дискримінаційні
положення були з часом відкориговані. Досить важли$
вими того часу були ініціативність та готовність до впро$
вадження нових якісних змін Ради національної безпе$
ки та оборони України (РНБО) та тогочасного Прези$
дента України Віктора Ющенка.

Власне, захисту підлягає не лише інтелектуальна
власність, яку культивує бізнес, а й захист  інтелектуаль$
ної власності держави. Про це заявляв той же В. Ющен$
ко, який свого часу намагався розвивати політику щодо
захисту інтелектуальної власності України. Зокрема під
час чергового засідання РНБО, В. Ющенко зазначив, що:
"На жаль, інтелектуальний продукт досі не став осно$
вою формування інноваційної економіки України. Ця
сфера не розглядається ні урядом, ні парламентом як
могутній ресурс розвитку і стабілізації внутрішнього
економічного ринку. Фінансові ресурси, які Україна
накопичила за останні докризові роки, були інвестовані
у будь$що, але тільки не в наші перспективи, не в інте$
лектуальну власність, не в землю" [13].

На тодішньому засіданні РНБО прозвучала і нині
крилата фраза про те, що Україна стала "стабільним до$
нором інтелектуальних ресурсів для Європи та світу".
Однак, всеохоплююча предметна розмова про удоско$
налення законодавства, в тому числі в контексті захис$
ту інтелектуальної власності в Україні почалася з на$
працюванням нинішньої Угоди про асоціацію між Ук$
раїною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами$членами, з іншої сторони (надалі — "Угода
про асоціацію") [6].

Протягом 2007—2012 років відбулися 21 раунди пе$
реговорів щодо напрацювання остаточного документу.
Як слушно зазначає Гордієнко С. Г., не оминули учас$
ники переговорів і болюче питання захисту інтелек$
туальної власності. Зрештою, відповідно до статті 157
Глави 9 "Інтелектуальна власність" Угоди про асоціа$
цію, цілями цієї глави є, в тому числі досягнення належ$
ного та ефективного рівня охорони і захисту прав інте$
лектуальної власності [9].

Також більш детально вказане розкривається в
статті 230 Угоди про асоціацію, в якій сторони підтвер$
джують свої зобов'язання згідно з Угодою про торго$
вельні аспекти прав інтелектуальної власності, яка є
додатком до Угоди про заснування Світової організації
торгівлі (надалі — "Угода ТРІПС") [7]. Так, зокрема
відповідно до статті 41 Угоди ТРІПС, Україна взяла на
себе зобов'язання, відповідно до яких вона повинна на
постійній основі гарантувати те, що примусові проце$
дури, як$от судовий захист, дадуть змогу ефективно
захищати власників об'єктів інтелектуальної власності
від дій, які спрямовані на порушення їх прав щодо відпо$
відної інтелектуальної власності.

permanent acting process. Herewith, this process is necessary for Ukraine's movement towards fulfilling its

international obligations and further approach to the best international practices of intellectual property

protection.
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Таким чином, в Угоді про асоціацію Україна фак$
тично підтверджує свої наміри щодо запровадження
дієвих механізмів захисту інтелектуальної власності в
Україні, про які вона заявила в момент приєднання до
СОТ. Одним з таких механізмів Україна обрала ство$
рення спеціалізованого суду, до юрисдикції якого відно$
силися б спори, пов'язані із захистом інтелектуальної
власності. Хоча все ж таки ця роль і до цього виконува$
лась, та й, власне, продовжує виконуватись до початку
роботи відповідного спеціалізованого суду. Її викону$
вали нині діючі загальні, господарські та адміністративні
суди. Однак, як зазначать фахівці з інтелектуальної
власності, суддям у цих судах не достає фахової компе$
тенції, що часто призводить до прийняття рішень, які
порушують права власників об'єктів інтелектуальної
власності.

Ще більше проблем, в тому числі щодо браку нор$
мативного регулювання юрисдикції та правил розгляду
справ з "інтелектуальною" складовою було виявлено
після набрання чинності новими процесуальними кодек$
сами в 2017 році. Вперше на офіційному рівні про ство$
рення подібного суду пролунало в Указі Президента
"Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності
в Україні" від 27 квітня 2001 року № 285/2001 [3]. У цьо$
му указі Л. Кучма фактично доручив Кабінету Міністрів
України розібратися, як так сталося, що Україна потра$
пила до списку США "Priority Foreign Country", який
містив оцінку держав з погляду дотримання прав інте$
лектуальної власності, і який був аналітичним підгрун$
тям для запровадження з боку США економічних
санкцій до країн, які перебували в цьому списку. Зокре$
ма, в контексті вивчення шляхів виправлення цієї си$
туації, в тому числі для виключення України з цього
списку та подальшого розвитку інституту захисту інте$
лектуальної власності в Україні, Кабінету Міністрів Ук$
раїни було доручено вивчити питання щодо створення
"спеціалізованого патентного суду".

Не можна сказати, що відповідна ініціатива тодіш$
нього Президента України взагалі не дала жодних ре$
зультатів. Певні зрушення мали місце. Зокрема, посту$
пово почали створюватися координаційні ради з питань
захисту прав інтелектуальної власності на різних рівнях,
почала вивчатися міжнародна практика охорони та за$
хисту інтелектуальної власності, однойменну навчаль$
ну дисципліну почали викладати у вищих навчальних
закладах України. Певні підвалини мінімально необхід$
них процесів для подальшого розвитку та вивчення пи$
тання були закладені. Хоча, про створення окремого
спеціалізованого суду мова, звичайно, не йшла. Зреш$
тою у 2016 році про появу спеціалізованого суду з пи$
тань інтелектуальної власності було проголошено в За$
коні України "Про судоустрій і статус суддів" від 02 чер$
вня 2016 року під № 1402$VIII [4]. Суд отримав назву —
Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Оскіль$
ки до 31 грудня 2017 року Конституція України відно$
сила створення та ліквідацію судів до компетенції Пре$
зидента України, на підставі підпункту 6 пункту 16$1 і
розділу XV "Перехідні положення" Конституції Украї$
ни, статті 19, пунктів 15, 40 розділу XII "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про судоустрій
і статус суддів", був прийнятий Указ Президента Украї$
ни "Про утворення Вищого суду з питань інтелектуаль$
ної власності" [5].

Ми переконані, що створення цього суду є обгрун$
тованим та таким, що відповідає позитивній практиці
зарубіжних країн. Пашковська Т. слушно дослідила, що
спеціалізовані суди з інтелектуальної власності успіш$
но функціонують, зокрема, у Німеччині, Австрії, Швей$
царії, Великобританії тощо. Створення відповідних
спеціалізованих судів позитивно вплинуло на якість за$
хисту прав інтелектуальної власності в цих країнах [12].

Однак, як вірно зазначає Н. Бочарова, аналізуючи
все ту ж Угоду ТРІПС, можна прослідувати, що в ній
відсутні положення, які б прямо вимагали від України

створення спеціалізованого суду з питань інтелектуаль$
ної власності. На її думку, аналіз положень Угоди
ТРІПС свідчить про те, що для того, аби відповідати цій
угоді, Україні лише потрібно забезпечити ефективний
захист інтелектуальної власності в судах загальної
юрисдикції та в рамках загальної адміністративної сис$
теми [8, с. 20]. Проте практика показує, що судді судів
загальної юрисдикції не можуть впоратися з такими
специфічними справами. Їм не вистачає фахової компе$
тенції. Про це зазначив С. Хлєбніков під час дискусії в
Українському кризовому медіа$центрі. Він підкреслив,
що проблема недостатньої кваліфікації суддів місцевих
судів є цілком зрозумілою, адже для переважної
більшості суддів право інтелектуальної власності не є
спеціалізацією. Звичайно, час від часу судді проходять
певні курси підвищення кваліфікації або тренінги, але
завдяки ним вони не отримують фундаментальних знань
з цієї галузі. За С. Хлєбніковим, присутні такі справи,
де судді у своїх рішеннях плутають такі важливі фунда$
ментальні речі у сфері інтелектуальної власності, як ав$
торське право та суміжні права. Відповідно, фахові судді
у спеціалізованому суді з питань інтелектуальної влас$
ності повинні усунути цю проблему [14].

Функціонування Вищого суду з питань інтелектуаль$
ної власності також вирішить проблему затягування
процесу розгляду справи. Як зазначає С. Хлєбніков,
досить поширеною серед суддів є практика призначен$
ня експертизи навіть під час вирішення правових питань
для того, щоб зняти із себе тягар відповідальності за
прийняте рішення. Така дія призводить до затягування
справи мінімум на рік. Крім цього, відповідачі у справах
нерідко вдаються до такої стратегії захисту, як вико$
ристання припущень у своїх правових позиціях без об$
грунтування і підтверджень. Якщо суддя немає достат$
ньої кваліфікації, то зі значною долею вірогідності він
починає досліджувати питання, які є очевидними і не
потребують уваги, що знову ж таки призводить до зай$
вої втрати часу [14].

Ми все ж беремо до уваги аргументи науковців, які
апелюють до відсутності необхідності в Україні такого
суду через недостатнє законодавче врегулювання діяль$
ності такого суду, зокрема щодо його предметної юрис$
дикції. Так, наразі не зрозуміло, чи буде цей суд роз$
глядати справи, пов'язані з адміністративними право$
порушеннями у сфері інтелектуальної власності. Про це
в тому числі стверджує Канарик Ю.С. [11].

Однак, на нашу думку, це радше процедурні момен$
ти вже успішно запущеного процесу, покликаного за$
безпечити більш дієвий захист інтелектуальної власності
в Україні, що повністю відповідає взятим на себе Украї$
ною міжнародним зобов'язанням.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, варто зазначити, що робота стосов$

но прийняття необхідних законодавчих змін та підтри$
мання функціонування дієвої системи захисту інтелек$
туальної власності в Україні є досить не простим та по$
стійно діючим процесом. Цей процес є необхідним для
руху України в напрямі виконання взятих на себе між$
народних зобов'язань та подальшого наближення до
найкращих міжнародних практик захисту інтелектуаль$
ної власності. Варто звернути увагу на звіт Європейсь$
кої Комісії від 08.01.2020, в якому наголошується на
тому, що стан захисту і дотримання прав інтелектуаль$
ної власності в Україні викликає занепокоєність. Згідно
з документом, прогрес України за 2018 і 2019 роки були
обмеженими, попри прихильність України до значного
зближення нормативних вимог її внутрішнього законо$
давства до законодавства Європейського Союзу. У звіті
нагадується, що Угода про асоціацію вимагає від Украї$
ни посилення рівня захисту інтелектуальної власності
[1].

Вважаємо, що механізм виконання взятих на себе
міжнародних зобов'язань повинен включати реальний
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запуск, підтримання функціонування та напрацювання
судової практики Вищим судом з питань інтелектуаль$
ної власності. Це правильний напрям, який в тому числі
дозволить розвантажити роботу місцевих судів. Зако$
нодавцеві необхідно вирішити ряд проблем, пов'язаних
з неврегульованістю процедурних моментів роботи вка$
заного суду, на кшталт предметної юрисдикції та про$
цесуальної віднесеності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі

сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, бу$

дівництво, сільське господарство, виробництво товарів
народного споживання, і є одним із найбільш перспек$
тивних напрямків структурної перебудови економіки
[6]. Це дає поштовх до розвитку різних видів туризму в
країні, найбільш популярним видом з яких є автобусні

У статті досліджено особливості організації роботи керівника туристичної групи в автобусних турах в сучасних
умовах. Доведено, що в сучасних умовах автобусні тури є одним з найпопулярніших видів туризму, який посідає
третє місце серед інших видів туризму в Україні. Визначено, що в Україні найбільше користуються попитом тури в
Європу, які класифікуються на: тури з нічними переїздами; тури без нічних переїздів; спецтури; економ тури; тури
вихідного дня (вікенди). Організацією та супроводом автобусного туру здійснює керівник туристичної групи. СупроQ
воджуючий туристичної групи — це штатний співробітник туристичного агентства або туроператора, який супроQ
воджує групу туристів у туристичній подорожі по території країни та за кордоном, надає інформацію і туристичні
відомості в місцях транзитного проїзду поза сферою компетенції місцевого гіда. В статті узагальнено вимоги, права та
обов'язки керівника туристичної групи. Доведено, що керівником туристичної групи не може бути будьQяка особа, а
тільки штатний працівник туристичного агентства, який несе особисту відповідальність за якість здійснення туру.
Визначено умові в роботі супроводжуючого туристичної групи, що визначають його успіх, до яких віднесено:  творQ
чий підхід до всіх членів туристичної групи; вміння врахувати контингент груп; лідерство. Зазначено, що супроводQ
жуючий туристичної групи може використовувати два типи лідерства: авторитарний і демократичний.

The article examines the peculiarities of the organization work of the head of the tourist group in bus tours in modern
conditions. It is proved that in modern conditions bus tours are one of the most popular types of tourism, which ranks third
among other types of tourism in Ukraine. It is determined that tours to Europe are most in demand in Ukraine, which are
classified into: tours with night transfers; tours without night transfers; specials; economy tours; weekend tours (weekends).
The advantages of using a bus as a tourist vehicle are determined. The head of the tourist group organizes and accompanies
the bus tour. An escort of a tourist group is a staff member of a travel agency or tour operator who accompanies a group of
tourists on a tourist trip across the country and abroad, provides information and tourist information in places of transit
outside the scope of the local guide. The article summarizes the requirements, rights and responsibilities of the head of the
tourist group. In the context of the COVIDQ19 pandemic, the responsibilities of the tour group attendant are extended to the
implementation of antiQepidemiological measures and to increase the security of members of the tour group.The tour group
attendant is personally responsible for: nonQcompliance by members of the tourist group with the rules of stay in the country
in a pandemic; detection and nonQnotification of cases of coronavirus among members of the tourist group; refusal of the
tourist group from selfQisolation in case of detection or suspicion of coronavirus; refusal of a tourist or tourist group to take tests
for coronavirus. It has been proved that the head of a tourist group cannot be any person, but only a fullQtime employee of a
travel agency, who is personally responsible for the quality of the tour. The conditions in the work of the accompanying tourist
group are determined, which determine its success, which include: creative approach to all members of the tourist group;
ability to take into account the contingent of groups; leadership. It is noted that the accompanying tourist group can use two
types of leadership: authoritarian and democratic.
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тури. На сьогоднішній туристичною діяльністю в Україні
займається понад 4 тис. підприємств, на яких працює
близько 500 тис. осіб. Для обслуговування туристичних
потоків задіяні більше 3 тис. лікувально$оздоровчих зак$
ладів, майже 1,5 тис. туристичних баз, готелів, мотелів і
кемпінгів різних форм власності. За оцінками фахівців,
Україна може приймати до 10 млн туристів на рік [2,
с.100]. У 2019 році серед різних видів туризму третє місце
за популярністю в Україні, за даними туроператора
Accord Tour, займають автобусні тури. Приблизно 5%
пакетних туристів обирають такий стиль відпочинку.
Найбільше автобусних турів бронюють у міжсезоння
[7]. Забезпечення якості організації автобусного туру
передусім покладається на супроводжуючого — керів$
ника туристичної групи. На практиці керівники турис$
тичних фірм не приділяють значної уваги рівню профе$
сійної підготовки керівника туристичної групи, в
більшості вважаючи, що ним може бути будь$яка осо$
ба. Однак передусім саме до супроводжуючих пред'яв$
ляються претензії туристів, партнерів по організації об$
слуговування, від їх професійних якостей залежить
імідж туристичної фірми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питань організації автобусних турів

займалися такі науковці: Волков Ю.Ф., Герчикова І.М.,
Голубков Е.П., Драчева Е.Л., Дурович А., Жаров А.І.,
Рябова І.О. та інші. Однак їх дослідження присвячені
загальним питанням організації транспортного обслу$
говування туристів, менеджменту туристичної діяль$
ності, проблемам розвитку туризму. Більшість науко$
вих праць розкривають особливості організації роботи
та підготовки менеджерів та керівників виробничих
підприємств. Проблема підготовки супроводжуючих —
керівників туристичних груп є не достатньо дослідженою.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є узагальнення особливостей

організації роботи супроводжуючого туристичних груп
в автобусних турах та виявлення особливостей його
роботи в умовах пандемії COVID$19.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Автобусний тур — це унікальна можливість поба$
чити безліч прекрасних країн Європи за одну поїздку.
Щорічно кордон перетинають сотні тисяч туристів і
навіть перепони в отриманні візи не зупиняють українців
подорожувати закордон, їдучи автобусними турами по
Європі. Найпопулярнішими автобусними турами взим$
ку є тури Європою на Новий рік, великий потік туристів
є і весною, в автобусні тури по Європі їдуть зазвичай на
8 березня, на травневі свята. В автобусні тури по Європі
не тільки їдуть на свята, подорожують українці і в зви$
чайні регулярні дати, тож обрати собі відпустку, щоб
поїхати в автобусні тури по Європі можна цілий рік.

Високі темпи туристичних поїздок, що спостерігають$
ся останнім часом, безпосередньо пов'язані з досягнення$
ми науково$технічного прогресу в галузі транспорту. Ви$
ходячи з того, що "транспортні системи різних держав світу
мають свої особливості, зумовлені такими чинниками, як
географічне положення країни, природно$ресурсний по$
тенціал, рельєф, клімат, ландшафт тощо. Тому різні країни
мають різну структуру транспортного комплексу. Наприк$
лад, рівнинні країни розвивають насамперед залізничний та
автомобільний види транспорту; якщо є багато річок та озер —
активно функціонує річковий транспорт; держави, які ма$
ють вихід до морів та океанів, обов'язково використовують
морський транспорт; гірські країни та країни з великою те$
риторією активно розвивають повітряний транспорт" [5].
Зазначені особливості країн суттєво впливають на вибір ту$
ристами того чи іншого виду транспорту для подорожі, що
залежить від багатьох причин, серед яких можна виокре$
мити не тільки географічне положення країни, а й відстань,

ступінь розвитку країни загалом, наявність і розвиток транс$
портних засобів для туристичних перевезень [1, с. 56]. На
сьогодні найбільш популярними серед туристів і дешевими
є автобусні перевезення. Автобусні перевезення — це пе$
ревезення пасажирів за допомогою власних або орендова$
них автобусів. Завдяки своїй мобільності та відносній неза$
лежності від транспортних комунікацій і розкладів авто$
бусні подорожі дозволяють організовувати маршрути по
цікавих місцях у найбільш зручні для туристів терміни. Ав$
тобус — транспортний засіб, який за своєю конструкцією
та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з
кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія
включно. Пасажирський автомобільний транспорт, який ви$
користовується для перевезення туристів, представлений
різноманітними видами автобусів, який відрізняються за
призначенням і місткістю. За призначенням автобуси под$
іляють, в залежності від його конструкції на: міські,
приміські, міжміські, міжнародного призначення (турис$
тичні). Автобус як туристичний транспортний засіб найви$
гідніший під час короткострокових туристичних поїздок,
міських оглядових екскурсій, поїздок пам'ятними місцями,
групових туристичних подорожей з різною метою, подо$
рожей для участі у спеціальних заходах. Туристичні фірми
використовують автобуси для відвідування туристами кон$
цертів, спортивних та культурних заходів, обслуговування
конгресів, ярмарків, виставок [1, с. 87]. Автобусний транс$
порт може також забезпечувати перевезення туристів на
великі відстані (за розкладом або поза ним) та одноденні
екскурсійні поїздки. Автобуси використовують і для орган$
ізації трансферу, а також на внутрішньо маршрутному пе$
ресуванні туристів у країні перебування. Автомобільні пе$
ревезення в сфері туризму займають близько 40% всіх по$
слуг, тому важливо, щоб туристи отримували в дорозі всі
необхідні зручності в транспортному засобі, в якому вони
переміщуються [2].

Перевагами використання автобусу як туристично$
го транспортного засобу є:

— комфортний для сидіння, огляду довкілля, облад$
наний відповідно до вимог туриста;

— практичний, не потребує попереднього бронюван$
ня місць, використання додаткових транспортних засобів;

— не пов'язаний з певними маршрутами для руху;
— надає можливість туристу огляду довкілля;
— дешевий, порівняно з іншими видами транспорту.

Автобусний тур коштує приблизно в 1,5—2 рази дешев$
ше, ніж звичайний тур з авіа перельотом;

— ціна на автобусні тури не змінюється протягом
усього сезону, незалежно від попиту.

Автобуси, відповідно до загальноприйнятої класиф$
ікації, відносяться до транспортних засобів категорії "D".
За габаритної довжини вони поділяються на такі класи:
особливо малий до 5,0 м; малий 6,0—7,5 м; середній 8,0—
9,5 м; великий 10,5—12,0 м; особливо великий 16,5 м і
більше. Моделі автобусів позначаються індексами, що
складаються з чотирьох цифр. Перед індексами ставить$
ся буквене позначення заводу$виробника. Туристичні
автобуси призначені для екскурсійних та туристичних
поїздок і мають додаткове обладнання кузова, радіо ус$
тановку з мікрофоном. Автобуси категорії "люкс" мають
бари, столи для переговорів на 26 пасажирів, кожний стіл
обладнаний мікрофоном. В автобусі є відео система
(VHS), епідіаскоп і телефакс. Автобуси напівтуристич$
ного класу призначені для переїздів на невеликі відстані,
трансфери тощо. Вони вміщують до 54 пасажирів і об$
ладнані невідкидними сидіннями туристського класу.

Автобусні тури поділяються на:
1. Тури з нічними переїздами. В такому турі ночува$

ти туристу доведеться автобусі, як правило 1—2 ночей
в залежності від обраної туристичної подорожі.

2. Тури без нічних переїздів. У такому турі туристи но$
чують в готелі, але вартість туру при цьому є дорожчою.

3. Спецтури. Скориставшись спец пропозицією по
автобусним турам, можна з'їздити в подорож за ціною
всього від 30—50 євро.
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4. Економ тури. Так само як і спецтури є дешевими
за ціною, але ночувати необхідно автобусі.

5. Тури вихідного дня (вікенди). Якщо турист не
може взяти тривалу відпустку або просто хочете зміни$
ти середовище на пару днів, то можна з'їздити закор$
дон на вікенд.

Перевагами автобусних турів є:
1. За короткий час турист має унікальну можливість

побувати одразу в декількох країнах (переважно авто$
бусні тури захоплюють одразу дві$три країни) та ознай$
омитися з їхніми особливостями, культурою, історич$
ною спадщиною, традиціями.

2. Маршрут такого туру планується ретельно, тому
подорож є насиченою і це дозволяє туристу побачити
декілька країн.

3. Ціна туру достатньо низька порівняно з турами з
авіа перельотами.

4. Автобусні тури завжди складені таким чином, щоб
кожен турист міг побувати, там де він хоче і іноді побу$
вати навіть на трьох екскурсійних програмах в один день.

На відміну від інших видів туризму, в автобусному
турі обов'язково повинен бути супроводжуючий (керів$
ник) туристичної групи. Супроводжуючий туристичної
групи — це штатний співробітник туристичного агент$
ства або туроператора, який супроводжує групу туристів
в туристичній подорожі по території країни та за кордо$
ном, надає інформацію і туристичні відомості в місцях
транзитного проїзду поза сферою компетенції місцево$
го гіда. Стати керівником туристичної групи може будь$
який штатний працівник туристичного агентства або опе$
ратора, який відповідає наступним вимогам:

— має вищу освіту в сфері туризму;
— має свідоцтво про закінчення курсів з підготовки

керівників туристичних груп;
— знає порядок оформлення фінансових документів

(на проїзд групи, при розрахунках з готелем, рестораном,
екскурсійним бюро та інших туристичних формальностей);

— знання положень та рекомендації міжнародних
туристичних організацій;

— володіє та може використовувати основи психо$
логії при спілкуванні з туристичною групою;

— знає правила перевезення туристів і багажу на всіх
видах транспорту, проходження митного та прикордон$
ного контролю та їх особливості в різних країнах;

— знає та може використовувати методи надання
першої (невідкладної) медичної допомоги учасникам
туристичної групи;

— знає умови і порядок страхування туристів і ке$
рівника туристичної групи;

— володіє однією чи двома іноземними мовами.
Супроводжуючий туристичної групи повинен:
— бути фахівцем в даному туристичному напрямі,

знати основні туристичні закони, митні і валютні пра$
вила країн, в яких відбувається тур;

— мати здатність до постійного оновлення та профес$
ійної адаптації до умов в країнах, в яких відбувається тур;

— мати хорошу історичну, географічну, художню,
антропологічну і економічну підготовку для того, щоб
мати можливість розповісти туристам про загальні риси
культурної спадщини, або спадщини відвідуваних країн,
бути здатним об'єднати між собою також відвідування
різних міст та історичних пам'яток, парків разом з місце$
вими екскурсоводами, так щоб кожна туристична по$
їздка була новим відкриттям цивілізацій і культур;

— бути здатним розбиратися і орієнтуватися в будь$
яких географічних картах, схемах і планах;

— бути професіоналом, якого відрізняє точність,
пунктуальність і порядок у всьому;

— бути комунікабельним, в його завдання входить
встановлення добрих стосунків з туристами, клієнтами,
замовниками, місцевими органами, екскурсоводами,
персоналом у готелях та інших осіб;

— бути лідером, якого поважає і підкоряється вся
туристична група;

—  швидко і вчасно вирішувати будь$які проблеми
туристів, які виникають впродовж туру (в разі хвороби,
нещасного випадку, зникнення і викрадення документів,
за допомогою необхідних контактів з посольствами,
консульствами і поліцейськими дільницями).

До обов'язків супроводжуючого туристичної групи
входить:

— представляти туристичне агентство для поста$
чальників туристичних послуг і для туристів;

— перевіряти і підтверджувати всі туристичні послуги;
— контролювати наявність всіх учасників туристич$

ної групи на момент від'їзду;
— надавати учасникам туристичної групи детальну

програму поїздки;
— забезпечувати комунікабельність та доброзич$

ливість між собою всіх членів туристичної групи, для
того щоб група (сформована часто з людей, які не знай$
омі один з одним перед поїздкою) згуртувалася і стала
єдиним туристичним колективом, в якому панує гармо$
нійна атмосфера;

— мати здатність вислухати та вирішувати скарги
членів туристичної групи;

— замінювати (в разі потреби) місцевого гіда, нада$
ючи загальну інформацію про відвідувані місцях і забез$
печуючи всіх туристів компетентною допомогою в разі
виникнення невеликих або ж серйозних труднощів, які
можуть виникнути в туристичній поїздці;

— дотримуватись заздалегідь розробленої програ$
ми туристичної поїздки за розкладом і часом призначе$
них зустрічей;

— забезпечувати виконання програми туру,
— супроводжувати учасників туристичної поїздки;
— допомагати у вирішенні можливих проблем, які

можуть статися в поїздці (крадіжки, захворювання, не$
щасні випадки, пропажа документів поїздки, багажу,
непідтверджені бронювання, невідповідні номера в го$
телі, тощо);

— надавати альтернативні екскурсії, у разі виник$
нення непередбачених обставин в туристичній поїздці;

— забезпечувати учасників туристичної групи
вхідними квитками до музеїв і квитками для користу$
вання транспортними засобами;

— розселяти туристів у готелях по маршруту і роз$
садження в автобусі, згідно з заздалегідь затвердженим
ваучерами та схемами,

— забезпечувати туристів країнознавчої інформа$
цією в супроводі відео$та аудіо матеріалів,

— взаємодія на маршруті з водіями автобуса, зап$
рошеними гідами, офіційними службами,

— бронювати і сплачувати (за потреби) за послуги
ресторанів;

— надавати перекладацькі послуги;
— виконувати всі необхідні туристичні формаль$

ності, пов'язані з поїздкою;
— виконувати всіх бюрократичні формальності, по$

в'язані з митницею і адміністративні формальності при
поїздках за кордон;

— вирішувати проблеми туристів, пов'язані з гро$
шовими коштами та валютою;

— контролювати дисципліну та правила поведінки
туристів на маршруті;

— надавати туристичному агентству докладного
звіту про хід туристичної поїздки, інформуючи його про
можливі труднощі, недоліки і проблеми, що виникли;

— у разі затримки туру повідомляти туристичне
агентство або туроператора про час вибуття або про
відмову туристичної групи від подальшої подорожі та
інші зміни на маршруті.

В умовах пандемії COVID$19 обов'язки супровод$
жуючого туристичної групи розширюються на виконан$
ня проти епідеміологічних заходів та посилення безпе$
ки членів туристичної групи. Якщо країна, в яку пла$
нується тур, знаходиться в зеленій зоні, то супровод$
жуючий туристичної групи повинен:
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— ознайомитись з правилами перебування в цій
країні в умовах пандемії та довести їх до відома та ви$
конання усіх членів туристичної групи;

— виконувати всі необхідні туристичні формаль$
ності в цій країні в умовах пандемії;

— забезпечити масочний режим та режим дез$
інфекції усіх членів туристичної групи при посадці ав$
тобус, при поїздці, відвідуванні екскурсій, в готелях,
ресторанах, тощо;

— під час посадки в автобус забезпечити темпера$
турний контроль усіх членів туристичної групи.

Супроводжуючий туристичної групи несе відпові$
дальність за:

—  виконання і реалізацію програми туру вчасно і в
повному обсязі;

— життєдіяльність всієї туристичної групи;
— порядок рахунків, касу, квитки і документи на всю

групу;
— має право зняти з маршруту туриста, який грубо

порушив правила поведінки.
В умовах пандемії COVID$19 супроводжуючий ту$

ристичної групи несе особисту відповідальність за:
— недотримання членами туристичної групи правил

перебування в країні в умовах пандемії;
— виявлення та не повідомлення по випадки захво$

рювання на коронавірус серед членів туристичної гру$
пи;

— відмову туристичної групи від самоізоляції у ви$
падку виявлення або підозру на захворювання на коро$
навірус;

— відмову туриста або туристичної групи від здачі
тестів на коронавірус.

У роботі супроводжуючого туристичної групи
основною умовою, що визначає його успіх є:

— творчий підхід до всіх членів туристичної групи;
— вміння врахувати контингент груп. Якщо туристи

відчувають, що керівник робить це сумлінно, на висо$
кому професійному рівні, то можна бути впевненим, що
інформація буде донесена до клієнта і їх потреби в
пізнанні будуть досягнуті [18, с. 192];

— лідерство.
Супроводжуючий туристичної групи може викори$

стовувати два типи лідерства: авторитарний і демокра$
тичний. "Авторитарний лідер помітний у туристичній
групі одразу. Він різко домінує над іншими членами,
впевнений у собі, користується беззаперечним автори$
тетом. Його поважають, ним захоплюються. Такий лідер
нерідко не рахується з чужою думкою і навіть не ціка$
виться нею. Але все це можливе тільки в певних межах,
поки його діяльність служить на користь туристичної
групу, а вона сама приймає і підтримує таку систему
відносин" [4]. Демократичний лідер не видає готових
рішень, ніколи сам не апелює до власного авторитету,
не подавляє чужу ініціативу. Навпаки, "він сприяє най$
вищій активності кожного члена туристичної групи, а
сам переважно маніпулює їх пропозиціями і думками.
Зрештою, самі ці пропозиції і точки зору здебільшого
виявляються результатом тактовного, непомітного
впливу лідера на туристичну групу" [4].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

В умовах інтернаціоналізації та глобалізації світо$
вої спільноти, з одного боку, і активного впливу дес$
табілізуючих зовнішніх чинників (світовий тероризм,
екологічні проблеми, економічні кризи і інше), з іншо$
го боку, зміни світової ринкової інфраструктури ту$
ризму, які  стають все більш очевидними [8], вимага$
ють підвищення рівня підготовки керівника туристич$
ної групи. Підготовка керівника туристичної групи не
тільки підвищує рівень його професійної майстерності,
а й забезпечує безперебійне проходження туру, змен$
шує рівень проблем та конфліктних ситуацій, підвищує
якість туру.
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THE EFFECT OF DIGITALIZATION ON BANKING IN UKRAINE

У науковій публікації проаналізовано вплив цифровізації на банківську діяльність України. ОкреслеQ

но проблеми під час впровадження цифровізації. Водночас проаналізована Комплексна програма розQ

витку фінансового сектору України до 2020 року. Особливу увагу приділено системі електронних плаQ

тежів, детально проаналізовано її завантаженість. Досліджено виникнення ринку fintech в Україні, окQ

реслено проблеми та перспективи його розвитку в Україні. Розглянуто впровадження електронного доQ

кументообігу, системи Bank ID, Центру оброблення та зберігання даних і електронного архіву НБУ. ЗазQ

начається проблема кіберзахисту в банківській системі України. Виокремлено позитивні результати вплиQ

ву цифровізації на банківську систему України та наданий графік щодо кількості відділень банків за осQ

танні три роки. Зроблено висновки та перспективи подальшого стратегічного розвитку у зазначеному

напрямі.

Banking functions as a circulatory system of any country, to which can be attributed accumulation,

distribution, and hence reallocation of the monetary resources. This scientific publication analyzes the impact

of digitalization on banking activities in Ukraine. Nowadays, new technologies penetrate into all spheres of

human life, clearly affecting not only the economic relations of the state, but also the relations of a financial

nature. Almost all countries are gradually beginning to introduce a "digital economy" based on computer

technology, due to its obvious competitive advantages at innovative development of economic systems at various

levels. Correspondingly, the digitalization is transferred into the banking system, which still plays an important

role in the efficient functioning of each country, as it is the banks that work with the country's payment system,

are the main source of credit and act as a reliable repository of money. Therefore, anything impacting the banking

sector is important and requires detailed research and analysis. Despite the significant number of publications

about the processes of digitalization in the banking system, not enough attention is paid to the analysis of the

impact of digitalization on banking activity in Ukraine in recent years, taking into account current indicators,

their problems and prospects.This paper notes the problems of Ukraine during the introduction of digitalization.

The Comprehensive Program for the Development of the Financial Sector of Ukraine until 2020 is analyzed.

Particular attention is paid to the nonQcash economy, namely the electronic payment system. The reasons for the

emergence of the fintech market in Ukraine are provided. The introduction of electronic document management,

Bank ID system, Data Processing and Storage Center and electronic archive of the NBU are considered. The

problem of cyber defense in the banking system of Ukraine and the most common types of cybercrime are noted.

The positive results of the impact of digitalization on the banking system of Ukraine are highlighted and a figure
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of the number of bank branches for the last three years is provided. The graph on the impact of digital

transformation on the level of the bank's profit in relation to potential profits and losses is provided. The further

Strategy of Fintech development in Ukraine till 2025 is specified. Conclusions have been made and prospects for

further strategic development in this area have been identified.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі прогресивні новітні технології

проникають у всі сфери людського життя, впливаючи
не лише на економічні відносини держави, а й на відно$
сини фінансового характеру. Майже всі країни посту$
пово починають запроваджувати "цифрову економіку",
яка базується на комп'ютерних технологіях, через її
очевидні конкурентні переваги інноваційного розвитку
економічних систем різних рівнів.

Відповіднo, подальша цифровізація переходить і на
банківську систему, яка досі відіграє важливу роль в
ефективному функціонуванні кожної країни, оскільки
саме банки працюють з платіжною системою країни, є
основним джерелом кредиту, а також виступають на$
дійним сховищем грошей.

Тому будь$який вплив на банківський сектор має
важливе значення і потребує детального дослідження
та аналізу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Необхідність вивчення впливу цифровізації на бан$

ківську діяльність досліджувалась як вітчизняними, так
і зарубіжними науковцями. Особливої уваги заслуго$
вують праці таких зарубіжних вчених: Д. Зиммерман,
С. Карбо$Вальверде, Д. Кліфф, Д. Роуза та ін. Серед
вітчизняних науковців особливу наукову цінність пред$
ставляють роботи таких вчених,: Шелудько С.А, Брат$
кевич П.П., Семеног А.Ю., Цирулик С.В., Соколова Г.Б.,
Веретюк С.М., Пілінський В.В., Коляденко С.В. та ін.

Попри значну кількість публікацій, присвячених
процесам діджитилізації в банківській системі, поза
їхньою увагою залишається аналіз впливу цифровізації
на банківську діяльність в Україні за останні роки, бе$
ручи до уваги сучасні показники, їхні проблеми та пер$
спективи.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є комплексний аналіз впливу цифро$

візації на розвиток банківської системи в Україні, бе$
ручи до уваги її стан за останні роки, з врахуванням ос$
танніх досягнень розвитку фінансових технологій та
функціонально$процесних інновацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Цифровізація або діджиталізація в банківській
діяльності — це сукупність сучасних економічних,
організаційно$управлінських, інституційних інновацій в
будь$якій галузі банку, які пов'язані із розвитком циф$
рових технологій. В умовах зростаючої конкуренції вона
сприяє розширенню клієнтської бази, збільшенню час$
тки ринку банківських послуг, зменшенню витрат, підви$
щенню фінансової стійкості та безпеки банку [3, c. 1].

Попри те, що Україна відносно молода країна і от$
римала незалежність в 1991 р., вже в 1993 р. було ство$
рено систему електронних платежів (СЕП) а протягом
1996—1998 рр. — національну платіжну систему із вве$
денням нових технологій перерахування коштів на ос$
нові електронних платежів [14; 18].

Однак у подальшому Україна не поспішала впровад$
жувати новітні технології через непідготовленість (як

Ключові слова: банківська система, цифровізація, цифровізація банківської системи, безготівкова еконо�
міка, fintech.

Key words: banking system,  digitalization, digitalization of the banking system, non�cash economy, fintech.

самої банківської системи, так і інформаційної платфор$
ми країни) та триваючих економічних криз.

Наприклад, в Україні досі існує проблема "цифро$
вого розриву", тобто, коли широкосмуговий доступ до
мережі інтернет значно відрізняється у великих містах і
невеликих селах [21].

Лише в 2013 р. Кабінет Міністрів України видав роз$
порядження "Про схвалення Стратегії розвитку інфор$
маційного суспільства в Україні", яке було направлено
на глибокий розвиток українського інформаційного
суспільства в перспективі до 2020 р. [5, с. 93].

Тому не дивно, що згідно з світовим рейтингом циф$
рової конкурентоспроможності IMD (World Digital
Competitiveness Ranking) Україна посіла 60 місце (із
63 можливих) у 2019 році [23, c. 162].

У 2015 році Національний банк України (НБУ) по$
чав реалізовувати Комплексну програму розвитку
фінансового сектору України до 2020 року для досяг$
нення стійкого розвитку фінансового ринку, щоб лібе$
ралізувати фінансові ринки, стимулювати рівну конку$
ренцію, подолати наслідки економічної кризи та впо$
рядкувати ринки [11].

Саме в цій програмі значна увага приділялась циф$
ровізації банківської сфери, а саме таким складовим, як
безготівкова економіка, розвиток ринку Fintech, вико$
ристання новітніх ІТ$технологій (електронний документо$
обіг, система Bank ID, створення Центру оброблення та
зберігання даних та електронний архів НБУ) [2, с. 9—10].

У результаті 64% дій Комплексної програми 2020
було реалізовано повністю [2, с. 7], зокрема:

1. Безготівкова економіка.
Головну роль у цифровізації відіграє система елек$

тронних платежів (СЕП), яка була удосконалена, а її
регламент роботи був розширений до 23/7. Це дає змо$
гу обслуговувати платежі цілодобово, що в свою чергу
сприяє розширенню доступу клієнтів до фінансових
послуг та зростанню частки безготівкових розрахунків
[19].

Така система забезпечує розрахунки банків та їх
клієнтів у гривні в межах України і на сьогодні обслуго$
вує 96% міжбанківських платежів. На рисунку 1 зобра$
жена схема міжбанківського переказу.

У режимі онлайн платіж потрапляє на рахунок бан$
ка$одержувача відразу, а у файловому режимі час над$
ходження платежу від банку$відправника до банку$
одержувача складає в середньому від 10 до 20 хвилин.

На рисунку 2 зображена завантаженість СЕП про$
тягом 2010—2019 рр.

Попри те, що кількість початкових платежів про$
тягом 2010—2019 рр. зросла лиш орієнтовно на 50 млн
(384 млн у 2019 р.), сума початкових платежів значно
збільшилась орієнтовно з 8 трлн грн до 33 трлн грн
(32 472 млрд грн у 2019 р.).

Середньоденний обсяг операцій складає 1,5 млн пла$
тежів на суму близько 130 млрд грн [18].

Також на сьогодні проводиться робота щодо імпле$
ментації стандарту ISO 20022 у частині узгодження обо$
в'язкових реквізитів електронного формату повідом$
лень для переказу коштів та бізнес$моделі кредитового
переказу для фінансового ринку України [2, с. 26]. Ме$
тою стандарту є модернізація фінансової інфраструк$
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тури країни, поліпшення кон$
курентоздатності та її інтегра$
ція зі світовими ринками [15].

2. Розвиток ринку Fintech
[2, с. 30].

Ринок Fintech — це місце
взаємодії технологічних ком$
паній, що надають фінансові
продукти, які за своєю суттю
є простішими, гнучкішими,
адаптивними і доступними для
клієнтів в будь$який час і в
будь$якому місці [4, с. 328].
Словом, Fintech (фінтек) заз$
вичай називають стартапи, які
вроваджують сучасні технології у сферу фінансів й роб$
лять фінансові сервіси більш ефективними і менш зат$
ратними [22].

Fintech компанії виникли внаслідок появи нових тех$
нологій та недосконалого функціонування класичних
фінансових інститутів (зокрема банків), які через регу$
ляторні та законодавчі обмеження, запровадженні для
подолання наслідків кризи не змогли швидко та адек$
ватно відреагувати на потреби споживачів [4, c. 327—
328].

Нині компанії Fintech вже є загрозою для традицій$
них гравців. Швидкий розвиток українського фінтеху
був викликаний послідовними кризами в період з 2008
по 2017 рік, коли кількість діючих банків в Україні ско$
ротилася з 175 до 88 одиниць. На фоні цього зменшив$
ся доступ населення до банківських послуг, скорочува$
лася кількість відділень і зростала недовіра до традиц$
ійних фінансових установ [22].

Але значний сплеск розвитку фінтеху припадає саме
на 2016—2019 роки: 58% компаній були засновані в ос$
танні 3 роки [6, c. 17].

Після тривалих дискусій 23 квітня 2019 року Прав$
лінням НБУ було затверджено Положення про Експер$
тну раду з питань комунікації з інноваційними компа$
ніями та проєктами та Положення про порядок взає$
модії Експертної ради з питань комунікації з іннова$
ційними компаніями та проектами [2, с. 30].

Такий інструмент дає змогу регулятору зрозуміти
потреби та напрямки розвитку фінтех$ринку, а іннова$
ційним компаніям — особливості регулювання та зако$
нодавчої бази [9].

Також протягом 2015—2020 рр. опрацьовувалося
питання можливості внесення змін до ЗУ "Про Націо$
нальний банк України" щодо визначення на законодав$
чому рівні право НБУ створювати "регуляторні пісоч$
ниці" [2, с. 30].

Ще одним глобальним кроком стало створення Ук$
раїнського стартап$фонду, де інноваційний бізнес може
отримати грант у розмірі 25—75 тис. доларів. Заявки до
нього також подають фінтех$компанії,
хоча це не є їх основним профілем.

Загалом 2019 рік українського рин$
ку характеризувався низкою показ$
ників, які швидко зростали та створю$
вали умови для подальшого динамічно$
го розвитку галузі фінансових інновацій
[6, c. 16].

На рисунку 3 зображено рівень роз$
витку глобальних напрямів фінтеху в
Україні з врахуванням кількості ком$
паній на кожен напрям.

Український ринок Fintech налічує
понад 100 фінтех$компаній, переважна
більшість з яких є постачальниками пла$
тіжних сервісів (EasyPay, LiqPay, IBOX
і інші), а також розвинене онлайн$кре$
дитування (Creditplus, Moneyveo,
MOCash і інші) та інфраструктурні
рішення (BinTels, ProCard, SkyService).

Серед великих фінтех$компаній набув популярності по$
вністю мобільний банк, який не має жодних фізичних
відділень (Монобанк) [6, c. 16].

Ринки, на яких працюють українські фінтех$ком$
панії: Європа (72%), пострадянські (30%), США (21%),
інші (19%)

На жаль, в Україні ринок Fintech розвивається не
так стрімко, як в інших державах, оскільки має недо$
сконале законодавче підгрунтя, наразі слабко капіталі$
зований та здебільше сконцентрований у вузьких сфе$
рах [6, c. 19].

3. Використання новітніх ІТ$технологій.
3.1. Електронний документообіг [2, с. 42].
З метою застосування новітніх мобільних технологій

та розширення можливостей впровадження інновацій
було прийнято комплекс змін до нормативно$правових
актів.

Зокрема станом на 2018 р. система електронного до$
кументообігу АСКОД (далі СЕД АСКОД) була підклю$
чена до 3230 користувачів (працівники структурних
підрозділів які зареєстровані у мережі НБУ та мають ро$
бочі станції).

Засобами СЕД АСКОД забезпечується створення,
опрацювання (погодження/перевірка/ підписання), реє$
страція, розгляд та виконання документів.

Саме кваліфікованим електронним підписом праці$
вники структурних відділів НБУ підписують 80%
внутрішніх документів і 49% розпорядчих актів.

Також, станом на 2018 року частка документів в
електронному вигляді у загальному документообігу
складає 51%. При цьому частку внутрішніх документів
у паперовій формі зменшили до 20%, а частку норма$
тивних та розпорядчих актів у паперовій формі змен$
шили до 51%. Обмін документами в електронній формі
з банківською системою здійснюється у повному обсязі.

3.2. Система Bank ID.
З 1 грудня 2016 р. було підключено Національну си$

стему електронної дистанційної ідентифікації фізичних
осіб (Система Bank ID) [2, с. 43].

Рис. 1. Схема міжбанківського переказу в СЕП

Джерело: [18].
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Мета системи Bank ID
полягає в тому, щоб гро$
мадяни отримали зручний
та безпечний доступ до
державних, фінансових,
комерційних та некомер$
ційних послуг, що мають
позитивну можливість на$
даватися дистанційно та
потребують ідентифікації
[17].

Станом на 17 січня
2020 року учасниками си$
стеми є 11 банків України,
які підключені до системи
в якості абонентів$іденти$
фікаторів, та 16 установ,
які підключені до системи
в якості абонентів$нада$
вачів послуг [2, с. 43].

3.3. Створення Центру
оброблення та зберігання
даних (далі ЦОД) і ство$
рення електронного архі$
ву НБУ.

ЦОД НБУ — це висо$
коефективний та інновац$
ійний комплекс з оброб$
лення, збереження та пе$
редачі інформації з вико$
ристанням інноваційних
технологій [12].

Щоб полегшити вико$
ристання новітніх ІТ$технологій для учасників фінан$
сового сектору та забезпечити надійність ІТ$інфраст$
руктури НБУ, були реалізовані певні заходи Проекту
будівництва ЦОД НБУ щодо побудови ІТ$інфраструк$
тури (модернізація мереж та систем зберігання даних).

Задля спрощення та економії зберігання паперово$
го архіву, були здійсненні заходи щодо створення елек$
тронного архіву НБУ, зокрема:

1) виконано обстеження процесів забезпечення до$
архівного та архівного зберігання документів;

2) затверджено регламент процесу систематизації,
доархівного та архівного зберігання документів;

3) придбано обладнання для діджиталізації архівних
документів центрального апарату НБУ [2, с. 43].

Важливе місце в банківській діяльності почав посідати
кіберзахист, оскільки з впровадженням нових технологій,
з'явився новий вид злочину — кіберзлочин. У відповідь на
це Україна прийняла відповідні закони і нормативні акти,
що регулюють цю сферу і постійно їх вдосконалює.

Так, у 2017 р. НБУ прийняв постанову "Про зат$
вердження Положення про організацію заходів із

забезпечення інформаційної безпеки в банківській
системі України", а у 2019 р. задля кращого розвит$
ку кібербезпеки Центр кіберзахисту НБУ та Дер$
жавний центр кіберзахисту Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації Украї$
ни підписали Меморандум про взаємодію та співро$
бітництво в сфері кібербезпеки та кіберзахисту [13;
16].

На жаль, велика кількість українських банківських
установ надає перевагу в подоланню наслідків кібер$
злочинів, а не інвестуванню коштів у пошук засобів за$
хисту даних та рахунків своїх клієнтів. Значною пробле$
мою є також те, що більшість банків намагаються при$
ховувати наявні кіберзлочини задля збереження дові$
ри своїх клієнтів.

Найбільш поширеними злочинами в банківській
сфері є шахрайство з використанням платіжних карток
та їхніх реквізитів, несанкціоноване списання коштів із
банківських рахунків, утручання в роботу Інтернет$бан$
кінгу, розповсюдження комп'ютерних вірусів. Якщо се$
редній показник таких злочинів у країнах Європейсь$
кого Союзу становить 0,07%, то в Україні кількість по$
дібних злочинів сягає 0,045% усіх операцій із платіжни$
ми картками [1, с. 358].

Варто відзначити, що в Україні кіберзахист є ще не
досатньо розвинений і потребує більшої уваги, оскіль$
ки за останні 5 років рівень інформаційних злочинів
виріс у 2,5 рази [8].

Однозначно позитивним результатом цифровізації
України в останні роки є її провідні місця за такими по$
казниками [6, c. 16]:

1. Україна посідає 4 місце у світі за рівнем розвитку
безконтактних платежів. Налічується понад 38 млн
активних карток, з яких 5,3 млн оснащені безконтакт$
ною технологією.

2. Україна входить до 5$ки найкращих країн за пла$
тіжними операціями з NFC: понад 20 банків пропону$
ють NFC$сервіси.

Ще одною позитивною рисою є зменшення бан$
ківських відділень вже не через кризу, а за рахунок елек$
троннізації банківської сфери (рис. 4).
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(по відношенню до кількості існуючих компаній)

Джерело: [6, c. 16].
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Зокрема, протягом останніх чотирьох років кіль$
кість фактичних банківських відділень зменшилась на
2314. Найбільша кількість установ була закрита саме в
АТ "Ощадбанк" та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" [10].

Варто зазначити, що і початок 2020 року відзна$
чається зростанням користування цифровізованими
банківськими послугами, однак основна причина це без$
перечно пандемія.

Наприклад, у першому кварталі 2020 р. за загаль$
ною кількістю операцій та сумою переважали саме без$
готівкові операції в порівняні з готівковими: кількість
їх становила 85,4% (1 183,2 млн шт.), а сума — 54,6% (503
млрд грн) від суми усіх операцій.

Згідно з показниками ПриватБанку, за перші 4 тижні
карантину в Україні кількість щоденних вилучень го$
тівки в касах банку зменшилась у 4,5 рази [6, c. 7].

Вищезазначене не залишає сумнівів, що цифровіза$
ція банківської системи поступово відбудеться у всіх
країнах, оскільки її вигоди безперечні. Це підтверд$
жується світовими тенденціями цифровізації банків
(рис. 5).

Потенційні прибутки на 10% переважають над втра$
тами.

У свою чергу задля подальшого впровадження ін$
новацій, НБУ затвердив Стратегію розвитку Fintech в
Україні до 2025 року — поетапний план створення в Ук$
раїні повноцінної екосистеми fintech з інноваційними
фінансовими послугами та доступними цифровими по$
слугами.

Основними завданнями Стратегії є стійкий розви$
ток інновацій, розвиток безготівкової економіки, підви$
щення фінансової грамотності споживачів та бізнесу
[20].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Вплив цифровізації на Україну був помітний вже з

1993 р., але значної популярності набув лише починаю$
чи з 2013 р., коли Україна почала створювати умови для
цифровізації економіки.

Можна сказати, що саме Комплексна програма роз$
витку фінансового сектору України до 2020 року дала
значний поштовх у цьому напрямі, оскільки вона вклю$
чила у собі цілу секцію, присвячену цифровізації.

До ключових результатів, які виникли під впливом
діджиталізації можна віднести — запровадження Bank
ID НБУ, створення умов надання небанківських фінан$
сових послуг онлайн, впровадження електронного
підпису у банківський системі, створено умови для пе$
реходу банків до Paperless та інше.

Нині система електронних платежів обслуговує 96%
міжбанківських платежів, що є значним досягненням
для України.

Також необхідно відмітити, що ринок Fintech почав
зростати за рахунок розвитку інтегрованої мережевої
технології та законодавчого підгрунтя і заміняти бан$

ківські установи, незважаючи на свою вузьку направ$
леність на сьогодні.

Варто було б виділити такі перспективи подальших
досліджень, а саме ринок  Fintech, який вже зараз є за$
грозою для класичних банківських установ, а в майбут$
ньому досягне ще більшого успіху. Задля його ефектив$
ного функціонування в 2020 р. НБУ навіть затвердив
Стратегію розвитку Fintech в Україні до 2025 року, яка
полягає в значному інноваційному розвитку України.
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У статті розглядається зв'язок моделей робочого середовища з інноваційною поведінкою персоналу, оскільки
інноваційна поведінка співробітників є одним із вирішальних чинників конкурентоспроможності підприємства.
Для досягнення завдань статті використовуються: модель вимог і контролю, модель дисбалансу зусилль і винагоQ
роди, модель балансу зусиль и оплати праці, модель задоволення робочим середовищем, модель балансу між робоQ
тою та особистим життям. Результати статті спираються на дані міжнародних досліджень у сфері робочого середоQ
вища та інноваційної діяльності в 28 країнах (зокрема, в Україні). Для визначення зв'язку між факторами робочого
середовища і інноваційною поведінкою проведено кореляційний аналіз. Результати дослідження свідчать про те,
що для активації інноваційної поведінки персоналу необхідна наявність високої напруги і можливість самостійно
приймати рішення про графік і способи виконання поставлених завдань.

The innovative behavior of employees is one of the crucial factors in the competitiveness of an enterprise. Therefore, it
is important for enterprise management to involve personnel in creating innovations at work. The demonstration of innovative
behaviour at work depends on material and nonQmaterial factors that are systematically considered within the framework
of working environment models.

The article discusses the relationship between working environment models and the innovative behavior of staff. To
achieve the objectives of the research, the following models are used: Job demand control model, WorkQlife balance model,
EffortQreward Imbalance model, Job satisfaction model, Pay effort incentive model.

A speciality of the study is that the analysis of the relationship between the factors of the working environment and
innovative behaviour is considered not separately, but in a comprehensive manner within the framework of the working
environment models.

The results described in the article are based on the data of international studies in the field of the working environment
and innovation in 28 countries (including Ukraine). The total base of the research includes 52 thousand respondents, 1931
individuals were interviewed in Ukraine. To determine the relationship between factors of the working environment and
innovative behaviour, a correlation analysis between a country's position in The Global Innovation Index and respondents'
answers to questions in The European Social Survey was performed.

The results of the study indicate that in order to activate the innovative behavior of personnel, it is necessary for the
personnel to have a high work strain and an opportunity to independently make decisions about the schedule and ways to
complete the tasks. The dependence of the salary of employees on the efforts made at work negatively affects the manifestation
of innovative behaviour. Employees expect the management of the enterprise to control the efforts and rewards match.

From a practical point of view, the results of the study provide the enterprise management with the opportunity to
select the factors of the working environment that will help to involve personnel in innovative activities and increase the
competitiveness of the enterprise.

Ключові слова: моделі робочого середовища, інноваційна поведінка персоналу, міжнародні дослідження,
мотивація інноваційної поведінки працівників.

Key words: job design, models of the working environment, innovative behavior of personnel, motivation of
innovative behavior of employees, JDC, ERI.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У контексті глобальної економіки одним із важли$

вих чинників конкурентоспроможності країни загалом
і підприємства зокрема, є здатність виробляти інновації.
Згідно з Глобальним Індексом Інновацій, Україна в
2019 році перебувала в рейтингу на 47 місці серед
129 країн. На перших місцях розташувалась Швейцарія,
Швеція, США. Відповідно своєму інноваційному потен$

ціалу, Україна посідає місце у цьому рейтингу поряд із
Російською Федерацією (46 місце) та Грузією (48 місце).
Глобальний індекс інновацій (ГІІ) слугує орієнтиром для
керівників державних установ та приватних компаній у
своїй діяльності. Порівняння параметрів національної
економіки і країн Європейського союзу допомагає ви$
окремлювати напрями, в яких необхідно розвиватися
державі, аби її економіка ставала більш конкуренто$
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спроможною. Інновації є складним продуктом, що ви$
магають фінансових, кадрових, інфраструктурних ре$
сурсів тощо. Одним з ресурсів, що знаходиться поза
межами індексу інновацій, є мотивація персоналу, яка
стимулюватиме інноваційну поведінку. Процес іннова$
ційної діяльності вимагає наявності специфічних орга$
нізаційних умов, в яких інноваційний потенціал праців$
ника максимально реалізується.

Інноваційна поведінка на робочому місці розг$
лядається у взаємозв'язку з певними чинниками мате$
ріального і нематеріального характеру. Поза ува$
гою дослідників залишаються комплекси чинників,
що дають змогу вивчати поведінку людини систем$
но. У цій статті досліджуються концепції робочого
середовища, що містять у собі кілька чинників та
пояснюють інноваційну поведінку людини на робо$
чому місці.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Мотивація інноваційної діяльності персоналу зна$
ходить широке відображення в роботах українських
вчених. Розглядаються теоретичні та прикладні аспек$
ти мотивації інноваційної діяльності. Колот А.М. при$
діляє увагу інноваційній праці в економіці знань [1], в
якій трудова діяльність персоналу переважно пов'яза$
на з інноваціями. У новій економіці людина та її твор$
чий потенціал є чинниками конкурентної переваги на
рівні підприємства і на рівні держави. Тому інноваційна
діяльність потребує пильної уваги з боку держави. Се$
микіна М.В. розглядає особливості мотивації іннова$
ційної діяльності та вплив корпоративної культури на
інноваційну поведінку. Одним з головних чинників ак$
тивізації інноваційної діяльності Семикіна М.В. пропо$
нує вважати конкуренцію [2]. Серед причин низького
рівня інноваційної діяльності називається низький
рівень оплати праці персоналу в Україні, брак системи
оцінювання і винагороди за творчу діяльність праців$
ників інтелектуальної праці. У свою чергу для підвищен$
ня рівня інноваційної активності, необхідно включити в
систему мотивації підприємства: мотивацію підвищен$
ня рівня освіти та кваліфікації, мотивацію інноваційної
та творчої активності персоналу, забезпечення конку$
рентоспроможності продукції [3]. Також розглядають$
ся певні поняття властиві інноваційній діяльності: інно$
вації, інноваційна діяльність підприємств, інноваційний
менеджмент, можливості удосконалення інноваційно$
го управління через підвищення індексу людського ка$
піталу [4], інструментарій для оцінювання інноваційної
діяльності [5], питання матеріальної мотивації [6], вплив
компенсаційної політики на активізацію інноваційної
праці [7].

У зарубіжних дослідженнях також приділяється
увага загально теоретичним питанням інноваційної
діяльності. Вчені фокусуються на дизайні роботи [8], на
робочому середовищі, в умовах якого працівник прояв$
ляє інноваційну поведінку. Водночас у наукових працях
проводиться комплексний мета$аналіз взаємозв'язків
певних характеристик роботи із інноваційною поведін$
кою [9]. Вивчається зв'язок вимог у роботі, справедли$
вості і винагороди з інноваційною діяльністю [10]. Крім
вивчення відокремлених характеристик робочого сере$
довища, розглядаються комплексні моделі роботи та їх
зв"язок із інноваційною поведінкою персоналу. В межах
моделей вчені аналізують одночасний вплив декількох
чинників на інноваційну поведінку, наприклад, модель
Job Demand$Control (JDC) приймає до уваги одночасний
вплив вимог роботи і контролю [11]. У деяких дослід$
женнях спостерігається зв'язок між характеристиками
роботи і очікуваною поведінкою (контрпродуктивною,
інноваційною) опосередковано. Тому також приділяєть$
ся увага вивченню проміжних характеристик [12], на$
приклад, задоволеності [13], залученості, балансу ро$
боти і особистого життя.

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи дослідити зв'язок моделей робочого

оточення з інноваційною діяльністю працівників. У ме$
жах дослідження розглядається вплив комплексу чин$
ників згідно з моделлю роботи JDC, моделі дисбалансу
зусилль і винагороди, моделі балансу зусиль і оплати
праці, моделі задоволення робочим середовищем, мо$
делі балансу між роботою та особистим життям. Інно$
ваційна поведінка вимірюється на основі результатів
інноваційної діяльності країни, а самє значення іннова$
ційного індексу країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Конкурентоспроможність підприємства і держави
загалом, в 21 ст. пов'язана з розробленням нововведень,
створенням конкурентоспроможної продукції. Тому
важливим є залучення персоналу в інноваційну
діяльність. Інновація розглядається як результат твор$
чого процесу у вигляді нових технологій (продукції, по$
слуг, методів), а також у значенні процесу введення но$
вих технологій. Колот зазначає, що інноваційна праця
— це трудова діяльність, для якої є характерна висока
частка знаннєвої, інтелектуальної, творчої компонен$
ти [14]. Згідно з Законом України "Про інноваційну
діяльність", інноваціями є новостворені (застосовані) і
(або) вдосконалені конкурентоздатні технології, про$
дукція або послуги, а також організаційно технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційно$
го або іншого характеру, що істотно поліпшують струк$
туру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [15].

Серед передумов низького рівня інноваційної діяль$
ності персоналу підприємств називається низька опла$
та праці, брак участі персоналу в прибутку підприєм$
ства, низький попит на кваліфіковані кадри. Спостері$
гається низький попит на інновації з боку підприємств,
тому що українські підприємства орієнтуються на ви$
робництво товарів і послуг з низькою доданою варті$
стю [2]. Також серед передумов низької інноваційної
діяльності називається недосконале законодавство у
сфері прав власності на винаходи, скорочення витрат на
наукову діяльність тощо. Для активізації інноваційної
діяльності персоналу пропонуються комплекси заходів
з оцінювання персоналу, залученню до навчання, ви$
знання заслуг співробітників, підтримка самостійності
та ініціативності, стимулювання кар`єрних устремлінь,
підвищення професійного рівня, гідна оплата праці [5;
6]. Важливими умовами активізації інноваційної діяль$
ності є збільшення витрат на наукові розробки, навчан$
ня персоналу, придбання обладнання і програмного за$
безпечення, придбання нових технологій [15].

Для розуміння способів активізації інноваційної
діяльності в Україні проводиться порівняльний аналіз
характеристик країн з високим рейтингом інновацій в
міжнародних рейтингах [16; 17]. Аналіз показників
міжнародних рейтингів, а також робіт українських вче$
них в сфері мотивації інноваційної діяльності дає комп$
лексне бачення ситуації. Загалом українські підприєм$
ства і економіка перебувають у замкнутому колі: інно$
вації сприяють конкурентоспроможності підприємства,
для їх виробництва необхідно інвестувати в наукові роз$
робки, в навчання персоналу, придбання обладнання, що
у свою чергу дозволяє підприємству заробляти фінан$
си для інвестицій в інновації. Однак, якщо у підприєм$
ства бракує фінансових ресурсів для інвестицій в інно$
ваційну діяльність, то воно приречене залишатися не$
конкурентоспроможним. У цьому циклі одним з голов$
них способів стимулювання інноваційної діяльності є
фінансові інвестиції. На рівні персоналу це збільшення
оплати праці, фінансове заохочення ініціативи і надзу$
силь на робочому місці. З огляду на різницю в оплаті
праці між Україною та, наприклад, країнами Євро$
пейського Союзу, українські підприємства приречені на
брак інноваторів. Іншим підходом у стимулюванні
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інноваційної діяльності можуть стати організаційні
зміни робочого середовища, що передбачають надання
більше можливостей персоналу, більше автономності
для самореалізації, для прояву інноваційної поведінки.

Для перевірки зв'язку робочого середовища та інно$
ваційної поведінки в статті проводиться кореляційний
аналіз між чинниками робочого середовища в різних
країнах (зокрема, в Україні) і показниками ГІІ.

Вибір бази дослідження і моделей робочого сере$
довища продиктований трьома умовами. По$перше, в
дослідженні мусять бути присутніми статистичні дані по
Україні та іншим країнам для проведення порівняльно$
го та кореляційного аналізу. По$друге, в дослідженні
мають бути відображені різні моделі робочого середо$
вища, які могли б пояснити інноваційну діяльність лю$
дини на роботі. По$третє, база дослідження має місти$
ти показники інноваційної діяльності в Україні та інших
країнах. З огляду на вищевказані вимоги до проведення
дослідження були відібрані The European Social Survey
— 2010 [18; 19], ГІІ — 2010 [20]. Вибір The European
Social Survey$2010 зумовлений тим, що попереднє крос$
національне дослідження в сфері благополуччя і робо$
ти відбувалося в Україні та інших країнах в 2010 році.
The European Social Survey (ESS) — міжнаціональне дос$
лідження, що проводиться академічними колами c 2001
року і, яке на сьогодні охоплює понад 30 країн. Голов$
ними завданнями дослідження є: моніторинг та інтерп$
ретація громадських поглядів і цінностей в Європі; про$
сування і консолідація поліпшених методів вимірюван$
ня міжнаціональних досліджень в Європі і за її межа$
ми; розроблення європейських соціальних індикаторів,
зокрема індикаторів поведінки людини.

У п'ятому раунді дослідження за 2010 рік опитуван$
ня охоплювало 28 країн. Загалом було опитано майже
52 тис. респондентів. В Україні опитано 1931 особа, що
склало 3,7% від загальної вибірки. Теми ESS 2010 року:
ЗМІ; соціальна довіра; політичний інтерес і участь; со$
ціально$політичні орієнтації; соціальна ізоляція; націо$
нальна, етнічна та релігійна приналежність; довіра до
поліції і суду; демографія і соціоекономіка; робота, сім'я
і благополуччя. У дослідженні використовувалися при$
близно 50 основних концепцій, з яких для досягнення
мети цього дослідження були відібрані: гнучкість у ро$
бочий час (Flexibility in Working hours), інтенсивність
роботи (Work Intensity), трудовитрати (Work effort),
тиск часу (Time Pressure), моніторинг труднощів
(Monitoring difficulties), баланс зусиль і винагород
(Effort$Reward Balance), задоволення від роботи (Job
Satisfaction), стимулювання зусиль (Pay Effort Incentive),
баланс між роботою та особистим життям (Work$life
balance).

Глобальний інноваційний індекс (The Global Inno$
vation Index) — це щорічна крос$економічне оцінюван$
ня інновацій у 130 країнах і економіках світу. У звіті ГІІ
наявні таблиці профілів економіки різних країн. Індекс
містить у собі 80 індикаторів (у 2019 році) [21], що відоб$
ражають інноваційність країни, зокрема політичне се$
редовище, освіту, інфраструктуру і розвиток бізнесу.
ГІІ був розроблений INSEAD (Європейський інститут
управління бізнесом) у 2007 році як методологічний
інструмент для оцінювання можливостей країн і готов$
ність використовувати інноваційні досягнення для
збільшення конкурентоспроможності та розвитку.
Індекс будується статистичних даних зібраних міжна$
родними організаціями, такими як Міжнародний союз
електрозв'язку (МСЕ), Організація Об'єднаних Націй і
Всесвітній банк, а також даних з щорічних опитувань
Світового економічного форума у кожній з охоплених
економік.

ГІІ — 2009—2010 складався з 60 індикаторів іннова$
ційної діяльності в 132 країнах, які були згруповані за
сімома основними напрямами: 1) інститути, 2) людський
капітал, 3) інфраструктура, 4) розвиток ринку, 5) роз$
виток бізнесу, 6) результати наукової діяльності, 7) ре$

зультати креативної діяльності та благополуччя. Із су$
купності змінних 1—5 напрямів складається субіндекс
ресурсів інновацій. На основі показників 6 і 7 напрямів
формується субіндекс результатів інновацій. Підсумко$
вий рейтинг розраховується як середнє цих двох суб$
індексів.

Серед моделей робочого середовища для досліджен$
ня були обрані: JDC, модель дисбалансу зусилль і вина$
городи, модель балансу зусиль і оплати праці, модель
задоволення робочим середовищем, модель балансу між
роботою та особистим життям.

Job demand control (JDC) — модель роботи "вимоги$
контроль" (або "напруга на роботі"), модель стресу на
роботі була сформульована Карасеком [22]. Модель
походить від теоретичної моделі "людина$відповідне
середовище", в якій віддавався пріоритет чинникам, по$
в'язаним з робочим середовищем в порівнянні з харак$
теристиками окремих працівників і наголошувалося на
необхідності врахування впливу факторів робочого се$
редовища, зокрема, взаємодія вимог роботи з боку ро$
ботодавця і контролю роботи з боку виконавця. У мо$
делі головним джерелом психосоціального ризику є
поєднання високих вимог з низьким рівнем контролю.
Контроль роботи визначається як діапазон свободи
прийняття рішень (автономія) доступний для працівни$
ка. Модель показує, що найбільш продуктивна робота
можлива в умовах високої напруги і високого рівня ав$
тономії (можливості самостійно приймати рішення, кон$
тролювати виконання роботи).

У дослідженні ESS наводиться кілька питань, що
відображають концепцію JDC: інтенсивність роботи і
тиск часу — відображають напругу на роботі, гнучкість
робочого часу і можливість контролю з боку керівниц$
тва (моніторинг труднощів) — можливість прийняття
самостійних рішень (автономії). Інтенсивність роботи
належить до інтенсивності роботи з точки зору зусиль і
тимчасових витрат. Спостерігається взаємозв'язок між
інтенсивністю роботи і особистим благополуччям, кон$
фліктами на роботі і в сім'ї, а також із залученням до
спільноти поза роботою [23—25]. У дослідженні ESS ви$
мірюється як міра згоди з необхідністю багато працю$
вати на поточній роботі (Питання №1: "Скажіть, будь
ласка, до якої міри Ви погоджуєтесь чи не погоджує$
тесь із кожним з наступних тверджень: На роботі мені
доводиться багато та старанно працювати").

Обмеження в часі стосується інтенсивності роботи
в умовах обмеженого часу. У дослідженнях відзначаєть$
ся зв'язок з інтенсивністю праці. Також необхідно заз$
начити, що ті, хто працюють в умовах обмеженого часу
працюють з особливою ретельністю. В ESS вимірюєть$
ся як ступінь згоди з нестачею часу на робочому місці
(Питання № 2: "Скажіть, будь ласка, до якої міри Ви
погоджуєтесь чи не погоджуєтесь із кожним з наступ$
них тверджень: У мене, здається, ніколи не вистачає часу
на те, щоб зробити на роботі все необхідне…"). Гнучкість
в робочий час належить до контролю, який людина може
здійснювати протягом робочого дня. Це має важливі
наслідки для здатності поєднувати роботу і сім'ю [24].
Працівники, які користуються високим ступенем гнуч$
кості в часі, зазвичай працюють на більш кваліфікова$
них роботах, де вони, як правило, мають більш високий
рівень автономії, що дозволяє їм вирішувати, як орган$
ізована їхня власна щоденна робота (дозволяється оби$
рати способи або темп роботи), і більш низьким рівнем
контролю з боку керівництва. Вимірюється як ступінь
можливості приймати рішення про планування робочо$
го дня (Питання №3: "Скажіть, будь ласка, до якої міри
Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь із кожним з на$
ступних тверджень: я сам(а) можу вирішувати, коли я
маю починати та коли закінчувати роботу").

Концепція моніторингу труднощів [26] передбачає,
що робочі місця, які важко контролювати, будуть більш
високооплачуваними (заробітна плата, можливості ка$
р'єрного зростання), оскільки роботодавець використо$
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вує високий рівень винагороди в якості стимулу за тру$
дові зусилля персоналу під час відсутності моніторингу
їх роботи. Цю концепцію використовують для вимірю$
вання автономії працівника. Багато завдань "білих
комірців" (працівників інтелектуальної праці), наприк$
лад, не підходять для безпосереднього спостереження,
але результати роботи "білих комірців" можуть бути
легко спостережувані (наприклад, написання звітів).
Концепція моніторингу труднощів вимірюється як
ступінь можливості керівника контролювати працівни$
ка під час виконання його функціональних обов'язків
(Питання №4: "Як Ви вважаєте, наскільки складно або
легко Вашому безпосередньому керівнику оцінити об$
сяг Ваших зусиль на роботі?"). Отже, для вимірювання
рівня напруженості (вимог роботи) використовуються
питання № 1—2, для вимірювання автономності (рівня
контролю) використовуються питання № 3—4.

Вимірювання задоволеності роботою широко вико$
ристовується в якості зведеного показника якості ро$
боти в національних і міжнародних джерелах. Дослід$
ники [27] і міжнародні організації концептуалізували
якість роботи з точки зору задоволеності працівників
своєю роботою і вона практично стала синонімом якості
роботи. Пропонований підхід багато в чому підтверд$
жується обсягом досліджень з доказами емпіричних
зв'язків між питаннями про міру задоволеності робо$
тою і різними типами поведінки на ринку праці (наприк$
лад, звільнення). Вчені довели, що незадоволеність ро$
ботою є більш сильним фактором, ніж заробітна плата
під час добровільного рішення працівника звільнитися
від роботодавця [28]. Аналогічним чином, висока неза$
доволеність роботою пов'язана з прогулами та ухилен$
ням від роботи. Низька задоволеність роботою часто
корелює з поганим психічним здоров'ям і більш висо$
кою ймовірністю серцевих захворювань, в той час як
висока задоволеність роботою пов'язана з більш висо$
кою тривалістю життя. Задоволеність роботою є одним
з найбільш часто використовуваних суб'єктивних показ$
ників якості роботи [29, 30]; показником емоційного
благополуччя, пов'язаного з роботою. У деяких дослід$
женнях вимірюється задоволеність роботою за допомо$
гою агрегації низки більш конкретних показників, інші
— за допомогою одного показника. Перевагою узагаль$
нення задоволеності роботою в один показник є широ$
ке охоплення всіх аспектів роботи. У такий спосіб, вра$
ховуються навіть ті чинники, які не становлять інтересу
для тих, хто складає анкету. Ще однією перевагою уза$
гальнення є значна економія з точки зору місця в опи$
тувальнику і часу на проведення анкетування. Було ви$
явлено, що задоволення роботою щільно пов'язано з
внутрішніми характеристиками роботи (автономність
роботи, можливості для використання знань і навичок,
різноманітності на роботі). У дослідженні ESS пропо$
нована концепція вимірюється як ступінь задоволеності
основною роботою (Питання №5: "Наскільки Ви задо$
волені Вашою основною роботою?").

Модель дисбалансу зусиль і винагороди (Effort$
Reward Imbalance — ERI) [31] побудована на важливості
взаємності зусиль і винагороди для благополуччя пра$
цівника. Дисбаланс між трудовими зусиллями і винаго$
родою від роботи порушує норму взаємності і тягне за
собою негативні наслідки для фізичного і психологіч$
ного здоров'я працівників. Ключовим наслідком моделі
є важливість забезпечення справедливості винагороди
під час зростання вимог до роботи. У моделі ERI зусил$
ля трактуються насамперед з точки зору нестачі часу
(тобто тривалості і складності виконання робіт у відве$
дений для виконання завдання час). Модель також
підкреслює важливість особистої схильності до досяг$
нень, коли у людини існує сильна тенденція до досяг$
нень, що призводить до дуже великого робочого наван$
таження. Так само висока робоча напруга може або
безпосередньо погіршити стан здоров'я, або до невип$
равдано високого рівня робочих зусиль. У дослідженні

ESS концепція ERI вимірюється як ступінь, в якій співро$
бітники згодні з тим, що винагорода відповідає зусил$
лям і досягненням (Питання №6: "Наскільки Ви погод$
жуєтесь або не погоджуєтесь з наступним твердженням:
Моя зарплата відповідає витраченим зусилля та успі$
хам, яких я досяг у своїй роботі").

Модель залежності заробітної плати від докладених
зусиль (Effort$Wage — EW) [32] підтверджує наявність
на робочому місці платіжної системи, що винагороджує
певних співробітників за зусилля, які вони вкладають у
свою роботу. Очікується, що інтенсивність роботи буде
вище, якщо заробітна плата працівника безпосередньо
пов'язана з його зусиллями. Загальна гіпотеза щодо впли$
ву грошових стимулів на зусилля і результати роботи
полягає в тому, що стимули призводять до більших зу$
силь, ніж було б у разі їх відсутності. У дослідженні ESS
ця модель вимірюється як ступінь згоди з наявністю за$
лежності заробітної плати від зусиль на роботі (Питан$
ня №7: "Наскільки Ви погоджуєтесь або не погоджує$
тесь з наступним твердженням: Моя заробітна плата за$
лежить від обсягу зусиль, які я вкладаю в роботу").

Говорячи про моделі робочого середовища, треба
розуміти, що робота є однією зі сфер інтересів людини.
Поведінка людини на роботі залежить не тільки від ро$
бочого середовища, а й від його благополуччя загалом,
зокрема, від балансу між роботою та особистим жит$
тям (work$life balance) [23; 24]. Наявність балансу пе$
редбачає, що людина має можливість вільно планувати
свій час, який вона приділяє на роботу і на інші сфери
діяльності. Баланс між роботою та особистим життям
досягається, коли людина сприймає свої головні життєві
сфери і різні ролі сумісними одна з одною [25]. Задово$
леність балансом між роботою і життям, як і інші кон$
цепції задоволеності життям, містить у собі потреби і
очікування респондентів, а також їх об'єктивну ситуа$
цію. Сфери життя не вказані конкретно, тому концеп$
ція містить в собі сім'ю, дозвілля, соціальне життя, на$
вчання тощо. Баланс роботи та особистого часу в до$
слідженні ESS вимірюється як задоволеність респонден$
та цим співвідношенням (Питання №8: "Наскільки Ви
задоволені співвідношенням між тим часом, що витра$
чаєте на роботу, та тим часом, що Ви присвячуєте іншим
сторонам свого життя").

За результатами кореляційного аналізу були розра$
ховані коефіцієнти кореляції (таблиця № 1) між Гло$
бальним індексом інновацій в 2010 році і результатами
відповідей на питання по кожній з моделей оцінювання
робочого середовища, представлених в ESS за 2010 рік.

Позитивна кореляція індексу інновацій спостері$
гається в питаннях:

— Питання № 1: "Скажіть, будь ласка, до якої міри
Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь із кожним з на$
ступних тверджень: На роботі мені доводиться багато
та старанно працювати" — 0,38 (помірна кореляція).

— Питання № 3: "Скажіть, будь ласка, до якої міри
Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь із кожним з на$
ступних тверджень: я сам(а) можу вирішувати, коли я
маю починати та коли закінчувати роботу" — 0,68 (по$
мітна кореляція).

Зважаючи на кореляційні коефіцієнти можна гово$
рити про те, що за умови напруженої праці і достатньої
автономії, буде проявлятися інноваційна поведінка, що
підтверджує модель JDC.

Також позитивна кореляція відзначається в концеп$
ціях задоволеності роботою і балансу роботи і особис$
того життя. Отже, можна говорити, що чим вище задо$
воленість людини своєю поточною роботою, тим вище
ймовірність того, що вона буде проявляти інноваційну
поведінку. Позитивна оцінка балансу роботи і особис$
того життя сприяє прояву інноваційної діяльності.

— Питання № 5: "Наскільки Ви задоволені Вашою
основною роботою?" — 0,82 (висока кореляція).

— Питання № 8: "Наскільки Ви задоволені
співвідношенням між тим часом, що витрачаєте на ро$
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боту, та тим часом, що Ви присвячуєте іншим сто$
ронам свого життя" — 0,63 (помітна кореляція).

Негативна кореляція спостерігається в питан$
нях:

— Питання № 2: "Скажіть, будь ласка, до якої
міри Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь із кож$
ним з наступних тверджень: У мене, здається,
ніколи не вистачає часу на те, щоб зробити на ро$
боті все необхідне…" — "$0,53" (помітна).

— Питання № 4: "Як Ви вважаєте, наскільки
складно або легко Вашому безпосередньому кер$
івнику оцінити обсяг Ваших зусиль на роботі?" —
"$0,13" (слабка кореляція).

— Питання № 6: "Наскільки Ви погоджуєтесь
або не погоджуєтесь з наступним твердженням:
Моя зарплата відповідає витраченим зусилля та
успіхам, яких я досяг у своїй роботі" — "$0,75" (ви$
сока кореляція).

— Питання № 7: "Наскільки Ви погоджуєтесь
або не погоджуєтесь з наступним твердженням:
Моя заробітна плата залежить від обсягу зусиль,
які я вкладаю в роботу" — "$0,55" (помітна коре$
ляція).

Залежність інноваційної поведінки від можли$
вості контролю з боку керівника (питання № 4) має
слабку кореляцію.

Напрям кореляції (питання № 2) вказує на те, що
чим більше тиск часу на роботі, тим більше проявляєть$
ся інноваційна діяльність в країні. Отже, чим вище на$
пруга на роботі, тим частіше працівники виявляють інно$
ваційну поведінку. Але необхідно враховувати зв'язок
цього чинника з наявністю можливості самостійно пла$
нувати свій час для виконання функціональних обо$
в'язків. Модель зусилля (досягнення) — винагорода (пи$
тання № 6) сприяє прояву інноваційної поведінки. На$
явність механізму залежності заробітної плати від зу$
силь (питання № 7) не мотивує до прояву інноваційної
поведінки. На перший погляд, модель балансу зусиль
(досягнень) — винагорода і модель зусилля$заробітна
плата дуже близькі за своєю суттю. Згідно з моделлю
зусилля$заробітна плата (EW), вища оплата праці му$
сить стимулювати працівника докладати більше зусиль,
аби отримувати більш високу оплату праці. І це щільно
перетинається з моделлю зусилля$винагорода (ERI).
Наявність негативної кореляції може бути пояснена
тим, що не дивлячись на високі зусилля, людина не може
заробити оплату праці, якої вона гідна, яку вона вва$
жає справедливою для свого рівня знань і навичок, а
також її досягнень. Тому наявність в системі мотивації
механізму залежності заробітної плати від зусиль на ро$
бочому місці має враховувати фактор справедливості.
Що знаходить своє відображення в концепції зусилля
(досягнення) — винагорода (ERI).

Розглянемо найбільш щільний зв'язок між концеп$
ціями. У моделі JDC напруга на роботі (питання №1) та
задоволення роботою (питання №5) — 0,46 (помірна
кореляція). Чим менше напруженість на роботі, тим
вище показник задоволення роботою. Тиск часу (питання
№2) і залежність зусиль та зарплати (питання №6) —
0,49 (помірна кореляція). Чим менше обмежені терміни
виконання роботи, тим більш справедливим працівник
оцінює баланс між зусиллями і заробітною платою.
Гнучкість планування часу (питання №3) та задоволен$
ня роботою (питання №5) — 0,60 (помітна кореляція).
Чим більше можливість планувати робочий час (авто$
номія), тим більше задоволений працівник своєї поточ$
ної роботою. Моніторинг керівника (питання №4) має
максимальну кореляцію з моделлю балансу роботи та
особистого життя (питання №8) — 0,26 (слабка коре$
ляція). Щільність кореляції не є значущою. Коефіцієнт
кореляції між задоволенням роботою (питання №5) і
балансом роботи та особистого життя (питання №8)
становить 0,83 (висока кореляція). Чим більше збалан$
сована робота і особисте життя, тим більше задоволе$

ний працівник. Баланс зусиль (досягнень) та зарплати
(питання №6) і залежність зарплати від зусиль (пи$
тання №7) — 0,66 (помітна кореляція). Чим більше
спостерігається дисбаланс між зусиллями (досягнен$
нями) і заробітної платою, тим більше залежить за$
робітна плата від зусиль. Іншими словами, чим більше
заробітна плата залежить від прикладених зусиль, тим
більше працівник вважає, що йому платять несправед$
ливо.

ВИСНОВКИ
У статті ставилася мета визначити чинники робочо$

го оточення, які сприяють прояву інноваційної пове$
дінки персоналу з використанням крос$національного
дослідження ESS і Глобального індексу інновацій. На
основі проведеного кореляційного аналізу можна зро$
бити висновок, що кожна з представлених моделей по$
в'язана з інноваційною поведінкою персоналу. Модель
JDC у дослідженні представлена 4 питаннями, і загалом
підтверджує зв'язок вимог і автономії з інноваційною
поведінкою. Чим більше надається автономії персона$
лу і вище напруга (зокрема, тиск часу), тим більш мож$
ливий прояв інноваційної поведінки з боку персоналу.
Під час розгляду певних факторів цієї моделі тільки два
(питання №2, 3) з чотирьох демонструють помітний
зв'язок з індексом інновацій. Це свідчить про те, що роз$
гляд окремих факторів як предикторів інноваційної по$
ведінки некоректний, більш точні результати дає вико$
ристання комплексної моделі, що складається з декіль$
кох пов'язаних між собою чинників. У контексті моделі
JDC — напруги і автономії (контролю). Також комплек$
сними можна назвати й інші моделі представленні в дос$
лідженні: модель дисбалансу зусиль і винагороди, мо$
дель залежності заробітної плати від докладених зусиль.
Моделі балансу роботи і особистого життя, задоволен$
ня на роботі, відповідності зусиль винагороді є склад$
ними оцінками. У вступі висувається припущення, що
інноваційна поведінка в Україні залежить не тільки від
матеріальної зацікавленості працівників. Результати
дослідження підтверджують цю гіпотезу. Наявність си$
стеми залежності заробітної плати від докладених зу$
силь працівником негативно впливає на інноваційний
рейтинг країни. Для працівників важливим є не зв'язок
заробітної плати з зусиллями, а відповідність винаго$
роди зусиллям і досягненням. Іншими словами, для пра$
цівника є важливим справедливість винагороди, рівність
зусиль і досягнень з винагородою.

Необхідно зупинитися на зв'язку задоволення від
роботи з іншими моделями. Попри високий коефіцієнт
кореляції не можна точно сказати, що саме задоволь$

Номер питання № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

№ 2 - 0,10  1,00       

№ 3  0,40 - 0,19  1,00      

№ 4  0,25  0,14 - 0,05  1,00     

№ 5  0,46 - 0,36 0,60  0,09 1,00    

№ 6 - 0,41  0,49 - 0,27 - 0,16 - 0,64 1,00   

№ 7 - 0,16  0,45 - 0,06 - 0,20 - 0,53  0,66 1,00  

№ 8  0,40 - 0,32 0,40  0,26  0,83 - 0,61 - 0,45  1,00 

Індекс 
інновацій 0,38 - 0,53  0,68 - 0,13  0,82 - 0,75 - 0,55 0,63 

Таблиця 1. Коефіцієнти кореляції між питаннями № 1;8
та індексом інновацій

Джерело: власні розрахунки автора за [18—20].
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няє людину в робочому оточенні — заробітна плата, ав$
тономія, велика кількість прикладених зусиль або
якийсь інший чинник. В інших концепціях існує дуаль$
ність факторів: напруга і автономія, робочий і особис$
тий час, зусилля і винагорода. У випадку з задоволен$
ням складно визначити який саме чинник викликає це
задоволення.

Отже, можна говорити про те, що умовами прояву
інноваційної поведінки є високий рівень напруги і висо$
ка ступінь автономії, яка проявляється як у плануванні
робочого дня, так і загалом у балансі роботи і особис$
того життя. Під час створення механізмів матеріальної
зацікавленості працівника в інноваційній поведінці не$
обхідно враховувати не стільки залежність заробітної
плати від докладених зусиль, скільки відповідність ви$
нагороди до знань, навичок, вкладу в отримані резуль$
тати.

Сильною стороною цього дослідження є викорис$
тання крос$національної бази даних, яка містить у собі
відповіді респондентів у межах різних моделей робочо$
го середовища. До слабких сторін дослідження можна
віднести опосередкований зв'язок показників Глобаль$
ного інноваційного індексу країни і інноваційної пове$
дінки працівників у кожній з досліджуваних країн. ГІІ
країни відображає суму кількісних показників іннова$
ційної поведінки держави загалом, однак, не відобра$
жає безпосередньо інноваційну поведінку окремої лю$
дини. Проте результати проведеного аналізу можуть
служити початком в подальших дослідженнях чинників,
що сприяють прояву інноваційної поведінки персона$
лом.
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Незаперечним є той факт, що сільське господарство є важливою галуззю для багатьох країн сучасного світу.
Сільське господарство прямо або побічно впливає на різні сфери життя, безпосередньо пов'язані зі стійким
розвитком, економікою, зайнятістю, міграцію робочої сили, здоров'я людини, раціонального використання приQ
родних ресурсів (особливо землі і води) і біорізноманіття. На сучасному етапі розвитку суспільного виробницQ
тва декларуючи пріоритетність питань екології та енергозбереження, їм не приділяється достатньо уваги чеQ
рез більш насущні економічні і політичні проблеми.

Агропродовольчий ринок як об'єкт регулювання має складну структуру і може бути сегментований за виQ
дами продукції, за рівнем організації, формами торгівлі і т.д. Ще більш складною є структура взаємозв'язків
його суб'єктів. Так, міжгалузеві зв'язки сільського господарства і галузей переробної промисловості є матеріQ
альною основою продовольчих ланцюгів, що формують структуру агропродовольчого ринку країни. ОдночасQ
но його інфраструктуру представляють маркетингові підсистеми: канали збуту — оптова та роздрібна торгівQ
ля, логістичні, інформаційні служби тощо.

The article deals with the analysis of modern world and domestic trends in the development of transport logistics
in the agricultural sector of the economy.

It is undeniable that agriculture is an important sector for many countries in the modern world. Agriculture directly
or indirectly affects various spheres of life, directly related to sustainable development, economy, employment, labor
migration, human health, rational use of natural resources (especially land and water) and biodiversity. At the present
stage of development of social production, declaring the priority of environmental and energy conservation, they are
not given enough attention due to more pressing economic and political issues.

The agriQfood market as an object of regulation has a complex structure and can be segmented by types of products,
by level of organization, forms of trade, etc. The structure of interrelations of its subjects is even more difficult. Thus,
intersectoral links between agriculture and processing industries are the material basis of food chains that form the
structure of the agriQfood market. At the same time, its infrastructure is represented by marketing subsystems: sales
channels — wholesale and retail trade, logistics, information services, etc.

In today's conditions of dynamic development the agrarian markets and technologies, logistics is one of the
important factors of competitiveness at agricultural enterprise and effective satisfaction of the consumer's needs.
Without a rationally organized logistics system, a company will not be able to maintain the achieved positions for a
long time and, moreover, achieve leadership. Also, the efficiency of an enterprise directly depends on the level
development of transport logistics, since not all of them are sufficiently equipped with vehicles for the carriage of
goods. Costs on transport operations are amount 50 percent of the total cost of logistics. Transport logistics integrates
planning, management and physical transportation of products, accompanied by the necessary information flow to
minimize transport and time costs. Transport is the third leading branch of material production.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Специфічні особливості окремих сегментів агропро$

довольчого ринку визначаються взаємодією загальних
умов функціонування і споживчими властивостями кон$

кретного продукту харчування. Однак у сучасних умо$
вах спостерігається подальше прогресуюче ускладнен$
ня агропродовольчого ринку як системи під впливом
наростаючих змін поглиблення процесів глобалізації.
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Наслідком цього є формування світового агропродо$
вольчого ринку, регулювання участі різних країн у його
функціонуванні, зростання конкуренції на окремих сег$
ментах між транснаціональними компаніями, зміна
структури виробництва і споживання агропродоволь$
чої продукції і т.д.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідження умов розвитку транс$

портної логістики в аграрному секторі економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тенденції на логістичному ринку досліджуються в
багатьох наукових працях. Окремі питання теоретично$
го, методичного та практичного характеру щодо ло$
гістичної діяльності підприємств аграрного сектору роз$
глянуто у роботах: А.О. Коломицевої, Н.Й. Коніщєвої,
Є.В. Крикавського, В.Г. Кузнєцова, Р.Р. Ларіної,
В.Є. Ніколайчука, Ю.В. Пономарьової.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Транспорт — третя провідна галузь матеріального

виробництва. Він забезпечує виробничі зв'язки промис$
ловості і сільського господарства, здійснює перевезен$
ня вантажів і пасажирів, є основою географічного по$
ділу праці, сприяючи спеціалізації та кооперування
підприємств, галузей, районів та країн. Без транспорту
було б неможливо подолання територіального розриву
між виробництвом і споживанням товарів і послуг [2,
c.107].

Особливу частину світової транспортної системи
складають транспортні коридори і вузли. У систему
міжнародних транспортних коридорів входять також
експортні і транзитні магістральні трубопроводи. Ство$
рені в кінці минулого століття транспортні коридори,
що проходять через території декількох країн, об'єдну$
ють відразу декілька видів транспорту. Із сукупності
маршрутів вони перетворилися в систему керуючих
центрів перевезень і транспортних вузлів, які поступо$
во набули функції управління тарифною політикою.

При переході до інтенсивного, інноваційного, со$
ціально орієнтованого типу розвитку Україна прагне
стати одним з лідерів глобальної економіки в аграрно$
му секторі, що вимагає активної позиції держави щодо
створення умов для соціально$економічного розвитку,
перш за все, з метою підвищення якості транспортних
послуг, зниження сукупних витрат суспільства, що за$
лежать від транспорту, підвищення конкурентоспро$
можності вітчизняної транспортної системи та якості
життя населення через доступ до безпечних і якісних
транспортних послуг, посилення інноваційної, соціаль$
ної та екологічної спрямованості розвитку транспорт$
ної галузі, перетворення географічних особливостей
України в її конкурентну перевагу [5, c. 192].

У цих умовах формування стратегічних напрямків
розвитку вітчизняного транспорту має здійснюватися
на базі всебічного аналізу сучасного стану та проблем
розвитку транспортної системи в тісному взаємозв'яз$
ку із загальними напрямами і масштабами соціально$
економічного розвитку країни, а також з глобальними
загальносвітовими стратегічними тенденціями в еко$
номіці.

Транспорт є загальною умовою розвитку суспіль$
ного виробництва загалом і сільськогосподарського ви$
робництва, зокрема. Основоположним принципом
організації його ефективного використання є раціональ$
не поєднання процесів транспортування з технологія$
ми сільськогосподарського виробництва та їх виконан$
ням.

Сучасний розвиток інноваційних технологій відбу$
вається досить швидкими темпами і зачіпає різні сфери
діяльності суспільства. Однак особливо популярними і
цікавими з них виступають інновації в галузі транспор$

ту. Світова практика і накопичений вітчизняний досвід
свідчать про конкурентні переваги інтегрованих
підприємств на рівні груп господарств і адміністратив$
них районів та перетворення їх в аграрні структури.

Прикладом може бути Польща, яка за гірших при$
родно$кліматичних умов, ніж в Україні, є основним по$
стачальником яблук в Європі. Дослідженнями встанов$
лено, що в агробізнесі, як і в садівництві, рекомендуєть$
ся використання логістичних методів управління, перед$
усім, виробничої логістичної системи OPT (Optimized
Production Technology) — "оптимізувати виробничі тех$
нології", яка дозволить впровадити у виробництво "Си$
стему точного землеробства" [3, c. 112].

Система точного землеробства є економічно та еко$
логічно доцільною формою землекористування, спря$
мована на виробництво плодів і ягід, овочів на основі
використання ефективних методів в організації мате$
ріальних та інформаційних потоків. Неефективне вико$
ристання ресурсів призводить до надмірного росту со$
бівартості продукції, що в свою чергу знижує конкурен$
тоспроможність підприємства.

Встановлено, що невеликі за розміром сільськогос$
подарські підприємства незалежно від організаційно$
правової форми без інвестицій не зможуть скористати$
ся "системою точного землеробства". Однак інтег$
раційні зв'язки і створені на їх основі регіонально$ло$
гістичні системи в повній мірі вирішать цю проблему. Для
задоволення запитів споживачів у сільськогосподарсь$
кій продукції необхідно забезпечити перехід до прин$
ципово нових технологій виробництва продукції, впро$
ваджувати нові способи і методи їх переробки, збері$
гання і реалізації готової продукції та її транспорту$
вання [3, c. 116].

Таким чином, існує об'єктивна необхідність для роз$
витку інтеграційних процесів на основі агропромисло$
вого об'єднання підприємств. Логістична транспортна
система повинна одночасно працювати на двох рівнях:
регіональному (макрорівні) і локальному (мікрорівні).
Узагальнивши досвід розвитку сільського господарства
в розвинених країнах, встановлено, що на макрорівні
повинна бути, створена мережа інформаційно$аналітич$
них центрів і консалтингових фірм, які здійснюють мо$
ніторинг реального попиту на продукцію та розробля$
ють маршрути її перевезення.

Причини існуючої підвищеної уваги до транспорт$
ної галузі криються в зосередженні в ній значної част$
ки витрат із загальної структури сукупних витрат, що
припадають на здійснення логістичних операцій. Серед
іншого, розробляються і впроваджуються інноваційні
технології спрямовані і на скорочення згубного впливу
від впливу транспортної галузі на навколишнє середо$
вище, що на цьому етапі розвитку суспільства виглядає
досить виправданим [1, c. 152].

Ефективно працююча транспортно$логістична сис$
тема може виступати вагомим аргументом, що гарантує
стабільну забезпеченість підприємств матеріально$тех$
нічними ресурсами, стійкий збут готової продукції і його
позитивну роботу в цілому. У зв'язку з цим оптимізація
процесів управління логістичними рухом товарів, зни$
ження логістичних витрат по всьому шляху логістичних
процесів, організація гнучкого функціонування транс$
портно$логістичної системи, здатної сприймати досяг$
нення науково$технічного прогресу, є одним із страте$
гічних завдань підприємства.

У сучасному сільськогосподарському підприємстві
роль транспортних робіт в забезпеченні нормального
протікання виробничого процесу постійно зростає.
Удосконалення технології сільськогосподарського ви$
робництва йде як по лінії розчленування процесів праці
на ряд операцій, які виконуються за допомогою спе$
ціалізованих машин, так і по лінії одночасного вико$
нання ряду операцій спеціальними комбінованими
машинами в поєднанні процесів транспортування з їх
виконанням.
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Нині транспортні операції є по
відношенню до процесу виробницт$
ва не зовнішньою, а внутрішньою
складовою частиною. Ряд часткових
виробничих процесів є поєднанням
основного технологічного процесу з
транспортуванням. У процесі опти$
мізації транспортної системи в
сільському господарстві слід врахо$
вувати систему чинників, що вплива$
ють на ефективність використання
транспорту в сільському госпо$
дарстві: рівень організації переве$
зень, організації вантажно$розван$
тажувальних і супутніх їм робіт,
ступінь технічної підготовки рухо$
мого складу, раціональне викорис$
тання трудових ресурсів, рівень роз$
витку економічних взаємовідносин
між підприємствами АПК, стан до$
рожньої мережі, щільність і якісний
стан сільських доріг та ін. [4, c. 77].

Крім того, необхідно враховувати умови і особли$
вості в організації транспортних робіт, які включають:
нерівномірність перевезень протягом року, взаємодія
транспорту з іншою технікою при виконанні технологі$
чних процесів, широкий діапазон відстані перевезень,
особливості сільськогосподарських вантажів, склад$
ність транспортних схем, багаторазовість перевезень у
процесі виробництва.

Визначення ефективності транспорту має оцінюва$
ти, передусім, своєчасність і збереження доставки ван$
тажів, які переміщуються до певного адресата, задово$
лення потреб споживачів у відповідному перевезенні.
Складовою частиною системи є: обсяг перевезених ван$
тажів за зміну або годину змінного часу; витрати праці
на 1 т перевезеного вантажу; собівартість перевезень;
питомі капітальні вкладення і приведені витрати на 1 т
перевезеного вантажу та ін. Водночас розвиток транс$
порту має здійснюватися з урахуванням вимог сільсько$
господарського виробництва.

Пріоритетні напрямки розвитку транспортного об$
слуговування аграрного сектора економіки вказані на
рис. 1.

Пріоритетними напрямами міжгосподарських відно$
син, що підвищують ефективність використання транс$
порту, є: організація машинно$технологічних станцій,
пунктів прокату і ринку старих машин, вдосконалення
взаємовідносин з постачальниками техніки, запасних ча$
стин, паливно$мастильних та інших матеріалів, коопера$
ція сільськогосподарських товаровиробників для пере$
везення вантажів транспортом, створення дилерських
пунктів для постачання сільгосппідприємств і фермерсь$
ких господарств транспортними засобами [4, c. 83].

Так, концентрація техніки в спеціалізованих орга$
нізаціях, що мають висококваліфіковані кадри і сервіс$
ну службу, що забезпечують застосування прогресив$
них технологій у сільському господарстві, створення
МТЗ дозволяють ефективно використовувати наявний
транспорт і економити кошти на його придбання. Ство$
рення дилерських пунктів сприяє демонополізації сфе$
ри обслуговування аграрного виробництва і створенню
конкурентного середовища в системі послуг.

ВИСНОВКИ
Основні напрями державного регулювання органі$

зації використання транспорту включають: пільгове кре$
дитування аграрних організацій для придбання техні$
ки, систему організаційних і правових заходів вдоско$
налення лізингових відносин, регулювання цін на
сільськогосподарську і промислову продукцію підтрим$
ку автодоріг в хорошому стані, вдосконалення системи
підготовки та перепідготовки водіїв, заходи щодо підви$
щення безпеки дорожнього руху.

Зокрема основними критеріями вибору лізингових
компаній повинні бути: максимальний обсяг залучення
власних і позикових коштів з мінімальною процентною
ставкою; гарантії повернення бюджетних коштів; мож$
ливість проведення гарантійного та післягарантійного
обслуговування техніки; мінімальна ціна матеріально$
технічних ресурсів та послуг для лізингоодержувача.
Підвищенню ефективності аграрного виробництва та$
кож сприяє система заходів щодо посилення безпеки
дорожнього руху.
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аграрного сектора економіки

Джерело: розроблено автором.
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DETERMINATION OF A LIFEQCYCLE STAGES

OF INSURANCE COMPANIES ON THE TOURIST

SERVICES MARKET IN MANAGEMENT

OF COMPETITIVENESS

ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ПРИ УПРАВЛІННІ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

Based on the analysis of literature sources, it was identified the lack of a unified approach to determining the

composition and number of lifeQcycle stages of insurance companies on the tourist services' market, as well as

indicators for their identification. According to the results of content analysis, 4 main stages of the lifeQcycle

were identified: introduction, growth, maturity and decline. The analysis of scientific approaches proved the

existence of certain contradictions and ambiguities in determining the composition of indicators and their

calculation. Therefore, it was formed a system of quantitative indicators to identify stages of insurance companies'

development on the tourist services' market by: selection of the initial composition of indicators based on

generalization of literature sources, elimination of high functional dependence between indicators using

correlation analysis, reducing the number of financial ratios based on multidimensional factor analysis (principal

components' method). It was formed observation of 45 companies as a source of data for correlation and

multidimensional factor analysis. According to the results of factor analysis, it is established that the

determination of lifeQcycle stages should be carried out on the basis of 3 obtained factors that characterize 70.9%

of the variability of the original variables. Among the set of indicators of each factor using the method of "center

of gravity" it was identified diagnostic features that have the most significant properties of the set of source

data, including: growth rates of labor costs, the share of insurance companies on the tourist services' market,

income, staff and profit. The lifeQcycle stages of the insurance companies included in the sample of objects were

identified using cluster analysis, according to which 19 insurers were assigned to the stage of introduction, 3 to

the stage of growth, 10 to the stage of stabilization and 13 to the stage of decline. In order to increase the practical

significance of the obtained results it was developed models on the basis of discriminant analysis which allow to

determine the lifeQcycle stages of insurance companies, that were not included in the study sample.

На основі аналізу літературних джерел встановлено відсутність єдиного підходу до визначення склаQ

ду та кількості стадій життєвого циклу страхових компаній на ринку туристичних послуг, а також поQ

казників для їх ідентифікації. За результатами контентQаналізу визначено 4 основні стадії життєвого

циклу: зародження, зростання, зрілість та спад. Проведений аналіз наукових підходів довів існування

певних суперечностей і неоднозначності у визначенні складу показників та їх розрахунку. Тому у статті

сформовано систему показників для ідентифікації етапів розвитку страхових компаній на ринку турисQ

тичних послуг шляхом: відбору первісного складу показників на основі узагальнення літературних джеQ

рел, усунення високої функціональної залежності між показниками з використанням кореляційного анаQ

лізу, зменшення кількості коефіцієнтів за допомогою багатовимірного факторного аналізу — методу гоQ

ловних компонент. Як вихідні дані для проведення кореляційного й багатовимірного факторного аналіQ

зу сформовано вибірку страхових компаній, яка має  45 спостережень. За результатами проведення факQ

торного аналізу встановлено, що визначення стадій життєвого циклу доцільно проводити на осQ
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INTRODUCTION
The life of each product or service, including insurance,

depends on the emergence of new ways to meet market
needs, technologies and innovations. The life$cycle model
is a diagnostic tool to eliminate current problems in the
activities of the insurers and in the process of compe$
titiveness' management. It is used to describe the processes
of economic systems' development, analyze the factors that
increase their efficiency. The use of life$cycle theory allows
to determine the optimal strategy of competitiveness
management accordingly to the specifics of each stage of
the life$cycle.

нові 3 отриманих факторів, що за загальною дисперсією характеризують 70,9% мінливості вихідних

змінних. Серед сукупності показників кожного фактора за допомогою методу "центра ваги" визначено

діагностичні ознаки, що мають найбільш істотні властивості множини вихідних даних, зокрема: темпи

росту витрат на оплату праці, частки страхової компаній на ринку туристичних послуг, доходу, чисельQ

ності персоналу та обсягу прибутку. Ідентифікацію стадій життєвого циклу страхових компаній, що увійшQ

ли до вибірки об'єктів дослідження, здійснено з використанням кластерного аналізу, відповідно до якого

19 страховиків віднесено до стадії зародження, 3 — до стадії зростання, 10 — до стадії стабілізації та 13 —

до стадії спаду. З метою підвищення практичної значущості отриманих результатів на основі дискриміQ

нантного аналізу побудовано моделі визначення стадій життєвого циклу страхових компаній, що не увійшQ

ли до досліджуваної вибірки.

Key words: life�cycle stages, tourist services' market, introduction, growth, maturity and decline.
Ключові слова: стадії життєвого циклу, ринок туристичних послуг, зародження, зростання, стабіліза�

ція, спад.

The study of scientific papers, which investigated the
problem of cyclical development of insurance companies,
showed that the problem of identifying the life$cycle stages
of insurance companies is insufficiently studied. Most
scientists, among which should be noted Kozmenko O. and
Merenkova O. [1], Kravchuk G. [2], Ryabokon N. [3], Shore I.
[4] mainly consider certain theoretical aspects of this
problem, without paying much attention to determining the
number, sequence, characteristics and indicators to identify
company's development stage. In view of this, in establishing
the sequence of stages and forming the composition of
indicators to determine the life$cycle stages of insurance

companies on the tourist services'
market it was considered the
views of scientists at the life$cycle
stages of various areas of econo$
mic activity.

Five decades after the deve$
lopment of life$cycle theory, a
large number of approaches have
been developed to establish the
number of stages, their key
properties, and to determine the
position of an organization on the
life$cycle curve. Considerable
attention to these issues was paid
in the scientific works of Antipiev M.
[5], Adizes I. [6], Bilyaeva V. [7],
Gorshkova L. [8], Greiner R. [9],
Duvalova E. [10], Zagorsky D.
[11], Miller D. [12], Mozgova I.
[13], Osovskaya G. [14], Smith K.
[15], Shevtsova O. [16], Shmor$
gun L. [17] and many others.
Despite the significant number of
researches and the importance of
life$cycle theory, a lots of quest$
ions arise in the process of its
practical implementation: there is
no single point of view on the
classification of life$cycle stages
and determining their number;
there is no single set of indicators
and methodological approach to
determining the stages of the life$
cycle; there are no empirical
developments to determine the
life$cycle stages of insurance
companies on the tourist services'
market. All these problems
determine the relevance of the
purpose of the study.

The purpose of the article is
development of a methodological
approach to determining of life$
cycle stages of insurance com$
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Creation  – – – – – – + – – – + – – 2 
Introduction – – – + + + – + + + – + – 7 
Entrance – + – – – – – – – – – – – 1 
Implementation  + – + – – – – – – – – – – 2 
Start  – – – + – – – – – – – – – 1 
Baby  – – – – + + – – – – – – – 2 
Childhood – – – – + + – – – – – – – 2 
Youth  – – – – + + – – – – – – – 2 
Growth + + + + – – + + + + – – + 9 
Development  – – – – – – – – – – + – – 1 
Formation  – + – – – – – – – – – – – 1 
Maturity  + – + – – – – – + + – – – 4 
Flourish  – – – – + + – – – – – – – 2 
Equilibrium functioning – + – – – – – – – – – – – 1 
Stability – – – – + + – + – – – – + 4 
Becoming – – – – – – – – – – + + + 3 
Aristocracy – – – – + + – – – – – – – 2 
Saturation  – – – – – – – – – – – + – 1 
Early bureaucratization – – – – + + – – – – – – – 2 
Bureaucratization – – – – + + – – – – – – – 2 
Death – – – – + + – – – – – – – 2 
Decline  + + + + – – – + + + – + + 9 
Stagnation – – – – – – + – – – – – – 1 
Transition to a new cycle of 
operation 

– + – – – – – – – – – – – 1 

New probable volume – – + – – – – – – – – – – 1 
Stabilization  – – – + – – – – – – – – – 1 
Expansion – – – + – – – – – – – – – 1 
Crisis – – – – – – + – – – – – – 1 
Bankruptcy – – – – – – – – – – + – – 1 
Liquidation – – – – – – – – – – + – + 2 
Entrance – – – + – – – – – – – – – 1 
Total 4 6 5 6 10 10 4 4 4 4 5 4 5 – 

Table 1. Content analysis of approaches to determining the number and composition
of organizations' life;cycle stages
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panies on the tourist services' market in the management of
their competitiveness. It was used methods of content,
correlation, cluster and discriminant analysis to achieve the
goal of the study.

RESEARCH RESULTS
Generalization of scientists' approaches to defining of

quantity and structure of organizations' life$cycle stages is
presented in tablе 1.

As shown in tablе 1, most scientists [4; 5; 10; 12; 17; 16]
identify 4 stages of the organizations' life$cycle, among
which the most common are the stages of introduction [6;
14; 10; 12; 17; 16], growth [4; 1; 3; 5; 10; 12; 17; 7], maturity
[4; 3; 12; 17] and decline [4; 1; 3; 10; 12; 17; 16; 7], which
have been chosen as the basis in further research.

Similarly, based on the content analysis of scientists'
approaches [4—17] it was identified 7 main indicators to

determine life$cycle stages, including growth rates of term
of insurer's activity on the tourist services' market — K

1
,

labor costs — K
2
, share of the insurance company on the

market — K
3
, income (gross travel insurance premiums) —

K
4
, staff — K

5
, profit — K

6
 and expenses — K

7
.

On the next stage it was constructed correlation matrix
to eliminate the effect of multicollinearity and conducted
factor analysis to separate interdependent indicators from
independent, significant from insignificant, justify the choice
of indicators and evaluate their informativeness. The
informational basis of the study was data of 50 insurance
companies operating on the tourist services' market in
Ukraine.

According to the correlation matrix, it is established
that there is no close connection between the selected
indicators to determine life$cycle stages of insurance
companies on the tourist services' market, so all of them
will be used for factor analysis.

The obtained results of factor analysis are presented in
tabl. 2, where the required number of factors is determined
by the amount of accumulated variance.

The results of the factor analysis (tablе 2) showed that
determining of life$cycle stages of insurance companies on
the tourist services' market based on three factors that
explain 70.9% of the variability of the assessment. According
to the results of rotation by the varimax procedure, the
factor loads were obtained (table. 3), which show the
correlation between indicators and factors for the analyzed
insurance companies.

Thus, after the factor analysis (tabl. 3), the indicators
for determining the life$cycle stages of insurance companies
on the tourist services' market included 5 coefficients: the
growth rate of labor costs — K

2
, the share of the insurance

company on the tourist services' market of — K
3
, income —

K
4
, number of staff — K

5
 and profit — K

6
.

The method of K$means cluster analysis was used to
distribute insurance companies by life$cycle stages on the
tourist services' market. The main criterion of the K$means
method is that objects should be divided into a given number
of clusters so the variance between these clusters will be as
large as possible and the intraclass variance will be minimal.
Prior to clustering, the sample of insurance companies was
cleared of gross errors based on the calculation of Student's t
test and data standardization was conducted. According to
factor analysis, characteristics of intercluster and intracluster
variance by groups of insurers are presented in table 4.

From the table. 4 it is seen that in terms of K
2
$K

5
 the

intercluster variance significantly exceeds the intracluster
variance, which indicates the efficiency of clustering. Fisher's
statistical criterion for the same indicators significantly
exceeds the tabular value (2.81), which allows us to conclude
about adequacy of the cluster analysis. According to the
results of clustering by K$means' method, it was found that
19 insurers belong to the stage of introduction, 3 — to the

stage of growth, 10 — to the stage of sta$
bilization and 13 — to the stage of dec$
line.

Models of determining the life$cycle
stages of insurance companies on the
tourist services' market (fig. 1), which
not included in the study sample, were
built on the basis of discriminant analysis
in order to increase the practical
significance of this research results.

According to fig. 1, each life$cycle's
stage corresponds to a separate model. The
insurance company belongs to the stage
with the highest value of the classification
function (Y). The total percentage of
correct classification according to the
constructed models is 96.07%, which
indicates high accuracy and, consequently,
the possibility of practical use of the results
of discriminant analysis.

Number 
of 

factors 

Own 
value 

The share 
of total 

variance, % 

Cumulative 
own value 

Cumulative 
variance, %

1 2.880321 41.14744 2.880321 41.14744 
2 1.071355 15.30508 3.951676 56.45252 
3 1.011933 14.45618 4.963609 70.90870 

Table 2. Characteristics of factors determining
the life;cycle stages of insurance companies on the tourist

services' market

Values of factor loads by factors Indicator Factor 1 Factor 2 Factor 3 
K1 -0.244443 -0.155139 0.513852 
K2 0.029210 0.890070 -0.146591 
K3 0.949723 0.155550 -0.107798 
K4 0.951224 0.119720 -0.175595 
K5 0.321247 0.726655 0.009746 
K6 -0.059905 -0.051868 -0.875895 
K7 0.557521 0.439489 0.067974 

Table 3. The closeness of the relationship between
the indicators for identifying life;cycle stages

of insurance companies on the tourist services'
market and the selected factors

Indicator Intercluster 
dispersion 

Degrees 
of 

freedom 

Intracluster 
dispersion 

Degrees 
of 

freedom 

Statistical 
criterion (F)

K2 19.42722 3 21.57278 41 12.80485 
K3 31.25834 3 22.74166 41 22.77527 
K4 33.48734 3 10.51266 41 43.53420 
K5 25.93040 3 18.06960 41 19.61207 
K6 15.04918 3 18.95082 41 9.10419 

Table 4. Statistical analysis of variance according
to the formed clusters of insurance companies

Fig. 1. Models for determining life;cycle stages of insurance companies
on the tourist services' market
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CONCLUSIONS
Thus, the article proposes a methodical approach to

identifying life$cycle stages of insurance companies on the
tourist services' market, based on a number of indicators
that are optimal in a quantity, which was proved by
multidimensional factor analysis and best reflect trends
in insurers' activity at each stage of their development.
The implementation of the cluster analysis' method made
it possible to identify the life$cycle stages of the objects
of this study, and with using of discriminant analysis it
was built functions on the basis of which it is possible to
determine the stage of operation of any other insurers
not included in this analysis. However, the choice of a
specific competitiveness management strategy cannot be
based only on quantitative cr iteria and requires
consideration of experts' views on a particular type of
strategy taking into account main specific of each life$
cycle stage.
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