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INTERNAL AND EXTERNAL RISKS FOR UKRAINE: CAUSES AND WAYS OF OVERCOMING

У статті досліджено основні внутрішні і зовнішні ризики (загрози) розвитку української економіки.

Проаналізовано причини сучасних викликів та їх вплив на подальші соціально@економічні процеси в

Україні. Визначено важливість впровадження регуляторних і дерегуляторних заходів для подолання існу@

ючих загроз. З'ясовано основні переваги поєднання регуляції і дерегуляції національної економіки. Роз@

глянуто передумови розвитку оборонного комплексу та встановлено значимість зміцнення підприємств

військово@промислового значення в умовах війни.

Вивчено шляхи регулювання внутрішніх і зовнішні ризиків. Розкрито напрями економічного зрос@

тання через сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, підвищення конкурентоспроможності про@

дукції та європейський вектор розвитку. Запропоновано стратегічні пріоритети регуляторних заходів та

необхідність застосування економічної диктатури. Обгрунтовано важливість державної підтримки роз@

витку інновацій, нових технологій та інвестування в модернізацію військово@промислового комплексу.

The article examines the main internal and external risks (threats) of the Ukrainian economy development.

The causes of modern challenges and their impact on the further socio@economic processes of Ukraine are

analyzed. The importance of implementing regulatory and deregulatory measures to overcome existing threats

is identified. The main advantages of combining regulation and deregulation of the national economy are clarified.

The preconditions for the development of the defense complex are considered and the significance of

strengthening the enterprises of the military@industrial significance in the conditions of war is established.

Ways to regulate internal and external risks are outlined. The directions of economic growth are revealed

through the promotion of small and medium business development, increasing the competitiveness of products

and the European vector of development. The strategic priorities of regulatory measures and the need to apply

economic dictatorship are proposed. The importance of state support for the development of innovations, new

technologies and investment in the modernization of the military@industrial complex is substantiated.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна зустріла тридцятиріччя незалежності рядом

невирішених проблем — ризиків (загроз) як внутрішніх
(домашніх), так і зовнішніх (війна з РФ). Одними з най$
болючіших питань для України є кремлівська агресія на
Сході та окупація Криму.

Високе боргове навантаження, непослідовність і
суперечливість політики, відплив капіталу та людських
ресурсів, некомпетентність влади, некваліфіковане ре$
гулювання і криза відповідальності свідчать про зану$
рення економіки України у ще більші ризики, кожен з
яких поглиблює її відставання від найближчих євро$
пейських сусідів.

З початку 2020 р. українська економіка опинилась у
новій системі ризиків, пов'язаних із глобальною панде$
мією COVID$19. За два квартали року ВВП знизився на
6,7 %, промислове виробництво — на 8,3 %. Більш ніж
на третину порівняно з першим півріччям попереднього
року впали капітальні інвестиції. Чисельність зайнятих
в економіці скоротилася на 440 тис. осіб [1].

Останні ініціативи Європейської Комісії щодо за$
ходів, спрямованих на зменшення чистого викиду пар$
никових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівня$
но з рівнем 1990 року, за умови їх швидкої імплемен$
тації у законодавство ЄС можуть обумовити суттєві
ризики в економіці України, — відзначає у своєму до$
слідженні Іванюта С.П. [2].

Подолання існуючих викликів, потребує відпові$
дальних дій влади, ефективних регуляторних заходів,
інклюзивних рішень та інноваційних шляхів розвитку.
Це визначає важливість такого дослідження та його
прикладне значення в існуючих умовах нестабільності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченням питань ризиків в умовах нестабільності

та їх впливу на економічні процеси присвячені праці вче$
них О. Власюка, В. Горбуліна, Т. Гринь, Л. Ємельянен$
ка, С. Іванюти, Е. Лібанової, О. Ляшенка, І. Малого,
І. Радіонової та багатьох інших науковців. Водночас по$
стає необхідність розгляду внутрішніх і зовнішніх ри$
зиків (загроз) для України й вироблення концепцій їх
ефективного регулювання в умовах нестабільності.

Under conditions of internal and external risks, the regulation of the national economy at the macro level

should be more centralized up to the economic dictatorship, without rejecting deregulation at the micro level, at

the community level. It is a matter of strengthening state regulation of the economy towards strengthening the

military@industrial complex (MIC) and at the same time deregulating the business of enterprises, in particular,

the defense industry. And for entrepreneurship to work more efficiently, it is necessary to motivate business to

grow in a competitive environment.

It is proposed to direct the economic dictatorship to de@oligarchization in the national economy, strengthening

the militarism of strategic defense enterprises, liquidation of the institution of special exporters of military

products, improvement of cooperation between Ukrainian and Western countries partner enterprises in the system

of cross@border cooperation. In the current coronavirus crisis, the role of state regulation of economic processes

should be much more important than in a developed market economy. The better the market works and the

country develops, the less the state needs to intervene in the economy, and vice versa, the farther a society is

from economic stability and development, the broader and larger the state regulation of market relations should

be, especially in the conditions of war.

Ключові слова: внутрішні і зовнішні ризики, глобалізація, регулювання і дерегулювання, регуляторні захо�
ди, інновації, малий бізнес, модернізація підприємств ВПК.

Key words: internal and external risks, globalization, regulation and deregulation, regulatory measures,
innovation, small business, modernization of military�industrial complex enterprises.

МЕТА СТАТТІ
З цією метою в межах нашого дослідження вважає$

мо за необхідне розглянути: ключові внутрішні і
зовнішні ризики (загрози) для України; основи конвер$
генції регуляції і дерегуляції національної економіки в
умовах нестабільності; значимість розвитку оборонно$
го комплексу та інновацій для української економіки;
шляхи ефективного регулювання внутрішніх і зовнішні
ризиків через сприяння розвитку малого і середнього
бізнесу та державно$приватного партнерства.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Для України проблеми і перспективи глобалізації —
це насамперед воєнні загрози та питання зміцнення обо$
рони. Анексія Криму, окупація окремих районів Донець$
кої й Луганської областей, а також утримання під ро$
сійським контролем Придністров'я сформували "три$
кутник" реальних загроз Україні [3, с. 64].

Воєнно$політична обстановка, що склалася нині на
Сході України, свідчить про збереження довгостроко$
вої воєнної загрози нашій державі. Це полягатиме перш
за все в нарощуванні військового потенціалу донецьких
терористів з боку РФ. Тому у Збройних Силах України
передбачено посилення угруповання військ на північно$
му, східному, південному й південно$західному напрям$
ках. Це в свою чергу вимагає значних фінансових ре$
сурсів, акумуляція яких є можливою лише за умови пе$
ребудови регулювання національної економіки, впро$
вадження економічної диктатури та адекватних до си$
туації регуляторних механізмів.

Одним із кроків у досягненні макроекономічної ста$
білізації в умовах зростання викликів національної без$
пеки України є оцінка економічних наслідків військо$
вого конфлікту, який доцільно розглядати як найбіль$
ший макроекономічний шок в історії країни, який має
місце як з боку сукупного попиту, так і з боку сукупної
пропозиції. Оцінювання економічних наслідків військо$
вих конфліктів ніколи не знаходилося в фокусі дослід$
жень вітчизняних науковців. Україна як держава, де
будь$які збройні конфлікти були відсутні впродовж
двадцяти трьох років незалежності, не потребувала
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вдосконалення методики визначення економічних
наслідків війн [4, с. 68].

У зв'язку з цим сьогодні в умовах війни в Україні
єдиними даними, якими можуть користуватися органи
української влади при прийнятті антикризових рішень —
це оцінка обсягу валового регіонального продукту оку$
пованих територій. Йдеться про втрату промислового
Донбасу та Криму, які в підсумку виробляли близько
15% валового внутрішнього продукту України [4, с. 68].
Натомість, ця цифра є дуже поверхневою і не дозволяє
на національному рівні вчасно приймати рішення щодо
нових реалій впливу на економіку військових дій.

Цікавою з таких досліджень нам видається наукова
праця "Як війна збурює економіку" [5] Р. Барро з уні$
верситету Дж. Мейсона (США). В дослідженні вчений
проаналізував вплив двох світових війн на економіку
Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. У ре$
зультаті авторських досліджень на основі аналізу часо$
вих рядів даних численних макроекономічних показ$
ників обгрунтовано такі фундаментальні узагальнення:

1) реальне виробництво знижується внаслідок
внутрішніх війн та зростає в результаті війн, які держа$
ва проводить на чужій території;

2) інфляція є більшою при "домашніх" війнах, ніж
при іноземних;

3) грошова пропозиція в період домашніх війн зрос$
тає значно більшими темпами, ніж у період іноземних;

4) ставки оподаткування по відношенню до реаль$
ного випуску зростають під час іноземних війн і знижу$
ються або залишаються незмінними під час домашніх;

5) державні витрати як частка від випуску зроста$
ють у розвинених індустріальних країнах впродовж
обох типів війн. Однак для світу загалом частка держав$
них витрат у випуску зростає тільки впродовж інозем$
них війн, домашні війни супроводжуються нижчими не$
військовими витратами.

Як зазначають вчені у монографії [4, с. 69], що упро$
довж домашніх війн існує чітка тенденція до зниження
валового внутрішнього продукту, що є наслідком того,
що негативні шоки пропозиції переважають позитивні
шоки попиту. І фіскальна, і монетарна політики зали$
шаються експансіоністськими впродовж усіх типів війн.
Багато досліджень описують умови війни як надзвичай$
ний макроекономічний експеримент, але саме в дослід$
женні Р. Барро йдеться про першу систематичну ком$
паративістику військових економік. На наш погляд, цей
досвід доцільно враховувати в дослідженні впливу війни
на макроекономічні процеси в Україні.

У нинішніх ризикових умовах тимчасової окупації
Східної України змушує уряд визнати стратегічним
пріоритетом номер один — обороноздатність, а отже, й
змінити вектор у бік державного регулювання еконо$
міки, не чекаючи повномасштабного вторгнення російсь$
кого агресора. Тому регуляторну роль уряду України
варто насамперед скерувати на зміцнення військово$
промислового комплексу. Адже світовий досвід вчить:
раз почалась війна — все для фронту, все для перемоги.
За таких умов на передній план виходить державна ре$
гуляція економіки оборонної промисловості. А щоб
промисловість ВПК й інших підприємств більш ефектив$
но працювали, варто мотивувати бізнес до зростання. В
цьому й полягає поєднання регуляції і дерегуляції на$
ціональної економіки.

Дерегуляція відкриває кожну національну еконо$
міку міжнародному суперництву і глобальній конку$
ренції, ідентифікує її функціонування, значно послаб$
лює і державну владу, і саму економіку, яка стає неке$
рованою з внутрішнього центру. Національна еконо$
міка перестає бути самодостатньою з погляду інтересів
розвитку. На думку окремих вчених, об'єктивно діє
глобальний закон внутрішньої компресії економіки, за
яким: чим сильніший зовнішній вплив на національну
економіку, тим вищим повинен бути рівень її інтеграції,
більшою сила внутрішніх взаємозв'язків, сильнішим

опір негативному зовнішньому впливу і загрозам.
Відкритість національної економіки завжди повинна
бути порівняно мінімальною, зокрема в ризиковій си$
туації (війни з РФ).

Для макроекономічної стабілізації в умовах війни
державну політику потрібно спрямовувати на забезпе$
чення економічного зростання, підвищення конкурен$
тоспроможності продукції, стимулювання ефективності
підприємств, створення вільного корпоративно$капіта$
лістичного укладу економіки шляхом капіталізації ле$
гально отриманих доходів від підприємств усіх форм
власності і підприємств ВПК, зокрема.

Варто також об'єднати зусилля підприємств і при$
ватних наукових підрозділів, налагоджувати спільний
випуск продукції. При цьому слід поряд з зовнішніми
грантами, фондами сподіватися на власні зусилля та дії,
позбутися боргового тягаря, забезпечувати свободу в
наукових дослідженнях, освітніх процесах. Адже сво$
бода стимулює економічний розвиток.

Розвиток оборонного комплексу, розвиток науко$
во$технічного прогресу, ріст надходжень у цю сферу в
перспективі значною мірою збільшить інвестиції у
військово$промисловий комплекс і призведе до іннова$
ційних зрушень. Трансфер інновацій у ВПК забезпечить
формування високотехнологічних кластерів, які, крім
цього вплинуть на експорт високотехнологічної про$
дукції, надходження до бюджету додаткових коштів на
оборону країни.

Усі без винятку підприємства повинні систематич$
но отримувати дані централізованого, загальнодержав$
ного маркетингу для орієнтації щодо наповненості рин$
ку, попиту, держзамовлення. Щоб досягти високого
рівня організації та дисципліни праці, доцільно ввести
сучасну жорстку систему менеджменту на рівнях
ієрархії управління макро$ і мікроекономічними проце$
сами незалежно від форм власності. Тим паче в умовах
економічної нестабільності постає питання про те, як
забезпечити ефективне державне регулювання, зберег$
ти відомчу і державну монополії, які гарантують еко$
номічну демократію, уникнувши бюрократизації, ко$
румпованості державного апарату, деформацій і змін у
чинному законодавстві у разі ухвалення рішень у регіо$
нах на мікрорівні. Як забезпечити свободу конкуренції,
ініціативи і підприємництва, сильну мотивацію до праці,
інвестицій та інновацій, не допустивши волюнтаризму,
надмірного бюджетно$податкового пресу і зростання
державної заборгованості в умовах економічної дикта$
тури. За таких умов потрібна сильна виконавча влада
усіх рівнів, особливо на місцях, сильна держава, здатна
до радикальних і одночасно зважених, науково$обгрун$
тованих дій. Така держава могла б поєднати внутрішні
та зовнішні чинники трансформації, узгодивши їх з гло$
бальною метою соціально$економічного розвитку.
Лише некорумпована влада може навести порядок,
ліквідувати організовану злочинність, демонтувати ве$
ликі монополії, які захищають свої інтереси підкупом і
насильницькими методами.

Державні підприємства, особливо ВПК, повинні
бути під особливим контролем з боку відповідних
органів влади. Передусім, це оперативний і жорсткий
адміністративний контроль щодо використання націо$
нального багатства, боротьба з монополізмом, вирішен$
ня проблем екології, гарантованого мінімального заро$
бітку, захисту національних інтересів у зовнішньоеко$
номічних зв'язках, дотримання законодавства в галузі
підприємництва і фінансово$кредитної діяльності,
діяльності державних правових органів. Потрібно за$
провадити найсуворіший контроль за проходженням у
країні грошових потоків.

Сферу державного контролю звужує запроваджен$
ня новітніх технологій та систем діджиталізації, розви$
ток світових комунікаційних мереж. За цих умов дер$
жава повинна залишатися саморегулювальним менед$
жером поступового переходу від адміністративного до
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економічного регулювання, інтегрування у світові еко$
номічні системи, що потребує відповідних змін у напря$
мах і засобах економічної політики.

Стратегічно важливим на сьогодні для української
економіки є сприяння державою створенню мільйонів
підприємств малого і середнього бізнесу, які дадуть нові
робочі місця. Усі нині процвітаючі нові індустріальні
країни пройшли трансформацію за умов значної ролі
держави у цьому процесі. Підтримка і захист внутріш$
нього конкурентоспроможного виробника, як це має
місце у розвинутих країнах, повинна стати обов'язко$
вою вимогою національної стратегії, зорієнтованої на
вирішення проблем міжнародної економічної безпеки
країни, державної підтримки підприємств ВПК, їх мо$
дернізація, розвиток космічних технологій та набли$
ження до стандартів НАТО.

Лише за умов, коли війна в Україні завершиться пе$
ремогою, а ринкова економіка набере відповідних темпів
зростання, державне втручання буде поетапно обмежу$
ватись. Проте економічна диктатура держави повинна
діяти доти, доки в результаті приватизації та інших чин$
ників не сформується середній клас.

Після подолання московської агресії, а також у міру
ліквідації кризової ситуації в країні та переходу до спра$
ведливої ринкової економіки, піраміда влади буде роз$
миватись. Адже в ухваленні політичних рішень та їхньо$
му виконанні братиме участь максимально можлива
кількість громадян як безпосередньо, так і через своїх
представників у парламенті. Народних обранців як
справжніх виразників волі народу повинна об'єднати
національна ідея.

Міцна, дієздатна і добре організована держава зму$
сить індивідуальні та групові інтереси підпорядковува$
ти чинному законодавству. Зокрема, в умовах ризиків
українська держава повинна забезпечити відповідне
регулювання відсоткових ставок та їхньої диферен$
ціації. Йдеться насамперед про зниження цих ставок для
підприємств військово$промислового комплексу, які
переходять (перейшли) на нові сучасні види озброєння
і, навпаки, підвищення для підприємств, які випускають
застарілу продукцію та не є еколого$орієнтованими. Все
це сприятиме науково$технічному прогресу як у ВПК,
так і в підприємництві України загалом.

У нестабільний умовах пріоритетними питаннями
зовнішньоекономічної безпеки для підприємств є такі:
з якими продуктами і на яких ринках можна добитися
успіху, як можна організувати для цього по$новому лан$
цюг створення вартості, як розширити пропозицію тех$
нологій і закріпити позиції на ринку шляхом купівлі
інших підприємств, зокрема ВПК. Йдеться про перехід
від ліберальної до "диригентської" кластерної політи$
ки*.

Важливе значення має ефективна координація
відповідної діяльності та взаємодія між центральними
та регіональними органами влади, між органами держав$
ної влади та органами місцевого самоврядування. Та$
кож актуалізується роль комплексної багаторівневої
системи оцінки ризиків і загроз національній безпеці як
основи стратегічного планування в державі. Слід роз$
робляти стратегічні заходи реагування та визначити нові
орієнтири забезпечення економічної стабільності в дер$
жаві через сприяння розвитку інтелектуального капі$
талу, малого і середнього підприємництва, подолання
олігархії.

Для здійснення соціально$економічного прориву
необхідним є використання синергетичного ефекту
цілеспрямованої активної участі носіїв інтелектуаль$
ного капіталу у продукуванні нових знань, ідей, реалі$
зації інновацій. Адже цей капітал має емерджентну
властивість: капітал колективу, групи населення нето$

тожний сумі індивідуальних інтелектуальних капіталів
учасників; у процесі взаємодії, кооперації інтелекту$
альних зусиль працівників з'являються множинні до$
даткові ефекти. Тому ступенем задіяння цього інстру$
менту у поєднанні з активізацією ринкового рушія еко$
номічної ефективності — конкуренції (що спонукає
індивід до самовдосконалення, нарощування власного
інтелектуального потенціалу) — визначаються перс$
пективи виходу вітчизняної економіки на якісно новий
рівень [6].

Процеси глобалізації в економічній, інформаційній,
культурній сферах тісно пов'язані з процесами націо$
нальної ідентифікації. Адже відродження національної
свідомості є захисною реакцією суспільства проти руй$
нівного впливу відцентрових сил, пов'язаних з глобалі$
зацією, зокрема з розривом традиційних зв'язків усе$
редині країни, деградацією неконкурентоспроможних
виробництв, загостренням проблеми безробіття. Згла$
дити, пом'якшити ці негативи є головним стратегічним
пріоритетом регулювання і дерегулювання економіки в
умовах ризику. Тому поруч з економічною складовою,
вирішальне значення у формуванні України як повноп$
равного євроатлантичного партнера мають безпека і
оборонна сфери, як важливі складові ефективності на$
ціональної безпеки держави. Пріоритетними тут є за$
безпечення національних інтересів, державної незалеж$
ності, протидія і запобігання сучасним внутрішнім та
зовнішнім викликам і загрозам з боку московських аг$
ресорів.

Перед урядом України в час війни повстає першо$
чергове питання про посилення державного регулюван$
ня економіки в бік зміцнення військово$промислового
комплексу з одночасним дерегулюванням розвитку на
підприємствах оборонного сектору. Це, крім іншого,
посилює мотивацію бізнесу військової продукції до зро$
стання, дає змогу долучитися підприємствам, що виго$
товляють продукцію подвійного призначення до Дер$
жавної програми розвитку озброєння і військової тех$
ніки.

Вирішення внутрішніх (домашніх) загроз доречно
розпочати з реформи судової системи, реформи право$
охоронної й податкової систем. Вирішення зовнішніх
загроз (а це війна з РФ) повинні спиратися в першу чер$
гу на державні підприємства, які забезпечують оборо$
ноздатність, суспільну безпеку, епідемічну безпеку,
підтримку армії, її обороноздатності.

Після вирішення реформи судової, правоохоронної
і податкової систем Україна стане привабливішою і для
зовнішніх інвесторів. Далі розвиток конкурентних
відомств.

Сьогодні перед українським бізнесом стоїть завдан$
ня виходу на сформований європейський ринок, що ви$
магає спеціальних знань, які б дозволили конкурентно
торгувати і поступово завоювати європейський ринок.

Україні європейський напрямок дозволить розрахо$
вувати на участь у дослідницьких програмах та про$
єктах, які підкріплені серйозними фінансовими ресур$
сами. Євроінтеграційний процес забезпечить швидкий
перехід на європейські стандарти.

Подальший шлях в цьому напрямку пролягає че$
рез систему європейських технічних стандартів для
промислових товарів і систему санітарних та фіто$
санітарних умов для продовольчих товарів. Тобто ук$
раїнські товари не можуть експортуватися в ЄС,
якщо не відповідають європейським технічним стан$
дартам. Отож перед Україною сьогодні стоїть зав$
дання створити національну законодавчу базу, яка
відповідала б європейським стандартам і технічним
регламентам. Це означає, що систему стандартизації
та технічного регулювання в Україні має бути рефор$

____________________________________________________
* "Диригентську" кластерну політику проводять уряди тих країн, які активно залучені до управління життям країни (Франція,

Корея, Сінгапур, Японія, Швеція, Фінляндія і ін.). Від "диригентської" політики екстремальні умови змушують здійснити перехід до
економічної диктатури.
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мовано. Йдеться про створення нових інститутів й
закриття старих, прийняття, розробку і адаптуван$
ня до українського законодавства технічних стан$
дартів щодо продукції, яку виробляють в Україні й
експортують у Євросоюз, модернізацію виробницт$
ва, щоб вироблені товари відповідали європейським
стандартам [7].

Орієнтація на європейський ринок змушує українсь$
кий бізнес самостійно чи з допомогою консультантів
вивчати європейські вимоги та наближувати свій товар
щодо його відповідності цим вимогам — визначити рег$
ламентуючі директиви ЄС, забезпечити документацію,
яка б демонструвала відповідність продукції вимогам
асоціації.

Сьогоднішня ситуація в Україні вимагає від уряду,
Президента скерувати вістря регулювання економіки в
бік боротьби з організованою злочинністю і, особливо,
з корупцією. Адже, ці ключові негативи відлякують іно$
земних інвесторів більше, аніж російська агресія на Дон$
басі, а чи окупація АР Крим.

Для того щоб захистити себе від агресії з боку Мос$
ковії, Україні слід брати участь як в регіональних, так і
у міжнародних інтеграційних утвореннях і, в першу чер$
гу, в НАТО і ЄС.

У часі нинішньої економічної нестабільності Ук$
раїнська держава для виконання макрозавдань повин$
на посилювати використання інструментів регулюван$
ня, зокрема дотримуючись принципів плановості та
стабільності функціонування економіки. Йдеться
насамперед про розроблення на державному рівні се$
редньотермінових та стратегічних прогнозів розвит$
ку економіки, визначення місця національної еконо$
міки у світогосподарських зв'язках. На підставі цих
прогнозів держава покликана розробляти середньо$
та довготермінові плани розвитку національного гос$
подарства.

Необхідною умовою успішного виконання стабі$
лізаційної програми є наявність сильної й незалеж$
ної від тиску групових інтересів української виконав$
чої влади. Однак така влада може домогтися успіху
лише тоді, коли основна частина економічно актив$
ного населення готова йти на значні жертви й поступ$
ки. В Україні ці жертви лишаються марними через
корупцію, некомпетентність державної  влади,
відсутність необхідної правової бази. Тим часом пе$
рехідний період ставить особливо високі вимоги до
рівня професіоналізму урядових структур, регулятив$
ної ролі держави загалом. Більше того, роль держави
в воєнний період, який вимагає прийняття і реалізації
не завжди популярних, але чітко скоординованих і
виправданих з погляду найближчої перспективи
рішень, багаторазово зростає. Тому найважливіше
значення для виходу України з кризи мають сприян$
ня розвиткові внутрішнього ринку капіталів, створен$
ня для цього необхідних економічних, соціальних та
політичних передумов, визначення принципових дов$
гострокових завдань та їх поетапне вирішення в умо$
вах війни.

Впевненість у ризиковій грі може бути забезпечена
тільки завдяки власному компетентному управлінню,
розробці ефективних стратегій, опануванню комплекс$
ними структурами, оптимізації процесів і підготовці ква$
ліфікованого персоналу. Успіх малого бізнесу залежить
від вдалого управління з боку керівників підприємств і
держави як регулятора [8, с. 91].

Все це вимагає мати чіткий перспективний план
дій. У цей план варто включити й державну програ$
му реінтеграції Криму й окупованих територій Дон$
басу. Можливості здійснення цих та інших реформ
сьогодні більші, ніж достатні. Також одностайність
українців й віра в перемогу народу, наших силовиків
дає надії на успішне швидке проведення реформ,
повернення України на шлях розвитку й реальної
євроінтеграції. А зняття позаблокового статусу доз$

волить пришвидшити основну мету "Україна —
НАТО — ЄС".

Отож створення ефективної системи державного
управління передбачає:

1) формування дієвого механізму ефективної взає$
модії органів виконавчої влади і місцевого самовряду$
вання;

2) усунення дублюючих функцій органів виконавчої
влади;

3) ліквідацію надмірної концентрації управлінських
функцій у центральних органах виконавчої влади.

Відомо, що регуляція національної економіки
здійснюється через планування, яке на основі найкра$
щих світових досягнень науки і практики державного
управління, ініціативи громадян та досконалої право$
вої бази задає державі стратегію і тактику її розвитку.
Регуляція під контролем народу виявляє першопричи$
ни відхилення, оперативно усуває недоліки за рахунок
тих, хто їх спричинив, і підкориговує систему в режим
оптимального функціонування національної економіки
України.

Президент, Парламент та Уряд повинні бути під по$
стійним народним контролем. Йдеться про контроль
народу за ефективністю роботи всіх урядовців Украї$
ни. В умовах війни функція контролю повинна своєчас$
но виявляти виникнення небажаних руйнівних проблем,
відхилень і збоїв в роботі системи, їх своєчасно усувати
і не допускати.

У разі продовження недалекоглядного, негативно$
го ставлення держави до фінансування науки і висо$
котехнологічних галузей економіки Україна взагалі
може зникнути з мапи розвинених промислових дер$
жав світу. Цей висновок аж ніяк не є перебільшенням,
оскільки сьогодні, коли ми говоримо про космічну про$
блематику, маємо на увазі не лише зоряне небо і без$
кінечний Всесвіт. Безпека країни, умови сталого роз$
витку, ресурсний моніторинг, екологія, сучасні кому$
нікаційні та навігаційні сервіси, точне землеробство,
протидія глобальним змінам клімату — всі ці сфери
мають вагому космічну складову, а конкурентоспро$
можність країни напряму залежить від рівня косміч$
них технологій. Космічна діяльність в інтересах націо$
нальної оборони і безпеки — реалізація цільових
проєктів зі створення техніки та технологій, розроб$
лення новітніх зразків [9].

Досягти конкурентоздатності країни за ниніш$
ньої ситуації можна за умови економічної рівноваги
у державі — такого становища населення країни, за
якого забезпечуються його нормальні умови буття і
праці. А це залежить від наявності достатньої
кількості основних ресурсів, сталості фінансово$
кредитної і грошової системи, забезпечення верхо$
венства права й дієвості правоохоронної системи,
посилення готовності війська до захисту держави,
захист від епідемій, надійності й ефективності сис$
теми самоврядування та державного управління,
посилення обороноздатності держави, її ВПК. Дер$
жава в умовах війни, епідемій виступає як гарант
розвитку високих технологій, інновацій, знань та
інформаційних мереж [10, с. 57].

Розвиток національної економіки у структурі сучас$
ного світового ринкового господарства немислимий без
активного використання державного регулювання. Без
такого регулювання стихійні сили ринку в умовах швид$
кої лібералізації породжують системний вакуум і яви$
ще неформальної інституціоналізації. Як результат
останньої — поширення корупції та організованої зло$
чинності. І чим слабший уряд, тим сильнішими стають
ці та інші негативні явища в суспільстві. Лише дієздатна
й добре організована держава змусить індивідуальні та
групові інтереси підпорядковуватись чинному законо$
давству, а світова інституційна система скоригує істо$
рично сформований спосіб поділу глобального продук$
ту.
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Відомо, що дерегуляція відкриває кожну національ$
ну економіку міжнародному суперництву і глобальній
конкуренції, ідентифікує її функціонування, значно
послаблює і державну владу, і саму економіку, яка стає
некерованою з внутрішнього центру. Національна еко$
номіка перестає бути самодостатньою з погляду інте$
ресів розвитку. Починає діяти глобальний закон внут$
рішньої компресії економіки, за яким: чим сильніший
зовнішній вплив на національну економіку (війна!), тим
вище повинен бути рівень її інтеграції, більшою сила
внутрішніх взаємозв'язків, сильніший опір негативному
зовнішньому впливу і загрозам аж до економічної дик$
татури.

Агресія Росії, окупація частини території України
викликає об'єктивну необхідність активної участі дер$
жави у євроатлантичних спільнотах, насамперед НАТО
і ЄС, гармонізувавши моделі державної влади з євро$
пейськими.

ВИСНОВКИ
За умов внутрішніх і зовнішніх ризиків регулюван$

ня національної економіки на макрорівні повинно про$
ходити більш централізовано аж до економічної дикта$
тури, не відкидаючи при цьому дерегулювання на
мікрорівні, на рівні громад. Йдеться про посилення дер$
жавного регулювання економіки в бік зміцнення
військово$промислового комплексу (ВПК) й одночас$
ного дерегулювання бізнесу підприємств, зокрема, обо$
ронної промисловості. А щоб підприємництво більш
ефективно працювало, варто мотивувати бізнес до зро$
стання в конкурентному середовищі. Тобто йдеться про
поєднання регуляції і дерегуляції національної еконо$
міки:

— на макрорівні — через встановлення економіч$
ної диктатури в господарській системі України з ме$
тою подолання тінізації та корумпованості, підвищен$
ня конкурентоздатності, зокрема воєнно$промислово$
го комплексу, використовуючи досвід і допомогу країн
НАТО;

— на мікрорівні — через розвиток малого і серед$
нього бізнесу, державно$приватного партнерства
(ДПП) кластерно$інноваційного типу.

Регуляторну політику пропонується спрямувати на
деолігархізацію в національній економіці, посилення
мілітарності стратегічних підприємств оборонного
типу, ліквідацію інституту спецекспортерів продукції
військового призначення, покращання співпраці украї$
нських і підприємств — пратнерів Західних країн у си$
стемі транскордонного свробітництва. І взагалі в умо$
вах нинішньої неоголошеної війни з Росією (Моско$
вією) економічна політика держави повинна бути більш
жорсткою, щоб спрямувати діяльність усіх підприєм$
ницьких структур у русло посилення обороноздатності
країни аж до економічної диктатури. Тим паче в коро$
навірусний кризовий період роль державного регулю$
вання економічних процесів повинна бути значно ва$
гомішою, ніж за умов розвинутої ринкової економіки.
Чим краще працює ринок, а країна процвітає, тим мен$
ше потрібно державі втручатися в економіку, і навпа$
ки, чим далі суспільство від економічної стабільності
та розвитку, тим ширшим та масштабнішим повинно
бути державне регулювання ринкових відносин, особ$
ливо в умовах війни.
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У статті розглянуто питання глобальних урбаністичних тенденцій розвитку міст як соціально@еконо@

мічних систем. На основі проведеного аналізу визначення міста як соціально@економічної системи за@

пропоноване авторське визначення цього поняття. Доповнено склад підсистем соціально@економічної

системи міста та визначено їхнє змістовне наповнення. Виділено такі підсистеми міста: матеріально@тех@

нічну, фінансово@економічну, транспортну, екологічну, адміністративно@управлінську, соціально@демог@

рафічну, підсистему інформації та діджиталізації, підсистему безпечного проживання в місті. Розробле@

но узагальнену схему системи факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на місто

як соціально@економічну систему. Обгрунтовано вплив глобальних урбаністичних тенденцій на розви@

ток міст як соціально@економічних систем. Виділено зростаючу вагомість екологічного урбанізму у су@

часному розвитку глобальних міст. Проведено аналіз відмінностей процесу урбанізації в Європі та Китаї,

виділено позитивні та негативні риси урбанізації для життя людей. На основі аналізу динаміки зростан@
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останні роки ознаменувалися зростанням уваги нау$

ковців та фахівців різних галузей знань до проблем роз$
витку міст та світової і національної тенденції урбані$
зації. Сучасний спектр урбаністичних проблем охоплює
питання визначення ресурсів для розвитку міст, облаш$
тування міських територій, тенденції демографічного,
соціального та економічного розвитку міст, екологіч$
ного стану в містах, формування міських систем та взає$
модії їх елементів. Сучасний стан урбанізації в світі ха$
рактеризується стадією завершення урбаністичного
переходу, бо чисельність міського населення світу пе$
ревищила 50 %. За даними статистики 600 найбільших
міст світу виробляють більше, ніж 50 % ВВП, що свідчить
про розвиток містоцентричної економічної моделі роз$
витку світової економіки. Проблематика розвитку міст
у глобальній економіці є важливою і, з урахуванням ба$
гатогранності її прояву, потребує проведення наукових
досліджень різних її аспектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питань урбаністичних тенденцій,

впливу глобалізації на розвиток міст, змін, які відбува$
ються в містах під впливом різних чинників, трансфор$
мації міського способу життя людини, інноваційним
процесам та іншим питанням пов'язаним із розвитком
міст присвячені праці багатьох закордонних та вітчиз$
няних вчених. Зокрема, питанню впливу теорії стійкого
розвитку міст на теорії урбаністики приділено увагу у
статті М.Ф. Аверкиної [1]. Тенденції розвитку провідних
мегаполісів світу у глобальній економіці та перетворення
їх на світові міста обгрунтовано у монографії Р.М. Кра$
маренко [2]. Закордонні вчені вважають, що розвиток

ня міського населення України за період 1990—2020 рр. зроблено висновок про повільні темпи процесу

урбанізації в Україні. На основі проведеного аналізу динаміки обсягу валового внутрішнього продукту

(ВВП), ресурсів домогосподарств в Україні та в місті Києві за період 2015—2019 рр. зроблено висновок,

що проживання в столиці має економічні переваги для мешканців міста.

The article addresses the issue of global urban trends in urban development as socio@economic systems. The

authors of the article considered the definition of the concept of "city", which is given in scientific articles of

other authors. The authors have proposed their definition of the concept of "city" as a complex, socio@dynamic

system. Which consists of defined subsystems that are in constant relationship. The authors have singled out

and described the following subsystems of the city: material and technical, financial and economic, transport,

environmental, administrative and management, socio@demographic, a subsystem of information and

digitalization, Safe City subsystem. The authors of the article developed a generalized system of external and

internal environmental factors that influence the city as a socio@economic system. The article identifies three

levels of factors: macro@level (global), meso@level (state), micro@level (city). The entrance to the system "city as a

social@economic system" is all kinds of resources, including human resources, leaving the system there is

information, innovations, level of comfort of city residents, rating of the city among cities of the country or the

world. The authors justify the impact of global urban trends on the development of cities as socio@economic

systems. The article emphasizes the growing importance of ecological urbanization in the development of modern

cities. An analysis of the differences in urbanization between Europe and China highlighted the advantages and

disadvantages of this process. An analysis of the dynamics of urban population growth in Ukraine between 1990

and 2020 revealed a slow rate of urbanization in Ukraine. Analysis of the evolution of the gross domestic product

of Ukraine (GDP) and household resources in general for Ukraine and, in particular, for the city of Kiev, led to the

conclusion that: that the residents of Kiev city have an economic advantage from living in the capital over other

residents of other cities of Ukraine. The authors have identified negative factors in the development of urbanization

in Ukraine: growing economic inequality among the inhabitants of cities, a decrease in the level of security, and

an increase in the expenditure of various resources.

Ключові слова: урбаністика, глобалізація, місто, тенденції розвитку, соціально�економічна система.
Key words: urban planning, globalization, city, development trends, socio�economic system.

сучасних міст залежить від глобальних тенденцій роз$
витку світової економіки. Так, зокрема, Г. Пінсон та
Ч. Морел вважають, що розвиток міст залежить від роз$
витку транснаціональних компаній [3]. Ле Галес П. вва$
жає, що міграція населення внаслідок економічних змін
породжує формування нових агломерацій міського типу
[4]. З'ясуванню нової ролі найбільших міст планети при$
свячено наукове дослідження Р. Хорнера [5]. Дослід$
женню міст урбаністичної Україні в епіцентрі просто$
рових змін присвячена монографія українських вчених
за редакцією К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої
[6]. Здобутки вказаних вчених мають теоретичне та
практичне значення у вказаній сфері і стали основою
для проведення подальших досліджень з питання гло$
бальних тенденцій у розвитку міст як окремих еконо$
мічних систем в умовах глобалізації.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Враховуючи важливість і значущість проведених
авторами досліджень, доцільно провести дослідження
надзвичайно важливого питання методологічної визна$
ченості розвитку сучасних міст як окремих соціально$
економічних систем.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження основних аспектів про$

яву глобальних урбаністичних тенденцій у розвитку міст
як окремих соціально$економічних систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Характерними рисами розвитку міст в умовах гло$

балізації за останні 30 років стали: скорочення кількості
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Рис. 1. Узагальнена схема системи факторів зовнішнього та внутрішнього середовища,
які впливають на місто як соціально<економічну систему

Джерело: запропоновано авторами.

Таблиця 1. Сутнісний склад підсистем соціальної<економічної системи міста

Джерело: складено авторами.

Назва підсистеми соціально-
економічної системи міста Сутнісний склад підсистеми 

Матеріально-технічна 
підсистема 

Всі види будівель та споруд в місті. Дороги, мости, транспортна інфраструктура. Житлово-
комунальна інфраструктура 

Фінансово-економічна 
підсистема 

Всі види фінансових ресурсів, з яких складається бюджет міста. Економічний та фінансовий 
потенціал міста. Інвестиційна привабливість міста 

Транспортна підсистема Всі види транспортних засобів міста 
Екологічна підсистема Ступінь захисту навколишнього середовища за рахунок впровадження інноваційних 

технологій на об’єктах забруднення навколишнього середовища. Екологічна складова в 
ландшафтному дизайні міста та житловому фонді 

Адміністративно-
управлінська підсистема 

Відповідність адміністративно-управлінської системи сучасним вимогам сталого розвитку 
соціально-економічних систем, її гнучкість та можливість перебудови в зв’язку зі змінами у 
зовнішнього та внутрішньому середовищі функціонування міста 

Соціально-демографічна 
підсистема 

Склад та структура мешканців міста. Рівень безробіття. Умови проживання. Рівень бідності. 
Рівень задоволеності мешканців міста комфортністю умов проживання в ньому  

Підсистема інформації та 
діджиталізації 

Впровадження та підтримка функціонування безпаперової адміністративної діяльності в місті. 
Доступ до джерел інформації у мешканців міста. Доступ до Інтернету. Діджиталізація послуг 

Підсистема безпеки 
проживання в місті 

Ступінь освітлення вулиць міста в ночі. Наявність камер відеоспостереження на вулицях міста. 
Ступінь злочинності в місті. Можливість отримання допомоги мешканцям міста в разі 
настання нещасного випадку 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

13www.economy.in.ua

виробничих підприємств на території міста, швидкі тем$
пи розвитку та удосконалення інфраструктури міст, пе$
ренесення уваги на озеленення та покращення еколо$
гічного стану міста, зростання концентрації креативно$
го потенціалу, інституційні трансформації в управлінні
містом. Високий ступінь концентрації бізнес$діяльності
у сучасних містах сприяє розвитку інфраструктури
міста та підвищенню комфортності проживання меш$
канців міста. Сучасні міста представляють собою нові
глобалізаційні центри з швидким темпом життя, своєю
субкультурою, креативними рішеннями.

Характерними рисами соціально$економічних сис$
тем є те, що це системи, які мають мету свого функціо$
нування та містять у своєму складі людей як елементи, і
є надзвичайно складними системами. В наукових пра$
цях різних авторів сутність соціально$економічної сис$
теми трактується по$різному, в залежності від мети дос$
лідження, проте є спільне, що об'єднує всі визначення
цього поняття, це — наявність у визначенні поняття
"соціально$економічна система" таких елементів, як
"елемент", "взаємозв'язок", "структура", "взаємоза$
лежність", "цілісність" [7]. Американський соціолог Ро$
берт Парк вважав, що місто — це складна соціально$
економічна, самодостатня система, яка має здатність до
саморозвитку і створена людиною для влаштування
своєї життєдіяльності та адаптована відповідно до по$
треб людини [8]. Р. Парк вважав, що розвиток міст відоб$
ражає розвиток суспільства в цілому. І дійсно, з роз$
витком науково$технічного прогресу, впровадженням
різних інновацій у життєдіяльність людей, міста значно
змінювались і трансформувались, відповідаючи сучас$
ним запитам їх мешканців. Сучасне місто є результатом
урбаністичного процесу і представляє собою соціаль$
но$просторову форму існування суспільства. Місто як
соціально$економічна система є відкритою системою,
яка взаємодіє з навколишнім середовищем. У працях на$
уковців місто як соціально$економічна система пред$
ставлена у вигляді взаємодіючих елементів: людини (сус$
пільно$структурний елемент), природи (екологічна
підсистема) та матеріальної складової (матеріально$тех$
нічна підсистема) [9]. Підсумовуючи дослідження вче$
них, доцільно сформулювати визначення міста наступ$
ним чином. Місто — це складна, динамічна соціально$
економічна система, яка складається із певних підсис$
тем, що знаходяться між собою у постійному
взаємозв'язку та взаємодії, яка створена людиною, роз$
вивається під впливом різних чинників та забезпечує
життєдіяльність та захист людини (запропоновано ав$
торами). У сучасному місті значно зростає значення
інформації, зручності щодо швидкості її отримання,
підвищується значення діждиталізації надання адміні$
стративних та інших послуг, зростає значення забезпе$
чення рівня безпечного проживання в місті. Таким чи$
ном доцільно доповнити підсистеми міста як соціально$
економічної системи (табл. 1).

Місто відноситься до складних динамічних соціально$
економічних систем, яка знаходиться у постійній зміні,
причиною котрих є внутрішні суперечності. На місто як
соціально$економічну систему впливає низка факторів,
вплив яких може мати як позитивний, так і негативний
характер. Традиційно всі фактори, які чинять вплив на
соціально$економічні системи поділяють на два рівня:
зовнішні та внутрішні [7—9]. Оскільки міста розташовані
в певних державах і на їхній розвиток крім світових тен$
денцій впливають також тенденції розвитку окремих дер$
жав, то в ідентифікації факторів доцільно виділити три
рівня: макрорівень (світові тенденції), мезорівень (тен$
денції розвитку держави), мікрорівень (тенденції розвит$
ку міста). Так як місто є відкритою соціально$економіч$
ною системою, то за ознаками відкритої системи, є "вхід"
до цієї системи, у нашому випадку — це всі види ресурсів,
у тому числі і людські, і "вихід" — це інформація, інновації,
рівень комфортності життя мешканців міста, рейтинг міста
серед інших міст світу або країни (рис. 1).

Для успішного соціально$економічного розвитку
місту потрібно знайти свої особливості, які можуть
цінуватися у глобальному (світовому) масштабі і які на$
дають можливість отримувати економічні вигоди. Кон$
цепція глобальних міст обгрунтована С. Сассен$Кооб
[10]. На думку авторки, до глобальних міст відносять
міста, які є концентрацією фінансів та зосередженням
керівництва організацією світової економіки, флагма$
нами інновацій та ринкової торгівлі товарами та техно$
логіями. На основі проведеного аналізу світових урба$
нізаційних процесів Балуєва О.В. зробила висновок
щодо інтенсивності процесу урбанізації, масштабності
та взаємовпливу урбанізованих міст [11]. Пітерзе Я. роз$
глядає глобалізацію як гібридизацію [12]. Глобальні
міста виступають флагманом передових технологій та
науково$технічного прогресу, мають переваги в органі$
зації більш комфортних умов проживання людини в
місті проте є джерелом глобальних проблеми: соціаль$
ної нерівності, бідності, втрати національної автентич$
ності мешканців міста, поляризація міської території.

Рейтинг глобальних міст світу складений консалтин$
говою фірмою "A.T. Kearney" та дослідницьким цент$
ром "Рада Чікаго з міжнародних відносин" за п'ятьма
головними критеріями: рівнем ділової активності,
людським капіталом, інформаційним обміном, культур$
ним рівнем та політичною вагою надав можливість отри$
мати список найглобальніших міст світу [13]. До таких
міст віднесено: Нью$Йорк, Лондон, Париж, Токіо, Гон$
конг, Лос$Анжелес, Сінгапур, Чікаго, Сеул, Торонто.

У глобалізованій світовій економіці значення міст як
окремих соціально$економічних систем значно зростає.
Засновник та партнер "Future Map", консалтингової
фірми, яка працює з даними та сценаріями глобального
розвитку Параг Кханна вважає, що у ХХІ ст. будуть до$
мінувати не Америка або Китай, Бразилія чи Індія, а саме
міста [14]. Франк Якобз у своєму дослідженні "The City
States of Europe" стверджує, що глобалізація роз'їдає
національний суверенітет і в майбутньому можлива ши$
рока мережа напівнезалежних міст$держав [14]. За про$
гнозами вчених у майбутньому значимість Європи буде
спадати, а значний розвиток отримують міста$метро$
полії у Китаї, Африці, Азії, Латинській Америці. Сучас$
на Європа налічує 99 метрополій з населенням більше
1 мільйона мешканців. У найбільших метрополіях євро$
пейського континенту, як$от: Лондон, Париж та Стам$
бул проживають більше 10 мільйонів жителів, Мад$
рид — 6,4 млн мешканців і Барселона — 5,4 млн,
Берлін — 5 млн. На більшій частині території Європи
домінують мегаполіси середнього розміру, як$от: Фран$
кфурт, Бірмінгем, Будапешт, або Лісабон, або більш
дрібні, як$от: Антверпен, Гданськ, або Більбао [15]. За
прогнозами вчених зростання європейських мегаполісів
не прогнозується. Збільшуючи умови комфортності
власного проживання багато європейських родин пере$
селяються для постійного проживання у передмістя, по$
ширюючи міську культуру за межі міста і зменшуючи
кількість мешканців основного ядра міста. Наприклад,
населення Копенгагена скоротилося на 35 відсотків за
останні 50 років за рахунок переселення мешканців у пе$
редмістя. Межа міста розширюється за рахунок зрос$
тання передмість і у подальшому таке місто являє со$
бою вже агломерацію.

Якщо за прогнозами вчених зростання міст Європи
буде повільним або призупиниться, то для міст Китаю
прогноз зовсім інший. Структурні перетворення в еко$
номіці Китаю, зокрема впровадження ринкової еконо$
міки та підвищення ролі територіального самоврядуван$
ня викликало наприкінці XX та на початку XXI ст. швид$
кий розвиток міст та монополій. У Китаї налічується
8 мегаполісів з населенням більше 10 млн мешканців:
Шанхай, Пекін, Чунцін, Гуанчжоу, Тяньцзінь, Шеньч$
жень, Сіань і Ченду. За дослідженнями вчених рівень ур$
банізації в Китаї досягнув у 2018 р. 59,6 %, що є вищим,
ніж середній світовий рівень урбанізації [16]. В економіці
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країн метрополії займають значну долю у формуванні
валового національного продукту країни. Метрополії
Брюссель, Будапешт, Дублін, Копенгаген, Сеул вироб$
ляють до 50 % ВВП своїх національних економік. Такі
метрополії, як Париж, Прага, Оклад, Осло виробляють
третину ВВП країн, в яких вони розташовані [15]. Ки$
тайські метрополії виробляють ВВП, який можна зіста$
вити із ВВП цілої європейської країни. Наприклад, ВВП
Гуанчжоу дорівнює ВВП Швейцарії, ВВП Шеньчженя
— ВВП Швеції, ВВП Тяньцзіня — ВВП Румунії, ВВП
Сучжоу — ВВП Австрії, ВВП Ченду — ВВП Норвегії,
ВВП Ханчжоу — ВВП Греції, ВВП Нанкіна — ВВП Данії,
ВВП Циндао — ВВП Угорщини, ВВП Фучжоу — ВВП
України [17]. Для монополій Китаю характерними по$
зитивними рисами є: швидкий розвиток, значний обсяг
будівництва житлового та адміністративного сектору,
створення зелених зон для відпочинку (значні території
китайських міст відводяться під ландшафтні зони або
парки для загального користування мешканців міста),
розвиток інфраструктури, високий рівень надання по$
бутових та адміністративних послуг. Проте і проблем у
мегаполісів Китаю достатньо. Це — забрудненість по$
вітря в китайських мегаполісах (з 10 найбільш забруд$
нених міст світу більшість знаходиться у Китаї), зрос$
тання злочинності, наростання соціального розшару$

вання мешканців міст, збільшення рівня безробіття,
транспортні проблеми [18]. Безумовно, що ці проблеми
притаманні всім мегаполісам світу, проте для китайсь$
ких мегаполісів, проблема екології є найгострішою.

Питання екології можливо вирішити завдяки впро$
вадженню політики екологічного урбанізму. Екологіч$
ний урбанізм — це система планування і побудови міст,
що передбачає в своїй основі можливість максимально$
го врахування екологічної складової (і взаємодії з при$
родним середовищем). Врахування і взаємодія може
реалізуватися завдяки впровадженню окремих проєктів.
Основними принципами цього процесу є: баланс з при$
родним середовищем — взаємопідтримуючі контакти з
природою; ощадливість — застосування нових техно$
логій раціонального використання (нові інноваційні
рішення, сучасні технології, системи контролю за ви$
користанням ресурсів); максимальне врахування пере$
ваг оточуючого середовища (їх збереження і можливе
включення до архітектури міста); мінімальна енер$
гоємність — раціональне задоволення енергетичних
потреб міста за рахунок впровадження засобів нового
рівня, що дозволяють економити і заощаджувати енер$
гію. Це може досягатися за рахунок впровадження
проєктів зеленої енергетики, інших технологічних
рішень.

Опис глобальної 
урбаністичної тенденції 

Складова 
соціально-
економічної 
системи 

Зміст впливу глобальної урбаністичної 
тенденції на місто 

Тенденція до зростання 
комфортності, зручності, 
безпеки та надійності всіх 
елементів матеріальної 
сфери у місті 

Матеріально-
технічна 
підсистема 

В містах будуються житлові та інші будинки та 
споруди за новими технологіями, із 
застосуванням сучасних інноваційних 
матеріалів. Відбувається процес  покращення 
якості, ергономічності, надійності рівня безпеки 
об’єктів матеріально-технічній сфері оснащення 
міст за рахунок застосування різного виду 
інновацій 

Тенденція до глобального 
швидкого переміщення 
капіталів 

Фінансово-
економічна 
підсистема 

Розвиток фінансової інфраструктури в містах, 
яка надає можливість швидкого переміщення 
капіталів у будь-яку точку світу 

Тенденція до розвитку 
більш швидких та 
комфортних засобів 
пересування людини 

Транспортна 
підсистема 

Розвиток різних видів транспорту для міст. 
Створення можливостей для швидкого та 
безпечного переміщення мешканців в середині 
міста 

Тенденція створення 
екологічно комфортних та 
безпечних для проживання 
людини міст та оптимізація 
впливу міста на навколишнє 
середовище 

Екологічна 
підсистема 

Значна увага приділятися розвитку 
безвідходних та маловідходних технологій для 
підприємств, які розташовані в місті. Розвиток 
екологічного урбанізму як тренду сучасного 
міста   

Тенденція переходу до 
муніципального управління 

Адміністративно-
управлінська 
підсистема 

В багатьох країнах міста мають свою систему 
адміністративного управління та формують 
власні бюджети 

Тенденція глобальної 
міграції населення 

Соціально-
демографічна 
підсистема 

Тенденція до глобальної міграції населення та 
компактне проживання мешканців різних країн 
в містах інших країн викликало розвиток 
міського мультикультуралізму  та появу 
етномаркетингу 

Тенденція діджитилізації 
послуг та швидкого 
отримання інформації 

Підсистема 
інформації та 
діджиталізації 

Поширення нових технологій на різні країни 
світу надає можливість швидкого отримання 
інформації. Процес діджиталізації різних 
послуг для мешканців міст надає можливість 
більш швидкого вирішення питань та економії 
ресурсів міст 

Тенденція до створення 
системи глобальної безпеки   

Підсистема 
безпеки 
проживання в місті

Розвиток сучасних систем спостереження, 
контролю та реагування на ситуації або 
надзвичайні події, які відбуваються на вулицях 
міста. Необхідність посилення безпеки для 
мешканців міста виникла у зв’язку із 
посиленням загрози тероризму в світі та 
поширення інших негативних соціальних явищ 

Таблиця 2. Вплив глобальних урбаністичних тенденцій на розвиток міст
як соціальної<економічних систем

Джерело: складено авторами.
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Важливу роль у цих процесах відіграють природні
ресурси. Зараз актуальною є тенденція використання
не сировинних, а ринкових позицій природних ресурсів,
з чим пов'язується поступове набуття ними ознак рин$
кового активу. Як показує досвід, раніше інтерес до при$
родних ресурсів полягав у тому, що вони задовольняли
потреби у аграрній продукції, функції водопостачанні,
важливою була продукція лісу тощо. Такий підхід знач$
ною мірою зумовив надмірний пресинг щодо природних
ресурсів та екологічні проблеми. Але поступово фор$
мується тенденція до посилення ринкових позицій —
можливість входження до зони впливу приватних ком$
паній, актуалізація вартісних характеристик, генерація
фінансових потоків тощо.

Найважливішим викликом сучасних мегаполісів є
прискорення поляризації та збільшення соціальної та
економічної нерівності. У сучасних мегаполісах світу
проживають різні етнічні групи населення. Прожива$
ючи компактно в різних районах мегаполісу ці групи
намагаються зберегти свої етнічні особливості: куль$

турні та релігійні традиції, національну їжу, елемен$
ти національного одягу, мову, родинні традиції. Про$
те в процесі сумісного проживання на території од$
ного мегаполісу різних етнічних груп відбувається
процес дифузії і взаємопроникнення різних етнічних
культур, що позитивно впливає на процес розвитку
міського мультикультуралізму. Проживання етнічних
груп на територіях мегаполісів викликало не$
обхідність структурованого споживання товарів та
послуг, що стало можливим завдяки розвитку етно$
маркетингу. Розвиток етномаркетингу сприяє тому,
що етнічні групи, які мешкають на територіях міст у
різних країнах, можуть отримувати не тільки націо$
нальні товари а й послуги: культурні, освітні, релігійні
[19].

Процес урбанізації триває і в Україні. Міграція на$
селення у пошуку нових економічних можливостей при$
вела до зростання кількості міського населення, пито$
ма вага якого за період 1990 по 2020 рр. зросла на 2,85%
(рис. 2).

Рис. 2. Питома вага міського населення у загальній кількості населення України, %

Джерело: складено авторами за даними Світового банку [20].

Рис. 3. Питома вага населення міських агломерацій більше 1 млн,
% від загальної кількості населення

Джерело: складено авторами за даними Світового банку [20].
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Найвищі темпи зростання приросту міського насе$
лення спостерігалися в період 2005—2010 рр. (у 2005 р.
темп приросту міського населення склав 0,64 % у по$
рівнянні із 2000 р. та у 2010 р. темп приросту міського
населення дорівнював 0,80 % у порівнянні із 2005 р., в

інші роки темпи приросту міського населення були ниж$
чими).

Темпи утворення агломерацій на території Украї$
ни були трохи повільнішими, ніж темпи зростання
міського населення. За період 1990—2020 рр. питома

Рис. 4. Питома вага міського населення, що мешкає у найбільшому місті України,
% від загальної кількості міського населення

Джерело: складено авторами за даними Світового банку [20].

Таблиця 3. Динаміка обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП) та ресурсів домогосподарств в Україні та місті Києві
за період 2015—2019 рр.

Джерело: складено авторами за даними Державного комітету статистики та Головного управління статистики у місті Києві [21;
22].

Роки 
Назва показника 2015 2016 2017 2018 2019 

Відхилення 
даних 2019 
від 2015, % 

Валовий внутрішній продукт 
України – усього, млн грн 

1988544 
 

2385367 2981227 
 

3560302 
 

3977198 Зростання 
у 2,00 рази 

Валовий внутрішній продукт міста 
Києва – усього, млн грн 

451700 550140 699378 833299 949566 Зростання 
у 2,10 рази 

Питома вага ВВП міста Києва у 
ВВП України, % 

22,72 23,06 23,46 23,41 23,88 1,16 

ВВП на душу населення, грн 46210,2 55853,5 70224,3 84192,0 94015,7 Зростання 
у 2,03 рази 

Наявний дохід населення, у 
розрахунку на одну особу за рік, 
грн 

31803 37080 47270 58442 94015,7 Зростання 
у 2,17 разів 

Сукупні ресурси 
в середньому на місяць на одне 
домогосподарство в Україні, грн 

5231,7 6238,8 8165,2 9904,1 12118,5 Зростання 
у 2,32 рази 

Сукупні ресурси в середньому на 
місяць на одне домогосподарство в 
місті Києві, грн 

6389,28 8213,89 10403,68 13579,91 18221,58 Зростання 
у 2,85 разів 

Курс валют НБУ на 31 грудня 
поточного року, долар США 

24,0007 27,1909 28,0672 27,6882 23,6862 - 1,34 

Сукупні ресурси в середньому на 
місяць на одне домогосподарство в 
Україні, дол. США 

217,98 229,44 290,92 357,70 511,63 Зростання 
у 2,35 разів 

Сукупні ресурси в середньому на 
місяць на одне домогосподарство в 
місті Києві, дол. США 

266,21 302,08 370,67 490,46 769,29 Зростання 
у 2,89 разів 

Середній розмір домогосподарств 
в Україні, осіб 

2,59 2,58 2,58 2,58 2,58 - 0,38 

Середній розмір домогосподарств 
в місті Києві, осіб 

2,60 2,61 2,62 2,62 2,63 1,15 

Сукупні ресурси в середньому на 
місяць на 1 члена сім’ї в Україні, 
дол. США 

84,16 88,93 112,76 138,64 198,30 Зростання 
у 2,36 разів 

Сукупні ресурси в середньому на 
місяць на 1 члена сім’ї в місті 
Києві, дол. США 

102,39 115,74 141,48 187,20 292,51 Зростання 
у 2,86 разів 
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вага населення міських агломерацій більше 1 млн зрос$
ла на 2,17% (рис. 3). Фактично, якщо у 1990 р. кожна
десята особа проживала у міській агломерації, то че$
рез 30 років вже кожна восьма. Найвищі темпи приро$
сту населення міських агломерацій спостерігались у пе$
ріод 2005—2010 рр.

Глобальним містом України є столиця — місто Київ.
Темпи приросту населення найбільшого міста України
за період 1990—2020 рр. склали 2,3 % у абсолютному
вимірі, і зросли майже на чверть від рівня 1990 р.
Кількість мешканців міста Києва склала у 2020 р. 9,73 %
від загальної кількості міського населення України (рис.
4). Темпи зростання кількості мешканців найбільшого
міста України були найвищими також у період 2005—
2010 рр.

Столиці кожної країни є маркером рівня життя у
країні. Як правило, рівень життя мешканців столиці ви$
щий, ніж рівень життя в інших містах країни. За прове$
деним аналізом динаміки зміни валового внутрішнього
продукту (ВВП) України та її столиці — міста Києва та
порівняння доходів домогосподарств в Україні загалом
та по місту Києву зокрема за період 2015—2019 рр., мож$
на зробити ряд висновків (табл. 3).

Валовий внутрішній продукт України у вартісному
виразі за період 2015—2019 рр. зріс у 2,0 рази, ВВП міста
Києва за той же період зріс у 2,1 рази. ВВП столиці зро$
став трохи швидшими темпами, ніж ВВП країни. Пито$
ма вага ВВП міста Києва у ВВП країни склала у 2019 р.
23,88 % і за досліджуваний період 2015—2019 рр. зрос$
ла на 1,16 %. Сукупні ресурси на місяць на одне домо$
господарство в м. Києві помітно вищі за рівень України
загалом, темпи росту цього показника по столиці також
перевищують середньо українські. За період 2015—2019
рр. сукупні ресурси на одне домогосподарство в Україні
зросли у 2,35 рази, а у місті Києві у 2,85 рази. За даними
2019 р. сукупні ресурси на одне домогосподарство у
місті Києві перевищували сукупні ресурси на одне до$
могосподарство загалом в Україні більш, ніж у півто$
ра рази. Ця тенденція свідчить про вищий рівень жит$
тя мешканців столиці у порівнянні з рівнем життя меш$
канців інших міст та сіл України. Водночас середній
розмір домогосподарств у місті Києві лише на 1,94 %
вищий, ніж в Україні. Сукупні ресурси домогос$
подарств у вартісному виразі у доларах США в місті
Києві у 2019 р. перевищували показник по Україні на
257,66 дол. США або на 50,36 % [21; 22]. Обсяг сукуп$
них ресурсів в середньому на місяць на 1 члена сім'ї у
доларах США в м. Києві очікувано вищий, ніж по Ук$
раїні. Звертає увагу, що розрив за 5 років посилився
більше, ніж вдвічі. Якщо у 2015 р. сукупні ресурси в се$
редньому на місяць на 1 члена сім'ї у м. Києві переви$
щували сукупні ресурси в середньому на місяць на
1 члена сім'ї по Україні на 21,7 %, то у 2019 р. переви$
щення склало 47,51 %.

 Ступінь задоволеності рівнем комфортності
проживання в столиці мешканці столиці оцінили на
3,5 балів за даними 2020 р. Таким чином можна зро$
бити висновок, що з економічної точки зору прожи$
вання в столиці має істотні переваги для мешканців
міста.

За дослідженнями, проведеними вченими за
сприянням Міжнародного банку реконструкції та роз$
витку на території України виділено три типу міст: до
першого типу віднесено міста, які мають тенденції зро$
стання економічної активності та розширення тери$
торії (22 % від загальної кількості міст України); до
другого типу віднесено міста, територія та економічна
активність яких зменшується; до третього типу відне$
сено міста, економічна активних яких зменшується а
територія зростає [23]. До негативних тенденцій урба$
ністичного процесу в Україні віднесено зменшення
кількості населення міст внаслідок старіння населен$
ня та значної міграції до інших країн. Зменшення
кількості міського населення прискорилось з початком

конфлікту у 2014 р. В Україні процес урбанізації три$
ває попри стрімке зниження кількості населення. Про$
цес урбанізації на території України є нерівномірним.
На Півдні та Сході України рівень урбанізації складає
до 84 %, у Центральному регіоні — 60 % і у Західному
регіоні — 45 %. Це обумовлено багатьма причинами.
Історично склалося, що Східний та Південний регіони
є промисловими регіонами України, тому рівень урба$
нізації там вищий. Західний регіон переважно сільсько$
господарський, тому і рівень урбанізації в цьому регі$
оні є нижчим. Темпи урбанізації в Україні нижчі, ніж в
Європейських країнах.

ВИСНОВКИ
Сучасні міста є результатом урбанізаційного про$

цесу та соціально$просторовою формою організації
життя людей. Місто визначено як соціально$економі$
чна система, в якій виділено наступні підсистеми: мате$
ріально$технічна, фінансово$економічна, транспортна,
екологічна, адміністративно$управлінська, соціально$
демографічна, підсистема інформації та діджиталі$
зації, підсистема безпеки проживання в місті. Місто як
соціально$економічна система є відкритою, динаміч$
ною та складною системою, на яку впливають багато
факторів. Фактори впливу на місто поділено на три
рівня: макрорівень (світові тенденції), мезорівень (тен$
денції розвитку держави), мікрорівень (тенденції роз$
витку міста). Глобальні світові тенденції урбанізації та$
кож впливають на розвиток міст, насичуючи міста
різними інноваціями та роблячи їх все більше комфор$
тними, зручними та безпечними для проживання лю$
дини. Вплив глобальних урбаністичних тенденцій на
розвиток міст має як позитивні сторони, так і негативні.
До позитивних сторін віднесено: зростання зручності,
комфортності і безпечності міст для проживання в них,
економічна вигідність проживання в місті для меш$
канців міста, розвиток екологічного урбанізму та про$
яв принципів циркулярної економіки, швидкий розви$
ток інформатизації та діджиталізації. До негативних
сторін міського проживання віднесено: зростання соц$
іального розшарування серед мешканців міста, що по$
силюється територіальним розшаруванням компактно$
го проживання бідних та багатих, наростання злочин$
ності, екологічні проблеми. З'ясовано відмінності у
розвитку міст Європи та Китаю: європейські мегапол$
іси та агломерації мають уповільнені темпи зростан$
ня, китайські мегаполіси — навпаки, зростають дуже
швидкими темпами. Темп урбанізації в Україні більш
повільний, ніж темп урбанізації в Європі. Мешканці
столиці України, міста Києва як глобального міста
світу, мають економічні переваги перед мешканцями
інших міст України.
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У процесі формування державних пріоритетів розвитку підприємництва доведено провідну роль дер@

жави у їх визначенні. Зокрема, держава як організація володіє конкурентними перевагами в реалізації

засобів регуляторного випливу (примусу, контролю, відповідальності, покарання), що при вдалому їх

застосуванні, підсилює результативність вже сформованих пріоритетів розвитку підприємництва. У цьому

полягає унікальність впливу державного апарату як інституціонального суб'єкту на вітчизняне підприє@

мництво та його зовнішнє середовище. Враховуючи зазначене, запропоновано схему формування дер@

жавних пріоритетів відповідно гілок влади: законодавчої, судової, виконавчої. Методологія неоіннова@

ційного формування державних пріоритетів розвитку підприємництва в інноваційній економіці повин@

на відповідати принципам та логіці державного регулювання. З урахуванням чого, запропоновано чоти@

рокутник підсистем формування державних пріоритетів розвитку підприємництва, що включають підси@

стеми: визначення ключових позицій держави; використання ключових методів державного регулюван@

ня; застосування ключових інструментів державного регулювання; реалізацію ключових задач держав@

ного регулювання при визначення пріоритетів розвитку підприємництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Формування державних пріоритетів розвитку

підприємництва передбачає провідну регулюючу участь
держави у цьому процесі. При цьому заходи визначен$
ня таких пріоритетів повинні бути направлені на ство$
рення оптимального інституціонального середовища, в
якому ефективно мають реалізовуватися підприєм$
ницькі інноваційні ідеї. Система сталого розвитку
підприємництва в інноваційній економіці передбачає
постійну трансформацію та удосконалення інституціо$
нального середовища засобами змін взаємозалежних
елементів у вигляді формальних правил та неформаль$
них обмежень, які формують механізми соціально$еко$
номічного розвитку інституціональних суб'єктів
підприємництва. З огляду на динамічні зміни, які вини$
кають у зовнішньому оточенні сучасного підприємниц$
тва, наукової підходи до процесу формування сучасно$
го інституціонального середовища повинні постійно
переглядатися та систематизуватися.

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

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Питання необхідності участі держави у формуванні
інституціонального середовища знаходилася у фокусі
наукових досліджень А. Алчіана, О. Аузана, Дж. Б'ю$
кенена, Т. Веблена, Д. Кларака, Д. Коммонса, Р. Коуза,
У. Мітчелла, Д. Норта, Р. Познера, Г. Таллока, Дж. Ход$
жсона, Й. Шумпетера тощо [1—4].

Водночас у наукових працях зазначених вчених прак$
тично не розглядається проблематика визначення держав$
них пріоритетів з формування інституціональної матриці

The article examines the management principles of modeling state priorities in the innovative economy, in

particular the issues of business diversification and market adaptation. It is proved that the formation of state

priorities for business development involves the leading regulatory participation of the state in this process. At

the same time, measures to determine such priorities should be aimed at creating an optimal institutional

environment in which entrepreneurial innovative ideas should be effectively implemented. The system of

sustainable development of entrepreneurship in the innovative economy involves the constant transformation

and improvement of the institutional environment through changes in interdependent elements in the form of

formal rules and informal restrictions that form the mechanisms of socio@economic development of institutional

businesses. Given the dynamic changes that occur in the external environment of modern entrepreneurship,

scientific approaches to the process of forming a modern institutional environment must be constantly reviewed

and systematized. In the process of formation of state priorities of business development the leading role of the

state in their definition is proved. In particular, the state, as an organization, has a competitive advantage in the

implementation of regulatory means (coercion, control, responsibility, punishment), which, if successfully applied,

enhances the effectiveness of already established priorities for business development. This is the uniqueness of

the influence of the state apparatus as an institutional entity on domestic business and its external environment.

Given the above, a scheme for the formation of state priorities, respectively, branches of government: legislative,

judicial, executive. The methodology of neo@innovative formation of state priorities for business development in

an innovative economy must comply with the principles and logic of state regulation. With this in mind, a

quadrangle of subsystems for the formation of state priorities for business development, including subsystems:

the definition of key positions of the state; use of key methods of state regulation; application of key instruments

of state regulation; implementation of key tasks of state regulation in determining the priorities of business

development.

Ключові слова: управління, моделювання, державні пріоритети, інноваційна економіка, диверсифікація
підприємницької діяльності, адаптування ринку.

Key words: management, modeling, state priorities, innovative economy, business diversification, market
adaptation.

підприємництва під головуючою роллю держави, що є вкрай
важливим та необхідним для сталого розвитку вітчизняної
економічної системи заснованої на інноваціях.

Інституціональне середовище підприємництва в
умовах інноваційної економіки не є статичним. Воно по$
стійно змінюється, трансформується та оновлюється під
впливом ендогенних та екзогенних чинників [6—8; 10].
Необхідність впливу держави на інституціональне се$
редовище обумовлюється недосконалістю ринкового
механізму та низькою здатністю останнього вирішува$
ти поточні проблеми розвитку засобами балансу попи$
ту та пропозиції в усіх секторах економіки. Основним
завданням держави у цьому разі є керування інституці$
ональними змінами з метою наближення інституціо$
нальної матриці до ідеального стану, який характери$
зується: демократичністю — рівноправністю для усіх її
учасників; ефективністю — направленістю на досягнен$
ня бажаного результату; адаптивністю — здатністю до
реагування на постійно виникаючі негативні чинники
зовнішнього та внутрішнього оточення [5, 9]; мотивац$
ійністю — розповсюдженням системи соціально$еконо$
мічної, психологічної та політичної мотивації до про$
дукування інновацій; стимуляційністю — активним за$
охоченням прогресивного науково$технічного розвит$
ку суспільства тощо.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження управлінських засади

моделювання державних пріоритетів в інноваційній еко$
номіці, зокрема питання диверсифікації підприємниць$
кої діяльності та адаптування ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У науковій думці є велика кількість підходів до по$

яснень природи інституціональних змін у межах інсти$
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туціональної матриці, які важливо застосовувати до су$
часної національної економіки. Доцільно навести досить
оригінальні позиції Т. Веблена, який бачив причину змін
інституціональної матриці у схильності людини до не$
прагматичної або незрозумілої суспільству практичної
діяльності та експериментування у зв'язку з банальною
цікавістю, що за його думкою було головним джерелом
зародження нових стереотипів мислення, креативної
поведінки та появі на цій основні нестандартних сусп$
ільних відносин та інституцій [3].

Й. Шумпетер вважав, що двигуном зміни інститу$
ціональної матриці є науково$технологічний прогрес та
реалізація підприємництвом інноваційних ідей [3].

Д. Норт зазначав, що зміну інституціональної мат$
риці необхідно здійснювати у зв'язку з трансформація$
ми типів економічних систем, які зумовлені мегаглоба$
лізацією та світовим науково$технічним прогресом, а ме$
ханізм інституціональних зрушень повинен реалізову$
ватися шляхом об'єднання національних пріоритетів та
внутрішнього накопичення інтелекту та знань серед на$
селення [3]. Цей дослідник вважав, що інституціональ$
на модернізація господарської системи відбувається
поступово шляхом інертних структурних зрушень та
"незначних прирощень". Різкі та радикальні зсуви у
інституціональній матриці відбуваються зрідка і зазви$
чай проходять під виливом надзвичайних обставин
(війни, стихійні лиха, революція, політичні перевороти
тощо).

Філософію змін зовнішнього середовища під впли$
вом сформованих державою пріоритетів розвитку
підприємництва в умовах інноваційної економіки до$
цільно розглядати в межах неоінноваційної наукової
школи згідно з якою, причини трансформації інституц$
іональної матриці концентрується в необхідності по$
дальшого еволюційного розвитку держави та ліквідації
комунікативних розривів між суб'єктами. Під такою
прогресивною матрицею розуміється стійкі ефективні
ланцюги організацій, підприємств, установ, які склали$
ся під впливом сприятливих історично$ментальних умов
та утворюють сукупність фундаментальних соціальних,
економічних, фінансових, політичних, ідеологічних та
інших інститутів необхідних для розвитку підприємниц$
тва. Зокрема, таке ж бачення прогресивної інститу$
ціональної матриці зображене у працях А. Алчіана,
П. Афронса, Дж. Бьюкенена, Р. Коуза, Р. Нурієва Д.
Норта, М. Олсона, Г. Таллока, О. Уброна, О. Уільямсо$
на тощо [4; 5].

На наш погляд, поточна інституціональна матриця,
яка сформувалася в національній економіці України —
це сукупність формальних та неформальних інститутів,
між якими еволюційно формуються явні та приховані
взаємодії, що утворюють інституціональну оболонку, за
якою фундамент прогресивного перетворення такої
інституціональної матриці, заснований на методології
неоінноваційного формування державних пріоритетів
розвитку підприємництва в інноваційній економіці за$
собами державного регулювання та державної підтрим$
ки (рис. 1).

С точки зору теорії інституціональних матриць, про$
цес оновлення, змін оболонки матриці, передбачає удос$
коналення або модернізацію існуючих і продукування
нових норм на національному та наднаціональному
рівнях, які укорінюються шляхом латентного або
відкритого розповсюдження до ментальності суспіль$
ства. Така ментальність формує специфічні та непов$
торні ознаки вітчизняного підприємництва, що призво$
дить у кінцевому рахунку до інституціональних зрушень
у світовій економіці (синергетичний ефект дій економік
світу). Деякі інституційні норми вкорінюються, діють і
синергетично поширюються в межах екосистеми сучас$
ного підприємництва, а окремі, зазвичай невигідні, но$
сять тимчасовий нестійкий характер дій. Як справедли$
во зазначав Д. Норт, спрямованість та швидкість векто$
ру зміни в інституціональному середовищі визначаєть$

ся основними параметрами її минулого розвитку [3].
Водночас за таких змін зустрічаються інституціональ$
не тертя і супротив переходу середовища на інший
рівень, з боку державних, приватних та громадських
організацій, які утворили поточний фундамент існую$
чої інституціональної матриці, прагнучі до збереження
традиційної інституціональної структури.

На важливості врахування особливостей зовніш$
нього середовища підприємництва в різних економічних
системах, у яких функціонують формальні та нефор$
мальні інститути, акцентував свою увагу В. Ойкен, який
відзначав, що в рамках конкретної інституціональної
матриці, окремі соціальні, економічні і правові інститу$
ти, що властиві централізовано керованій економіці,
проявлятимуть себе по$різному, ніж в економічній сис$
темі, де домінують елементи ринкової економіки та
справедливої конкуренції [3].

При цьому суб'єктами інституціональної модерні$
зацій та змін в інноваційному розвитку зазначеної мат$
риці можуть бути різноманітні інституціональні оди$
ниці: представники держави, різноманітні бізнес$струк$
тури, населення (домогосподарства), суспільні органі$
зації, засоби масової інформації тощо. Взаємодіючі між
собою такі одиниці вносять зміни в інституціональну
композицію національної системи, яка представлена
сукупністю правових, регулятивних, розподільчих
(фінансових) інститутів. Інститути сучасного підприє$
мництва пов'язані між собою та утворюють інституціо$
нальну оболонку інноваційної економіки.

Визначення державних пріоритетів у правових
інститутах має призводити до удосконалення законо$
давчої, судової, виконавчої та адміністративної систем,
які в свою чергу повинні забезпечувати недоторканість
особистості, захист приватної власності, обов'язковість
виконання законів та інших нормативно$правових актів
тощо. Якість правових інститутів критичним чином впли$
ває на ключові характеристики національного іннова$
ційно$інвестиційного клімату, без якого не можливий
розвиток підприємництва в умовах інноваційної еконо$
міки. В межах законодавчого упорядкування регулятив$
них інституцій, відбувається трансформація формаль$
них та неформальних звичаїв, правил або норм, які за$
дають тренд розвитку окремих сегментів підприємниц$
тва на національному рівні. Також змінюються принци$
пи адміністративного контролю за дотриманням загаль$
них правил ведення підприємницької діяльності, вклю$
чаючи правила внутрішньої торгівлі, ліцензування та
сертифікації, санітарно$епідеміологічні правила, норма$
тиви техніки безпеки, захисту працівників тощо.

Від відкритості, порядності, демократичності та не$
заангажованості державних регулятивних інститутів
залежать трансакційні витрати, рентабельність підприє$
мницьких операцій та привабливість інвестування в при$
ватний сектор. Головні розподільчі інститути продуку$
ють зміни регіональних та ринкових важелів, утворен$
ня фінансових ресурсів, згладжують ризики венчурно$
го або звичайного підприємництва. Результативне фун$
кціонування зазначених інститутів утворює підгрунтя
економічного, фінансово$організаційного забезпечен$
ня інноваційного підприємництва та призводить до ско$
рочення господарських витрат, мобілізації та залучен$
ня венчурного капіталу. Модернізація інститутів со$
ціального розвитку змінює неформальні звичаї, пріори$
тети та життєві цінності суспільства загалом або його
окремих індивідуумів, провокуючи тим самим позитив$
ну диверсифікацію підприємницької діяльності, наро$
щення ринку споживачів, стимулювання прогресивних
інноваційних відкриттів та зародження новаторських
ідей серед молоді або безробітних, відповідно вимог
ринкового попиту.

Логічно, що будь$які зміни в інституціональному се$
редовищі сучасного підприємництва можуть носити
революційний або еволюційний характер. Революційні
інституціональні зміни викликані зазвичай внаслідок
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"сліпого" екзогенного запозичених інститутів або їх ча$
сткового копіювання. Що є досить спірним процесом,
успішність якого залежить від доцільності запозичення
у інших країн неформальних і формальних правил, які є
фундаментальними засадами функціонування запозиче$
них інституцій. Зміни в інституціональній матриці відбу$
ваються за виважено$поступової трансформації зовні$
шнього середовища національної економіки, поетапно$
го закріплення позитивно сприйнятих суспільством до$
сить традиційних неформальних практик у межах фор$
мально$економічних, правових або інших комунікацій.

Як за еволюційного, так і за революційного харак$
теру змін в інституціональній матриці вітчизняного
підприємництва можуть відбуватися рефлекторно, тоб$
то підстроюючись під національну економічну систему
(на умовах саморегулюючої економіки) або стимулю$
ватися чи регулюватися державою засобами її актив$
ного втручання. Для природного відбору інститутів роз$
витку підприємництва необхідний значний проміжок
часу. Роль держави полягає у тому, щоб вона поставала
ініціатором найефективніших формальних змін в інсти$
туціональному середовищі лише за допомогою реалі$
зації планомірних виважених дій. Проте оновлені фор$
мальні відносини обмежуються не лише їх впроваджен$
ням в інституціональну матрицю, а вони починають пра$
цювати лише тоді, коли підкріплюються неформальни$
ми нормами та відносинами (що мінімізує ескалацію
конфлікту в підприємницькій екосистемі внаслідок
"мертвих" або слабо ефективних формальних приписів).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У

ЦЬОМУ НАПРЯМІ
У процесі формування державних пріоритетів роз$

витку підприємництва доведено провідну роль держави
у їх визначенні. Зокрема, держава, як організація, во$
лодіє конкурентними перевагами в реалізації засобів
регуляторного випливу (примусу, контролю, відпові$
дальності, покарання), що у разі вдалого їх застосуван$
ня, підсилює результативність вже сформованих пріо$
ритетів розвитку підприємництва. У цьому полягає уні$
кальність впливу державного апарату як інституціо$
нального суб'єкту на вітчизняне підприємництво та його
зовнішнє середовище. Враховуючи зазначене, запропо$
новано схему формування державних пріоритетів відпо$
відно гілок влади: законодавчої, судової, виконавчої.

Методологія неоінноваційного формування дер$
жавних пріоритетів розвитку підприємництва в інно$
ваційній економіці повинна відповідати принципам та
логіці державного регулювання. З урахуванням чого,
запропоновано чотирокутник підсистем формування
державних пріоритетів розвитку підприємництва, що
включають підсистеми: визначення ключових позицій
держави; використання ключових методів державного
регулювання; застосування ключових інструментів дер$
жавного регулювання; реалізацію ключових задач дер$
жавного регулювання під час визначення пріоритетів
розвитку підприємництва.
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I INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF LAND
ADMINISTRATION AND LAND USE

В умовах глобальних викликів, зокрема змін клімату та екосистем, необхідності збільшення заходів

щодо боротьби з деградацією земель, а також підчас повного відкриття українського ринку земель

сільськогосподарського призначення, перед Україною стоїть важливе завдання адаптація принципів ООН.

Саме тому статтю присвячено дослідженню інституціонального середовища організаційних структур

управління земельними ресурсами та землекористуванням для виявлення негативних факторів не ефек@

тивності регулювання земельних відносин та адміністрування землекористування.

Так, у ході дослідження у статті авторами висвітлено негативні фактори інституціонального середо@

вища організаційних структур управління земельними ресурсами та землекористуванням, які у свою

чергу призводять до гальмування земельної політики щодо ефективного здійснення земельної реформи,

раціонального використання та охорони земельних ресурсів. Зокрема, характеристика апарату Держ@

геокадастру України показало відсутність функціонального підрозділу, департаменту чи управління, який

би здійснював державне регулювання земельних відносин. Зазначено, що функцію державного адмі@

ністрування (економічне, землевпорядно@правове) щодо використання та охорони земель та координа@

цію цього напряму покладено на Департамент землеустрою, використання та охорони земель, який за

своєю чисельністю менший ніж Юридичний департамент. Також авторами у статті відмічено, що з прий@

няттям у жовтні 2001 року чинного Земельного кодексу України, на відтворення й раціонального викори@
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значення і цінність земельних ресурсів можуть

змінюватися в міру підвищення суспільного добробуту,
однак процес безпосереднього виживання перестає пря$
мо залежати від таких земельних ресурсів. Більш того,
ставлення до землі часто пов'язано з відчуттям суверен$
ності, а також з юрисдикцією і залежить від різних форм
власності та прав користування, що у свою чергу впли$
ває на економічні та соціально$політичні взаємодії, а
також конфлікти. Всі ці фактори впливають на ставлен$
ня землекористування, а також на способи управління
земельними ресурсами. Проте збереження функціо$
нальності земельних ресурсів є важливим внеском у за$
безпечення безпеки людей, оскільки це дає доступ до
продовольства і води, стабільну зайнятість і життєза$
безпечення, стійкість до зміни клімату і екстремальних
погодних явищ та загалом на безпеку життєдіяльності
людини. Зростаючий попит на продовольство, корми,

стання земельних ресурсів та охорону земель було витрачено 6 799 тис. дол., на будівництво протиероз@

ійних гідротехнічних споруд і рекультивація порушених земель 1 417 тис. дол., на заходи із проведення

земельної реформи та землеустрою витрачено 270 720 тис. дол. Крім того, кошти на збереження, відтво@

рення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, в умовах змін клімату, посилен@

ням деградації земель та урбанізованого тиску на земельні та інші природні ресурси і біорізноманіття,

починаючи з 2012 року — Держгеокадастру України не виділялося. Виявлено, що за 19 років на вищевка@

зані заходи в середньому за кожний рік було витрачено 6,48 грн/га, на управлінські структури 21,16 грн/

га, тоді як від плати за землю в бюджети різних рівнів надходило в середньому 468 грн/га. Це у свою

чергу говорить та доводить про неефективну політику уряду щодо управління земельно@ресурсним по@

тенціалом та обумовлюють необхідність здійснення рішучих трансформаційних змін в інституціональ@

ному середовищі.

In the context of global challenges, including climate and ecosystem change, the need to increase measures

to combat land degradation, and the full opening of the Ukrainian market for agricultural land, Ukraine faces

the important task of adapting UN principles. That is why the article is devoted to the study of the institutional

environment of organizational structures of land resources management and land use to identify negative factors

of ineffective regulation of land relations and land use administration.

Thus, in the course of the research the authors highlight the negative factors of the institutional environment

of organizational structures of land management and land use, which in turn lead to inhibition of land policy for

effective land reform, rational use and protection of land resources. In particular, the characteristics of the State

Geocadastre apparatus of Ukraine showed the absence of a functional unit, department or administration that

would carry out state regulation of land relations. It is indicated that the function of state administration

(economic, land management and legal) for the use and protection of lands and coordination of this direction is

entrusted to the Department of Land Management, Use and Protection, which is smaller in number than the

Legal Department. The authors also note that with the adoption of the current Land Code of Ukraine in October

2001, $6,799 thousand dollars were spent on the reproduction and rational use of land resources and land

protection, $1,417 thousand dollars on the construction of anti@erosion hydraulic structures and recultivation of

disturbed lands, $270,720 thousand dollars was spent on land reform and land management measures. Apart

from that, since 2012 the State Geocadastre of Ukraine has not been allocated any funds for the preservation,

reproduction and rational use of land resources in the context of climate change, increasing land degradation

and urban pressure on land and other natural resources and biodiversity. It was revealed that over 19 years, on

average, 6.48 UAH / ha was spent on the above activities per year; on management structures — 21.16 UAH / ha,

while an average of 468 UAH / ha was received from the payment for land to the budgets of various levels. This,

in turn, shows and proves the ineffective policy of the government on the management of land and resource

potential, and necessitates the implementation of decisive transformational changes in the institutional

environment.

Ключові слова: управління земельними ресурсами та землекористуванням, інституціональне середовище,
Держгеокадастр, зміна клімату, деградація земель.

Key words: Land Resources and Land Use Management, Institutional Environment, State Geocadastre, climate
change, land degradation.

паливо і сировину призводить до зростання тиску на
землю і конкуренції за земельні та інші природні ресур$
си, що перебувають на них. Водночас площа доступних
продуктивних земель знижується в результаті їх дегра$
дації. Рушійними силами деградації земель є зовнішні
фактори, які прямо чи опосередковано впливають на
здоров'я і продуктивність землі, а також пов'язаних з
нею ресурсів, таких як грунт, вода і біологічне різнома$
ніття. В умовах глобальних негативних змін клімату та
екосистем на земельні та інші природні ресурси і необ$
хідності збільшення заходів щодо боротьби з деграда$
цією земель, повного відкриття ринку земель сільсько$
господарського призначення, здійснення концептуаль$
них змін у децентралізації влади в Україні, земельна
політика потребує суттєвих інституціональних змін у си$
стемі державного управління земельними ресурсами та
землекористуванням, чому і присвячене це досліджен$
ня.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти управління земельними ресур$
сами в Україні, як однієї з головних складових еконо$
мічних та екологічних відносин, знайшли своє відобра$
ження в дослідженнях вітчизняних вчених, серед них:
М. Геєць, В. Горлачук, А. Даниленко, Д. Добряк, П. Ку$
лініч, Р. Курильців, А. Мірошниченко, А. Мартин,
Р. Марусенко, О. Мордвінов, О. Новоторов, В. Трегоб$
чук, А. Третяк, Г. Шарий, М. Хвесик та інших. Попри
це, потрібно відмітити те, що недостатньо дослідженим
залишається питання підвищення ефективності органі$
заційних структур управління земельними ресурсами та
землекористуванням. Це у свою чергу є фактором галь$
мування земельної політики в Україні, а саме політики
щодо ефективного здійснення земельної реформи,
організації раціонального використання та охорони зе$
мельних ресурсів, капіталізації землекористування.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інституціонального се$

редовища щодо організаційних структур управління зе$
мельними ресурсами та землекористуванням для виді$
лення негативних факторів впливу на ефективність ре$
гулювання земельних відносин та адміністрування зем$
лекористування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На законодавчому рівні сутність управління земель$
ними ресурсами та землекористуванням визначено чин$
ною редакцією Земельного кодексу України, прийнятої
у 2001 році [1]. Так, в галузі земельної політики Украї$
ни особливе місце належить проблемі державного ре$
гулювання земельних відносин. Згідно із Земельним ко$
дексом України (ст. 9—14), регулювання земельних
відносин покладено на сільські, селищні, міські, районні,
обласні ради, Верховну Раду України. Система управл$
іння земельними ресурсами та землекористуванням за
змістом своїх повноважень складається з трьох блоків:

— органів законодавчої влади;
— органів виконавчої влади;
— органів прокурорського нагляду та судочинства.
Злагоджена робота відповідних органів державної

влади в сукупності з управлінськими механізмами (ме$
тодами, принципами, функціями управління тощо) і
представляють систему державного управління земель$
ними ресурсами та землекористуванням.

Державне ж управління в галузі використання і охо$
рони земель згідно зі статтею 15, 151, 152 Земельного
кодексу України здійснюють Кабінет Міністрів Украї$
ни, Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, Державна служба України з питань гео$
дезії та картографії (далі — Держгеокадастр), Міністер$
ство аграрної політики та продовольства України,
Міністерство екології та природних ресурсів, Міністер$
ство охорони здоров'я України, Державне агентство
водних ресурсів України та інші уповноважені на те дер$
жавні органи відповідно до їх компетенції. При цьому
Держгеокадастр згідно статті 15$1 Земельного кодексу
України та Указу Президента України від 13 травня
1996 року є центральним органом державної виконав$
чої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів Украї$
ни, і реалізує політику у сфері земельних відносин Ук$
раїни. У сфері судочинства контрольну діяльність
здійснюють Верховний та Вищий арбітражний суди Ук$
раїни.

Для проведення земельної реформи розпоряджен$
ням Кабінету Міністрів УРСР від 20 липня 1991 року
№ 124 було створено Державний комітет по земельних
ресурсах. У 1992 році постановою Кабінету Міністрів
України від 14 лютого 1992 року № 73 було затвердже$
но положення про Державний комітет по земельних
ресурсах, згідно з пунктом 1 якого було зазначено, що

Державний комітет України по земельній реформі (Дер$
жкомзем України) є центральним органом державного
управління, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
Було визначено, що Держкомзем України проводить у
життя державну земельну політику в Україні щодо
здійснення земельної реформи, раціонального викори$
стання та охорони земельних ресурсів.

Постановою Верховної Ради України від 13 берез$
ня 1992 року № 2200$XII "Про прискорення земельної
реформи та приватизацію землі" роль цього спеціаль$
ного органу центральної виконавчої влади була ще по$
силена. Так, пунктом 6 цієї Постанови встановлювало$
ся, що нормативні документи і вказівки Держкомзему з
питань реформування земельних відносин, які не супе$
речать законодавству України, є обов'язковими для ви$
конання місцевими органами влади і управління, влас$
никами землі і землекористувачами незалежно від форм
власності та відомчої належності.

Пізніше Указом Президента України від 13 травня
1996 року № 340/96 було затверджено нове положен$
ня про Держкомзем, яким уточнено його статус і зав$
дання, а саме те, що Держкомзем є центральним орга$
ном державної виконавчої влади і входить до складу
агропромислового комплексу. Реалізує державну полі$
тику в галузі земельних відносин, проводить земельну
реформу. Держкомзем у межах своєї компетенції
здійснює державне управління земельними ресурсами,
спрямовує діяльність підпорядкованих йому державних
органів земельних ресурсів з проведення земельної ре$
форми, забезпечення раціонального використання та
охорони земельних ресурсів.

Попри це, в умовах постійних змін у законодавстві
зазнала низки змін і система Держкомзему, що у свою
чергу призвело до втрати цим органом ключової ролі в
проведенні земельної реформи та формуванні і реалі$
зації державної політики в галузі земельних відносин.
Якщо на початку земельної реформи до розробки і ух$
валення законодавчих та підзаконних нормативно$пра$
вових актів залучалися наукові установи, створювали$
ся міжгалузеві робочі групи, проводилися дослідження
змін та їх можливий вплив на суспільство та розвиток
економіки країни, то з часом ставлення до розробки
законодавчих актів змінилося. Лобіювання інтересів
певних впливових груп призвело до того, що у земель$
ному законодавстві з'явилися доволі суперечливі нор$
ми. Зокрема, прикладом такого є внесення змін до Зе$
мельного кодексу України щодо можливості виникнен$
ня права оренди на земельну ділянку частини дна вод$
ного об'єкта (ст. 52 Водного кодексу України) [2]. Вод$
ночас відповідно до земельного законодавства, земель$
на ділянка як об'єкт права виникає тільки тоді, коли ме$
жі ділянки встановлені в натурі (на місцевості), які ма$
ють бути закріплені межовими знаками та передавати$
ся розробником землевпорядної документації на збер$
ігання власнику чи користувачу такої ділянки за актом
приймання$передачі. Однак виникає питання, як це зро$
бити під водою для дна водних об'єктів. Ще одним при$
кладом є проєкти землеустрою, що забезпечують еко$
лого$економічне обгрунтування сівозміни та впорядку$
вання угідь, однак не підлягають погодженню і затвер$
джуються замовниками таких проєктів (ст. 186 Земель$
ного кодексу України) [1]. Адже проєкти, в яких фор$
мується режим землекористування (обмеження та об$
тяження у використанні земель), не можуть затверджу$
ватися самими замовниками.

Структура системи органів земельних ресурсів Дер$
жкомзему України і органів місцевого самоврядування
приведений на рисунку 1.

На рисунку 2 представлена функціональна структу$
ра Держкомзему станом на 2004 рік. Зазначимо, що з
прийняттям в жовтні 2001 році Земельного кодексу Ук$
раїни та аналізуючи і враховуючи завдання й функції,
визначені новим Кодексом та Положенням про Держ$
комзем України, структура Державного комітету Украї$
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ни по земельних ресурсах не зазнала відповідних транс$
формаційних змін. Зокрема, із завершення процесу па$
ювання сільськогосподарських угідь у 2000 році, в країні
мав розпочатися процес землеустрою та землевпоряд$
кування щодо формування екологічної мережі на регі$
ональному та місцевому рівнях, землеволодінь та зем$

лекористувань сільськогосподарських підприємств,
формування нового ринково орієнтованого земельно$
го устрою, а це відповідно обумовлювало трансформа$
ційну реформу Держкомзему України.

Саме тому в 2005 році групою вчених А.М. Третяк,
В.М. Другак було розроблено модель реформування

 
 – пряме підпорядкування;  – функціональне підпорядкування; 
 – центральний апарат;    – місцеві органи.
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Рис. 2. Структура Державного комітету України по земельних ресурсах

Рис. 1. Структура системи органів земельних ресурсів Держкомзему України
і органів місцевого самоврядування станом на 2004 рік
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Державний комітет України по земельних ресурсах 

Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель при 
Держкомземі України 

Республіканський комітет Автономної республіки Крим по земельних ресурсах і 
єдиному кадастру 

Головні обласні управління по земельних ресурсах Держкомзему України 

Головні обласні управління по земельних ресурсах міст Києва і Севастополя 

Головне обласне управління по земельних ресурсів Київської міської державної 
адміністрації 

Відділи земельних ресурсів Держкомзему України 

Управління (відділи) земельних ресурсів в окремих містах та інженери 
землевпорядники в окремих сільських селищних радах 

Управління (відділи) земельних ресурсів органів місцевого самоврядування в 
окремих містах 
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Держкомзему до умов, що склалися у зв'язку з реаліза$
цією нових земельних відносин, визначених Земельним
кодексом України в редакції 2001 року (табл. 1).

Науковцями було запропоновано функцію контро$
лю за використанням та охороною земель не суміщува$
ти із виконавчою функцією Держкомзему України.
Адже виконавець не може контролювати сам себе. Крім
того, передбачалося створити корпоративне науково$
виробниче об'єднання з землеустрою та земельного
кадастру на базі державних підприємств (головний та
25 регіональних) "Інститутів землеустрою" і ДП "Центр
державного земельного кадастру при Держкомземі Ук$
раїни" та його 25 філій для реалізації новацій у земле$
впорядну діяльність, щоб у свою чергу дозволило реалі$
зувати необхідні заходи земельної реформи з екологі$
зації та капіталізації землекористування загалом по
країні, та в сільському господарстві зокрема.

Проте політичні рішення були іншими щодо цент$
рального органу виконавчої влади, що реалізує держав$

ну політику у сфері земельних відносин. Зокрема, по$
чинаю з 2007 року відбулося декілька реорганізацій, а
саме:

— 13 квітня 2007 року Державний комітету України
по земельних ресурсах реорганізовано в Державне аген$
тство земельних ресурсів України;

— 14 квітня 2008 року знову створено Державний
комітет України із земельних ресурсів;

— 15 липня 2013 року діяльність комітету припине$
но та було відновлено Державне агентство земельних
ресурсів України;

— 10 вересня 2014 року Постановою Кабінету
Міністрів № 442, Державне агентство земельних ре$
сурсів України перетворено у Державну службу Украї$
ни з питань геодезії, картографії та кадастру.

У серпні 2016 році Кабінету Міністрів України прий$
має постанову "Про реформування територіальних
органів Державної служби з питань геодезії, картог$
рафії та кадастру" [3], якою погоджується з пропози$

Таблиця 1. Пропозиції щодо реформування Держкомзему України

Станом на 2004 рік Проміжний етап реформування (авторський варіант А.М. Третяка 
та В.М. Другак) 

Державний комітет України земельних відносин 
Функції державного управління: 
1. Земельно-регуляторна 

 Формування державної політики у галузі земельних відносин 
та забезпечення її реалізації. 

 Координація проведення земельної реформи. 
 Прогнозування, планування перерозподілу земель та 

організації землеустрою. 
 Організація розроблення заходів щодо державного 

регулювання ринку земель та контроль за їх використанням. 
 Організація розробки законодавчої та нормативно-методичної 

бази в галузі земельних відносин і контроль за їх реалізацією. 
2. Інформаційно-аналітична 

 Організація ведення державного земельного кадастру та 
моніторингу земель 

Державний комітет України по земельних ресурсах 
Функції державного управління: 
1. Земельно-регуляторна 

 Формування державної політики у сфері регулювання 
земельних відносин, використання, охорони та моніторингу земель, 
ведення державного кадастру та забезпечення її реалізації. 

 Координація проведення земельної реформи. 
 Розроблення економічного і правового механізму регулювання 

земельних відносин. 
 Участь у розроблені заходів щодо розвитку ринку земель. 

2. Контролююча 
 Здійснення державного контролю за використанням і 

охороною земель. 
3. Інформаційно-аналітична 

 Організація ведення державного земельного кадастру, 
землеустрою 
 
Господарські функції: 
1. Виробнича діяльність 

 Розроблення та участь у реалізації державних, галузевих і 
регіональних програм використання та охорони земель. 

 Здійснення землеустрою та моніторингу земель. 
2. Надання платних послуг 

 Ведення Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно. 
 Надання додаткових платних послуг у сфері землеустрою та 

державного земельного кадастру. 
 Здійснення заходів щодо розвитку ринку земель 

Інспекція державного контролю за використанням та охороною 
земель 
 
Функції державного управління: контролююча 
Здійснення державного контролю земельного кадастру та 
моніторингу земель 

Державні підприємства головний та 25 регіональних Інститутів 
землеустрою 
Функції державного управління: 
Організація і координація наукових досліджень з проблем 
використання та охорони земель. 
 
Господарські функції: виробнича діяльність 

 Виконання науково-дослідних робіт з організації 
раціонального використання та охорони земель. 

 Проведення робіт із землеустрою, моніторингу земель. 
 Проведення земельно-кадастрових робіт та земельно-

оціночних робіт 
ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі 
України» та його 25 філій 
Функції державного управління: 

 Ведення державного реєстру земель та іншого нерухомого 
майна. 

 Ведення державного земельного кадастру. 
 
Господарські функції:  
1. Виробничо-технічна діяльність 

 Виконання землевпорядних та земельно-оціночних робіт, 
зонування земель. 
2. Надання платних послуг 

 Надання земельно-кадастрової інформації споживачам 

Корпоративне науково-виробниче об’єднання з землеустрою та 
земельного кадастру 
Державні, комунальні і приватні підприємства із землеустрою 
Господарські функції: виробнича діяльність 

 Розроблення та участь у реалізації державних, галузевих і 
регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, 
використання та охорони земель. 

 Здійснення землеустрою та моніторингу земель. 
 Виконання науково-дослідних робіт з організації використання 

та охорони земель. 
 Проведення земельно-кадастрових і земельно-оціночних робіт, 

зонування земель 
 
Державні та комунальні підприємства із земельного кадастру 
Господарські функції: 
1. Виробничо-технічна діяльність 

 Виконання науково-дослідних робіт у сфері державного 
земельного кадастру, в тому числі реєстрації земель. 

 Здійснення автоматизації державного земельного кадастру. 
 Ведення Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно. 

2. Надання платних послуг 
 Надання інформації споживачам у сфері державного 

земельного кадастру та ринку земель. 
 Здійснення заходів щодо регулювання і функціонування ринку 

земель 
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ціями Міністерства аграрної політики та продовольства
і Державної служби з питань геодезії, картографії та
кадастру стосовно того, що міжрегіональне та міськрай$
онні управління Служби, управління (відділи) Служби
у районі, містах є структурними підрозділами відповід$
них головних управлінь Державної служби з питань гео$
дезії, картографії та кадастру. Тобто відбувається
ліквідація районної ланки виконавчих органів, в тому
числі і з питань управління земельними ресурсами.

Наступним етапом стало прийняття Кабінетом
Міністрів України постанови від 16 листопада 2020 року
№ 1118 "Питання функціонування територіальних
органів Державної служби з питань геодезії, картографії

та кадастру" [4], якою постановив: 1. Ліквідувати як юри$
дичні особи публічного права територіальні органи Дер$
жавної служби з питань геодезії, картографії та кадаст$
ру за переліком згідно з додатком 1. 2. Погодитися з про$
позицією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства щодо утворення територіальних
органів Державної служби з питань геодезії, картографії
та кадастру як структурних підрозділів апарату зазначе$
ної Служби за переліком згідно з додатком 2.

Цією постановою головні управління у регіонах
були ліквідовані і утворені просто управління Держгео$
кадастру в усіх регіонах України. Чисельність праців$
ників була скорочена із 10 тис. ос. до 4317 ос. [5].

Таблиця 2. Структура апарату Державної служби України з питань геодезії, картографії
та кадастру станом на 2018 та 2021 роки

Джерело: сформовано з використанням джерел [6; 7].

№ Назва структурного підрозділу у відповідний рік Рік К-сть од. 
2018 3 1 Керівництво 
2021 6 

Департамент державного земельного кадастру 2018 22 2 
Департамент ведення державного земельного кадастру 2021 28 

2018Департамент землеустрою, використання та охорони 
земель 2021

23 

2018 6 Відділ землеустрою   
2021 7 
2018 6 Відділ використання земель сільськогосподарського 

призначення 2021 5 
2018Відділ охорони земель 
2021

5 

2018

3 

Відділ використання земель несільськогосподарського 
призначення 2021

5 

Департамент кадрової політики та персоналу 2018 22 4 
Департамент управління персоналом 2021 21 

2018 22 5 Департамент контролю за використанням та охороною 
земель 2021 20 
Департамент фінансового забезпечення 2018 23 6 
Департамент фінансового та бухгалтерського забезпечення 2021 22 

2018 29 7 Юридичний департамент 
2021 24 

Управління забезпечення діяльності служби 2018 17 8 
Департамент забезпечення діяльності служби 2021 22 
Управління державної експертизи 2018 18 9 
Департамент державної експертизи, сертифікації та 
нагляду у сфері землеустрою 

2021 19 

Департамент топографо-геодезичної і картографічної 
діяльності 

2018 22 10 

Департамент розвитку та стандартизації Національної 
інфраструктури геопросторових даних 

2021 21 

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель 2018 22 
Управління ринку та оцінки землі 2021 15 

2018 4 Відділ ринку земель 
2021 5 
2018 4 Відділ оцінки земель 
2021 5 
2018Відділ аукціонної діяльності 
2021

4 

11 

Управління з питань євроінтеграції та міжнародного 
співробітництва  

2021 9 

Управління запобігання та виявлення корупції 2018 11 12 
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції 2021 7 

2018 6 13 Відділ внутрішнього аудиту 
2021 7 

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації 2018 7 14 
Управління по роботі із зверненням громадян та доступу до 
публічної інформації 

2021 11 

Відділ захисту інформації  та електронного урядування 2018 8 15 
Управління інформаційних технологій та захисту інформації 2021 10 

16 Відділ контролю 2018 5 
17 Відділ матеріально-технічного забезпечення 2018 5 
18 Загальний відділ 2018 5 
19 Сектор архівної справи 2018 2 

2018 274 РАЗОМ 
2021 241 
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Характеристика структури апарату Держгеокадас$
тру України станом на 2018 р. і 2021 р. наведено в таб$
лиці 2.

Таким чином, аналіз структури апарату Держав$
ної служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру станом на 2018 та 2021 роки дозволяє зро$
бити висновок. Зокрема, що у період зростання тис$
ку на земельні ресурси, негативних змін клімату та
екосистем, необхідності збільшення заходів щодо
боротьби з деградацією земель, а також здійснення
концептуальних змін у децентралізації влади під час
повного відкриття ринку земель сільськогосподарсь$
кого призначення в апараті Держгеокадастру Украї$
ни відсутній, а саме функціональний підрозділ депар$
тамент чи управління який би здійснював державне
регулювання земельних відносин. Крім того, аналіз
показу, що державне адміністрування (економічне,
землевпорядно$правове) щодо використання та охо$
рони земель та координацію цього напряму з міністер$
ствами і відомствами органів виконавчої влади та те$
риторіальних громада буде здійснювати Департамент
землеустрою, використання та охорони земель, який,
на жаль, за розмірами менший ніж Юридичний депар$
тамент.

Крім того, відсутність ефективного механізму бага$
торівневого управління земельними ресурсами та зем$
лекористування призводить передусім до дублювання
компетенції органів влади в межах однієї одиниці уп$
равління. Так, за результатами аналізу розподілу відпо$
відальностей і повноважень суб'єктів управління зе$
мельними ресурсами та землекористування сформова$
но матрицю відповідальності реалізацій функцій та ре$
гуляторних механізмів управління (табл. 3).

Відмітимо також, що на сьогодні існуюча в Україні
система управління коштами державного бюджету у га$
лузі земельних відносин та організації використання і
охорони земель залишається недосконалою, хоча видат$
ки на утримання Держгеокадастру України залишають$
ся значними (табл. 4).

Аналіз таблиці свідчить, що з прийняттям Земель$
ного кодексу України, земельна політика не направле$
на на забезпечення екологічно раціонального викорис$
тання земельних ресурсів. Зокрема, за цей період, по$
чинаючи з 2002 року, на відтворення й раціонального
використання земельних ресурсів та охорону земель
витрачено 6 799 тис. дол., на будівництво протиерозій$
них гідротехнічних споруд і рекультивація порушених
земель 1 417 тис. дол., на заходи із проведення земель$
ної реформи та землеустрою витрачено 270 720 тис. до$
ларів. Тобто з періоду прийняття чинного Кодексу, а
саме за 19 років, на вище вказані заходи в середньому
за кожний рік витрачено 0,24 $/га (6,48 грн/га), на уп$
равлінські структури 21,16 грн/га, тоді як від плати за
землю в бюджети різних рівнів надходило в середньому
468 грн/га. Також відмітимо, що починаючи з 2012 року,
кошти на збереження, відтворення та забезпечення ра$
ціонального використання земельних ресурсів, Держ$
геокадастру України не виділялося, що говорить про не$
ефективну політику уряду щодо управління земельно$
ресурсним потенціалом, який згідно Конституції Украї$
ни перебуває під особливою охороною держави [11]. Це
у свою чергу зумовлює економічні, екологічні пробле$
ми, зокрема слабку капіталізацію землекористування,
а відповідно і зменшує надходження від плати за землю
до бюджетів.

Досліджуючи існуючу інституціональну структуру
управління земельними ресурсами та землекористуван$
ням в Україні, потрібно відмітити, що вона багаторівне$
ва і складна з точки зору ефективного (дієвого) управ$
ління. Це обумовлено тривалим періодом структурної
перебудови від централізовано$планової національної
економіки до децентралізованої, орієнтованої на ринок,
а також впливом динаміки політичних змін і відсутністю
єдиного бачення результатів інституціональних транс$
формацій. В період трансформаційних змін назріла не$
обхідність виробити з боку держави земельну політи$
ку, в якій були б чітко встановлені цілі, пріоритетні зав$
дання та інструменти регулювання земельних відносин

Суб’єкти управління та їх повноваження 
Центральні органи виконавчої влади 
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Прогнозування розвитку 
землекористування - + + + + + + + + + 

Планування  розвитку 
землекористування + + + + + + + + + + 

Оцінка ресурсу та 
земельної власності - + - + + + + - + + 

Організація викорис-
тання  та охорони земель - + + + + + + + + + 

Мотивація ефективного 
відтворення земель - + + + + + + + + + 

Контроль використання 
та охорони земель - + + - + - + - - - 

Облік земель, земельних 
ділянок, землеволодінь - + - - - - + - - + 

Моніторинг вико-
ристання та охорони 
земель, земельних 
відносин,  форм 
землекористування 

- + + - + - + - - - 

Таблиця 3. Матриця розподілу відповідальності та повноважень суб'єктів управління щодо реалізації функцій
і регуляторних механізмів управління земельними ресурсами та землекористуванням

Джерело: доповнено авторами з використанням [8].
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і адміністрування землекористування, реалізація яких
дозволить докорінно змінити вектор їх розвитку з орієн$
тацією на збереження і примноження земельного по$
тенціалу країни як на середньострокову, так і на більш
віддалену перспективу.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

У період негативних змін клімату та екосистем, не$
обхідності збільшення заходів щодо боротьби з дегра$
дацією земель, а також підчас повного відкриття ринку
земель сільськогосподарського призначення, українсь$
ке інституціональне середовище потребує докорінних
трансформаційних перетворень з врахуванням прин$
ципів рекомендованих ООН. Зокрема, дослідження по$
казало негативні фактори інституціонального середо$
вища організаційних структур управління земельними
ресурсами та землекористуванням, які у свою чергу при$
зводять до гальмування дій щодо реалізації положень
земельної політики визначеної Земельним Кодексом
України, Законами України "Про охорону земель", "Про
землеустрій", "Про охорону навколишнього природно$
го середовища" та інших, а також щодо ефективного
здійснення заходів земельної реформи, екологізації та
капіталізації землекористування, охорони земельних та
інших природних ресурсів. Так, характеристика апара$
ту Держгеокадастру України показала відсутність фун$
кціонального підрозділу, департаменту чи управління,
який би здійснював державне регулювання земельних
відносин. Функцію державного адміністрування (еконо$

мічне, землевпорядно$правове) використання та охоро$
ни земель і координацію цього напряму покладено на
Департамент землеустрою, використання та охорони
земель, який за своєю чисельністю менший ніж Юри$
дичний департамент. Крім того, починаючи з 2012 року
кошти на збереження, відтворення та забезпечення ра$
ціонального використання земельних ресурсів, в умо$
вах змін клімату, посиленням деградації земель та ур$
банізованого тиску на земельні та інші природні ресур$
си і біорізноманіття, Держгеокадастру України не вид$
ілялися. Це свідчить про неефективну політику уряду
щодо управління земельно$ресурним потенціалом, який
перебуває під особливою охороною держави. Ці фак$
тори зумовлюють економічні, екологічні, соціальні та
бюджетні (для територіальних громад) проблеми, зок$
рема слабку капіталізацію, екологізацію землекористу$
вання, а відповідно і зменшують надходження від плати
за землю до бюджетів. Отже, подальших досліджень
потребують оптимізація управлінських структур як си$
стеми Держгеокадастру України, так і системи терито$
ріальних громад, напрями екологізації і капіталізації
землекористування.
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за відповідний рік [9; 10] взяти за січень місяць.
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KEY GUIDELINES FOR LAND BUSINESS IN EU COUNTRIES: PROSPECTS FOR UKRAINE

Метою дослідження є вивчення орієнтирів ведення земельного бізнесу в країнах ЄС та обгрунтуван@

ня його перспектив для українських реалій.

У статті вивчено досвіду ведення земельного бізнесу в таких країнах Європейського Союзу, як Швей@

царія, Швеція, Угорщина, Бельгія, Австрія, Данія, Естонія, Іспанія, Нідерланди, Чехія, Польща, Кіпр, Ру@

мунія, Словенія та Франція. Висвітлено перспективи його ведення в України.

Проаналізовано орієнтири для ведення земельного бізнесу, що є привабливими для українських ре@

алій. Вивчено вплив компонентів макрооточення, бізнесу, влади та громад на ведення бізнесу на землі.

Вивчені перспективи ведення земельного бізнесу для українських реалій, як@от: розробка проєктних

заявок для участі у конкурсі з грантів міжнародних проєктів, розвиток туристичної діяльності на землі,

розробка інструментів підтримки малого та середнього бізнесу, організація просування продукції місце@

вого бізнесу на зовнішні ринки, функціонування господарств, які б сприяли забезпеченню диверсифі@

кації ринків збуту продукції та її виходу на нові ринки, налагодження нових форм кооперації між ферме@

рами та особистими селянськими господарствами, розробка нових стратегій ведення бізнесу на землі.

The purpose of the study is to study the guidelines of land business in the EU and substantiate its prospects

for Ukrainian realities.

The article examines the experience of land business in the European Union such as Switzerland, Sweden,

Hungary, Belgium, Austria, Denmark, Estonia, Spain, the Netherlands, the Czech Republic, Poland, Cyprus,

Romania, Slovenia and France. Prospects for its conduct in Ukraine are highlighted.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Питання ведення земельного бізнесу сьогодні набу$
вають все більшого значення. Особливо це стосується
визначення можливостей функціонування та пріоритет$
них напрямів ведення бізнесу на землі, що сприятиме
соціальним гарантіям, створенню додаткових робочих
місць, налагодженню ділових та партнерських відносин,
розвитку інфраструктури та залученню інвестицій.

Вивчення досвіду ведення бізнесу на землі, його
особливостей в різних країнах дозволить підійти до роз$
в'язання цієї проблеми з врахуванням особливостей су$
часних реалій та сприятиме гармонізації відносини су$
спільства та людини на засадах гармонізації.

Зазначені положення є методологічним підгрунтям,
що забезпечує реалізацію ідеології ведення земельного
бізнесу, що і визначає своєчасність та актуальність теми
наукового дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Орієнтири становлення та розвитку земельного

бізнесу частково розкриті у працям таких відомих вче$
них, як А.Г. Мартин [1], який висловлює думку, що сьо$
годні вигідно і цікаво займатися агробізнесом, Л.В. Па$
ламарчук [2], яка підтверджує думку про те, що сьогодні
потрібно залучати додаткові фінансові ресурси у вироб$
ництво задля ведення бізнесу, Ступень Р.М. [3], який
наголошує на створенні соціально$економічних умов
для цивілізованого ринку та запровадженні системи
державного регулювання ринку земель, Третяк А.М. [4],
який стверджує, що основною властивістю та особли$
вістю землекористування є необхідна умова виробни$
чо$господарської діяльності на землі, Новаковська І.О.
[5], яка акцентує увагу на тому, що відновлення земель$
но$ресурсного потенціалу пов'язане із системами
підприємництва.

Попри значний доробок наукових досліджень з пи$
тань ведення бізнесу, сьогодні недостатньо вивчено пи$
тання розкриття перспектив саме земельного бізнесу як
у теоретичному, так і в практичному плані.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є вивчення орієнтирів ведення

земельного бізнесу в країнах ЄС та обгрунтування його
перспектив для українських реалій.

It is established that the advantages of conducting land business in the European Union are characterized by

ensuring the right to free movement of capital and conducting private business.

The main arguments that will help improve the business climate in the field of land relations are studied, the

need to increase the level of investment attractiveness of land resources is emphasized.

Guidelines for conducting land business that are attractive for Ukrainian realities are analyzed. The influence

of components of the macroenvironment, such as external resources, level of integration, international competition

in the world economy, taking into account the peculiarities of doing business abroad, competitiveness of products

in foreign markets, world market conditions. The influence of community components on doing business on the

ground, such as internal resources, development of local infrastructure, organization of round tables on business

issues, project preparation, dominance of local initiatives is analyzed. The influence of power components on

conducting land business, such as the state of legislation, economic policy in relation to business entities, the

consequences of the impact of political actions on markets has been studied. The components of the business are

directly revealed, such as social entrepreneurship and partnership, building a business strategy on the ground,

joint solution of local problems, promotion of innovative business orientation, creation of cluster groups or

business incubators.

Prospects of land business for Ukrainian realities are studied, the main of which are development of business

support tools, promotion of products on foreign markets, tourism, diversification of markets, cooperation between

economic entities, development of business strategy, etc.

Ключові слова: земельний бізнес, Європейський Союз, екологічний туризм, бізнес середовище, економіч�
ний розвиток, громада, влада, макрооточення, бізнес.

Key words: land business, European Union, ecological tourism, business environment, economic development,
community, government, macroenvironment, business.

Досягнення мети дослідження зумовило не$
обхідність вирішення таких завдань:

— вивчення досвіду ведення земельного бізнесу в
країнах Європейського Союзу;

— обгрунтування інструментів для ведення земель$
ного бізнесу, що є привабливими для українського
бізнес середовища;

— обгрунтування перспектив ведення земельного
бізнесу, які сприятимуть покращенню позицій українсь$
кого бізнесу у світі.

Теоретичною та методичною основою дослідження
є праці науковців з питань ведення бізнесу на землі в
контексті європейських реалій.

У роботі використано такі методи наукового дослі$
дження як абстрактно$логічний (для теоретичних уза$
гальнень результатів наукового пошуку та формування
висновків), аналізу (при оцінці та з'ясуванні особливос$
тей сучасного стану ведення земельного бізнесу в краї$
нах ЄС), наукового узагальнення (при формулюванні
висновків та перспектив ведення земельного бізнесу в
українських реаліях).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчення досвіду ведення земельного бізнесу у краї$
нах ЄС сьогодні є особливо цінним задля збереження
засадничих принципів світової економічної політики в
умовах формування вітчизняного процесу використан$
ня землі.

В європейських країнах переваги ведення земельно$
го бізнесу характеризуються забезпеченням права на
вільний рух капіталу та веденням приватного бізнесу.

У таких країнах, як Швейцарія, Швеція, Данія,
Нідерланди, Франція та Фінляндія основна увага при$
діляється розвитку сільської місцевості, стабілізації
доходів фермерів та підвищенню рентабельності аграр$
ного сектору. В Данії, Швеції та Швейцарії земельний
бізнес базується на припущенні, що фермер має само$
стійно господарювати на власній землі [6].

В Угорщині [7] земельний бізнес передбачає
здійснення жорсткого державного контролю за земель$
ним ринком, а першочергове право купити землю нале$
жить державі.

У Бельгії ведення земельного бізнесу характери$
зується лояльним відношенням до осіб, які його відкри$
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вають, та спрощеною системою оподаткування [8].
 У Австрії ті доходи, які виникли в результаті опе$

рацій з нерухомістю обкладаються податком ставкою
25%. Податки на нерухомість в Австрії складають 1 %.
При зміні власника земельної ділянки стягується пода$
ток 3,5 % від його ціни (для близьких родичів 2 %) [9].

У Данії потреби земельного бізнесу в основному
задовольняються на місцевому рівні. Зокрема, це сто$
сується пошуку земельних ділянок для ведення бізне$
су, допомоги у створенні проєктних пропозицій, кон$
сультаційної допомоги, підтримки у галузі органічного
виробництва та ін. [10].

Естонія характеризується сприятливістю підприє$
мницького середовища, оскільки включає простоту та
швидку реєстрацію бізнесу, одержання кредитування,
забезпечення виконання зобов'язань за договорами.
Згідно досліджень Світового банку за рейтингом у лег$
кості ведення бізнесу Естонія займає 12 місце Украї$
на — 76) [11].

В Іспанії розвиненим є ринок землі сільськогоспо$
дарського призначення, спостерігається тенденція до
консолідації земель з метою усунення фрагментації та
підвищення продуктивності в секторі. Крім того, при$
діляється увага збереженню навколишнього середови$
ща та екологічним стандартам [12].

У Нідерландах з метою створення сприйнятих умов
для ведення бізнесу здійснено ліквідацію неприбутко$
вих маленьких ферм та оптимізацію земельних ресурсів
[13]. Висока продуктивність аграрного бізнесу в цій
країні характеризується кооперацією уряду з дослідни$
ками, організаціями та агросектором, а також залучен$
ням нових технологій. Крім того, у країні майже відсутні
обмеження на ринку землі. Так, у Нідерландах запро$
ваджено 6$річний мінімальний строк оренди земельних
ділянок, орендарям надано переважне право на продов$
ження договорів оренди земель сільгосппризначення,
відсутні обмеження щодо площі земельних ділянок,

У Чехії надається допомога при створенні, розвит$
ку та розширенні мікро$, малого та середнього бізнесу.
Питання ефективного функціонування землі в цій країні
намагаються вирішити шляхом інформування про базові
та ринкові ціни та створення відповідних інтернет$плат$
форм з інформування та продажу земель для ведення
бізнесу [14]. До того ж підприємцям надаються особ$
ливі податкові пільги. Додаткові пільги отримують
підприємства, що створюються на території економіч$
но відсталих районів.

У Польщі ділянки для ведення бізнесу може прид$
бати лише держава, релігійні об'єднання та ферми. Та
особа, яка хоче придбати земельну ділянку, має воло$
діти не лише навичками ведення бізнесу на землі, а й бути
власником сільгоспугідь площею до 300 та проживати у
місцевості, у якій хоче придбати землю [15]. Відповідно
до нових норм без додаткових вимог іноземцям можна
придбати на вільному ринку ділянку сільськогоспо$
дарського призначення розміром не більше 0,30 га або
несільськогосподарського призначення 0,5 га. Ведення
земельного бізнесу у Польщі корелює з необхідністю
підтримувати концентраційні процеси у сільському гос$
подарстві, що є одним з пріоритетів аграрної політики.

Ведення земельного бізнесу на Кіпрі грунтується на
принципах вільного підприємництва. В економіці краї$
ни сфера туризму складає 80 % ВВП [16], що безпереч$
но робить Кіпр привабливим для відкриття і ведення
бізнесу.

Земельний бізнес у Португалії спрямований на інве$
стування в екологічні проєкти за такими напрямками як
органічне сільське господарство, проєкти з охорони
природи, екологічний туризм та відновлювальні джере$
ла енергії [17].

У Румунії одними з перспективних напрямків для
вкладення інвестицій є туризм та сільське господарство
[18]. Сутність політики ведення бізнесу на землі поля$
гає у перетворенні в основному дрібних сімейних ферм

у товарні за допомогою концентрації землі та об'єднанні
коштів для підвищення ефективності виробництва.

Що стосується земельного бізнесу у Словенії, то він
сьогодні є одним з найбільш розвинених та абсолютно
відкритий для інновацій та нових технологій [19]. Сло$
венія на сьогодні використовує прогресивні практики
для розвитку сільського господарства, має місце при$
ватно$державне партнерство.

У Франції, яка є провідним агровиробником Євро$
союзу, має місце політика підтримки власного ферме$
ра. Операції з купівлі$продажу земель проходять під
контролем Товариств земельного упорядкування та
сільського господарства. На долю аграрного виробниц$
тва у Франції припадає 16,9 % аграрного виробництва
ЄС [20]. Найціннішими землями Франції є виноградни$
ки, площа яких становить приблизно 10 % площі вино$
градників у світі.

Узагальнення сучасного світового досвіду ведення
земельного бізнесу в країнах ЄС дало змогу обгрунту$
вати і перспективи його ведення для України.

У сучасній практиці суб'єктів господарювання на
землі відповідно до Порядку реалізації пілотного проєк$
ту щодо моніторингу земельних відносин від 23 серпня
№ 639 [21], одним з його основних завдань є підвищен$
ня рівня інвестиційної привабливості земельних ресурсів
та покращення бізнес$клімату у сфері земельних відно$
син.

Сьогодні в Асоціацією міст України в рамках проєк$
ту ПУЛЬС реалізовано ініціативу "Інкубатор спромож$
них (успішних) громад", що націлений на реалізацію си$
нергетичної моделі розвитку та збільшення і мульти$
плікацію власних ресурсів для забезпечення економіч$
ного розвитку.

Вивчення орієнтирів ведення земельного бізнесу в
європейських країнах дало змогу виокремити наступні
його орієнтири і для українських реалій (рис. 1).

Зауважимо, що вивчаючи вплив компонентів макро$
оточення на ведення бізнесу на землі, варто зауважити,
що всі вони впливають одна на одну. Зміна в одній з ком$
понент призводить які прямо чи до зміни в іншій компо$
ненті. До того ж потрібно мати інформацію про зовнішні
фактори, які прямо чи опосередковано впливатимуть на
земельний бізнес. Не менш важливою є володіння тією
інформацією, яка призводить до зміни зовнішніх фактів,
що в кінцевому підсумку відкриває додаткові можли$
вості для організації підприємницької діяльності.

Компоненти громади дозволяє вивчити вплив фак$
торів інфраструктури, де розміщено або підприємства,
або особисте селянське господарство. Організація круг$
лих столів з питань ведення бізнесу на землі сприятиме
наданню консультацій та інформаційному супроводу
щодо наявних проблемних питань. Безпосередня підго$
товка проєктів відбуватиметься на основі діалогу між
бізнесом та владою, сприятиме домінуванню інтересів
місцевих ініціатив. Володіння інформацією щодо
внутрішніх ресурсів громади дозволить вивчити загаль$
ногосподарську кон'юнктуру ринку.

Компоненти влади сприятимуть вдосконаленню
існуючих законодавчих актів та нормативних документів
з урахуванням ринкової ситуації у сфері ведення бізне$
су. Вивчення стану економічної політики по відношен$
ню до суб'єктів бізнесу сприятиме розробці дієвих про$
грам розвитку місцевих ініціатив. З'ясування ж впливу
політичних акцій на місцеві ринки збуту дозволить в
майбутньому нівелювати їх негативні наслідки на веден$
ня бізнесу на землі.

Компоненти ж безпосередньо бізнесу сприятимуть
розробці стратегії ведення земельного бізнесу, консо$
лідації зусиль, спрямованих на спільне вирішення про$
блем. Крім того, сприяння інноваційної спрямованості
ведення бізнесу дозволить в майбутньому відкрити як і
новий бізнес, так і залучити інвесторів, що сприятиме
створенню додаткових робочих місць. Завдяки спільній
діяльності громади та бізнесу матиме місце такий фак$
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тор як партнерство заради бізне$
су. Створення кластерних угру$
пувань або бізнес$інкубаторів
сприятиме формуванню територ$
іальної галузевої структури в ме$
жах конкретного регіону.

На нашу думку, перспектива$
ми ведення земельного бізнесу є
розробка проєктних заявок для
участі у конкурсі з грантів міжна$
родних проєктів, розвиток тури$
стичної діяльності на землі, роз$
робка інструментів підтримки ма$
лого та середнього бізнесу,
організація просування продукції
місцевого бізнесу на зовнішні
ринки, функціонування таких
господарств, які б сприяли забез$
печенню диверсифікації ринків
збуту продукції та її виходу на
нові ринки, налагодження нових
форм кооперації між фермерами
та особистими селянськими гос$
подарствами, розробка нових
стратегій ведення бізнесу на
землі.

Зауважимо, що сьогодні зе$
мельний бізнес неможливий без
спільної діяльності громади, а
завдяки спільній діяльності зем$
левласників та землекористу$
вачів, як відомо, підвищується
конкурентоздатність та пол$
іпшується економіка оточуючого
середовища. Створення сприят$
ливого середовища для ведення
бізнесу стимулюватиме створен$
ня нових підприємств та залучен$
ня інвестицій.

Ведення земельного бізнесу в
територіальних громадах сприя$
тиме ефективнішому використанню як і власних, так і
залучених ресурсів, створенню додаткових робочих
місць.

Запропоновані орієнтири сприятимуть злагодженій
системі ведення земельного бізнесу і в українських
реаліях, забезпечуватимуть покращення позицій нашої
держави на світовій арені.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Аналіз і теоретичне узагальнення існуючих методич$

них засад щодо ведення діяльності на землі свідчить, що
важливим напрямом інноваційного розвитку земельно$
го бізнесу є інтегрованість України до Європейського
Союзу і світового співтовариства.

У процесі дослідження вивчено досвід ведення зе$
мельного бізнесу таких країн ЄС як Швейцарія, Шве$
ція, Угорщина, Бельгія, Австрія, Данія, Естонія, Іспа$
нія, Нідерланди, Чехія, Польща, Кіпр, Румунія, Слове$
нія, Франція, що дозволило виокремити його орієнтири
і для України.

Наголошено, що основними інструментами для ве$
дення земельного бізнесу, що є привабливими для нашої
країни, є синергетична єдність таких основних компо$
нентів бізнес$середовища, як громада, влада, макроото$
чення та безпосередньо бізнес. Сумарна їх взаємодія
сприятиме формуванню вірної траєкторії інноваційно$
го розвитку земельного бізнесу.

Визначені основні перспективи ведення земельного
бізнесу для українських реалій, основними з яких є роз$
робка інструментів підтримки бізнесу, просування про$
дукції на зовнішні ринки, туристична діяльність, дивер$

сифікація ринків збуту продукції, кооперація між гос$
подарюючими суб'єктами, розробка безпосередньо
стратегія ведення бізнесу та ін.

Подальші дослідження мають орієнтуватись на
вивченні європейського досвіду розвитку ринку
землі з перспективами впровадження його в Україні
з урахуванням всіх "за" і "проти", що справить ваго$
вий вплив на ефективне функціонування земельного
ринку.
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У статті розглянуто основні підходи до визначення понять "стратегічний менеджмент", "стратегічні

зміни", "управління стратегічними змінами". Розкрито теоретичні основи управління стратегічними зміна@

ми на підприємствах малого та середнього бізнесу. Проведено дослідження для визначення місця стра@

тегічних змін у системі стратегічного управління підприємством. Знання видів інноваційних стратегій

дозволяє професійно дійти до вибору правильного довгострокового інноваційного напряму і дати

відповідь на стратегічне питання: який тип інноваційної стратегії необхідний підприємству з урахуван@

ням внутрішнього і зовнішнього середовища. У сучасних реаліях у ринковій економіці важливо аналізу@
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Малий та середній бізнес виконують найважливіші

функції в економіці країни, серед яких — задоволення
потреб громади у створенні робочих місць, наповненні
бюджетів усіх рівнів, створенні середнього класу як
основи ринкової економіки. Стабільний розвиток мало$
го та середнього бізнесу забезпечує підвищення еконо$
мічної ефективності країни, концентрує фінансові та ви$
робничі ресурси населення, реалізує потенціал держа$
ви та завершує структуру трансформацій економіки.
Очевидно, що підприємства для виживання на ринку і
збереження конкурентоспроможності повинні час від
часу вносити зміни в свою господарську діяльність.
Більш того, потреба в змінах стала виникати настільки
часто, що їх вплив на життєвий цикл підприємства вже
не розглядається як виняткове явище. У практичні діяль$
ності все більше уваги приділяється управлінню зміна$
ми на підприємстві.

вати і прогнозувати основні показники фінансової діяльності підприємства. Фінансовий менеджмент

передбачає прогнозування ефективності діяльності організації, оскільки дозволяє зробити комплексний

аналіз і оцінку фінансово@економічних перспектив розвитку організації, сформулювати оптимальну стра@

тегію розвитку, а також тактику дій у процесі фінансово@виробничої і збутової діяльності. Крім того, ква@

ліфіковані фахівці економічного профілю, завдяки знанням сучасних методів і технологій прогнозуван@

ня діяльності підприємства, мають можливість своєчасно адаптуватися до змін ситуації на ринку з ме@

тою розробки відповідних рішень. У зв'язку з цим успіх будь@якої комерційної організації багато в чому

залежить від прогнозування фінансових показників своєї діяльності. Основною метою прогнозування

фінансових результатів на наступний фінансовий рік є оцінка динаміки та аналіз взаємозв'язку між по@

казниками, безпосередньо пов'язаними з фінансовим станом підприємства, а також суттєвий вплив на

формування його фінансового результату. Прогнозування фінансових результатів підприємства та аналіз

його фінансового стану також дозволяє визначити проблемні ділянки, які можуть призвести до банкрут@

ства. У статті розглядаються основні методи прогнозування фінансового результату організації.

The article discusses the main approaches to determining the concepts of "strategic management", "strategic

changes", "strategic change management". The theoretical foundations of strategic change management at small

and medium@sized enterprises have been revealed. The research was conducted to determine the place of strategic

changes in the system of strategic management of the enterprise. Knowledge of the types of innovative strategies

allows you to professionally reach the choice of the right long@term innovative direction and answer the strategic

question: what type of innovative strategy is needed for the enterprise taking into account the internal and

external environment. In modern realities, in a market economy, it is important to analyze and predict the main

indicators of financial activity of the enterprise. Financial management provides for forecasting the effectiveness

of the organization, as it allows to make a comprehensive analysis and assessment of the financial and economic

prospects of the organization's development, formulate an optimal development strategy, as well as tactics in

the process of financial, production and sales activities. In addition, qualified specialists of economic profile,

thanks to knowledge of modern methods and technologies of forecasting the activities of the enterprise, have

the opportunity to timely adapt to changes in the market situation in order to develop appropriate solutions. In

this regard, the success of any commercial organization largely depends on the forecasting of financial indicators

of its activities. The main purpose of forecasting financial results for the next fiscal year is to assess the dynamics

and analyze the relationship between indicators directly related to the financial condition of the enterprise, as

well as a significant impact on the formation of its financial result. Forecasting the financial results of the enterprise

and analyzing its financial condition also allows you to identify problem areas that can lead to bankruptcy. The

article discusses the main methods of forecasting the financial result of the organization.

Ключові слова: стратегії, управління, малий бізнес, середній бізнес, управління стратегічними змінами,
прогнозування, показники, банкрутство, моделі, методи прогнозування, фінансовий результат, ефективність
діяльності.

Key words: strategies, management, small business, medium�sized businesses, management of strategic changes,
forecasting, indicators, bankruptcy, models, forecasting methods, financial result, efficiency of activity.

На сьогодні одна з найважливіших ролей належить
комерційним організаціям, оскільки вони є найбільш
численною і прогресивною формою організації бізне$
су. Очевидно, що діяльність будь$якої комерційної
організації пов'язана з вкладенням різного роду коштів
(ресурсів) і прибутку. У зв'язку з цим важливу роль
відіграє прогнозування фінансового результату і фінан$
сового стану організації, оскільки вона відіграє одну з
ключових ролей в прийнятті управлінських рішень. Крім
того, прогноз необхідний інвесторам для оцінки прибут$
ковості, можливих ризиків, а також для аналізу ймові$
рності погашення кредитів, тому досліджувана пробле$
ма є своєчасною та актуальною.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема управління змінами на підприємствах до$

сліджуються як зарубіжними науковцями: Баллок Р.,
Бір М., Брідж В., Норберт Т., Харрінгтон Дж., Фрайлін$
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гер К., Фішер І., Кемірон Е. та інші. Вітчизняну школу
управління стратегічними змінами представляють робо$
ти вчених: Божко Л., Гапон Ю., Гарафонова О., Діден$
ко В., Кучер М., Лапін Є., Мазур І., Найпак Д., Осовська
Г., Осовський О., Степаненко С., Хміль Ф., Чернявська
І., Шапіро В., Ясіньска Й., Яців І. та інші. Вперше теоре$
тичні дослідження прогнозування малого та середньо$
го бізнесу проводили іноземні вчені Р. Кантілон, С. Сіс$
монді, Ф. Далі; розвиток малого та середнього бізнесу
висвітлюваний у роботах таких вітчизняних вчених,
як М. Туган$Барановський, З. Варналій, Б. Ляшенко,
Є. Слуцький, Т. Ковальчук, С. Ревещук, О. Титаренко,
В. Черняк, В. Геєць, С. Мочерний, М. Пивоваров, В. Ри$
балкін, В. Савчук, В. Степаненко та ін. Водночас немож$
на вважати, що вже остаточно досліджено весь спектр
проблем управління стратегічними змінами та прогно$
зування діяльності на підприємстві.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної роботи є розкриття теоретичних за$

сад стратегічного управління підприємств малого та се$
реднього бізнесу, обгрунтування конкретних напрямів
їх вдосконалення в умовах економічних перетворень та
розгляд основних методів прогнозування фінансового
результату підприємств малого і середнього бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Малий і середній бізнес — це ініціативна господарсь$
ка діяльність, що здійснюється за рахунок власних і за$
позичених коштів на свій страх і ризик і особисту відпо$
відальність, метою якої є отримання прибутку і розви$
ток бізнесу.

Стратегічне управління малим і середнім бізнесом —
це процес розробки місії, найважливіших цілей і його, а
також шляхи їх досягнення з метою забезпечення роз$
витку в нестабільному зовнішньому середовищі, що
підтверджується визначеннями авторитетних дослід$
ників теорії стратегічного управління. Зокрема, І. Ан$
софф вважав, що стратегічне управління забезпечує
постійний потенціал для прибутковості та перетворен$
ня потенціалу в реальний прибуток [1]; О. Віханський
стверджував, що стратегічним менеджментом є управ$
ління організацією, яка спирається на людський потен$
ціал як основу організації, зорієнтуючи виробничу
діяльність на потреби споживачів, гнучко реагує і про$
водить своєчасні зміни в організації, які реагують на
виклики з навколишнього середовища і дозволяють
отримати конкурентні переваги, що разом дозволяє
організації виживати в довгостроковій перспективі, при
цьому досягаючи конкретних цілей [2]; В. Герасимчук
наголосив, що стратегічний менеджмент грунтується на
вивченні змін у зовнішньому середовищі організації.
Однак такий підхід не обмежується сприйняттям навко$
лишнього середовища як фактору, що обмежує процес
організаційного планування, а дозволяє становлення
чітких і визначених цілей, розробку шляхів їх досягнен$
ня на основі використання сильних сторін організації і
сприятливих можливостей навколишнього середовища,
а також компенсації слабких сторін і методів запобіган$
ня загроз [3]. Таким чином, стратегічне управління
бізнесом є ефективним напрямком сталого економічно$
го розвитку.

Стратегічне управління поділяється на три основні
етапи: підготовчий, основний і заключний. Підготовчий
етап включає стратегічний аналіз та прогнозування зов$
нішнього та внутрішнього середовища; головна — пе$
редбачає реалізацію стратегічного планування і, відпо$
відно, завершальний етап формує стратегічну організа$
цію і мотивацію, контроль і регулювання [4].

Стратегічні зміни на підприємстві здійснюються в
процесі впровадження стратегічних перетворень. До них
відносяться пріоритезація адміністративних завдань,
взаємозв'язок обраної стратегії з внутрішніми органі$

заційними процесами, а також підбір і узгодження сти$
лю лідерства зі стратегією [5].

Основними видами стратегічних змін є:
— реструктуризація підприємства, що передбачає

фундаментальні зміни на підприємстві щодо його місії
та організаційної культури;

— докорінна трансформація підприємства, яка
здійснюється на етапі реалізації стратегії в тому випад$
ку, якщо підприємство змінює галузь, але при цьому в
ньому виходять кардинальні зміни, викликані його злит$
тям з аналогічною організацією;

— помірна трансформація, здійснена в тому випад$
ку, коли підприємство виходить на ринок з новим про$
дуктом і намагається знайти покупця для нього;

— звичайні зміни, пов'язані з трансформацією в мар$
кетинговому середовищі з метою підтримки інтересу до
продукту компанії;

— постійне функціонування підприємства, коли
воно постійно реалізує ту ж стратегію.

Невід'ємними характеристиками управління страте$
гічними змінами підприємств є лідерство, організаційна
культура, мотивація та компетентність [6]. Розглянемо
суть цих понять.

1. Лідерство — здатність менеджера впливати на
окремих осіб або групи людей, спрямованих на ефек$
тивне досягнення цілей підприємства.

2. Організаційна культура — це система спільних для
членів підприємства внутрішньої цінності, яка багато в
чому визначає спосіб їх дій. До основних складових
організаційної культури можна віднести цінності, філо$
софію, норми, клімат і ритуали.

3. Мотивація — готовність співробітників доклада$
ти певних зусиль для досягнення цілей підприємства в
результаті задоволення конкретних індивідуальних по$
треб.

4. Системні компетенції — застосування знань з пи$
тань функціонування та реконструкції підприємства в
процесі його діяльності.

Процес розробки та реалізації стратегії складаєть$
ся з п'яти взаємопов'язаних завдань:

1. Розробка стратегічного бачення — представниц$
тво менеджерів про довгостроковий розвиток підприє$
мства, використовуваних технологій, товарів, клієнтів і
напрямків розвитку бізнесу.

Стратегічне бачення — це шлях руху підприємства
у майбутнє, який визначає технології, цільову аудито$
рію, географічні та продуктові ринки, перспективні
можливості та імідж організації, яким вона має стати в
майбутньому. При цьому місія описує діяльність
підприємства в даний час: які товари і послуги вона ви$
робляє, хто її клієнти, які технологічні і бізнес$можли$
вості.

2. Постановка цілей. Цілі — бажаний для підприєм$
ства результат і наслідки, критерії оцінки діяльності
підприємства і його розвитку. На цьому етапі місія бізне$
су трансформується в конкретні результати і результа$
ти, до яких прагне підприємство. Постановка цілей і
моніторинг їх досягнення допомагають відстежувати
прогрес у діяльності організації.

3. Розробка стратегії. Стратегія підприємства — це
методи конкуренції та ведення бізнесу, які керівництво
обирає для задоволення клієнтів, успішної конкуренції
та досягнення глобальних цілей підприємства.

Концентрована бізнес$стратегія — це відповідь ме$
неджерів на ключові питання, як$от: Чи потрібна дивер$
сифікація? Ви обслуговуєте максимальну кількість спо$
живачів та / або яку ринкову нішу вибрати? Розгорнути
або зменшити асортимент продукції? За рахунок чого
досягти конкурентних переваг: зниження витрат, підви$
щення якості товарів або використання організаційних
можливостей? Як реагувати на зміни в перевагах
клієнтів? Які географічні ринки розвивати? Як реагува$
ти на появу нових ринків збуту та нові умови конку$
ренції? Який напрям розвитку вибрати?
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Отже, стратегія визначає ті товари, ринки, методи
конкуренції та управління, які обирає підприємство.
Слід зазначити, що стратегію потрібно коригувати в
результаті додавання деяких параметрів або відмови від
інших у відповідь на зміни на ринку, споживчих потреб
і переваг, а також стратегічних маневрів конкурентів,
набутого досвіду, нових можливостей і загроз, неперед$
бачених подій, свіжих ідей.

Стратегія повинна бути як активною (продуманою і
спланованою як превентивний захід), так і адаптивною
(має опортуністичний характер).

4. Реалізація та реалізація стратегії. Завдання реа$
лізації та реалізації стратегії є найскладнішим і найдов$
шим в системі стратегічного управління, яка зачіпає всі
аспекти управління і вирішується буквально у всіх
підрозділах компанії.

Втіленням стратегії є трансформація теоретичної
стратегії в набір конкретних заходів. Реалізація стра$
тегії — це набір конкретних дій для реалізації стратегії,
тобто розвиток компетенцій і можливостей підприєм$
ства, фінансування, розробка політики підтримки, мо$
тивація співробітників, створення корпоративної куль$
тури, відповідне управління.

Отже, реалізація стратегії вимагають відбору та
реалізації конкретних дій для досягнення запланованих
результатів.

Управління реалізацією стратегії — це активна ад$
міністративна робота, спрямована на вирішення конк$
ретних завдань, а саме:

— створення підприємства, здатного ефективно
реалізовувати обрану стратегію;

— виділення ресурсів підприємства на стратегічно
важливі ланки ланцюжка створення вартості таким чи$
ном, щоб підрозділи, відповідальні за реалізацію стра$
тегічно важливих заходів та ініціатив, отримували не$
обхідну кількість людей та фінансів для виконання по$
ставлених завдань;

— розробка політик і процедур на підтримку стра$
тегії;

— інформування співробітників про перегляд стра$
тегії;

— створення умов для ефективного виконання стра$
тегічних завдань персоналом підприємства шляхом
впровадження інформаційно$комунікаційних, експлуа$
таційних та електронних систем;

— стимули для співробітників ефективно реалізо$
вувати стратегію, а також своєчасні зміни посадових і
робочих місць і процедур роботи;

— прив'язка системи винагород до досягнутих цілей
та ефективності реалізації стратегії;

— створення корпоративної культури, яка може
стимулювати реалізацію стратегії;

— впровадження передового досвіду та політики
постійного вдосконалення;

— створення системи формального та неформаль$
ного лідерства для вдосконалення реалізації стратегії.

5. Оцінка діяльності, моніторинг навколишнього се$
редовища, внесення коректив. Одним з головних обо$
в'язків керівників є оцінка ефективності підприємства і
хід його діяльності. Менеджери постійно стежать за
внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства, при
цьому низька ефективність, недостатній прогрес, поява
нових обставин вимагають своєчасних змін довгостро$
кового курсу розвитку підприємства, його цілей, бізнес$
моделей і / або стратегії.

Якщо реалізація стратегії відбувається не так, як
планувалося, то керівництво звертається до таких стан$
дартних методів, як перегляд бюджету, реорганізація
тих чи інших видів діяльності і трудових процесів, пере$
становка кадрів, розвиток нових можливостей, зміна
корпоративної культури і системи оплати праці. Тому
необхідно постійно стежити за прогресом у діяльності
організації, шукати нові шляхи розвитку і коригувати
дії.

Перейдемо до розгляду основних етапів стратегіч$
ного управління малими та середніми підприємствами,
до яких відносяться:

1. Дослідження ринку — вивчення можливостей зро$
стання ринку і зміни складу основних конкурентів на
ринку для визначення структури комерційних ризиків
підприємства.

2. Збір інформації — організація необхідної кіль$
кості каналів отримання інформації як із зовнішнього
середовища, так і з внутрішніх організаційних процесів
і їх динаміки.

3. Проведення емпіричних досліджень — підтверд$
ження досвідом розроблених унікальних моделей; ло$
кальні моделі; локальні процеси управління організа$
цією, а також моделі розробки "глобальних" стратегій.

4. Транснаціональний бізнес — орієнтація страте$
гічного менеджменту на процеси глобалізації бізнесу.

5. Прийняття рішень — послідовність постійного
прийняття рішень, їх виконання, контроль, корекція в
процесі стратегічного управління. Цей процес цикліч$
ний, і тим більш змінне і невизначене навколишнє сере$
довище, тим коротше тривалість циклу прийняття
рішень.

6. Дух підприємництва — успіх стратегії певною
мірою визначається інтуїцією, почуттям робити "пра$
вильні речі", тобто все, що вважається підприємниць$
кою ініціативою.

7. Формування бачення довгострокових перспектив —
орієнтація на довгострокові перспективи, які в наступ$
ному році діяльності підприємства розглядаються як
відправна точка його стратегічного розвитку і змін.

8. Визначення стратегічних альтернатив — розроб$
ка та оцінка стратегічних варіантів майбутнього розвит$
ку і, при необхідності, коригування або заміна обраної
альтернативи на іншу, більш відповідну зміненим умо$
вам.

9. Міждисциплінарний підхід — базується на теорії
стратегічного менеджменту на комплексі поведінкових
наук, а саме соціології, психології, політології, еконо$
міки, права тощо. Широко використовуються матема$
тичні, статистичні, системні методи дослідження.

10. Оптимізація використання ресурсів — дослід$
ження можливостей підприємства і вибір стратегії, що
забезпечує ефективне використання ресурсів у довго$
строковій перспективі.

11. Реалізація та моніторинг стратегії.
Механізм стратегічного управління продуктивністю

включає аналіз зовнішніх і внутрішніх бізнес$факторів
і підбір основних факторів, розробку і впровадження
заходів щодо реалізації цілей компанії.

Спираючись на наукові праці К. Фрімана, можна
виділити такі альтернативи інноваційній стратегії для
підприємства: традиційні; імітація; наступальний (агре$
сивний); захисні (захисні); опортуністичний; залежні;
змішаний [7].

Традиційна стратегія передбачає підвищення якості
існуючої продукції на сучасній технологічній базі, по
суті, означає відсутність будь$яких радикальних техно$
логічних змін на підприємстві. Це не означає повної
відмови від інновацій: певні інноваційні форми можуть
бути зафіксовані на підприємстві протягом тривалого
періоду життєвого циклу. Традиційну стратегію зазви$
чай вибирають фірми, які мають сильну позицію на рин$
ку через унікальність свого продукту або відсутність
конкуренції. Зазвичай така стратегія використовується
підприємствами фрагментарної промисловості, наприк$
лад, у ресторанному або готельному бізнесі, автотехніці
і будівельній галузі, де, попри традиційні способи задо$
волення попиту, форма і якість їх продукції постійно
вдосконалюються. В Україні — це передусім підприємст$
ва металургії, вугільної промисловості [8].

Імітаційна стратегія пов'язана з копіюванням тех$
нології виробництва інноваційних підприємств, лідерів
ринку. На внутрішньому ринку аналогічну стратегію
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реалізують підприємства харчової та легкої промисло$
вості, виробники фармацевтичної продукції, побутової
техніки. Український агросектор є прикладом успішно$
го застосування стратегії моделювання: підприємств з
виробництва та фасування олії, соусів тощо.

Наступальна (агресивна) стратегія означає таке:
бути лідером ринку завдяки найвищому рівню іннова$
ційного процесу та безпосереднього створення та впро$
вадження нових продуктів, кваліфікованого персоналу,
можливостей для розподілу ризиків та інших конкурен$
тних переваг.

Оборонна стратегія спрямована на збереження кон$
курентної позиції підприємства на існуючих ринках.
Його концепція полягає не в тому, щоб відставати від
інших, не претендувати на домінування в галузі.

Опортуністична стратегія передбачає орієнтацію
продукту — лідера ринку, який не вимагає високих R&D
витрат.

Залежна стратегія передбачає певну залежність від
політики інших підприємств, які займають позиції
основних ("батьківських") підприємств кооперативних
технологічних зв'язок в галузі.

Змішана стратегія використовується підприємства$
ми, які працюють у різних сферах бізнесу і на різних
ринках. Для одного ринку вибирається наступальна
стратегія, для іншого — традиційна або оборонна. Він
використовується багатьма транснаціональними компа$
ніями [9].

Наприклад. Amway було засновано в 1959 році в
Сполучених Штатах і була першою в світі, яка запусти$
ла продукцію через стратегію прямих продажів. У лис$
топаді 2003 року було відкрито ТОВ "Амвей Україна".
Нині є кілька ліній продукції компанії: виробництво
вітамінів, мінералів і дієтичних добавок, елітної косме$
тики, систем очищення води і т. д. Обсяги продажів з
кожним роком зростають, а рентабельність бізнесу сьо$
годні становить 17,4%. У 2005 році був створений сайт
компанії — www.amway.ua, де можна дізнатися всю
інформацію про компанію, товари, послуги [10]. Виго$
товляючи і пропонуючи продукцію на ринок, Amway
допомагає своїм клієнтам поліпшити своє життя, що
відображено в його місії. Компанія активно застосовує
стратегію інноваційного розвитку, яка є її основною
компетенцією, і готова до змін, які можуть бути викли$
кані розвитком ринку і цілями підприємства.

Згідно з визначенням, найбільш поширеним у нау$
кових публікаціях, прогноз є науково обгрунтованим
припущенням (прогнозом) про можливий стан суб'єкта
господарювання або економічної системи загалом у
майбутні періоди. Прогноз завжди базується на певній
інформації. У свою чергу процес розробки прогнозу
отримав назву "прогнозування".

По суті, прогнозування є дуже ефективним інстру$
ментом для наукового прогнозування. Як правило, цей
засіб використовується в основному на етапі формуван$
ня плану. При цьому проводиться багатогранний ва$
ріантний аналіз, оцінюється вплив різних зовнішніх і
внутрішніх факторів, збирається додаткова інформація,
що лежить в основі подальшого прийняття рішень. Се$
ред основних цілей фінансового прогнозування можна
виділити: визначення альтернатив розвитку; вивчення
сучасних тенденцій в економіці; оцінка потенціалу
підприємства тощо [11].

Часто на практиці прогнозування проводиться що$
річно, бо фінансові результати підприємства, по суті, є
основними показниками його ефективної і успішної
фінансової діяльності. При цьому принцип регулярності
дає можливість порівняти прогнозні значення показ$
ників і їх фактичні значення. Крім того, щорічне про$
гнозне дослідження дає можливість провести поглиб$
лений аналіз різних умов і факторів, які визначають до$
сягнення або невиконання фактичного значення прог$
нозних показників. Як правило, в результаті прогнозу$
вання сформульовані відповідні рекомендації з метою

поліпшення якості прогнозування, а також підвищення
його ефективності.

Загалом можна виділити такі етапи прогнозування
економічного процесу (явища) [11]:

1. Визначення прогнозного періоду, джерел інфор$
мації, а також можливих методів прогнозування. Слід
зазначити, що період прогнозування в кожному конк$
ретному випадку визначається індивідуально, оскільки
залежить від таких факторів, як цілі прогнозування,
достовірність зібраних даних і т.д.

2. Формулювання цілей прогнозування.
3. Визначення найбільш оптимального методу про$

гнозування.
4. Формування набору розумних показників для

кожної мети.
5. Збір необхідних даних, їх оцінка.
6. Безпосередній розвиток прогнозу.
7. Впровадження багатовимірного та комплексного

аналізу прогнозу.
При цьому необхідно розуміти, що в разі значних

відхилень у процесі прогнозування або якщо зібрана
інформація має серйозні перекоси, здійснення прогноз$
них розрахунків стає безглуздим. Крім того, слід вра$
ховувати майбутній стан зовнішнього середовища.

У сучасних умовах одним з головних завдань про$
гнозування є визначення ситуації, характерної для ре$
гіону (країни) та її порівняння з фінансовим станом
організації.

Крім того, доцільно надати кілька варіантів під час
формування прогнозу, а також під час оцінювання мож$
ливої динаміки основних показників (як$от: наприклад,
ціни на продукцію, що продається), використовуючи
різну початкову інформацію.

Першим варіантом у цьому випадку є розрахунок
базового сценарію. Другий варіант — розрахувати оп$
тимістичний сценарій.

Загалом можна виділити такі групи методів прогно$
зування фінансових результатів організації [12]:

— Методи експертної оцінки. Ці методи грунтують$
ся на процедурі експертизи, яка є процесом отримання
оцінки проблеми (питання) на основі висновків фахівців.
Іншими словами, проводиться опитування кваліфікова$
них експертів, подальший аналіз отриманої інформації
та формулювання відповідного рішення. Як правило, на
практиці в якості фахівців виступають керівники струк$
турних підрозділів компанії, що дозволяє прийняти мак$
симально оптимальне і раціональне рішення. Часто ме$
тоди експертної оцінки використовуються в ході аналі$
тичної роботи і при прогнозі значень фінансових показ$
ників.

— Детерміністичні методи. Ця група включає мето$
ди дослідження, в яких визначається взаємозв'язок між
врахуванням параметрів (строго визначених). Основною
формою звіту про фінансовий результат є табличний
впровадження жорстко визначеної моделі факторів, яка
простежує взаємозв'язок між ефективною функцією
(чистий прибуток) і факторами (виручка від продажів,
вартість, інші витрати і т.д.).

— Стохастичні методи передбачають ймовірний ха$
рактер як взаємозв'язку між прогнозними фінансови$
ми показниками і початковими даними, так і самого про$
гнозу. Водночас слід зазначити, що методи досліджен$
ня, включені до цієї групи, є найбільш значущими в фор$
малізованому прогнозі. Це пов'язано з тим, що вони
дозволяють змінювати алгоритми, що використовують$
ся в значній мірі за складністю. Слід також зазначити,
що використання статистичних методів може привести
до прорахунків і помилок, бо такі методи схильні до до$
вільних коливань даних.

Багато фахівців виділяють три основні ситуації (гру$
пи) під час використання стохастичних методів, вибір
яких заснований на багатьох неоднорідних критеріях і
факторах (наприклад, доступність, надійність і повно$
та первинної інформації).
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На практиці перша ситуація, як правило, відбуваєть$
ся досить часто. Таким чином, фінансовий аналітик (ме$
неджер) за основу формування прогнозу використовує
інформацію про динаміку певного показника. По суті,
така ситуація полягає в наявності часових рядів, тобто
підкреслюється тенденція. Для цього може бути вико$
ристано кілька методів, серед яких найбільш пошире$
ними є аналіз з використанням авторегресивних залеж$
ностей і реалізація динамічного аналізу.

Друга ситуація передбачає наявність агрегату про$
стору$часу. Це відбувається, якщо [11].

1. Серія динаміки недостатня за своєю довжиною
для формування статистично значущих прогнозів.

2. В процесі прогнозування необхідно враховувати
вплив факторів (умов) різної динаміки і економічного
характеру.

Наступна ситуація на практиці часто виникає за
відсутності будь$яких істотних статистичних даних по
показнику через вплив різних умов (або якщо значення
показника визначається сукупністю факторів). Вона
полягає в наявності просторового набору. У цьому ви$
падку може бути використаний багатофакторний рег$
ресійний аналіз, який є розширенням простого дина$
мічного аналізу на багатовимірний випадок.

У сучасних умовах одним з найбільш актуальних і
важливих завдань для будь$якого підприємства є своє$
часна діагностика ймовірності банкрутства. Однак не$
обхідно розуміти, що нині немає методів, які дозволя$
ють передбачити настання банкрутства з максимальною
надійністю. У зв'язку з цим сьогодні фахівці розробля$
ють безліч моделей, необхідних для прогнозування ри$
зику банкрутства організації [11].

Найпоширеніші моделі прогнозування банкрутства,
які розробив професор Нью$Йоркського університету
Е. Альтман. Є дво$, п'яти$ і семифакторні моделі, а та$
кож п'ятифакторна модифікована модель. Моделі
відображають ризик майбутнього банкрутства. У свою
чергу показники, які беруть участь у моделях, дозволя$
ють оцінити результати роботи за звітний період і відоб$
разити потенціал підприємств загалом [12]. Найпрості$
шою моделлю прогнозування банкрутства є двофактор$
на модель, основою якої є два ключових показники, від
яких, на думку Альтмана, залежить ймовірність банк$
рутства: одним з показників є коефіцієнт покриття (цей
показник характеризує ліквідність), другий показник —
коефіцієнт фінансової залежності (цей показник відоб$
ражає фінансову стабільність). Ідентифікація вагових
значень коефіцієнтів відбувається емпірично.

П'ятифакторна модель Альтмана дозволяє оцінити
ризик банкрутства з більшою точністю:

Z=1,2*X1+1,4*X2 +3,3*X3+0,6*X4 + X5 (1),
де X1 = робочий капітал до суми активів підприєм$

ства;
X2 — нерозподілений прибуток до суми активів ком$

панії;
X3 — прибуток до оподаткування до загальної вар$

тості активів;
X4 — ринкова вартість власного капіталу до обліко$

вої (книжкової) вартості всіх зобов'язань;
X5 — загальний обсяг продажів до загальної вар$

тості активів.
Однак слід зазначити, що в умовах української еко$

номіки використання такої моделі складно через
відмінності в обліку ряду показників, відсутність впли$
ву інфляції на показники і т. д. У зв'язку з цим вітчиз$
няні фахівці розробляють моделі, які можна викорис$
товувати в умовах України [12].

Так, нами була виведена така двофакторна модель:
Zп=0,3872+0,2614ктл+ 1,0595Ка (2),
де ктл — коефіцієнт загального покриття;
Ка — коефіцієнт автономності (Ка = 1 — К

2
, де К

2
 за

формулою ZA
2
).

Ймовірність банкрутства безпосередньо залежить
від показника Zп.

— Zп < 1,3257 — означає, що ймовірність банкрут$
ства максимальна;

— Zп знаходиться в інтервалі між 1,3257 і 1,5475 —
це означає, що ймовірність банкрутства збільшується;

— Zп знаходиться в інтервалі від 1,5745 до 1,7693 —
що означає, що ймовірність банкрутства знаходиться на
середньому рівні;

— Zп знаходиться в інтервалі між 1,7693 і 1,9911 —
так що ймовірність банкрутства низька;

— для Zп > 1,9911 — це означає, що ймовірність бан$
крутства мінімальна.

Під час розроблення будь$якої моделі прогнозуван$
ня передбачається, що майбутня ситуація не зазнає
істотних змін у порівнянні з нинішньою. Проте модель
є нічим іншим, як своєрідним погіршуванням реальної
ситуації шляхом підбору обмеженої кількості факторів
(показників) з різних діючих. У зв'язку з цим ефек$
тивність і точність моделі, а також отриманий резуль$
тат будуть залежати передусім від дійсності цього відбо$
ру [12].

ВИСНОВКИ
Стратегічне управління малими та середніми

підприємствами — це процес розробки місії, найваж$
ливіших цілей, визначення потенціалу малого та
середнього бізнесу, шляхів їх досягнення для їх роз$
витку в нестабільному зовнішньому середовищі.
Процес розробки та реалізації стратегії малих та се$
редніх підприємств включає такі управлінські зав$
дання:  розробка стратегічного бачення, місія
підприємства, постановка цілей, розробка стратегій,
реалізація та реалізація стратегії, оцінка діяльності
підприємства, відстеження навколишнього середови$
ща та внесення коректив. Основними етапами стра$
тегічного управління малими та середніми підприє$
мствами в контексті змін є: дослідження ринку; збір
інформації; проведення емпіричних досліджень;
транснаціональний бізнес;  прийняття рішень;
підприємницький дух; формування бачення довгос$
трокових перспектив; визначення стратегічних аль$
тернатив; міждисциплінарний підхід; оптимізація
використання ресурсів підприємства; стратегія та
моніторинг. Механізм стратегічного управління
підприємством включає: аналіз зовнішніх і внут$
рішніх бізнес$факторів; підбір основних факторів;
розробка та впровадження заходів для виконання
цілей підприємства. Знання видів інноваційних стра$
тегій дозволяє професійно підійти до вибору пра$
вильного довгострокового інноваційного напряму і
відповісти на стратегічне питання: який тип іннова$
ційної стратегії необхідний підприємству з урахуван$
ням внутрішнього і зовнішнього середовища.

Аналітика фінансово$господарської діяльності
підприємства є одним із ключових завдань довгостро$
кового прогнозування його результативності. Осно$
вою успішного досягнення цієї мети є в першу чергу
аналітичне дослідження підприємства як багатогран$
ної і універсальної економічної системи, яка в свою
чергу характеризується ходом багатьох взаємопов'я$
заних процесів і впливом великої кількості факторів і
умов. Прогнозування відіграє важливу роль у розвит$
ку перспективних напрямків діяльності, оскільки є од$
ним з аспектів успішного управління підприємством.
По суті, прогнозування пов'язує етапи планування і
контролю, формуючи цілісний аналітичний процес.
Таким чином, його успіх багато в чому залежить від
ефективного прогнозування фінансових результатів
підприємства.
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Карантинні заходи здійснюють суттєвий вплив на економічні процеси, що призводить до змін у фінан@

совому забезпеченні суб'єктів господарювання. Метою дослідження є опрацювання методологічних за@

сад оцінювання впливу карантинних заходів, пов'язаних з COVID@19, на функціонування аграрного сек@

тору економіки. Авторами систематизовано форми та напрями впливу карантинних заходів як безпосе@

редньо на функціонування аграрного сектору економіки, так і на фінансову системи держави. Адже ос@

тання включає в себе систему фінансових регуляторів, за рахунок яких здійснюється вплив на економічні

процеси загалом та в галузі сільського господарства зокрема. Від ефективності застосування таких регу@
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пандемія коронавірусу, яка розпочалася на почат$

ку 2020 року, спричинила суттєвий вплив на всі сфери
життєдіяльності людей у всьому світі. Наразі ще важко
повністю оцінити матеріальні та нематеріальні втрати,
оскільки пандемія ще далека від свого завершення. Од$
нак уже сьогодні відзначаємо такі основні наслідки пан$
демії, як суттєве скорочення світової економіки, збіль$
шення рівня безробіття, занепад багатьох галузей про$
мисловості, культури і мистецтва, туризму, переформа$
тування освітнього процесу тощо [1].

Сьогодні вже загальновизнано, що пандемія вірусу
COVID$19 та пов'язані з нею карантинні заходи, пере$
дусім локдауни, здійснюють суттєвий вплив на еко$
номічні процеси. При цьому вплив карантинних заходів
на різні галузі економіки є неоднаковим і в першу чергу
залежить від специфіки функціонування певної сфери
діяльності. Тому в цьому дослідженні основна увага при$
ділятиметься формам впливу карантинних заходів та по$
ширення COVID$19 на фінансовий механізм функціо$
нування аграрного сектору та оцінці наслідків такого
впливу.

ляторів залежать темпи розвитку аграрної галузі економіки. Визначений у статті перелік індикаторів@

показників для глибокої оцінки кожного блоку фінансової складової аграрної економіки (фінансове за@

безпечення, кредитне забезпечення, державна фінансова підтримка, податкове регулювання, страховий

захист, соціальні трансферти) дає змогу всебічно підійти до моделювання сценаріїв розвитку фінансово@

го забезпечення аграрних підприємств в умовах дії карантинних заходів. Запропоновані в цьому дослі@

дженні методологічні підходи до оцінювання впливу карантинних заходів, пов'язаних з COVID@19, на

фінансову складову аграрного сектору економіки дозволяють виявити ризики зниження фінансового

потенціалу сільськогосподарських виробників та обгрунтувати стратегічні напрями посилення їх фінан@

сової безпеки.

Quarantine measures have a significant impact on economic processes, which leads to changes in the financial

security of economic entities. The purpose of this study is to develop a methodological framework for assessing

the impact of quarantine measures related to COVID@19 on the functioning of the agricultural sector of the

economy. The authors systematize the forms and directions of the impact of quarantine measures both directly

on the functioning of the agricultural sector of the economy and on the financial system of the state. Because

financial system of the state includes a system of financial regulators, through which the impact on economic

processes is exercised in general and in agriculture in particular. The pace of development of the agricultural

sector depends on the effectiveness of such regulators. It was proved that the impact of quarantine measures

related to the spread of COVID@19 on the financial component of the agricultural economy should be investigated

by the following key blocks: financial provision, credit provision, state financial support, tax regulation, insurance

protection, social transfers. Since the activities of agricultural enterprises are quite risky, and its results depend

on a number of external unregulated factors, it is advisable to forecast the formation and use of financial resources

and their profitability by the method of simulation. The list of indicators defined in the article for in@depth

assessment of each block of the financial component of the agricultural economy provides a comprehensive

approach to modeling scenarios for financial support of agricultural enterprises under the conditions of quarantine

measures. The methodological approaches proposed in this study to assess the impact of quarantine measures

related to COVID@19 on the financial component of the agricultural sector of the economy allow to identify risks

of reducing the financial potential of agricultural enterprises and justify strategic directions to strengthen their

financial security. In the case of long@term application of quarantine measures, insurance is not able to compensate

businesses for lost income, so the state must create conditions for industry development, implementation of

processing, new types of agricultural business, protection of farmers and industry reform.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Нині досліджень, присвячених оцінці впливу каран$
тинних заходів, пов'язаних з COVID$19, на аграрний
сектор економіки та продовольчу безпеку держави, ще
досить мало.

Характеризуючи зміст наявних досліджень на заз$
начену тематику, варто відзначити такі акценти.

Автори дослідження "Перспективи товарних ринків:
вплив COVID$19", проведеного представниками Світо$
вого Банку [2], аналізують вплив карантинних заходів
на цінову ситуацію на аграрному ринку. При цьому за$
значається, що в перші місяці після запровадження ка$
рантинних заходів ціни на більшість сільськогосподарсь$
ких товарів загалом залишалися стабільними.

Однак на деяких ринках за декілька місяців почали
"тиснути" численні фактори — в першу чергу широко
вжиті заходи щодо стримування поширення пандемії
COVID$19.

Стабільність цін на аграрних ринках дослідники по$
в'язують з дією "традиційних" чинників, які включають
у себе високий рівень запасу (третій за величиною рівень
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у новітній історії) та рекордне виробництво деяких зер$
нових через сприятливих погодних умов у ключових
регіонах$виробниках.

Водночас, на їх думку, поширення пандемії COVID$
19 розширило та "збагатило" набір факторів: більш слаб$
кий попит, різке зниження витрат на матеріально$
технічні ресурси (насамперед — енергію та добрива),
запровадження торгових обмежень, збої в ланцюжках
поставок (як на вході, так і на виході) та здійснення "па$
нічних" покупок.

Відмічається, що прогнози цін на сільськогоспо$
дарську продукцію є ускладненими внаслідок наявності
численних ризиків, пов'язаних головним чином, із очі$
куванням тривалості та "глибини" пандемії, а також від
того, наскільки швидко будуть скасовані заходи щодо
"пом'якшення" наслідків карантинних заходів.

Автори вітчизняного дослідження "Наслідки епі$
демії COVID$19 та карантинних заходів для провідних
секторів економіки України" [3] відзначають, що
сільське господарство, як бізнес "на відкритому повітрі"
з мінімальною кількістю людського ресурсу, відчуває
карантинні обмеження найменше за інші сектори еко$
номіки.

Причому найкраще почувають себе представники
великих агрохолдингів. Карантинні заходи, пов'язані з
поширенням коронавірусу, не вплинули на капіталіза$
цію українських публічних агрокомпаній — їх акції на
біржі піднялись до рівня лютого 2020 р.

Натомість найбільших втрат зазнають малі та се$
редні фермерські господарства. Адже серед адміністра$
тивних заходів, що застосовувались під час карантину
та безпосередньо вплинули на розвиток сільського гос$
подарства, дослідники виділяють закриття продоволь$
чих ринків у березні — травні 2020 р. Унаслідок таких
дій дрібні сільгосптоваровиробники були позбавлені
можливості реалізувати вирощену продукцію і не отри$
мали належних доходів.

Враховуючи, що, за експертними оцінками, саме на
продовольчих ринках реалізується до 85 % ранніх овочів
і ягід, це зумовило проблеми із збутом вирощеної про$
дукції, позбавило споживачів джерел постачання про$
довольчими товарами і поставило у скрутне фінансове
становище дрібних фермерів.

Натомість великі торгівельні мережі та крупні за$
купівельні фірми, під час дії карантинних обмежень ка$
рантину підвищили ціни на продукти харчування. Це
мало наслідком зменшення попиту з боку населення, а
також поступову зміну структури галузі, через змен$
шення суб'єктів виробництва сільськогосподарської
продукції та, особливо, її реалізації.

Саме цим фактором, на думку дослідників, обумов$
лене перевищення цін на продукти сільського госпо$
дарства в Україні у квітні — травні на 20—30% — за
різними продовольчими групами — порівняно з краї$
нами ЄС.

Дослідники відмічають, що ситуація, яка склалася
внаслідок карантинних обмежень, містить загрози, по$
в'язані з погіршенням рівня продовольчої безпеки Ук$
раїни, руйнуванням дрібного аграрного бізнесу, загос$
тренням соціальної напруженості, тінізацією ринку
агропродукції, що погіршує можливості протиепідемі$
чного контролю цього процесу, провокує зростання цін
на агропродукцію у торговельних мережах, стимулює
її імпорт.

З окремими висновками дослідників складно пого$
дитись, особливо з огляду на те, що частково прогно$
зований період вже закінчився і можна оцінити їх
точність. Зокрема, не справдились побоювання, що об$
меження можливості закупівлі саджанців плодоовоче$
вих культур матиме наслідком суттєве скорочення об$
сягів збору та реалізації врожаю в цьому секторі влітку$
восени 2020 року та неможливість заготівлі плодово$
овочевої продукції на наступний сезон, що відтворюва$
тиме ситуацію дефіциту.

Також недостатньо обгрунтованим є висновок про
те, що відсутність коштів у фермерів суттєво ускладнить
посівну кампанію, а це в свою чергу зменшить пропози$
цію сільськогосподарської продукції.

Натомість доречним є висновок про те, що
відсутність обігових коштів в сільгосптоваровиробників
негативно позначиться на супутній галузі — поставках
сільськогосподарської техніки. Натомість із тверджен$
ням про те, що в умовах карантинних заходів подаль$
ший розвиток отримають лізингові схеми купівлі$про$
дажу сільськогосподарської техніки складно погоди$
тись, і це підтверджується наявною ситуацію на ринку
сільгосптехніки.

Більш доречним є припущення про те, що сільгосп$
товаровиробники в умовах зниження рівня доходів та
зменшення доступу до кредитних ресурсів за прийнят$
ною ціною почнуть економити на дотриманні агротех$
нологій та оновлення парку сільгосптехніки та облад$
нання.

Цілком погоджуємось із твердженням авторів за$
значеного дослідження відносно того, що внаслідок гло$
бальної пандемії та обмежень, пов'язаних з нею, аграр$
ний бізнес стане ще більш значущим для української
економіки.

Автори консенсус$прогнозу "Україна: вплив
COVID$19 на економіку і суспільство" [4] зазначають,
що найбільш дієвими кроками для відновлення вироб$
ництв, які найбільше постраждали від запровадження
карантинних заходів, у постпандемічний період в Ук$
раїні, повинні стати запровадження податкових пільг на
період не менше двох років, підвищення рівня їх фінан$
сового забезпечення за рахунок державної фінансової
підтримки, а також відновлення державного замовлен$
ня на окремі товари.

Дослідники OECD у своїй праці "COVID$19 у краї$
нах Центральної Азії: наслідки та політичні заходи у
відповідь на загрози" [5] вказують на те, що для забез$
печення стійкого відновлення необхідно знизити рівень
економічної невизначеності. Попри існування глобаль$
них чинників ризику, впоратися з якими окремим дер$
жавам досить непросто, повинні вживатися заходи,
спрямовані на зниження витрат, пов'язаних з економіч$
ною невизначеністю — передусім у сфері торговельної
політики та спеціальних протекціоністських заходів.

Зазначається, що хоча більшість країн Центральної
Азії і ввели обмеження та заборони на експорт основ$
них видів сільськогосподарської продукції в період ка$
рантину в рамках забезпечення продовольчої безпеки,
ці заходи повинні бути скасовані. Це необхідно для за$
побігання руйнування структури регіональної торгівлі
та виробничо$збутових ланцюжків.

У дослідженні відмічається, що подальші протек$
ціоністські заходи можуть виявитися непродуктивними,
оскільки вони призведуть до додаткових витрат для ком$
паній і споживачів, що погіршить перспективи віднов$
лення і збільшить потребу компаній і споживачів у до$
даткових обсягах державної підтримки. Тому необхід$
но відмовитись від політики запровадження нових та$
рифів або заходів щодо обмеження торгівлі, в тому числі
й сільськогосподарською продукцією.

Оцінка впливу карантинних заходів, пов'язаних із
COVID$19 на аграрний сектор економіки набуває особ$
ливого значення для України як для країни із сировин$
ною моделлю економіки, для якої галузь сільського гос$
подарства має вагоме значення.

У зв'язку з цим, метою даного дослідження є опра$
цювання методологічних засад оцінювання впливу ка$
рантинних заходів, пов'язаних з COVID$19, на функ$
ціонування аграрного сектору економіки.

Реалізація поставленої мети відбувається через си$
стематизацію форм та напрямів впливу карантинних
заходів як безпосередньо на функціонування аграрно$
го сектору економіки, так і на фінансову системи дер$
жави. Адже остання включає в себе систему фінансо$
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вих регуляторів, за рахунок яких здійснюється вплив на
економічні процеси загалом та в галузі сільського гос$
подарства зокрема. Від ефективності застосування та$
ких регуляторів залежать темпи розвитку аграрної га$
лузі економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою складовою даного дослідження є оцінка

впливу карантинних заходів, пов'язаних із поширенням
COVID$19, на фінансову систему країни — передусім
на її монетарну та фіскальну складові.

Вплив карантинних заходів, пов'язаних із поширен$
ням COVID$19, на фінансову складову аграрної еконо$
міки доцільно досліджувати за такими ключовими бло$
ками:

— фінансове забезпечення — можливість генеруван$
ня доходів в обсягах, необхідних для покриття потреби
у фінансових ресурсах за рахунок внутрішніх джерел, а
також можливість їх залучення на фінансових ринках
для фінансування операційної та інвестиційної діяль$
ності;

— кредитне забезпечення — можливість залучення
позикових (кредитних) ресурсів на прийнятних умовах
(за термінами та вартістю);

— державна фінансова підтримка — можливість
поліпшення рівня фінансового забезпечення за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів;

— податкове регулювання — рівень фінансування
суб'єктами агропро$мислового виробництва потреб роз$
витку територіальних громад та держави;

— страховий захист — зміна доступності страхово$
го забезпечення;

— соціальні трансферти — зміна обсягів соціальних
виплат у зв'язку зі змінами в трудовій зайнятості та рівні
доходів сільського населення.

У рамках сформованих ключових блоків будуть до$
сліджуватись форми та напрями впливу карантинних
заходів та визначатись основні індикатори оцінювання
такого впливу.

Блок 1. Фінансового забезпечення сільгосптоваро$
виробників

У рамках дослідження даного блоку доцільно опра$
цювати вплив карантинних заходів на такі ключові еко$
номічні показники:

1.1. рівень доходів сільгосптоваровиробників — при$
чому відповідна оцінка повинна проводитись у розрізі
окремих їх груп, оскільки в залежності від категорії
сільгосптороваробників відповідний вплив може суттє$
во відрізнятись.

1.2. рівень рентабельності сільгоспдіяльності — як
похідна від попереднього показника, що визначає мож$
ливості для генерування необхідного обсягу прибутку
як основного джерела самофінансування.

1.3. Збільшення рівня витрат сільгосптоваровироб$
ників — як наслідок ускладнення їх матеріально$тех$
нічного забезпечення у зв'язку із запровадженням ка$
рантинних заходів.

1.4. Збільшення трансакційних витрат, пов'язаних із
залученням фінансових ресурсів сільгосптоваровироб$
никами на фінансових ринках.

Характеристика показників Блоку 1.
1.1. Рівень доходів сільгосптоваровиробників є по$

хідною від обсягу реалізації сільгосппродукції та рівня
цін на неї.

Вплив карантинних заходів на обсяг реалізації
сільгосппродукції залежить насамперед від спрямова$
ності відповідної продукції — постачання на зовнішні
ринки (експорт) чи постачання на внутрішній ринок
(внутрішнє споживання).

Він визначається станом відповідних ринків, тобто
наскільки пандемія COVID$19 вплинула на їх ємність та
зниження купівельної спроможності населення, також
вжитих відповідними урядами заходів щодо підтримки
їх доходів.

З огляду на наявне розшарування сільгосптоваро$
виробників з огляду на спрямованість виробленої ними
продукції, наслідки впливу карантинних заходів можуть
суттєво відрізнятись у залежності від їх приналежності
до тієї чи іншої категорії.

Слід взяти до уваги те, що в Україні сформувалась
досить специфічна структура аграрного виробництва,
відповідно до якої:

— більшість сільгосппідприємств, передусім великі
(зокрема агроструктури, що входять до складу агрохол$
дингів) та середні підприємства орієнтовані на вироб$
ництво експортноорієнтованої сільгосппродукції (со$
няшник, пшениця, кукурудза, м'ясо птиці тощо);

— малі сільгосптоваровиробники, передусім неве$
ликі фермерські господарства орієнтуються на вироб$
ництво нішевих видів сільгосппродукції (призначених
для виробництва круп, а також ягоди, фрукти, овочі (в
тому числі зелень), які призначені для задоволення по$
треб внутрішнього ринку.

Відповідно, рівень доходів сільгосппідприємств в
умовах пандемії визначається станом зовнішніх ринків
— насамперед тих, де представлена вітчизняна аграрна
продукція.

Натомість рівень доходів дрібних сільгосптоварови$
робників визначається платоспроможністю вітчизняних
покупців та рівнем їх державної фінансової підтримки.

Методологією дослідження передбачається уза$
гальнення:

— стану зовнішніх ринків продовольчих ринків, на
які активно постачається вітчизняна сільгосппродукція;

— стану внутрішніх продовольчих ринків та оцінка
зміна рівня купівельної спроможності покупців у розрізі
окремих ринків.

У якості індикаторів впливу карантинних факторів
по даному блоку будуть застосовуватись такі:

— зміна обсягів постачання сільгосппродукції на
зовнішні ринки;

— зміна структури доходів сільгосптоваровироб$
ників, зумовленої впливом карантинних заходів;

— зміна географії поставок;
— розрахункові показники зміни доходності сіль$

госпвиробництва;
— зміна цін на основні матеріально$технічні ресур$

си, що використовуються для сільгоспвиробництва.
Також використовуватиметься анкетування для

оцінки впливу даного блоку на зміну доходності сільгос$
пвиробництва.

Невід'ємною складовою даного блоку є оцінка за$
ходів держави щодо підтримання купівельної спромож$
ності населення. Продукти харчування належать до то$
варів першої необхідності, які, за наявності відповідно$
го рівня доходів, придбаються насамперед.

Підтримуючи рівень доходів осіб, які втратили по$
стійне джерело доходів внаслідок застосування каран$
тинних заходів, держава фактично в непрямий спосіб
фінансує виробників продовольчих товарів та рітей$
лерів, а через них — і сільгосптоваровиробників (як
власних, так і зарубіжних).

У цьому контексті необхідно оцінити ефективність
заходів щодо підтримки рівня доходів осіб, які втрати$
ли постійне джерело їх отримання. Причому такі захо$
ди можуть передбачати, як прямі бюджетні виплати, так
і виплати, що здійснюються за рахунок Фонду зайня$
тості.

Індикаторами цього напряму дослідження виступа$
тимуть:

— обсяги бюджетних та позабюджетних виплат осо$
бам, що втратили джерело доходів у зв'язку із панде$
мією корона вірусу;

— частка коштів державної підтримки в сукупних
ресурсах домогосподарств, що зазнали впливу каран$
тинних заходів;

— зміна обсягів реалізації продуктів харчування за
всіма каналами постачання.
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1.2. Рівень рентабельності визначає можливості
сільгосптоваровиробників щодо забезпечення потреби
у фінансових ресурсах за рахунок внутрішніх ресурсів.

Генерування доходу ще не означає наявності при$
бутку, причому саме останній дозволяє формувати
фінансовий ресурс для самофінансування сільгосптова$
ровиробників.

У якості індикаторів впливу карантинних факторів
по цьому блоку будуть застосовуватись такі:

— зміна рівня рентабельності діяльності — в розрізі
окремих категорій сільгосптоваровиробників (загалом
та по окремих видах продукції);

— факторний аналіз зміни рентабельності діяль$
ності сільгосптоваровиробників;

— оцінка впливу карантинних заходів на зміну рен$
табельності виробництва окремих видів сільгосппро$
дукції.

1.3. Збільшення рівня витрат сільгосптоваровироб$
ників.

У зв'язку із запровадженням карантинних заходів
виникають ускладнення з матеріально$технічних забез$
печенням, у тому числі й сільгосптоваровиробників.

Крім того, необхідність дотримання проти епідемі$
ологічних заходів зумовлює підвищення витрат, пов'я$
заних зі збутом продукції — особливо, коли йде мова
про поставки продуктів харчування.

У якості індикаторів впливу карантинних факторів
по даному блоку будуть застосовуватись такі:

— зміна рівня матеріально$технічного забезпечен$
ня сільськогосподарського виробництва;

— зміна рівня цін на матеріально$технічні ресурси
для сільського господарства;

— зміна рівня витрат, пов'язаних зі збутом сільгос$
ппродукції та продуктів її переробки;

— факторний аналіз зміни рівня витрат на вироб$
ництво сільгосппродукції у зв'язку із запровадженням
карантинних заходів.

1.4. Збільшення трансакційних витрат, пов'язаних із
залученням фінансових ресурсів сільгосптоваровироб$
никами.

Частина сільгосптоваровиробників, передусім вер$
тикально інтегрованих аграрних структур — залучають
фінансові ресурси ззовні, через інструменти власного
капіталу (IPO, SPO).

У такому випадку, вони є залежними від стану відпо$
відних фінансових ринків, на яких можна залучити не$
обхідні фінансові ресурси ззовні для фінансування по$
треб власного розвитку.

З огляду на наявність карантинних заходів, загаль$
ний обсяг фінансових ресурсів, які обертаються на
відповідних фінансових ринках, повинен зменшиться.
Це автоматично здорожує вартість таких фінансових
ресурсів (залучених через інструменти власного капі$
талу).

Крім того, у зв'язку із пандемією COVID$19, зрос$
тає рівень фінансових ризиків, пов'язаних із інвестуван$
ням шляхом використання подібних фінансових інстру$
ментів — передусім через зростання ризиків, пов'яза$
них із діяльністю емітента корпоративних прав.

Як наслідок, нові залучення капіталу для сільгосп$
товаровиробників стають більш дорожчими, ніж ті, що
залучались ними до пандемії COVID$19.

Також варто звернути увагу на те, що в умовах ка$
рантинних заходів та погіршення ситуації на фінансо$
вих ринках інвестори можуть не лише зменшити обсяги
інвестиційної активності, а в відмовитись від вже
здійснених інвестицій.

У такому випадку на ринок будуть спрямовані прид$
бані раніше інструменти власного капіталі, що може
призвести до їх знецінення.

Для упередження таких негативних наслідків
сільгосппідприємствам доведеться викуповувати їх з
метою забезпечення їх ліквідності та збереження по$
точної ринкової вартості.

У якості індикаторів впливу карантинних факторів
по цьому блоку будуть застосовуватись такі:

— динаміка ринкових курсів акцій українських аг$
рарних компаній на європейських фондових ринках;

— зміна обсягів залучення фінансових ресурсів
сільгосппідприємствами за рахунок використання
інструментів власного капіталу;

— наявність випадків викуповування сільгосппід$
приємствами власних акцій або дострокового погашен$
ня фінансових зобов'язань внаслідок зміни настроїв
інвеститорів.

Блок 2. Кредитне забезпечення сільгосптоварови$
робників

У процесі опрацювання даного блоку буде визначе$
но вплив карантинних заходів на зміну рівня кредитно$
го забезпечення сільгосптоваровиробників.

Сільськогосподарське виробництво в силу своєї спе$
цифіки (передусім сезонності) є неможливим без залу$
чення кредитних ресурсів.

В умовах пандемії вартість кредитного ресурсу зро$
стає, оскільки відбувається "ефект заміщення". Останній
має місце тоді, коли держава, яка потребує суттєвих
фінансових ресурсів для здійснення заходів з мінімізації
негативних наслідків обмежувальних заходів, "витісняє"
представників реального сектору економіки — зокре$
ма аграрного — із кредитного ринку.

Це відбувається тоді, коли держава виходить із про$
позицією ОВДП із привабливою доходністю, а банки,
замість того, щоб кредитувати підприємства, переоріє$
нтовуються на придбання ОВДП. Суттєво зменшуючи
свої кредитні можливості. Оскільки держава є першо$
класним позичальником, а ставки по ОВДФ є досить
привабливими, логіка банків є досить прогнозованою.

Крім того, від придбання державних ОВДП банки
отримують й інші переваги, зокрема можливість отриман$
ня рефінансування НБУ під заставу державних ОВДП,

Держава вимушена вдаватись до таких операцій з
огляду на таке:

— з одного боку, обсяг податкових надходжень в
умовах карантинних заходів суттєво знижується — гос$
подарська активність знижується, значна частина плат$
ників припиняє діяльність, іншій частині платників не$
обхідно списати або, як мінімум, відтермінувати сплату
податкових зобов'язань.

— з іншого боку, зростає необхідність державної
підтримки економіки — зокрема, здійснення виплат по
безробіттю, інших форм компенсації фізичним особам
втрачених доходів внаслідок звільнення або переведен$
ня на неповну зайнятість, а також стимулювання роз$
витку ключових секторів економіки — зокрема, дорож$
нього будівництва тощо.

Відповідно, держава вимушена виходити на кредит$
ний ринок з метою залучення значних обсягів додатко$
вих фінансових ресурсів — інакше наслідки для еконо$
міки можуть бути катастрофічними.

Проте збільшення присутності держави на кредит$
ному ринку суттєво впливає на кредитні можливості
банків та, відповідно, на вартість кредитних ресурсів для
сільгосппідприємств.

З огляду на те, що сільгосппідприємства традицій$
но характеризуються підвищеним рівнем ризиковості
діяльності, без фінансової підтримки держави залучен$
ня кредитних ресурсів для більшості сільгосппід$
приємств є недоступним.

У якості індикаторів впливу карантинних факторів
по даному блоку будуть застосовуватись такі:

— динаміка обсягів залучення кредитних ресурсів
сільгосптоваровиробниками — в розрізі окремих їх груп;

— зміна вартості кредитних ресурсів для сільгосп$
товаровиробників;

— динаміка обсягів державної фінансової підтрим$
ки шляхом здешевлення кредитних ресурсів для під$
приємств АПК — як у рамках відповідної програми бюд$
жетної підтримки, так і за рахунок інших напрямів;
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— частка вартості кредитних ресурсів, наданих
сільгосптоваровиробникам, здешевленої за рахунок
ресурсів державної фінансової підтримки;

— обсяги кредитів, залучених сільгосптоваровироб$
никами з використанням тих чи інших форм державної
фінансової підтримки;

— структура залучення кредитних ресурсів сільгос$
птоваровиробниками (в розрізі галузей та категорій
сільгосптоваровиробників).

Блок 3. Державна фінансова підтримка розвитку
агропромислового виробництва

Фінансова стабільність аграрного підприємства яв$
ляється гарантією продовольчої безпеки країни та ос$
новою експортного потенціалу для сільськогосподарсь$
кого виробника, тому держава повинна тримати курс на
створення умов для розвитку галузі, впровадження пе$
реробки, нових видів аграрного бізнесу, захисту фер$
мерів та реформування галузі [6, с. 110].

В умовах посилення кризових явищ в економіці —
що характерно для періоду запровадження карантин$
них заходів, пов'язаних із пандемією COVID$19 — важ$
лива роль відводиться заходам державного фінансово$
го регулювання, а саме: наданню державної фінансової
підтримки розвитку агропромислового виробництва.

Для аграрного сектору економіки України характер$
ний досить низький рівень державної фінансової
підтримки за рахунок застосування інструментів бюд$
жетного фінансування. Це є наслідком політики дер$
жавної фінансової підтримки, що сформувалась ще на$
прикінці 90$х років минулого століття, тобто понад
двадцять років по тому.

Відповідно до сформованої на той час моделі дер$
жавної фінансової підтримки розвитку аграрного сек$
тора економіки, ключова роль відводилась податковим
преференціям, а не прямому бюджетному фінансуван$
ню, як це прийнято в європейській практиці.

Після часткового демонтажу сформованої понад
двадцять років по тому моделі державної фінансової
підтримки розвитку сільського господарства, зна$
чимість бюджетного фінансування як форми держав$
ної фінансової підтримки розвитку аграрного сектора
економіки суттєво не зросла.

Це, з одного боку, дещо обмежує перспективи роз$
витку аграрної галузі в Україні, а з іншого — суттєво змен$
шує негативний вплив карантинних заходів на сектор в
умовах, коли державні фінансові ресурси є обмеженими.

Форми впливу карантинних заходів на аграрний сек$
тор економіки, представлені в цьому блоці, можуть бути
оцінені за такими показниками — індикаторами:

— динаміка обсягів державної фінансової підтрим$
ки розвитку аграрного сектора економіки — загалом та
в розрізі окремих категорій сільгосптоваровиробників;

— зміна частки видатків, що спрямовуються на
підтримку аграрного сектору економіки, в загальних
обсягах бюджетних видатків;

— зміна структури державної фінансової підтрим$
ки розвитку аграрного сектора економіки;

— зміна частки представників малого аграрного
бізнесу у загальних обсягах державної фінансової
підтримки розвитку сільського господарства.

Блок 4. Податкове регулювання
Як показує світовий досвід, застосування податко$

вих важелів стимулювання розвитку агропромислово$
го виробництва є досить дієвим і використовується прак$
тично всіма країнами в умовах пандемії COVID$19.

З одного боку, в умовах запровадження карантин$
них заходів можуть зменшуватись обсяги податкових
надходжень — передусім до бюджетів територіальних
громад. Внаслідок цього фінансові можливості муніци$
палітетів зменшаться, що негативно позначиться, зок$
рема, на розвитку сільських територій та рівні соціаль$
них послуг для сільського населення.

З іншого боку, з огляду на те, що податки є елемен$
том витрат, зменшення податкових виплат може зумо$

вити зниження вартості сільськогосподарської про$
дукції, що позитивно позначиться на рівні її цінової
доступності для населення.

Система оподаткування, що застосовується у
сільському господарстві України, є певною мірою уні$
кальною, оскільки передбачає застосування спеціально$
го режиму оподаткування доходів. Відповідно до ньо$
го, сума податкових зобов'язань не залежить від вели$
чини одержуваних доходів та прибутків і є фіксованою
з гектара використовуваних угідь.

Це суттєво зменшує вплив карантинних заходів на
обсяг податкових платежів, що сплачуються сільгосп$
товаровиробниками.

Варто звернути увагу й те, що значна частина сільгосп$
товаровиробників — насамперед, представників мікро$ та
дрібного аграрного бізнесу — фактично уникає сплати
податків внаслідок використання наявних податкових пре$
ференцій та неузгодженості механізмів оподаткування.

З огляду на це, вплив карантинних заходів на подат$
кові відносини у сільському господарстві буде суттєво
менш відчутним, ніж в європейських країнах.

Форми впливу карантинних заходів на аграрний сек$
тор економіки, представлені в цьому блоці, можуть бути
оцінені за наступними показниками — індикаторами:

— зміна обсягу податкових платежів, сплачених
сільгосптоваровиробниками — загалом та в розрізі
окремих їх категорій;

— зміна структури податкових платежів, сплачених
сільгосптоваровиробниками;

— обсяг наданих сільгосптоваровиробникам подат$
кових преференцій;

— динаміка податкового боргу сільгосптоваровироб$
ників та його структура в розрізі видів обов'язкових пла$
тежів та окремих категорій сільгосптоваровиробників;

— динаміка бюджетної заборгованості перед
сільгосптоваровиробниками внаслідок несвоєчасного
повернення надмірно сплачених сум податків — пере$
дусім податку на додану вартість.

Блок 5. Страховий захист
Страхування, як і кредитування, є невід'ємним еле$

ментом фінансового механізму функціонування аграр$
ного сектора економіки.

Дія природніх факторів у сільському господарстві є
чи не найбільш відчутною — це вимагає формування
належного страхового забезпечення діяльності
суб'єктів господарювання.

Наявність належного рівня страхового захисту
здатна у короткостроковому періоді покрити негативні
наслідки реалізації страхових ризиків — у тому числі й
недотримання доходів внаслідок запровадження каран$
тинних заходів.

Проте у разі довготривалого застосування каран$
тинних заходів страхування не здатне компенсувати
суб'єктам господарювання втрачених доходів.

Пандемія COVID$19 негативно вплинула на обсяги
доступних фінансових ресурсів на фінансових ринках,
обмеживши й можливості страхування.

Водночас рівень страхового забезпечення сільськогос$
подарських товаровиробників в Україні все перебуває на
суттєво нижчому рівні, ніж в європейських країнах.

Відповідно, вплив карантинних заходів буде менш
відчутним, ніж у країнах з розвиненим ринком сільсько$
господарського страхуванням.

Також необхідно враховувати, що можливості
сільгосптоваровиробників щодо збільшення рівня стра$
хового забезпечення в умовах дії карантинних заходів
можуть бути дещо обмеженими — з огляду на втрату
частини доходів.

Форми впливу карантинних заходів на аграрний сек$
тор економіки, представлені в цьому блоці, можуть бути
оцінені за такими показниками — індикаторами:

— динаміка застрахованих площ сільгоспугідь та
поголів'я сільгосптварин — у розрізі видів страхування
та категорій сільгосптоваровиробників;
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— частка договорів страхування, оформлених із дер$
жавною фінансовою підтримкою;

— частка державної фінансової підтримки у загаль$
них обсягах сплачених страхових премій.

ВИСНОВКИ
Сільське господарство може ефективно розвивати$

ся за умов пропорційності і збалансованості викорис$
тання наявного та потенційного обсягу фінансових ре$
сурсів, що забезпечують фінансовий потенціал і відігра$
ють визначну роль у сталому функціонуванні аграрної
галузі. Водночас динамічність ринкового середовища
практично завжди обумовлює зміну умов фінансуван$
ня сільського господарства [7, с. 121]. Карантинні захо$
ди, пов'язані з пандемією COVID$19, не лише змінили
умови фінансування аграрної галузі, але обмежили
можливості використання доступних фінансових ре$
сурсів суб'єктами господарювання. Відтак з метою роз$
роблення ефективних механізмів фінансової підтрим$
ки аграріїв виникла потреба вивчити і оцінити їх фінан$
си у розрізі таких елементів: фінансове забезпечення,
кредитне забезпечення, державна фінансова підтрим$
ка, податкове регулювання, страховий захист, соціальні
трансферти. Встановлення пропорційності всіх еле$
ментів фінансових відносин в аграрної галузі, можли$
востей їх використання в умовах дії карантинних за$
ходів, дозволить розробити ефективні механізми
підтримки сільськогосподарських виробників.

Запропоновані в цьому дослідженні методологічні
підходи до оцінювання впливу карантинних заходів,
пов'язаних з COVID$19, на фінансову складову аграр$
ного сектору економіки дозволяють виявити ризики
зниження фінансового потенціалу сільськогосподарсь$
ких виробників та обгрунтувати стратегічні напрямки
посилення їх фінансової безпеки.

Оскільки діяльність сільськогосподарських під$
приємств є досить ризиковою, а її результати залежать
від цілого ряду зовнішніх нерегульованих факторів, до$
цільно здійснювати прогнозування показників форму$
вання та використання фінансових ресурсів і їх прибут$
ковості за методом імітаційного моделювання [8, с. 129].
Визначений у статті перелік індикаторів$показників для
глибокої оцінки кожного блоку фінансової складової
аграрної економіки дає змогу всебічно підійти до моде$
лювання сценаріїв розвитку фінансового забезпечення
аграрних підприємств в умовах дії карантинних заходів.
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MODERN EDUCATIONAL MIGRATION AND UKRAINE

Визначено умови розвитку сучасної освітньої міграції із урахуванням реалій вдосконалення інфор@

маційно@комунікаційних технологій. Проаналізовано динаміку кількості освітніх мігрантів та умови на@

дання освітніх послуг із окресленням особливостей здобуття освітньо@кваліфікаційних рівнів. Висвітле@

но специфіка розвитку дистанційної освіти в умовах поширення пандемії COVID@19. Визначено перспек@

тиви розвитку зовнішньої освітньої міграції в умовах поглиблення глобалізаційних процесів та зростан@

ня вимог до професійної підготовки кваліфікованих працівників. Окреслено загрози національній без@

пеці держави, пов'язані із зростанням темпів зовнішньої освітньої міграції. Визначено виклики вітчизня@

ної вищої школи, обумовлені обмеженням підтримки з боку держави, а також загостренням конкуренції

у сфері надання освітніх послуг в умовах поглиблення процесу євроінтеграції.

The conditions for the development of modern educational migration are determined, considering the realities

of improving information and communication technologies. The dynamics of the number of educational migrants

and the conditions of providing educational services outline the peculiarities of obtaining academic and

qualification levels are analyzed. The specifics of the development of distance education in the context of the

spread of the COVID@19 pandemic are highlighted. Prospects for the growth of external educational migration

in the context of deepening globalization processes and increasing requirements for professional training of

skilled workers are identified. Threats to the national security of the state related to the growth of external

educational migration are outlined.

The growing scale of external educational migration has created several threats for Ukraine, the elimination

of which requires active state intervention. First of all, it is a question of the formation of a steady trend on

prospects of training outside of Ukraine, mainly for further employment in the territory of the European Union.

This contributes to the other "brain drain" and significantly complicates innovative technologies due to the lack

of relevant specialists in specific industries. Another threat is the growing uncertainty of young people in

opportunities for self@realization in Ukraine. The reason for this is both relatively low wages and disregard for

the interests and needs of young workers. At the same time, the loss of competitive positions in Ukrainian

universities is most observed in terms of master's studies, i.e. it concerns the training of specialists with higher

qualifications than those taught in the framework of bachelor's degree training. Thus, Ukraine is gradually

becoming a source of educational migrants for the EU, spending its funds to train a specific category of

professionals who later receive special professional knowledge abroad. Educational migration is one of the factors

that also causes a further increase in the scale of external labour migration, as it is one of the essential means of

employment outside Ukraine. The growing rate of outward educational migration hurts civic identity, with a

considerable share of those who do not feel any responsibility for the state's future. The lack of proper state
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поява та розвиток освітньої міграції пов'язані із

бажанням підвищити рівень освіти працівників задля
подальшого більш перспективного працевлаштування,
реалізацією державних програм отримання чи підви$
щення кваліфікації задля втілення у життя інновацій$
них проєктів, а також із прагненням змінити місце про$
живання.

В умовах глобалізації освітня міграція постала не$
від'ємною складовою інтеграції освіти та виробництва
переважно в інтересах провідних країн.

Тривалий час під освітньою міграцією розуміли те$
риторіальне переміщення людини за межі населеного
пункту, регіону або країни з метою здобуття освіти,
підвищення кваліфікації, реалізації спільних наукових
або науково$дослідних проєктів.

Проте сучасний розвиток інформаційно$комуніка$
ційних технологій (ІКТ) вніс певні корективи у органі$
зацію освітнього процесу. Прогрес у розвитку ІКТ за$
безпечив людям можливість здійснювати аналіз, коор$
динувати працю та забезпечувати взаємодію у спосіб,
який видавався неможливим раніше [17]. Процес нако$
пичення, обробки та передачі інформації за допомогою
комп'ютерів, підключених до мережі INTERNET, зро$
бив можливим дистанційне отримання освіти. Сучасні
технології візуалізації інформації та швидкість передачі
даних, яка зробила можливою організацію відео$уроків,
а також розширені можливості зберігання потрібних
даних та пошуку інформації за ключовими словами за$
безпечили можливість суттєво підвищити рівень дистан$
ційного викладання. Тому в сучасних умовах, розрізня$
ючи зовнішню та внутрішню освітню міграцію, варто
звернути увагу й на так звану "дистанційну освітню
міграцію". Дистанційна освітня міграція являє собою
процес отримання необхідних знань, набуття бажаних
умінь та навичок без переміщення із місця постійного
проживання за допомогою он$лайн занять, організова$
них із використанням комп'ютерної техніки, мобільних
пристроїв тощо. Таким чином, критерієм для "внутріш$
ньої" та "зовнішньої" освітньої міграції може бути не
лише фізичне переміщення з метою навчання, а й ви$
ключно визначення місця, де розташована установа, яка
забезпечує надання освітніх послуг, чи навіть окремі
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особи, які успішно забезпечують передачу знань. Роз$
виток технологій навчання робить можливим поєднан$
ня зусиль викладачів із різних країн. Це дозволяє виок$
ремити умовну "змішану" освітню міграцію, коли час$
тина навчальних дисциплін викладається спеціалістами
із країни, де проживає той, хто навчається, а інші пред$
мети — зарубіжними викладачами. У сучасних умовах
навіть необов'язковою стає відповідна сертифікація
освітньої діяльності, а головним визначається наявність
у викладача потрібних знань та налагодження відповід$
ного зв'язку із тими, хто таких знань потребує.

Багатоаспектність сучасної освітньої міграції потре$
бує спеціалізованих наукових пошуків, які б дозволили
оцінити масштаби перспективного ринку надання відпо$
відних освітніх послуг та розвиток форм організації на$
вчання та перевірки знань із видачею документів, які
підтверджують певну кваліфікацію.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі аспекти обраної теми дослідження представ$

лені у працях О. Гринькевич [2], Е. Лібанової [5], О. Ма$
линовської [6], В. Філатова, Я. Ромашової [14], Л. Семів
[8; 9] тощо.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є визначення основних чинників

впливу на освітню міграцію та перспектив її розвитку в
умовах прискорення прогресу інформаційно$комуніка$
ційних технологій.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
У роботі використані матеріали соціологічних до$

сліджень, а також дані окремих організацій, пов'язані
із забезпеченням дистанційної освіти із використанням
мережі INTERNET. Для забезпечення належного рівня
верифікації висновків використаний SWOT$аналіз, кри$
тичний дискурс$аналіз, метод аналізу ієрархій та куль$
турологічний метод наукового пошуку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Впродовж останніх років склалася ситуація, яка
обумовила суттєве зростання популярності зовнішньої
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освітньої міграції серед української молоді. Цьому
сприяла тривала практика великих фінансово$промис$
лових груп в Україні мінімізувати заробітну плату
більшості працівників. Проблемою залишалися й обме$
жені можливості для самореалізації та невідповідність
значної частини вітчизняних та зарубіжних освітніх
програм, що ускладнювало процес працевлаштування
поза межами України. У таких умовах поступово фор$
мувався тренд на перспективність роботи поза межами
України. І якщо попервах таку роботу розглядали як
тимчасову із вкладенням зароблених коштів в Україні,
то поступово виїзд для працевлаштування поза межа$
ми держави став пріоритетним для майже третини пра$
цездатного населення [12, с. 495].

Сформована на початку 2000$х років завдяки актив$
ному впливу мас$медіа схильність значної частини гро$
мадян, особливо молодих людей, до споживання мате$
ріальних благ "тут і зараз" зумовлювала прагнення пра$
цівників шукати порівняно високооплачувану роботу
поза межами України. Сплата в Україні ЄСВ не сприй$
малася як гарантія отримання у майбутньому гідної
пенсії, низький рівень оплати праці не відповідав сфор$
мованим у суспільстві стандартам споживання. Такі
стандарти під впливом переважно телевізійних розва$
жальних шоу та передач, присвячених висвітленню жит$
тя у інших країнах світу, поступово зростали. Приско$
ренню зростанню стандартів споживання сприяла й ме$
режа ІНТЕРНЕТ, де стала доступною різноманітна
інформація не лише про умови життя та праці за кордо$
ном, а й про особливості організації подорожей та пра$
цевлаштування.

Найбільшою питома вага тих, хто прагнув виїхати
для роботи поза межі України, була саме серед моло$
дих людей. Для молоді отримання освіти за кордоном
поступово ставало все більш пріоритетним [12, с. 493—
494]. І важливо, що освітянський процес в Україні сприй$
мався багатьма як "отримання диплома", а навчання за
кордоном — саме як "оволодіння знаннями та набуття
потрібних вмінь і навичок". При тому вже у 2018 р. 54 %
опитаних знімали з себе будь$яку відповідальність за
стан справ в українському суспільстві, між віковими гру$
пами у відповідях на запитання "Яку особисту відпові$
дальність Ви несете за стан справ в цілому в Україні?"
майже не було різниці. По 57 % так відповіли на за$
питання особи молодші за 29 років і особи старші за
55 років. А люди середнього покоління — 54 % [16,
с. 408].

Аналітичний центр компанії з міжнародного працев$
лаштування Gremi Personal з посиланням на досліджен$
ня Національного банку Польщі заявив про те, що на$
строї українських мігрантів у Польщі демонстрували
стійку тенденцію до асиміляції, оскільки вже у 2015 р.
переважна більшість українських мігрантів (80%) пла$
нували працювати хоча б протягом року. У 2020 році
більшість (52%) з них вже планували залишитися на
термін більше 3 років. А кожен третій (31%) українець,
який працював у Польщі, вже мав плани щодо асиміляції:
отримання дозволу на постійне проживання/громадян$
ство, перевезення сім'ї, придбання нерухомості або
відкриття бізнесу [13]. А згідно із опитуванням Research
& Branding Group виїхати без повернення додому у 2020 р.
вже планували 1,3 млн українців за загального потенц$
іалу української міграції у 5 млн осіб [4].

Орієнтація на модель економіки з дешевою робочою
силою, трактування низьких зарплат як головної кон$
курентної переваги України зберігалися упродовж три$
валого періоду, а тому вплив низьких зарплат на моти$
вацію трудових мігрантів залишається постійним. Про$
те за останні роки суттєво змінилися умови працевлаш$
тування за кордоном [5, с. 14]. Польща та Чехія, які по$
терпали від нестачі працівників через їх відплив до
Німеччини та інших країн, суттєво спростили умови
працевлаштування для трудових мігрантів. Подальше
спрощення умов для працевлаштування відбулося в умо$

вах поширення пандемії COVID$19, коли, наприклад,
польські роботодавці відчули різку нестачу працівників.
Якщо запровадження безвізового режиму із країнами
Європейського Союзу суттєво полегшило виїзд поза
межі України у пошуках роботи, то заходи країн ЄС,
вжиті на перешкоду поширенню коронавірусу, постали
суттєвою проблемою для багатьох роботодавців. Вод$
ночас і українська влада зробила спробу обмежити мож$
ливості для виїзду з держави з метою працевлаштуван$
ня за кордоном. У таких умовах частина іноземних ро$
ботодавців віддавала перевагу перенавчанню українсь$
ких трудових мігрантів за власний кошт задля збережен$
ня темпів виробництва. Проте очікувана вигода від ро$
боти за кордоном дозволяла долати більшість обме$
жень.

Вже на початку 2020 р. в умовах поширення пандемії
COVID$19 кількість громадян, які повернулися до Ук$
раїни залишалася суттєво меншою, аніж кількість тих,
хто регулярно перетинав кордон і хто раніше виїхав на
постійне місце проживання. Тобто гіпотеза про масове
повернення українських заробітчан з ЄС майже не сто$
сувалася сезонних працівників і лише частково пов'я$
зувалася із повними емігрантами. Порівняно ще менше
українських заробітчан повернулися з Російської Фе$
дерації для того, щоб удома перечекати пандемію [15].
Відмова від масового повернення зовнішніх трудових
мігрантів в Україну свідчила про суттєву зміну мотива$
ційних чинників зовнішньої трудової міграції. У таких
умовах кількість освітніх мігрантів з України постійно
зростала.

Якщо протягом 2000—2012 рр. кількість українсь$
ких студентів збільшилася до 37 тис., то вже у 2014 р.
вона сягнула майже 48 тис. За даними щорічного моні$
торингу кількості українських громадян, які навчають$
ся у закордонних університетах на денній формі навчан$
ня, що здійснюється аналітичним центром CEDOS, у
Польщі навчалося близько 15 тис., у Німеччині — 9 тис.,
у Росії — 6 тис., Канаді — 2 тис., Чехії — 2 тис., Італії —
1,9 тис., США — 1,5 тис., Іспанії — 1,4 тис., Франції —
1,3 тис., Великобританії — 1 тис. [10]. А у 2016 р. поза
межами України навчалися вже 66668 студентів, з яких
у Польщі — 22,8 тис., у інших європейських країнах $
24,5тис, у Росії — майже 7 тис., у Канаді, США та Авст$
ралії — більше 4,6 тис. [11].

Останнім часом найбільше активізували роботу на
української освітньому ринку переважно польські уні$
верситети, чиї зусилля вже спрямовані не лише на залу$
чення на навчання у магістратурі бакалаврів, а й на за$
безпечення навчання українських випускників шкіл у
польських університетах для отримання освітньо$ква$
ліфікаційного рівня "бакалавр". Привабливість німець$
ких університетів для студентів з України обумовлена
тим, що такі дипломи високо цінуються роботодавцями
країн ЄС та США. Крім того, законодавство Німеччини
дозволяє студентам влаштовуватися на роботу на рівних
із німцями умовах, мінімізуючи витрати на проживання
та навчання. Студенти також мають право влаштовува$
тися на оплачувану трудову практику за фахом [7, с. 33].

Популярність польських вишів в Україні обумовле$
на результатами потужної рекламної кампанії, спро$
щенням процедури вступу, коли навіть процедура по$
дачі документів не вимагає особистої присутності, а
здійснюється за допомогою он$лайн сервісів. Польські
заклади вищої освіти нерідко не вимагають знання
польської мови протягом першого року навчання, про$
понуючи вступати на відповідні мовні курси. І хоча на$
вчання у Польщі переважно є платним (окрім власників
"карти поляка"), але воно дозволяє працювати у цій
країні і забезпечує отримання диплома європейського
зразка, що полегшує працевлаштування у ЄС [1, с. 87].

На цьому фоні частина українських вишів посту$
пається у конкурентній боротьбі на ринку надання
інформаційних послуг. Внутрішні освітні мігранти на$
дають перевагу столичним вишам, а також провідним
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університетам, розміщеним у обласних центрах. Тим
більше, що державна політика керування внутрішніми
освітніми міграціями сприяє саме цьому, оскільки
більшість місць за державним замовленням надається
тим вузам, до яких виявилося найбільше заяв абі$
турієнтів, бажаючих вступити за результатами незалеж$
ного зовнішнього оцінювання.

В умовах пандемії COVID$19 набуло поширення на$
дання дистанційних освітніх послуг закладами вищої
школи. І якщо спочатку такі заходи вважалися переваж$
но непродуктивними, то з часом стало зрозуміло, що
організація дистанційного навчання має й певні перева$
ги. Такими перевагами стало різке скорочення витрат
на утримання чи оренду офісних приміщень, забезпе$
чення переміщень працівників для виконання певного
роду робіт, можливість різко прискорити обмін інфор$
мацією між викладачами та студентами тощо. Стало
можливим дистанційно готувати працівників, які пере$
бували поза межами держави, але планували виїхати у
пошуках роботи. Це сформувало умови для так званої
"віртуальної освітньої міграції". Її поширення дозволи$
ло персоніфікувати навчальний процес та адресність
оволодіння певними знаннями. Проте проблемою зали$
шалося оволодіння навичками, які потребували напра$
цювання послідовності певних фізичних дій та вмінь.
Організувати їх набуття дистанційно не вдавалося че$
рез або через відсутність спеціалізованих комп'ютерних
програм, або унаслідок принципової неможливості їх
створення. Це передусім стосується робітничих про$
фесій, оволодіння якими потребує навичок роботи з
спецінструментом.

Протягом останніх двох років в Україні також на$
було поширення дистанційне надання спеціалізованих
освітніх послуг окремими викладачами або приватни$
ми школами. Мова йде про різного роду онлайн індиві$
дуальні та групові заняття із цільовою аудиторією. Те$
матика таких занять визначається запитами на ринку
освітніх послуг. Переважно це навчання іноземної
мови або підготовка до складання різного роду іспитів.
Проте є й індивідуалізовані курси для студентів у
різних галузях знань, орієнтовані на набуття вузькоп$
рофесійних спеціалізованих навичок. Тут виділяють$
ся комп'ютерні курси та заняття для бухгалтерів. При
тому для багатьох студентів важливими є заняття,
організовані з метою підвищення рівня знань для скла$
дання вступних іспитів до магістратури. Запроваджен$
ня обов'язкового іспиту з іноземної мови суттєво спри$
яло популяризації подібного роду занять та консуль$
тацій.

Формування все більш потужного пулу онлайн за$
нять обумовлене також недостатністю рівня знань, які
забезпечує середня школа. Особливо це стосується
сільської місцевості. частина батьків змушена віддава$
ти перевагу індивідуальним он$лайн чи оф$лайн занят$
тям для підвищення рівня знань школярів, особливо у
випускних класах. Популярність дистанційного навчан$
ня частково обумовлена також і ситуацією, що склала$
ся після анексії Росією Криму і початку неоголошеної
війни на частині територій Донецької та Луганської об$
ластей.

У тимчасово непідконтрольних окремих районах До$
нецької та Луганської областей протягом 2020—2021 рр.
відбувалося запровадження навчальних програм та дру$
кованих засобів забезпечення навчального процесу, які
не були схвалені Міністерством освіти і науки України.
Великі зусилля докладалися для обмеження можливо$
стей випускників шкіл вступати до вишів на підконт$
рольній території. Водночас керівництво Російської
Федерації заявило про визнання дипломів, виданих ви$
пускникам "вузів" на тимчасово непідконтрольних Ук$
раїні територіях, а також про заохочення їх вступу до
вузів, розміщених на території Російської Федерації.

Це зумовило поширення дистанційних освітніх по$
слуг, оскільки на тимчасово непідконтрольних терито$

ріях належне викладання ряду навчальних дисциплін
суттєво ускладнене. У 2020 р. було спрощено умови
прийому осіб, які проживають на тимчасово окупова$
них територіях. Це дозволило вступникам з ОРДЛО не
складати ЗНО, а вступати лише за результатами дещо
спрощених іспитів з української мови, історії України
та профільного предмета. Унаслідок цього, за даними
Міносвіти, кількість вступників з непідконтрольних
територій зросла з 1008 у 2016 р. до 2026 у 2020 р. А у
2021 р. за ініціативи Міністерства з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій були започатковані
безкоштовні підготовчі курси для випускників з не$
підконтрольних територій [3]. Ці заходи дозволили за$
лучити певну кількість абітурієнтів, але не порушили
загрозливих тенденцій, що сформувалися на українсь$
кому ринку освітніх послуг унаслідок поширення зовн$
ішньої освітньої міграції.

ВИСНОВКИ
Зростання масштабів зовнішньої освітньої міграції

створило для України ряд загроз, усунення яких вима$
гає активного втручання держави. Передусім мова йде
про формування стійкого тренду на перспективність на$
вчання поза межами України переважно для подальшо$
го працевлаштування на території країн Європейсько$
го Союзу. Це сприяє подальшому "відпливу мізків" і сут$
тєво ускладнює використання на теренах держави інно$
ваційних технологій через брак відповідних спеціалістів
у певних галузях виробництва. Іншою загрозою постає
зростання непевності молоді у можливостях самореалі$
зації в Україні. Причиною цього залишається як по$
рівняно низька оплата праці, так і неувага до інтересів
та потреб молодих працівників. При тому втрата украї$
нськими вишами конкурентних позицій найбільше спо$
стерігається щодо навчання у магістратурі, тобто сто$
сується навчання спеціалістів із вищою кваліфікацією
аніж тих, кого навчають у рамках підготовки бакалаврів.
Таким чином, Україна поступово перетворюється на
джерело освітніх мігрантів для ЄС витрачаючи власні
кошти на підготовку певної категорії фахівців, які у
подальшому отримують спеціальні фахові знання за
кордоном. Освітня міграція виступає одним із чинників,
який також обумовлює подальше зростання масштабів
зовнішньої трудової міграції, оскільки виступає одним
із вагомих засобів працевлаштування поза межами Ук$
раїни. Зростаючі темпи зовнішньої освітньої міграції
негативно позначаються і на громадянській ідентичності
за величезної питомої ваги тих, хто не відчуває жодної
відповідальності за подальшу долю держави. Відсутність
належної державної підтримки українських вишів за$
грожує перетворити їх на джерело підготовки фахівців,
рівень кваліфікації яких масштабно не відповідає вимо$
гам часу. Зростання темпів зовнішньої освітньої міграції
свідчить про падіння престижу навчання у вітчизняних
вищих навчальних закладах. Наслідком може стати сут$
тєве скорочення кількості громадян, які отримали вищу
освіту у вітчизняних вузах. А це негативно позначиться
на патріотичному вихованні, що може бути критичним
в умовах продовження російської агресії на Донбасі та
зростанні впливу глобалізаційних чинників на розвиток
вітчизняної економіки із загрозою її перетворення на
сировинний придаток провідних країн світу.
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У статті здійснено аналіз складу, динаміки та резервів збільшення доходів домашніх господарств в

Україні.  Установлено, що домашні господарства є суб'єктами економічної діяльності, які пов'язані із ве@

денням домашнього господарства та переважно зі споживанням. Визначено, що поняття "домашні гос@

подарства" охоплює економічні процеси та об'єкти, котрі відбуваються у місцях постійного проживання

населення. Встановлено, що прибутки домогосподарств суттєво впливають на матеріальне становище

українських родин та мають вагоме значне в економічній системі країни. Установлено, що резерви зрос@

тання прибутків домашніх господарств повинні оптимізуватися за трьома напрямами: громадяни,

підприємство та держава. Запропоновано заходи сприяння підвищенню зростання офіційних прибутків

домашніх господарств та зміцненню економічної системи країни.

This article examines the economic analysis of the composition, dynamics and reserves of increasing

household incomes in Ukraine. The significant contribution of scientists to the development of theoretical and

methodological aspects of the problems of household income policy has been studied. It was found that with the

fall of gross domestic product, household consumption of services and goods may decrease to some extent. It

has been established that households are subjects of economic activity that are related to running a household,

ie mainly to consumption. It is defined that the concepts of households cover economic processes and objects

that occur where people and families live permanently. It is determined that the main sources of formation of

monetary resources of households are wages, income from entrepreneurship and self@employment, sales of

agricultural products, personal and household property, real estate, assistance, benefits, subsidies, pensions,

scholarships and other financial and non@financial income. It was found that household incomes significantly

affect the financial situation of Ukrainian families, as well as occupy a significant place in the economic system.

It is established that the reserves of household income growth should be optimized in three areas: the citizen, the

enterprise and the state. It was found that in order to attract and retain competent workers, form their loyalty to

the company and increase motivation, in addition to basic wages, bonuses, surcharges and allowances, the

employer must offer other benefits and incentives of an economic nature that are not directly related to

employment and responsibilities. It has been established that households, operating in an unstable market

environment, should take a prudent approach to economic decisions in order to neutralize the negative factors

of influence and provide a sufficient level of income to ensure a decent standard of living for their members. It is

established that the lack of appropriate state mechanisms for the transformation of household savings into

investment potential creates significant risks of loss of income from potentially capable domestic economic
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема зростання життєвого рівня населення та,

відповідно, підвищення споживчої активності домашніх
господарств є актуальною, різноплановою, і прямо по$
в'язана з виведенням вітчизняної економіки із кризо$
вого стану. Тому необхідно узагальнити проблеми та
труднощі в діяльності українських домашніх господар$
ствах, які зменшують потенційні можливості економі$
ки й темпи її розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розробку теоретико$методоло$

гічних аспектів проблем політики доходів домашніх
господарств зробили такі вчені: Ф. Кене, Т. Мальтус,
П. Самуельсон, О. Герасименко, О. Грішнова, Є. Ігна$
това, А. Калина, А. Колот, Є. Кузнецова, Є. Либанова,
М. Соколик, В. Новікова, С. Тютюнникова, Л. Черень$
ко, З. Ватаманюк, Т. Кізима, О. Кириленко, М. Корозін,
А. Крисоватий, А. Мороз, С. Панчишин, М. Савлук,
С. Юрій, Т. Смовженко, Н. Холод та інші [1—10].

Проте, попри вагомий унесок вчених у розвиток полі$
тики доходів домашніх господарств, подальшого дослід$
ження потребують доходи домашніх господарств як одна
з найважливіших сфер економіко$фінансової системи
України, дослідження якої, на жаль, не набули фунда$
ментального та системного характеру, що стимулює до
наукових пошуків у вирішенні зазначеної проблеми.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження особливостей форму$

вання, складу, тенденцій динаміки зміни та резервів
збільшення доходів домашніх господарств країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Домашні господарства є суб'єктами економічної діяль$
ності, які здійснюють ведення домашнього господарства
та переважно споживання товарів і послуг національної
економіки. Поняття "домашні господарства" охоплює еко$
номічні процеси та об'єкти, які відбуваються в місцях по$
стійного проживання населення.  У сучасних умовах роз$
витку економіки домашнє господарство є невід'ємним су$
б'єктом економічних відносин, що взаємодіє з державою,
установами та підприємствами. Домашні господарства є
важливим елементом економічної системи країни. З од$
ного боку, домашні господарства забезпечують ресурса$
ми економічний ринок через розміщення накопичених осо$
бистих грошових коштів. З іншого боку, вони є головним
споживачем економічних ресурсів: при нестачі власних
коштів для фінансування споживчих витрат та реалізації
економіко$фінансових проектів, вони вступають у еконо$
міко$фінансові відносини з посередниками економіко$
фінансової системи (кредитними спілками та банками
тощо). Купівля домашніми господарствами послуг та то$
варів означає здійснення ними споживчих витрат [7, с. 57].

За останні роки спостерігається зменшення якості й
рівня життя населення держави, зміни у соціальній струк$
турі суспільства через кількісне скорочення середнього кла$
су на фоні зростання соціального розшарування суспіль$
ства. Нині, у зв'язку з дешевою робочою силою, рівень оп$
лати праці в багатьох галузях господарювання, зокрема в
агропромисловому виробництві, неможливо назвати спра$
ведливим. Винагороди за працю і доходи за своїми розмі$
рами швидше відповідають соціальним виплатам, які без$
посередньо порушують норми соціальної справедливості.
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Головним критерієм визначення економічного ста$
ну домашніх господарств є рівень їх прибутків, на струк$
туру та динаміку  яких упливає ряд факторів, що харак$
теризують соціально$економічну та політичну ситуацію
у країні. Головними джерелами формування грошових
ресурсів домогосподарств є оплата праці, прибутки від
підприємницької діяльності та самозайнятості, прода$
жу аграрної продукції, особистого й домашнього май$
на, нерухомості, допомога, пільги, субсидії, пенсії, сти$
пендії та інші види фінансових та нефінансових доходів.

До джерел одержання прибутків домашнього гос$
подарства можна також віднести такі: виграші у лоте$
реї, спонсорську допомогу, страхові виплати, фінансові
позики, спадщину тощо. До особливого виду одержан$
ня прибутків домашнього господарства можна віднес$
ти "невидимий" дохід. Він передбачає витрати держави
на охорону здоров'я, освіту, пільги на товари та послу$
ги, якими користуються члени домашнього господар$
ства. Визначити вартість спожитих таким чином товарів
та послуг надзвичайно важко. Для домашнього госпо$
дарства використання таких послуг є значною еконо$
мією дохідної частини родинного бюджету та зростан$
ням фінансових ресурсів для інших потреб [6, с. 321].
Зазначені джерела формування прибутків домашніх гос$
подарств належать до легальних чи офіційних. Поряд
із ними також існують тіньові прибутки домогоспо$
дарств. Для залучення та утримання компетентних ро$
бітників, формування їхньої лояльності до підприємства
та посилення мотивації до праці, поряд з основною
оплатою праці, премій, доплат та надбавок, працедавець
має запропонувати також інші виплати та заохочення
економічного характеру, що безпосередньо не пов'язані
з виконанням трудових функцій та обов'язків.

Несприятливі умови ведення бізнесу мають негатив$
ний уплив на рівень доходів домашніх господарств у
формі прибутку та змішаного доходу. При цьому в умо$
вах глобалізації й поступового нівелювання бар'єрів зов$
нішньої торгівлі, формування найбільш сприятливих умов
для ведення бізнесу має розглядатись одним із важли$
вих пріоритетів економіко$фінансової політики країни.
Водночас інвестиційний та діловий клімат у державі сьо$
годні є одним з гірших серед європейських держав та ха$
рактеризується слабим захистом прав інвесторів, одним
з високих рівнів корупції та державного регулювання
фінансово$господарських відносин [10, с. 398].

На рівень прибутків домашніх господарств упливає
ряд об'єктивних та суб'єктивних чинників: рівень безро$
біття, стан економіки, інфляція, продуктивність праці,
складність й  умови праці, кваліфікація працівника тощо.
Одним із важливих чинників впливу на рівень прибутків
домогосподарств є нестабільний стан економічної ситу$
ації в державі, що прогресує через загострення політич$
ної ситуації та ведення бойових дій на Сході держави.
Отже, домашні господарства, функціонуючи в умовах
нестабільного ринкового середовища, мають зважено
підходити до прийняття економічних рішень з метою ней$
тралізації негативних чинників упливу й забезпечити до$
статній рівень прибутку для своїх членів [5, с. 144].

Досить корисним для стимулювання членів домашніх
господарств до трудової діяльності є досвід країн,  де го$
ловну роль у разі створення додаткових робочих місць
відіграє держава. Так, у Німеччині поряд з приватизацією
великих державних підприємств та відродженням
найбільш ефективно діючих середніх підприємств, феде$
ральний уряд та країни ЄС надають грошову підтримку
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для створення нових виробництв, які  у змозі компенсува$
ти частину втрачених робочих місць від структурної пере$
будови економіки. Значна грошова підтримка надається
насамперед тим, хто розпочинає власну справу, займаєть$
ся інвестиційно$інноваційними розробками тощо.

Ураховуючи передовий досвід держав Євросоюзу, дер$
жавне регулювання прибутків домашніх господарств нашої
країни повинно бути переорієнтовано з соціальних програм
по утриманню працездатної частини на їх самозабезпечен$
ня, залучення отримувачів допомоги в суспільне виробниц$
тво, професійну підготовку. Міжнародний досвід підтвер$
джує факт необхідності реалізації програм покращення
економічної грамотності домашніх господарств з метою
зростання їх прибутків та якості життя у цілому [4, с. 109].

Забезпечення більш високого рівня прибутків до$
машніх господарств є однією з головних функцій будь$
якої країни. Наша держава у цьому сенсі не є винятком,
оскільки задекларувала це у відповідних нормативно$
законодавчих документах та ратифікувала ряд світових
актів. Аналіз динаміки прибутків домашніх господарств
показує, що останнім часом номінальні прибутки дещо
збільшилися, але значно скоротилися реальні доходи.
Причинами цього є такі проблеми, як низький рівень
заробітної плати у більшості працюючого населення,
значна частка соціальних трансфертів у структурі при$
бутків, посилення диференціації прибутків, наявність
значної чисельності громадян, які одержують доходи
нижче прожиткового рівня тощо. Наявність зазначених
проблем потребує пошуку нових резервів збільшення
прибутків домашніх господарств країни.

Прибутки домашніх господарств є інструментом
виміру добробуту населення. Ринкова економіка орієн$
тує домогосподарства на покращення фінансового ста$
новища насамперед за рахунок зростання трудової ак$
тивності, ініціативи та підприємництва. Водночас краї$
на бере на себе підтримку соціально$економічно неза$
хищених груп населення, які потребують державних га$
рантій у забезпеченні їх мінімальних потреб.

Отже, прибутки домогосподарств суттєво впливають
на матеріальне становище українських родин, а також зай$
мають значне місце в економічній системі господарюван$
ня. Тому головними завданнями держави мають бути такі:
розробка заходів стосовно зменшення частки тіньових
прибутків та формування сприятливої нормативно$право$
вої бази щодо функціонування домашніх господарств.
Саме ці заходи, повинні призвести до зростання офіцій$
них прибутків домашніх господарств та зміцненню еконо$
мічної системи країни. Резерви зростання прибутків до$
машніх господарств повинні бути оптимізовані за трьома
напрямами: громадяни, підприємство та держава. На рівні
громадян потрібно мати бажання заробляти більше, одер$
жувати більший прибуток, прагнути бути найкращим, зай$
матися саморозвитком, самонавчанням та самомотива$
цією. На рівні підприємства потрібно підвищити рівень оп$
лати праці та мотивацію робітників шляхом модернізації
виробництва й удосконалення механізму застосування
систем матеріальної та нематеріальної мотивації підви$
щення продуктивності праці. На рівні держави доречно
зменшити кількість пільг та перейти до принципу адрес$
ності у визначенні осіб, які мають право на пільгу.

ВИСНОВКИ
Отже,  прибутки домашніх господарств є важливою

сферою економічної системи нашої держави. В сучас$
них умовах домашні господарства стають все більш
активнішими учасниками економічних відносин, взаємо$
діючи із державою, установами та підприємствами, а та$
кож інститутами фінансово$грошового ринку. Розміщу$
ючи власні збереження на депозитних рахунках, інвес$
туючи їх у цінні папери домашні господарства забезпе$
чують насиченість ресурсами фінансово$грошового рин$
ку. Із іншого боку, домашні господарства, за умов де$
фіциту їх бюджетів, виступають у ролі позичальників
економічних ресурсів на ринку фінансових послуг.

Відсутність належних державних механізмів транс$
формації збережень домашніх господарств у інвести$
ційний потенціал створює значні ризики втрати надход$
жень від потенційно здатних внутрішніх економічних ре$
сурсів, що формуються домашніми господарствами. Реа$
лізуючи своє економічно$фінансове призначення, домашні
господарствам тим самим забезпечують формування ВВП
країни, який потенційно здатний збільшити нагромаджен$
ня та надходження інвестицій у нові засоби виробництва
та інші продукти ринку інвестицій. Нереалізований інвес$
тиційний ресурс знижує потенційне зростання валового
внутрішнього продукту та виводить фінансові ресурси з
грошового обігу, що негативно позначається на соціаль$
но$економічному розвитку країни та створює ризики не$
дофінансування інших секторів економіки.
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EXPERIENCE OF USING NON@HARMONIZED EXCISE TAXES IN THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

У статті розглянуто досвід застосування негармонізованих акцизних податків у Федеративній Рес@

публіці Німеччина. Запровадження таких податків не суперечить законодавству ЄС. Встановлено, що

основною метою запровадження негармонізованих акцизних податків є залучення додаткових коштів

до бюджету країни, а також регулювання споживання певних видів підакцизних товарів. У статті роз@

глянуто такі негармонізовані акцизні податки ФРН, як@от: податок на каву, податок на слабоалкогольні

напої, податок на ядерне паливо. Досліджено фіскальну ефективність негармонізованих акцизних по@

датків. Встановлено, що частка таких податків у податкових надходженнях Німеччини незначна, а саме:

0,13% у 2019 році, що свідчить про їх регулюючу, а не фіскальну роль.

Автором детально розглянуто предмет, об'єкт оподаткування та ставка податку на каву, слабоалко@

гольні напої та ядерне паливо. У статті представлено досвід запровадження та скасування податку на

ядерне паливо у ФРН.

Також розглянуто перспективи розширення негармонізованих акцизних податків у країні, зокрема,

за рахунок запровадження податку на цукор, з метою зменшення його споживання та запобігання ожи@

рінню. Наукові дослідження підтверджують, що запровадження податку на цукор призводить до скоро@

чення споживання цукру, зокрема, у Великобританії та Угорщині.

Встановлено, що негармонізовані акцизні податки Німеччини та інших країн ЄС є предметом дис@

кусій на рівні законодавства ЄС, адже їх запровадження призводить до неузгодженого правового ланд@

шафту, який призводить до певних труднощів, зокрема, для перевізників підакцизних товарів. Окрім

того, є певні ризики щодо визнання негармонізованих акцизних податків недійсними, як це трапилось з

податком на ядерне паливо.

Автор підсумовує, що вивчення досвіду ФРН щодо запровадження негармонізованих акцизних по@

датків може сприяти упередженню певних законодавчих колізій, правових та інших перешкод у разі їх

запровадженя в Україні, дискусія про які ведеться останні роки, зокрема — на поліетиленові пакети,

шкідливу для здоров'я їжу (фаст@фуд), слабоалкогольні напої тощо.

The article considers the experience of using non@harmonized excise taxes in the Federal Republic of Germany.

The introduction of non@harmonized excise taxes does not contradict EU legislation. It is established that the

main purpose of the non@harmonized excise taxes is to attract additional funds to the state budget, as well as to

regulate the consumption of certain types of excisable goods. The article considers such non@harmonized excise

taxes of Germany as: coffee tax, alcopop tax, nuclear fuel tax. The fiscal efficiency of non— harmonized excise

taxes has been studied. It is established that the share of such taxes in Germany's tax revenues is insignificant,

namely: 0.13% in 2019, indicating their regulatory rather than fiscal role. In 2019, the coffee tax provided 1,1

billion euros in tax revenues, and the alcopop tax — 1 billion euros.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Угода про асоціацію України з ЄС визначає ряд ви$

мог щодо змін в податковому законодавстві України, у
тому числі і у сфері акцизного оподаткування. Одним із
зобов'язань, які взяла на себе Україна, є поступова гар$
монізація акцизних податків згідно вимог відповідних
Директив Ради ЄС. Проте акцизні податки є не тільки
найбільш зручним інструментом для мобілізації доходів
до бюджету країни, а й потужним регулюючим механі$
змом, що дозволяє регулювати обсяги споживання
підакцизних товарів, шкідливих для здоров'я та довкіл$
ля. Враховуючи той факт, що перелік гармонізованих
акцизних податків та підакцизних товарів обмежується
відповідними Директивами ЄС, залишається потреба в
розширенні підакцизних товарів, враховуючи сучасні
виклики розвитку суспільства. Зокрема, проблема ожи$
ріння та зростання чисельності хворих дорослих та дітей
на цукровий діабет підштовхнула уряди деяких країн до
запровадження акцизного податку на цукор, а це вже
негармонізованих акциз. До того у ряді Європейських
країн існують певні податкові традиції щодо оподатку$
вання тих чи інших товарів, які не завжди вписуються в
стандартний перелік гармонізованих акцизів. З огляду
на вищезазначене, вивчення досвіду запровадження та
скасування негармонізованих акцизних податків, однієї
з найрозвинутіших економік Європейського Союзу, а
саме — Федеративної Республіки Німеччина є надзви$
чайно актуальною темою наукових досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз останніх публікацій та досліджень свідчить, що
темі акцизного оподаткування присвячено багато публі$
кацій вітчизняних науковців, серед яких Антипов В.І., Бре$
хов С.С., Євсєєва І.О., Коротун В.І., Лисецька Н.М.,
Новицька Н.В., Трубін І.О., Федчишин Ю.А. та ін. [1—
3]. Попри наявність значної кількості наукових публі$
кацій, присвячених різним аспектам адаптації непрямо$
го оподаткування в Україні до вимог європейського за$
конодавства, у вищезазначених працях у достатній мірі
не розкриті питання застосування негармонізованих ак$
цизних податків у країнах$членах ЄС.

The author analyses in detail the subject, object of taxation and tax rate on coffee, alcopop, and nuclear fuel.

The article presents the experience of introducing and abolishing the nuclear fuel tax in Germany.

The prospects of expanding non@harmonized excise taxes in the country through the introduction of sugar

tax to reduce its consumption and prevent obesity, were also considered. Research confirms that the introduction

of sugar tax reduces sugar consumption, particularly in The United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland, and Hungary.

It has been established that non@harmonized excise taxes in Germany and other EU countries are the subject

of discussions at the level of EU legislation, as their introduction leads to inconsistent legal landscape leading to

certain difficulties for carriers of excisable goods. Moreover, there are some risks of invalidating non@harmonized

excise taxes, as has happened with the nuclear fuel tax.

The author concludes that the study of the German experience on introduction of non@harmonized excise

taxes may help prevent certain legal conflicts, legal and other obstacles to their introduction in Ukraine being

discussed in recent years, in particular — on plastic bags, unhealthy food (fast food), alcopop, etc.

Ключові слова: акцизний податок, негармонізовані акцизні податки, податок на каву, податок на слабо�
алкогольні напої, податок на ядерне паливо, податок на цукор, підакцизні товари.

Key words: excise tax, non�harmonized excise taxes, coffee tax, alcopop tax, nuclear fuel tax, sugar tax, excisable
goods.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити застосування негармоні$

зованих акцизних податків у Федеративній Республіці
Німеччина.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Законодавство країн ЄС у сфері оподаткування по$
ступово гармонізується, не оминув цей процес і сферу
специфічних акцизних податків. Передумовою гармо$
нізації акцизних податків стали шахрайство з фінансо$
вими ресурсами та втрата бюджетних надходжень, що
були спричинені розбіжностями у системі акцизних по$
датків країн$членів ЄС.

Варто зазначити, що процес гармонізації акцизних
податків був тривалий та пов'язаний з цілим рядом труд$
нощів, а саме: (1) акцизним податком обкладаються то$
вари широкого споживання (алкогольні напої, тютюнові
вироби), і їх гармонізація зачіпає інтереси практично
всіх верств населення; (2) в ряді країн ЄС акцизний по$
даток є частиною державної монополії на торгівлю де$
якими товарами (наприклад, у Франції — це торгівля
вином і тютюновими виробами, у Німеччині діє держав$
на монополія на виробництво спирту тощо); (3) уніфі$
кацію ставок акцизного збору необхідно погоджувати
з правилами єдиної політики в галузі сільського госпо$
дарства (вино, цукор, тютюн), енергетики та транспор$
ту (нафтопродукти), з умовами угод ЄС з окремими гру$
пами країн, що розвиваються (чай, кава) тощо; (4) треба
враховувати розбіжності в стандартах, вимогах щодо
захисту прав споживачів, національних традиціях та
смаках країн$членів ЄС [4, c. 69].

Загалом законодавство ЄС у сфері акцизних по$
датків здебільшого було сформовано у зв'язку із засну$
ванням внутрішнього ринку 1 січня 1993 року, що пе$
редбачав скасування внутрішніх податкових кордонів
між державами$членами ЄС [5, c. 77].

Загальну мету гармонізації специфічного акцизно$
го оподаткування в країнах ЄС європейські можнов$
ладці формулюють такими трьома складовими:

— встановлення фіскальної нейтральності в самій
фінансовій системі ЄС;
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— спрощення умов торгівлі для зовнішніх і внут$
рішніх агентів;

— створення умов для ефективного функціонуван$
ня внутрішнього ринку ЄС [1, c. 85].

У результаті переговорів гармонізації в сфері спе$
цифічного акцизного оподаткування зазнали три кате$
горії товарів:

— алкоголь та алкогольні напої, у тому числі пиво;
— тютюнові вироби та дрібнонарізаний тютюн;
— енергетичні та електроенергетичні товари, у тому

числі нафтопродукти; енергоносії та електроенергія;
природний газ; вугілля та похідні від таких товарів.

Податкова гармонізація зачіпає законодавчий суве$
ренітет країн$членів ЄС, але не зачіпає:

— суверенітет стягнення та розподілу податків;
— суверенітет адміністрування.
Надходження гармонізованих податків спрямо$

вується виключно в бюджети країн$членів, а не до Євро$
пейського співтовариства (повноваження щодо стягнен$
ня та розподілу податку належать державам членам).

Гармонізація специфічного акцизного оподаткуван$
ня передбачала приведення у відповідність національ$
них податкових систем країн$членів ЄС до загальних по$
ложень відповідних директив.

На початковому етапі гармонізації специфічних ак$
цизних податків Єврокомісія просувала ідею встанов$
лення єдиних ставок податку для всіх країн$членів ЄС.
Проте така пропозиція не була підтримана жодною з
країн. Тоді Єврокомісія запропонувала встановлення
мінімальних ставок податків, які й знайшли своє відоб$
раження у відповідних директивах ЄС, головними з яких
є:

— Директива Ради № 2008/118/ЄС від 16 грудня
2008 року про загальний режим акцизних зборів;

— Директива Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011
року про структуру та ставки акцизного збору на тю$
тюнові вироби (кодифікація);

— Директива Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року
щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт
та алкогольні напої;

— Директива Ради № 92/84/ЄЕС від 19.10.1992 року
щодо зближення ставок акцизного збору на алкоголь
та алкогольні напої;

— Директива Ради № 2003/96/ЄС від 27.10.2003 року
про реструктуризацію системи Співтовариства з опо$
даткування продуктів енергії та електроенергії [6].

Варто зазначити, що до 1 січня 1993 року у країнах$
членах ЄС акцизним податком оподатковувались не
тільки вищеперелічені товари, що підлягають гармоні$
зації, але й багато інших. Зокрема, у Федеративній Рес$
публіці Німеччина (ФРН) ще у 1992 році до таких підак$
цизних товарів відносились кава, чай, цукор, сіль,
гральні карти тощо. Частину цих негармонізованих
акцизних податків було скасовано, а частина залиши$
лась.

На наш погляд, варто розглянути досвід ФРН як
однієї з провідних економік ЄС та світу, щодо запро$
вадження та регулювання негармонізованих акцизних
податків.

З 1993 року у Німеччині в той чи інший період діяли
такі негармонізовані акцизні податки:

— податок на каву;
— податок на слабоалкогольні напої;
— податок на ядерне (реакторне) паливо.

Таблиця 1. Структура та частка гармонізованих та негармонізованих акцизних податків у загальних податкових
надходженнях ФРН у 2011—2019 рр., %

Джерело: складено та розраховано автором на основі [7].

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
млн євро 

Всього податкових 
надходжень 

573351,4 600045,8 619708,3 643617,2 673261,5 705791,4 734512,9 776262,7 799308,1

Гармонізовані акцизні 
податки: 

65018,4 63703,6 63413,1 64178,1 64297,1 64009,7 65507,3 65223,9 64804,7 

податок на тютюн 14413,8 14143,4 13819,9 14611,7 14920,9 14186,1 14398,8 14339,0 14256,8 
податок на алкоголь 2 149,4 2 121,4 2 102,4 2 059,7 2 069,9 2 070,2 2 093,6 2 132,7 2 117,8 
податок на ігристі вина 454,3 450,0 434,3 411,6 429,1 400,6 367,9 377,7 383,9 
податок на проміжні 
продукти 

15,7 14,3 14,4 14,7 14,4 15,2 16,6 17,5 19,4 

податок на енергію 40036,2 39304,7 39363,9 39757,8 39593,8 40090,7 41022,3 40881,6 40682,7 
податок на 
електроенергію 

7 246,9 6 973,2 7 009,2 6 638,2 6 592,5 6 569,2 6 943,9 6 858,0 6 688,8 

податок на пиво 702,2 696,6 668,9 684,4 676,4 677,8 664,2 617,4 655,3 
Негармонізовані акцизні 
податки: 

1952,4 2632,6 2308,2 1724,9 2404,3 1463,5 1059,4 1039,0 1061,3 

податок на каву 1 028,3 1 053,5 1 021,1 1 015,6 1 031,5 1 039,8 1 057,4 1 036,6 1 060,3 
податок на 
слабоалкогольні напої 

1,6 2,0 2,0 1,3 2,2 1,3 2,0 2,5 1,0 

податок на ядерне 
паливо 

922,5 1 577,0 1 285,1 708,0 1 370,5 422,4 - - - 

Всього акцизні податки 66970,8 66336,1 65721,2 65903,0 66701,4 65473,3 66566,7 66263,0 65865,9 
% 

Всього податкові 
надходження 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Частка гармонізованих 
акцизних податків у 
податкових 
надходженнях 

11,34 10,62 10,23 9,97 9,55 9,07 8,92 8,40 8,11 

Частка 
негармонізованих 
акцизних податків у 
податкових 
надходженнях 

0,34 0,44 0,37 0,27 0,36 0,21 0,14 0,13 0,13 

Частка акцизних 
податків у податкових 
надходженнях 

11,68 11,06 10,60 10,24 9,91 9,28 9,06 8,53 8,24 
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Основною метою запровадження негармонізованих
акцизів є залучення додаткових коштів до бюджету
країни, а також регулювання споживання та застосу$
вання певних видів підакцизних товарів, шкідливих для
здоров'я та навколишнього середовища.

Варто зазначити, що запровадження негармонізо$
ваних акцизних податків не суперечить законодавству
ЄС, адже в ст. 1. п. 3 Директиви Ради № 2008/118/ЄС
від 16 грудня 2008 року про загальний режим акцизних
зборів, зазначено, що держави$члени можуть стягува$
ти податки: (1) з інших товарів, ніж підакцизні товари;
(2) надання послуг, включаючи ті, що пов'язані з підак$
цизними товарами, які не мають характер податку з обо$
роту. Проте встановлення таких податків не може спри$
чинити виникнення формальностей, пов'язаних із пере$
тином кордону, якщо йдеться про торгівлю між держа$
вами$членами ЄС.

Загалом акцизні податки забезпечують майже 8,3%
податкових надходжень Федеративної Республіки
Німеччині. Структура та частка гармонізованих та не$
гармонізованих акцизних податків ФРН представлена
у таблиці 1.

Як видно з таблиці 1, у 2011—2019 роках загальна
сума акцизних податків залишалася майже сталою, ко$
ливаючись у діапазоні 65,5 — 66,9 млрд євро. Проте ча$
стка акцизних податків у загальних податкових над$
ходженнях скоротилася з 11,68% у 2011 році до 8,24%
у 2019 році. Основними бюджетоутворюючими акциз$
ними податками є гармонізовані акцизні податки (по$
датки на тютюн, алкоголь та алкогольні напої, продук$
ти енергії та електроенергію), частка яких у податко$
вих надходженнях становила у 2011 році 11,34%, ско$
ротившись до 8,11% у 2019 році.

Щодо негармонізованих акцизних податків, то їх
частка у податкових надходженнях незначна і стано$
вила у 2011 році 0,34%, скоротившись майже в тричі до
2019 році, а саме — до 0,13%. Таке значне скорочення
частки негармонізованих акцизних податків передусім
пов'язане з відміною податку на ядерне паливо у 2017 ро$
ці. Невеликі суми податкових надходжень негармонізо$
ваних акцизних податків 1,95 млрд євро та 1,06 млрд євро
у 2011 та 2019 роках відповідно свідчить про те, що не$
гармонізовані акцизні податки мають не стільки
фіскальне, скільки регулююче значення.

Розглянемо більш детально кожен з негармонізова$
них податків ФРН.

Податок на каву
Витоки податку на каву сягають 17 ст. Метою його

запровадження було отримання додаткових доходів для
фінансування державних видатків. У 1953 році було
прийнято навіть Закон про податок на каву, який вста$
новлював ставку податку у розмірі 3$х німецьких марок
за кілограм кави.

У 2009 році відбувся останній перегляд вищезазна$
ченого Закону, у тому числі відбулося коригування став$
ки податку, яка нині становить [8]:

— за 1 кг смаженої кави — 2,19 євро;
— за 1 кг розчинної кави — 4,78 євро.
У Законі про податок на каву під термін "кава" підпа$

дає, в основному — смажена кава та розчинна кава,
обидва також у стані без кофеїну. Окрім самої кави,
оподатковуються й продукти, що містять каву, якщо
вони транспортуються до податкової зони Німеччини.
Продукти, що містять каву — це продукти, що містять
від 10 до 900 грамів кави в одному кілограмі. Сюди вхо$
дять, наприклад, кондитерські вироби, що містять каву.
На товари з меншим вмістом кави законодавство про
податок на каву не поширюється. Необсмажена кава в
зернах (зелена кава) не оподатковується.

Варто зазначити, що смажена і розчинна кава завж$
ди підлягає оподаткуванню в податковій зоні Німеччи$
ни, проте, товари, які містять каву оподатковуються
тільки у випадку їх транспортування до Німеччини з
інших країн ЄС або імпортування з третіх країн або ре$
гіонів [8]. Такий підхід забезпечує рівне ставлення до
товарів, що містять каву, вироблену в Німеччині, адже
вони виготовляються з кави, яку вже оподатковували.

Ставки податку на товари, що містять смажену каву
наведені в таблиці 2.

Ставки податку на товари, що містять розчинну каву
наведені в таблиці 3.

Податок на каву щорічно забезпечує приблизно
1 мільярд євро податкових надходжень (рис. 1).

Як видно з рисунка 1 та таблиці 1 податок на каву не
приносить великих надходжень до бюджету, проте самі
виробники кави зацікавлені у існуванні цього податку.
Це пояснюється тим, що зобов'язання перед бюджетом
по сплаті акцизного податку у виробника виникає тільки
тоді, коли виробник продає каву споживачеві. Фактич$
но сплата податку відтерміновується до того моменту,
коли до виробника кави не повернуться гроші від її реа$
лізації. Цей термін досить довгий, мінімум 2 місяці, що

Вміст смаженої кави 
за кілограм товару 

Податок за 
кілограм товару, 

євро 
10-100 грам 0,12  

від 100 до 300 грам 0,43  
від 300 до 500 грам 0,86  
від 500 до 700 грам 1,32  
від 700 до 900 грам 1,76  

Таблиця 2. Ставка акцизного податку на товари,
що містять смажену каву

Джерело: [8].

Вміст розчинної кави 
за кілограм товару 

Податок за 
кілограм товару, 

євро 
10-100 грам 0,26  

від 100 до 300 грам 0,94  
від 300 до 500 грам 1,91  
від 500 до 700 грам 2,86  
від 700 до 900 грам 3,83  

Таблиця 3. Ставки акцизного податку на товари,
що містять розчину каву

Джерело: [8].
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вигідно виробникам, бо вони на своїх рахунках акуму$
люють значні кошти.

Експерти не раз заявляли, що адміністративні вит$
рати щодо збору податку на каву часто перевищують
суму, яку вони зібрали [9].

Деякі експерти вважають, що негармонізовані не$
прямі податки на товари призводить до неузгодженого
правового ландшафту в ЄС, який має незручні наслідки
у вигляді судових позовів [10].

Оскільки податок на каву є негармонізованим по$
датком, то компанії, які транспортують каву через те$
риторію Німеччину до інших країн ЄС повинні задекла$
рувати її. Інакше автоматично виникне податкове зо$
бов'язання по податку на каву. Зокрема, у 2017 році
Німецька митниця перевірила одне з транзитних пере$
везень та знайшла у вантажі каву, яка не була оголоше$
на, і, відповідно, встановила акцизний податок на каву
понад 5000 євро для цього конкретного транспорту.
Потім митниця вимагала перелік усіх перевезень кави
за попередні роки, а після перевірки документів вста$
новила компанії$експортеру податкове зобов'язання у
розмірі 280 000 євро. Компанія — експортер домагався
відшкодування цих зобов'язань у судовому порядку від
компанії перевізника, яка не дотрималась правил тран$
зиту підакцизних товарів (кави) через територію Німеч$
чини. Ситуація й досі не вирішена.

Фактично впровадження негармонізованих акциз$
них податків не повинно призводити до виникнення мит$
ного контролю на кордонах ФРН. Споживачі намага$
ються обійти цей податок, купуючи каву в Нідерландах
чи інших сусідніх країнах ЄС. На території південно$
західної Німеччини митні органи виявили цілі кавові
склади, які утримуються нелегально, адже власники
деяких ресторанів зацікавлені закуповувати каву дешев$
ше в інших країнах.

Проте у даному випадку Німеччина не може звер$
нутися по допомогу до інших держав членів з питання
боротьби з контрабандою та незаконного обігу кави, бо
це негармонізований податок, який знаходиться в ком$
петенції однієї країни — Німеччини.

Податок на слабоалкогольні напої.
Податок на слабоалкогольні напої було запровад$

жено в 2004 році з метою обмеження доступу молоді до
цих напоїв. Цей акцизний податок регулюється відпов$
ідним Законом про стягнення спеціального податку на
алкогольні солодкі напої (алкоголь) для захисту молоді
(податок на слабоалкогольні напої) [11]. Такий Закон
визначає, що до слабоалкогольних напоїв належать
напої, навіть у замороженому стані, які (1) складають$
ся із суміші напоїв із вмістом спирту 1,2% об'єму або
менше або ферментованих напоїв із вмістом спирту
більше 1,2% об'єму із алкогольними напоям відповідно
до § 1, п. 1 Закону про податок на алкоголь; (2) мають
вміст спирту більше 1,2% об'єму, але менше 10% об'єму;
(3) вже змішані, готові до вживання напої, готові до про$
дажу в герметичній упаковці.

Ставка акцизу на слабоалкогольні напої базується
на кількості алкоголю у спирті та становить 5 550 євро
за один гектолітр чистого спирту, виміряного при тем$
пературі 20 градусів Цельсію.

Чистий додатковий дохід від акцизу на слабоалко$
гольні напої виникає внаслідок різниці між надходжен$
нями від даного акцизного податку та витратами на його
адміністрування та повинен бути використаний для
фінансування заходів запобігання наркоманії Федераль$
ним центром медичної освіти.

Податкові надходження від податку на слабоалко$
гольні напої представлені на рисунку 2.

На початку введення податку на слабоалкогольні
напої його надходження були у розмірі 6 млн євро у 2006
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Рис. 1. Податкові надходження з податку на каву до бюджету ФРН у 2011—2019 рр., млрд євро

Джерело: побудовано автором на основі [7].
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Рис. 2. Податкові надходження з податку на слабоалкогольні напої
до бюджету ФРН у 2006—2019 рр., млн євро

Джерело: побудовано автором на основі [7].
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році, у 2007 році надходження від податку скоротилися
до 2,8 млн євро, а у 2019 році — до 1 млн євро. Такий
рівень надходжень від податку на слабоалкогольні напої
свідчить про шестикратне зменшення попиту на ці напої.
Варто зазначити, що даний податок був першим подат$
ком на споживання в історії Федеративної Республіки
Німеччина, запровадження якого було мотивовано суто
політикою охорони здоров'я.

Податок на ядерне (реакторне) паливо
У грудні 2010 року Уряд ФРН запровадив новий ак$

цизний податок — податок на ядерне (реакторне) па$
ливо, який почали стягувати в 2011 році. Згідно із Зако$
ном про податок на ядерне паливо об'єктом оподатку$
вання є ядерне (реакторне) паливо, що використовуєть$
ся для комерційного виробництва електроенергії [12].
Податок на ядерне паливо — це податок на споживан$
ня у розумінні податкового кодексу. Метою запровад$
ження податку на ядерне паливо було зменшення бюд$
жетних видатків на утилізацію та захоронення ядерно$
го палива, внаслідок необхідного оновлення шахти Asse
II у Нижній Саксонії, а також поступову відмову від
ядерної генерації енергії до 2022 року.

Ядерним паливом у значенні Закону про податок на
ядерне паливо є плутоній 239, плутоній 241, уран 233 та
уран 235, також у сполуках, сплавах, керамічних виро$
бах та їх сумішах. Ставка податку за один грам ядерно$
го палива становила 145 євро у період дії Закону [12].

Податок на ядерне паливо виникає, коли паливний
елемент або окремі паливні стержні вперше вставляють$
ся в ядерний реактор і запускається ланцюгова само$
підтримувальна реакція. Обмін очевидно несправних
паливних стрижнів не призводить до оподаткування.
Податковим боржником є оператор ядерної установ$
ки.

Чинність Закону про податок на ядерне паливо була
передбачена до 31 грудня 2016 року.

Атомні концерни виступали проти податку на ядер$
не паливо, стверджуючі, що він знижує їх конкурентос$
проможність і подавали позови до суду з вимогою виз$
нати податок таким, який не є податком на споживан$
ня. 13 квітня 2017 року податок на ядерне паливо був
визнаний неконституційним Федеральним конституцій$
ним судом, оскільки він не є податком на споживання
згідно зі статтею 106 (1) № 2 Основного закону, а має
всі ознаки податку на виробництво [13].

З 2011 по 2016 роки було стягнуто податку на ядер$
не паливо у сумі 6,285 млрд євро (рис. 3).

Федеральний уряд зобов'язався повернути суми
сплаченого податку на ядерне паливо Атомним концер$
нам країни.

Останні декілька років Уряд та громадськість ФРН
обговорюють можливість запровадження нового негар$
монізованого акцизного податку на цукор. Основною
метою запровадження цього податку є регулювання

споживання цукру в сторону зменшення, адже кількість
людей, які мають надмірну вагу або ожиріння, різко
зросла за останні десятиліття. Дослідники вважають, що
такому стану речей сприяє відносна дешевизна та до$
ступність нездорової їжі з великим вмістом цукру. При$
близно 90% усіх продуктів харчування та напоїв, які
продаються дітям, мають великий вміст жирів, цукру та
/ або солі. Уряд та харчові компанії сприяють запобі$
ганню вживання нездорової їжі через різноманітні
інформаційні та освітні програми, проте вони виявили$
ся неефективними у запобіганні ожиріння. Саме тому
лікарі та громадські діячі Німеччини пропонують перей$
ти до оподаткування продуктів з великим вмістом цук$
ру, а також відповідного маркування світлофорів на
передній панелі харчових пакетів на основі строгих по$
рогів для цукру, жиру та солі, що дозволить спожива$
чам прийняти обгрунтовані рішення щодо покупки [14].

Податки на споживання шкідливої їжі діють у ряді
європейських країн, зокрема, у Великобританії та
Ірландії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Франції, Португалії,
Угорщині тощо.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за$
явила про підтримку країн, які вводять або планують
ввести податок на цукор (солодкі продукти та напої).
Згідно з доповіддю ВООЗ, збільшення ціни на солодкі
напої навіть на 20% призводить до зменшення їх спо$
живання та сприяє переходу населення на більш здоро$
ве харчування загалом [15].

Міжнародна група дослідників на чолі з доктором
Мануелом Фіндером (Dr. Manuela Pfinder) з АОК Баден$
Вюртемберг (Німеччина) вивчали вплив податків на цу$
кор або продукти з додаванням цукру на споживання
цих продуктів та профілактику ожиріння. Дослідники
зазначають, що після великого системного огляду літе$
ратури лише одне дослідження щодо ефективності опо$
даткування харчових продуктів з додаванням цукру ви$
явилось актуальним. Це дослідження показало, що в
Угорщині податок на продукти з додаванням цукру
впливає на споживання. Загалом купівля харчових про$
дуктів з додаванням цукру скоротилася приблизно на
чотири відсотки [16].

У Великобританії та Франції значно зменшилось
споживання цукру після ведення відповідного податку
[17].

Варто зазначити, що у Німеччині уже стягувався по$
даток на цукор у різні періоди, зокрема, з 1938 по 1993 рік.
Оподатковувалися різні типи цукру, такі як буряковий
цукор, крохмальний цукор, фруктоза та ізоглюкоза
тощо. Податок стягувався з кожного цукру, виробле$
ного в Німеччині. Платниками податку були виробни$
ки. Тоді податок на цукор був суто фіскальним подат$
ком, який обслуговував державні завдання. Контроль
споживання ще не розглядався. Основними факторами,
які спричинили його скасування були, з одного боку,
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Рис. 3. Податкові надходження з податку на ядерне паливо до бюджету ФРН

у 2011—2016 рр., млрд євро

Джерело: побудовано автором на основі [7].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/202166

низькі податкові надходження, а з іншого — те, що з
1 січня 1993 року набув чинності пакет керівних прин$
ципів Європейського Союзу, який гармонізував спе$
ціальні податки на споживання в державах$членах. По$
даток на цукор не був гармонізований у межах ЄС, і,
німецькі компанії побоювались спотворення конку$
ренції, оскільки інші країни$члени ЄС не мали податку
на цукор [18].

Нині Уряд та експерти Німеччини досить довго об$
говорюють можливість запровадження акцизного по$
датку на цукор. Це пов'язано з декількома причинами,
по$перше, попередній досвід запровадження податку на
цукор свідчить про його незначну фіскальну ефек$
тивність, по$друге, Федеральний уряд уже має негатив$
ний досвід запровадження негармонізованого акцизно$
го податку на ядерне паливо. Тому, запроваджуючи
податок на цукор, важливо забезпечити дотримання
критеріїв спеціального податку на споживання, де фак$
тичним носієм навантаження є споживач, тобто спожи$
вач, який купує товари з цукром. Проте податок може
стягуватися лише на одному рівні, як правило, з вироб$
ників або дилерів.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
З огляду на вищезазначене, можна зробити такі вис$

новки:
На шляху до євроінтеграції Україна взяла на себе

зобов'язання поступово гармонізувати акцизні подат$
ки до вимог Директив ЄС. Нині В ЄС гармонізовані три
категорії товарів, а саме: алкоголь та алкогольні виро$
би, тютюнові вироби, енергетичні товари та електрое$
нергія. Проте держави$члени ЄС мають право вводити
інші непрямі податки на акцизні товари, це так звані
негармонізовані акцизні податки, стягнення яких відбу$
вається тільки на території відповідної країни та нале$
жить виключно до компетенції Уряду країни, де вони
стягуються.

З 1993 року у ФРН у той чи інший період було за$
проваджено три негармонізовані акцизні податки — по$
даток на каву, податок на слабоалкогольні напої та по$
даток на ядерне паливо. В структурі податкових надход$
жень частка негармонізованих акцизних податків не$
значна, зокрема, у 2019 році вона становила 0,13%, що
свідчить про те, вони несуть більше регулююче наван$
таження, аніж фіскальне.

Податок на каву є традиційним податком для ФРН,
у середньому він забезпечує 1 млрд євро податкових
надходжень до федерального бюджету країни.

Податок на слабоалкогольні напої було введено у
2005 році, з метою обмеження доступу молоді до солод$
ких слабоалкогольних напоїв. Цей податок із самого по$
чатку носив суто регулюючий характер. З 2005 по 2019 рік
надходження до бюджету з податку на слабоалкогольні
напої скоротилися майже в десять разів, що свідчить про
втрату попиту на них та переорієнтацію молоді на інші
види алкогольних напоїв.

Податок на ядерне паливо було запроваджено у
2011 році з метою накопичення ресурсів для поступо$
вої відмови від ядерної генерації до 2022 року. Проте
платники податку — атомні концерни, виступили про$
ти податку і позивалися до Уряду. У 2017 році Федераль$
ний конституційний суд відмінив його, визнавши його
податком, який не є податком на споживання. Нині уряд
ФРН повертає податкові надходження з податку на
ядерне паливо його платникам.

Негармонізовані акцизні податки Німеччини та
інших країн ЄС є предметом дискусій на рівні законо$
давства ЄС, адже їх запровадження призводить до не$
узгодженого правового ландшафту, який призводить до
певних труднощів, зокрема, для перевізників підакциз$
них товарів, наприклад кави, через транзитні автошля$
хи Німеччини, про що свідчать численні судові позови
до Митної служби ФРН (Zoll). Окрім того, є певні ризи$
ки щодо визнання негармонізованих акцизних податків

недійсними, як це трапилось з податком на ядерне па$
ливо.

Попри складності, які виникають у процесі засто$
сування певних не гармонізованих акцизних податків,
нині уряд ФРН розглядає можливість запровадження
акцизного податку на цукор, з метою зменшення його
споживання та запобігання ожирінню. Наукові дослід$
ження підтверджують, що запровадження податку на
цукор призводить до скорочення споживання цукру,
зокрема, у Великобританії та Угорщині.

Підсумовуючи можна зазначити, що вивчення дос$
віду ФРН щодо запровадження негармонізованих ак$
цизних податків (фіскальна ефективність, досягнення
поставлених цілей, регулююча функція тощо) може
сприяти упередженню певних законодавчих колізій,
правових та інших перешкод у разі їх запровадженя в
Україні, дискусія про які ведеться останні роки, зокре$
ма — на поліетиленові пакети, шкідливу для здоров'я
їжу (фаст$фуд), слабоалкогольні напої тощо.
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жмент" і його складових, а також пропонується концептуальний підхід до впровадження бренд@менедж@

менту в управлінську діяльність.

Практики сучасного бренд@консалтингу визначають позиціювання як "фундамент бренду; місце, об@

раз бренду у свідомості потенційного клієнта". Вони виділяють три необхідні компоненти, які складають

сутність позиціювання бренду: описання продукту (послуги); описання цільової групи; описання основ@

них конкурентних переваг. Консалтинг покликаний зіграти роль особливої сполучної ланки у процесі

становлення і зміцнення інформаційного суспільства. Він знаходиться у ряді найбільш значущих і акту@

альних інструментів ефективного ведення бізнесу. Його поява надає право стверджувати про позитивні

тенденції у розвитку сучасного управління соціально@культурними процесами в наший країні.

З розвитком інформаційних технологій все більше з'являтиметься банків таких текстів, зображень,

музичних творів тощо. Робота інформаційного брокера передбачає попередній експертний відбір і

здатність швидко аналізувати ситуацію. Інформаційним брокерством займаються комерційні структури

та інформаційні центри. Серед них великі інформаційні корпорації, інформаційні заклади, інформацій@

но@аналітичні агентства, міжнародні інформаційні центри, науково@інформаційні центри.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Умови жорсткої конкуренції змушують підприємців

розробляти, освоювати і застосовувати найрізно$
манітніші інструменти, які дозволяють їм отримати шанс
у боротьбі за споживача. Наявність унікальних активів
і переваг компанії сприяє зміцненню її позицій на рин$
ку. Одним з таких активів підприємства є бренд. Бренд —
це нематеріальний актив, вартість якого полягає у виз$
нанні його споживачів та формуванні пов'язаних з ним
позитивних асоціацій. Бренд$менеджмент — це марке$
тинговий інструмент, який використовується в процесі
формування іміджу бренду протягом тривалого періо$
ду шляхом формування додаткової вартості бренду, що
робить його більш привабливим для споживача. Така
діяльність вимагає певних навичок і передусім вивчення
прогресивного досвіду іноземних компаній, торгові мар$
ки яких є запорукою успіху на ринку. Український ри$
нок унікальний своєю структурно$логічною схемою
управлінських дій і має можливість створити власну
модель функціонування вітчизняних брендів у контексті
консалтингових та брокерських послуг.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значна кількість досліджень присвячена проблемам
вивчення брендів. Внесок у формування наукового ро$
зуміння цього інструменту підприємницької діяльності

The article is devoted to the study of such a modern tool for increasing the market competitiveness of an

enterprise as brand management in the context of consulting and brokerage services. Theoretical and

methodological aspects of formation of scientific idea of this type of marketing activity are indicated, possible

options for the implementation of this instrument in the activities of Ukrainian enterprises are considered. Internal

mechanisms of use of brand management in enterprises and conditions under which it is advisable to use it are

determined. The article also reveals the essence of the term "brand management" and its components, as well as

proposes a conceptual approach to the introduction of brand management into management activities.

The practices of modern brand consulting define positioning as "the foundation of the brand; place, brand

image in the mind of a potential client". They distinguish three necessary components that make up the essence

of brand positioning: description of the product (service); Description of the target group main competitive

advantages. Consulting is designed to play the role of a special link in the process of formation and strengthening

of the information society. It is among the most significant and relevant tools for effective business. Its appearance

gives the right to affirm positive trends in the development of modern management of social and cultural processes

in our country.

With the development of information technologies, banks of these texts, images, music, etc. will increasingly

appear. The work of the information broker involves preliminary expert selection and the ability to quickly analyze

the situation. Information brokerage is engaged in commercial structures and information centers. Among them

are large information corporations, information institutions, information and analytical agencies, international

information centers, scientific and information centers.

Today, the communication space has become so wide that the boundaries between different approaches to

branding of goods and services are becoming more blurred. But each approach has its pros and cons, and the

management of the enterprise should take them into account when developing their strategy. If a poor@quality

product enters the market, it will most likely not affect the sales of other brands that the company can own, but

only in the short term. Since today it is difficult and even impossible to hide the brand's belonging to a particular

company, in the future such troubles can lead to a loss of trust in the rest of the company's brands even in the

case of their high quality, as they will find a stable emotional connection with the unsuccessful product.

Ключові слова: бренд, торгова марка, бренд�менеджмент, брендинг, концепт, консалтинг, брокерська
діяльність, споживач, підприємство, стратегія.

Key words: brand, trademark, brand management, branding, concept, consulting, brokerage, consumer, enterprise,
strategy.

та його ролі в економіці зробили такі зарубіжні та
вітчизняні дослідники: Девід Ейкер, Скотт Девіс, Аль$
Різ, Джек Траут, Леслі де Сернатоні, Малкольм Мак$
дональд, Генрі Чармссон, Ян Еллвуд, Кевін Лейн Кел$
лер, Андрій Длігач, Оксана Ярмак, Світлана Москалюк
та інші. Останнім часом вийшли немало наукових праць,
присвячених аналізу і оцінці брокерської і консалтинго$
вої діяльності (Ю.П. Посадник, О.К. Єлмашев, В.А. Гонча$
рук, В.І. Алешнікова, В.В. Годін, І.К. Корнєєв, В.А.
Машурцев, Є.Г. Ойхман, Є.В. Попов, Ю.М. Черкасов,
А.М. Кармінський, П.В. Нестеров, Ю.А. Петров, Е.Л. Шлі$
мовіч, Ю.В. Ірюпін, Є.Л. Богданова). Вивченню інфор$
маційно$консультаційного обслуговування присвятили
свої праці вчені В.В. Текучев, Н.В. Нерсесян та інші. На
книжковому ринку представлені і перекладні видання
(С. Бісвас и Д. Твітчел, М. Кубр, М. Хаммер, Д. Чампі).

Досить велика кількість наукових розробок в області
брендингу свідчить про інтерес економістів у цьому на$
прямку, але є спірні питання в інтерпретації різних по$
нять бренд$менеджменту.

РАНІШЕ
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Виходячи з досягнень перерахованих вище та інших

фахівців в галузі бренд$менеджменту, можна сказати,
що стратегія бренду як кінцевий результат брендингу
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на підприємстві повинна відображати плани на майбутнє
і корпоративну філософію організації. Вплив бренду на
бізнес$стратегію цієї організації в майбутньому стане
головним визначальним фактором досліджень у галузі
управління брендом.

Концепція брендингу широко відома в міжнародно$
му бізнесі, але відносно нова не тільки для українсько$
го бізнесу, а й для української науки. Тому ні на зако$
нодавчому рівні, ні в українській теорії та практиці досі
немає спільного розуміння та спільних підходів у бренд$
менеджменті. Для їх формування необхідно проаналі$
зувати зарубіжний досвід брендингу з урахуванням всіх
недоліків і переваг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Стаття спрямована на визначення місця та ролі

бренд$менеджменту в діяльності українських компаній
на основі міжнародного досвіду в сфері брендингу, кон$
салтингу та брокерської діяльності, впливу менеджмен$
ту бренду на ефективність роботи підприємства, а та$
кож аналізу теоретичних аспектів функціонування
різних моделей брендів, що використовуються міжна$
родними корпораціями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Бренд$менеджмент є ключовим і необхідним інстру$
ментом для успішного функціонування компанії як у
сфері B2C, так і B2B. Це може мати на увазі як створен$
ня нового бренду з нуля, так і модифікацію існуючого.
Процес перетворення бренду в бренд досить тривалий
з часом, у результаті чого формується довгострокова
споживча перевага.

Практики сучасного бренд$консалтингу визначають
позиціювання як "фундамент бренду; місце, образ брен$
ду у свідомості потенційного клієнта". Вони виділяють
три необхідні компоненти, які складають сутність по$
зиціювання бренду: описання продукту (послуги); опи$
сання цільової групи; описання основних конкурентних
переваг. Підхід Д. Арнотт розкриває концепцію пози$
ціювання брендів, як продуманий, активний і повторю$
ваний процес визначення, вимірювання, модифікації та
моніторингу сприйняття споживачами об'єкта, який
піддається маркетинговому впливу [6, с. 24]. Д. Ейкер
дає визначення терміну позиціювання бренду, як про$
цесу зі створення образу і цінності у споживачів цільо$
вої групи таким чином, щоб вони розуміли, навіщо існує
підприємство чи бренд, та чим вони відрізняються від
конкурентів [3].

Загальноприйнято, що концепція управління брен$
дом народилася в 1972 році, коли в спеціалізованому ви$
данні Advertising Age Al Rice і Jack Trout вийшла серія
статей під загальною назвою "Ера позиціонування".
Основна ідея Райса і Форелі полягала в тому, що в на$
сиченому ринку і значній маркетинговій діяльності кон$
куруючих компаній споживачеві до вдається постійно
обробляти величезний потік рекламних повідомлень,
тому постачальнику необхідно знайти і зайняти унікаль$
ну нішу в свідомості потенційних покупців, запропону$
вавши їм незвичайний рекламний продукт, який підкрес$
лює одну з головних переваг продукту, який може за$
довольнити конкретні потреби споживача. Таким чином,
автори вперше акцентували увагу на тому, що уні$
кальність пропозиції продукту визначається не стільки
фізичними властивостями продукту, скільки сприйнят$
тям споживача на основі здатності задовольнити уні$
кальні потреби покупця [5].

Суть успішної маркетингової стратегії при застосу$
ванні цього принципу позиціонування полягає в тому,
щоб стежити за відкриттям нових можливостей і вжити
заходів, фіксуючи продукт на ринку. У майбутньому всі
дії брендингу будуть зведені тільки до збереження
першого місця в свідомості споживачів. Якщо у компанії
немає можливості бути першою (не вистачає фінансо$

вих ресурсів або вона вийшла на цей ринок пізніше
інших), то слід завжди враховувати, що не можна
здійснювати лобову атаку на компанії, які вже мають
лідируючі позиції на ринку. Якщо у неї є бажання стати
першою, то спочатку потрібно закріпитися в якості ліде$
ра в іншій сфері, а потім вийти на потрібний ринок. Ще
один варіант для бренду завоювати лідируючі позиції —
створення принципово нового продукту або послуги
(вони повинні виглядати принципово новими в очах спо$
живача) і чемпіонату ринку завдяки їм. Передусім бренд
може бути застосований до більш широкого цільового
сегменту споживачів, географічного ринку або каналу
дистрибуції. Ця акція називається в західній практиці
розширенням бренду — дистрибуцією бренду. Прикла$
дом дистрибуції бренду може служити будь$який імпор$
тний бренд, що продається на українському ринку —
Snickers, Coca$Cola, Head & Shoulders.

Скотт Девіс у своїй книзі "Управління активами тор$
гової марки" сформулює п'ять основних принципів по$
зиціонування бренду, які, очевидно, не втратили своєї
актуальності до цих пір. По$перше, позиціонування
бренду не можна заморозити. Позиції бренду повинні
оновлюватися кожні 3—5 років і частіше, якщо цього
вимагає зміна стратегії розвитку компанії. Частота пе$
ренавчання залежить від характеру діяльності компанії,
динамізму ринку, на якому вона працює, і активності
конкурентів. По$друге, позиціонування бренду має ви$
значати всі види діяльності, пов'язані з управлінням його
активами, а також потік витрат і прибутку. Третій прин$
цип позиціонування бренду полягає в тому, що роль
лідера повинен грати топ$менеджмент компанії, оскіль$
ки він визначає успіх або фіаско стратегії позиціону$
вання компанії. Четвертий принцип позиціонування
бренду обумовлений тим, що його здійснюють співро$
бітники компанії, а не рекламні агентства. Нарешті, п'я$
тий принцип полягає в тому, що сильні позиції завжди
клієнтоорієндовані і відповідають їх сприйняттю брен$
ду.

Скотт Девіс стверджує, що 72% покупців готові пла$
тити ціну за улюблений бренд, який на 20% вище вар$
тості найближчого конкуруючого бренду; 50% спожи$
вачів готові до аналогічного зростання ціни на чверть, а
40% — на третину [2].

У літературі також широко використовувався
термін "сильний бренд", який використовував Девід
Ейкер у книзі "Створення сильних брендів", щоб
відрізнити велику кількість претендентів від дійсно
реальних брендів. Сильний бренд відрізняється низкою
характеристик, які дозволяють неупереджено оціни$
ти його рівень.

По$перше, в його цільовій аудиторії висока обіз$
наність про бренд. Вважається, що рівень впізнаваності
сильного бренду представниками цільової групи в пред$
ставленому списку імен не може бути нижче 60%. По$
друге, саме якість продукції або послуг є стабільною і
відповідає заявленим обіцянкам бренду. По$третє, це
позитивні асоціації, які бренд викликає серед цільової
аудиторії. Нарешті, четвертою, мабуть, найважливішою
вимогою для сильного бренду є наявність лояльної гру$
пи клієнтів [1].

У зв'язку з тим, що завдання створення сильних
брендів стало практично обов'язковим для всіх комер$
ційних і некомерційних організацій, політичних органі$
зацій і навіть деяких осіб, з'явилася ідея брендингу як
технології, яка поєднує в собі певну послідовність дій і
процедур, які можна повторити з більшим або меншим
успіхом.

Експерти розрізняють психологічну цінність
бренду (так званий value capital бренду) і фінансову
цінність бренду (оцінка дисконтованих майбутніх гро$
шових потоків підприємства, що генерується брен$
дом). Існує певний зв'язок між розвитком бренду
підприємства і цінністю всього бізнесу. Тому можна
сказати, що бренд є інструментом підвищення вар$
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тості бізнесу. Найпопулярнішим методом оцінки вар$
тості бренду є сума додаткового доходу від бренду.
Суть методу полягає в тому, що брендові товари най$
частіше продаються дорожче, ніж небрендовані.
Різниця в цінах на ці продукти, помножена на обсяги
продажів бренд$продукту, буде цінністю бренду. У
випадках, коли брендові і не брендові товари прода$
ються за тією ж ціною, вартість бренду визначається
як різниця в обсягах продажів цих товарів в грошово$
му вираженні. При цьому є і недолік цього методу — це
складність пошуку небрендового аналога, а також
коливання цін у різних регіонах [3].

Боротьба за споживачів йдеться з двох сторін —
товарної і психологічної. У першому — виробник вдос$
коналює продукт, розробляє систему знижок, розши$
рює асортимент. У другому — виробник завойовує інте$
рес споживачів за місце бренду в свідомості людини, яка
повинна вибрати цей продукт серед багатьох інших.
Оскільки людина в середньому може запам'ятати лише
кілька брендів в одній товарній групі, то в свідомості спо$
живача важливу роль відіграє країна виробництва про$
дукту і товарної упаковки [4].

Одним з найяскравіших трендів у розвитку брен$
дингу за кордоном є повсюдний перехід від світу то$
варів до світу брендів. По суті, сучасний споживчий
ринок — це боротьба за бренд. Використання про$
дуктів, які представляють будь$яку марку, не прохо$
дить для людей безслідно. Прихильність бренду робить
його частиною уявлень людей про себе, тому невдачі
бренду і напади на них сприймаються як загрози пози$
тивного самосприйняття. Прикладом зниження пози$
тивного сприйняття бренду може послужити падіння
капіталізації Samsung після випадків загоряння смарт$
фонів Galaxy Note 7.

Бренд$менеджмент в Україні почав широко викори$
стовуватися спочатку в діяльності транснаціональних
корпорацій, що просувають свої мегабренди, а потім
українські виробники також включили управління брен$
дом до свого арсеналу маркетингових інструментів.

Всі бренди, присутні на українському ринку, можна
розділити на чотири групи.

1. Іноземні продукти та компанії. До них відносять$
ся всесвітньо відомі бренди зарубіжних виробників, які
мають сильну позицію в свідомості споживачів по всьо$
му світу (McDonald's, Apple, Adidas і т.д.).

2. Адаптована іноземна продукція та компанії. Це
товари, вироблені іноземними компаніями, але адапто$
вані для українського ринку. Компанія$виробник може
відкрито вийти на національний ринок і запропонувати
споживачам продукт під якісним брендом відомого
бренду, але з більш звичною назвою або набором харак$
теристик (шоколад "Корона" від міжнародної компанії
Kraft Foods, кетчуп "Торчин" від Nestle).

3. Історично відомі національні бренди, тобто брен$
ди, які мають багаторічну славу і виражену націо$
нальність. Такі бренди, як торт "Київський" або пиво
"Оболонь", викликають стабільні позитивні асоціації
серед споживачів і мають додаткову цінність.

4. Вітчизняні компанії та продукція, що претенду$
ють на статус міжнародного бренду. Це товари, послу$
ги або компанії, які декларують себе брендами на рин$
ку певної продукції (сік Jaffa, горілка Nemiroff і т.д.) [5].

Важливою перешкодою для брендингу є наявність
ринкової можливості або ринкового простору для но$
вого бренду. Якщо на ринку вже є велика кількість силь$
них брендів, то появу на ньому нових гравців практично
виключено. Це пов'язано з різними обставинами: про$
тистояння конкурентів, складністю створення продук$
ту, який перевершує за своїми якостями, певним пере$
налаштуванням ринку і т. д. Не останню роль відіграє
сприйняття споживачів, свідомість яких вже зайнята
іншими брендами.

Успішна побудова сильного бренду не означає, що
саме тут закінчується робота бренд$менеджера. Конку$

ренція в ринкових умовах робить процес брендингу май$
же нескінченним. Бренд є динамічним явищем і піддаєть$
ся небезпеці відносно швидкого руйнування. Як зазна$
чили вищезгадані Al Rise і Jack Trout в своїй знаменитій
книзі "Маркетингові війни", просунута торгова марка
має значну інерцію і має здатність помилятися [4]. Рин$
кова конкуренція робить проблему управління брендом
не менш важливою, ніж його створення. Історія управ$
ління брендом знає багато прикладів як довголіття, так
і дивовижного краху, здавалося б, непохитних брендів,
особливо серед виробників побутової електроніки [7].

Нарешті, глобалізація комунікацій сприяє швидко$
му розвитку всіх цих процесів. Бренди легко перети$
нають кордони, в результаті чого виникає явище гло$
бального парадоксу, який зводиться до того, що чим
більшим повинен бути ринок, тим більш спеціалізова$
ними повинні бути представлені в ньому компанії і
бренди [8; 9].

З розвитком ринкових відносин в Україні виник но$
вий напрям діяльності — консалтингові послуги. Він
виник у 90$х роках і безпосередньо пов'язаний зі зміною
економічної і політичної системи. У 21 ст. сфера кон$
салтингу отримала стрімкий розвиток і вийшла на но$
вий якісний рівень.

Послуги фахівців консалтингових компаній не$
обхідні для:

— управління бізнесом та його реорганізація;
— відновлення платоспроможності підприємства

(або компанії);
— формування бюджету;
— бізнес$планування;
— супроводу злиття компаній;
— придбання майна;
— підготовки аналітичних документів, підготовки

фінансових прогнозів та ін.
Деякі ситуації, в яких доцільно скористатися кон$

салтинговими послугами:
— компанія переживає стагнацію, а керівництво не

має ідей для подолання кризи та перспектив розвитку;
— відсутність у управлінського персоналу знань і

досвіду роботи в бізнесі;
— компанія розробила масштабний проєкт, але

відсутність знань перешкоджає його реалізації в повно$
му обсязі;

— необхідність проведення аудиту із залученням не$
залежних експертів;

— існувала необхідність підвищення ефективності
персоналу;

— необхідно вибрати висококваліфікованих
фахівців [10].

Види та форми консультаційних послуг.
Два критерії, що лежать в основі класифікації кон$

салтингу:
1. Предмет консультації. Предметний консалтинг є

загальним у клієнтській сфері. Це консультування з за$
гальних питань ведення бізнесу, специфіки організації
виробництва, фінансової діяльності.

2. Методологія (форма організації консультації).
Методичний консалтинг використовується самими фа$
хівцями. Вони проводять експертні, навчальні, техно$
логічні консультації.

Керівники сучасних підприємств через різні обста$
вини ухвалюють рішення щодо користування інформа$
ційними послугами ззовні. Інформаційний брокер —
людина, яка виконує функцію посередника у соціальній
мережі, пов'язуючи між собою групи людей, налагод$
жуючи міцні зв'язки між фахівцями, відкриваючи їм
доступ до інформації.

Означений спеціаліст виконує, по суті, дві функції:
— ідентифікує інформацію, яка цікавить користу$

вача,
— допомагає йому обрати технічні засоби для за$

безпечення доступу до неї, а потім і розпорядитися
нею.
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Без кваліфікованої допомоги ціна інформації над$
звичайно підвищується. Найважливіша здатність інфор$
маційного брокера полягає в умінні добре розбиратися
у банках даних, що є основним джерелом інформації. З
розвитком інформаційних технологій все більше з'яв$
лятиметься банків даних текстів, зображень, музичних
творів тощо. Робота інформаційного брокера передба$
чає попередній експертний відбір і здатність швидко
аналізувати ситуацію.

Інформаційним брокерством займаються ко$
мерційні структури та інформаційні центри. Серед них
великі інформаційні корпорації, інформаційні заклади,
інформаційно$аналітичні агентства, міжнародні інфор$
маційні центри, науково$інформаційні центри.

Послуги інформаційних брокерів складаються з на$
дання: фінансово$біржової, рекламної, адресно$довід$
кової, комерційної, рейтингової інформації.

Деякі компанії поєднують надання інформацій$
них послуг з послугами у сфері комп'ютерних інфор$
маційних технологій, пропонують не тільки інфор$
маційні, рекламні і консалтингові послуги для учас$
ників фінансового ринку, але і за допомогою екс$
пертів готують і видають інформаційно$аналітичні
видання [12].

Інформаційний консалтинг — новий вид послуг на
інформаційному ринку. Подібно до того, як самий кра$
щий фахівець своєї справи не зможе без інструментів
продемонструвати свою майстерність, самий кращий ме$
неджер виявиться беззбройним без необхідної почат$
кової інформації. До початку XXI ст. у сфері інформа$
ційних послуг високими темпами зростає кількість
фахівців з нових професій, пов'язаних із інжиніринго$
вими і консультаційними послугами.

До 80$х років XX ст. основним виробником інфор$
маційно$консультаційних послуг у нашій країні були
наукові установи та вищі навчальні заклади, більшість з
яких працювала на некомерційній основі. Асортимент
послуг був досить вузький: поширювані за підпискою
інформаційні видання, бібліотечне обслуговування,
підбір на основі запитів копій першоджерел, періодичні
консультації. Проте вже з середини 70$х років у розви$
нених країнах почали створюватися національні та гло$
бальні мережі передачі даних, а все більш популярним
видом інформаційно$консультаційних послуг стає діа$

логовий пошук інформації у віддалених від користува$
ча базах даних. Спостерігається швидке зростання
кількості дрібних інформаційних центрів й індивідуаль$
них консультантів, що спеціалізуються у певній сфері.

У результаті всіх цих процесів і сформувався особ$
ливий вид консультаційних послуг — інформаційний
консалтинг. Володіючи глибокими інтеграційними вла$
стивостями, він має унікальну можливість залучати до
консалтингового процесу всі найсучасніші досягнення
науки, узагальнюючи цінний досвід і знання різних до$
слідників, застосовуючи їх в управлінських процесах,
активно беручи участь у формуванні нового соціально$
економічного та інформаційного простору. Ця цінна
властивість додає інформаційному консалтингу ціліс$
ний, самостійний характер, відкриває широкі перспек$
тиви його подальшого розвитку.

Інформаційний консалтинг покликаний зіграти роль
особливої сполучної ланки у процесі становлення і
зміцнення інформаційного суспільства. Він знаходить$
ся у ряді найбільш значущих і актуальних інструментів
ефективного ведення бізнесу. Його поява надає право
стверджувати про позитивні тенденції у розвитку су$
часного управління соціально$культурними процесами
у наший країні.

У сучасному розумінні інформаційний консалтинг
охоплює консультування, системну інтеграцію, обслу$
говування інформаційних систем та інформаційних ме$
реж.

У цих напрямах консалтингові організації вирішу$
ють різноманітні завдання, серед яких:

— створення і управління роботою локальних ме$
реж;

— організація інформаційних сховищ;
— вдосконалення інформаційної структури підприє$

мництва;
— обробка даних на портативних персональних ком$

п'ютерах;
— архітектура та можливості інформаційних сис$

тем;
— розробка методів безпеки даних;
— планування розвитку інформаційних технологій

у компаніях.
Інформаційний консалтинг надається спеціальними

організаціями. Ці організації окрім консалтингових по$

Питання Напрями діяльності 

Управління Оцінка стану діяльності, створення організаційної структури, 
пошук потенційних партнерів, вихід з кризи 

Адміністрування Оптимізація документообігу, удосконалення внутрішньої 
організації підприємства (або компанії), координація 
людських і матеріальних ресурсів для ефективного 
виконання завдань 

Фінанси Моніторинг та аналіз фінансів, податків, способів 
збільшення прибутку, зниження собівартості продукції 

Кадри Формування персоналу, проведення тренінгів з побудови 
команди, розвитку корпоративної етики, розробки стимулів 

Аналіз вимог 
ринку 

Адаптація компанії до чинних стандартів (формування ціни 
на товари, оновлення продукції) 

Виробництво Технічні консультації з питань розвитку виробничого 
процесу, підвищення продуктивності, реалізації продукції 

ІТ-технології Створення інформаційних систем компанії, верифікація, 
відновлення 

Спеціалізовані 
послуги 

Консалтинг з комунікацій, для малого бізнесу, на державних 
підприємствах, юридичних, інженерних, з екологічних 
питань 

Таблиця 1. Універсальна класифікація консалтингу

Джерело: [12].
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слуг здійснюють продаж прикладних програм. Водно$
час великі підприємства мають свої консалтингові під$
розділи.

На сучасних підприємствах також використовують$
ся спеціалізовані інформаційно$аналітичні системи.
Наприклад, інформаційно$аналітична система "КОН$
САЛТИНГ. СТАНДАРТ", або "ЛІГА ЗАКОН", сприяє
організації або окремому підприємцеві отримати нові
можливості у вирішенні своїх юридичних і податково$
бухгалтерських задач, а саме:

— самостійно відповідати на питання по податках,
обліку, договорах, оформленні персоналу та інших гос$
подарських питаннях за допомогою електронного по$
мічника;

— отримувати відповіді від аудиторів та юристів за
індивідуальними запитами;

— регулярно отримувати інформацію (у формі мо$
ніторингів і оглядів) від фахівців про те, що потрібно
робити у зв'язку зі змінами в законодавстві;

— отримувати оперативну індивідуальну юридичну
і податково$бухгалтерську допомогу, як тільки з'яви$
лася така потреба.

ВИСНОВКИ
Ефективні механізми управління брендом сприяють

успішному розвитку підприємства та допомагають
клієнтам орієнтуватися в різноманітності товарів.

На сучасному етапі управління брендом перейшло
на новий етап — воно перебуває в центрі уваги менедж$
менту компанії, оскільки корпоративний бренд має ва$
гомий вплив на формування її іміджу.

Сьогодні комунікаційний простір став настільки
широким, що кордони між різними підходами до брен$
дингу товарів і послуг стають все більш розмитими. Але
кожен підхід має свої плюси і мінуси, і керівництво
підприємства має враховувати їх при розробці своєї
стратегії. Якщо на ринок виходить неякісний продукт,
це, найімовірніше, не вплине на продажі інших брендів,
якими може володіти підприємство, але тільки в корот$
костроковій перспективі. Оскільки сьогодні приховати
приналежність бренду до конкретної компанії складно
і навіть неможливо, в майбутньому такі неприємності
можуть привести до втрати довіри до решти брендів
компанії навіть у разі їх високої якості, бо це виявить у
споживача стійкий емоційний зв'язок з невдалим про$
дуктом.

Доцільно сформувати стратегію управління власним
брендом в розділі формування стратегії управління про$
дуктовим портфелем компанії, торговими марками то$
варів, що продаються підприємством, її ціновою політи$
кою, методами продажів і методами мерчандайзингу, а
також інформаційно$сервісною підтримкою. Крім того,
стратегія управління брендом компанії передбачає не
тільки отримання прибутку від продажу товарів і послуг,
але і зворотний зв'язок від споживача з метою прийнят$
тя більш ефективних управлінських рішень. Таким чи$
ном, з точки зору ефективності витрачених зусиль,
підприємцям необхідно зосередитися на розвитку більш
широких комунікаційних зв'язків, а також на аналізі
зовнішнього середовища і внутрішніх можливостей
організації.
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CLASSIFICATION OF MUNICIPAL UTILITY COMPANIES AS A BASIS FOR CHOOSING
THEIR POLICY OF FINANCING

У статті обгрунтовано доцільність розробки політики фінансування комунальних підприємств (КП)

як складової бюджетної політики місцевих органів влади. Підкреслено відмінності такої політики по@

рівняно з політикою фінансування корпоративних підприємств, пов'язані зі специфічними статусом ко@

мунальних підприємств та їх суспільним значенням, і виділено роль місцевої влади як представника влас@

ників. Наведено форми надходження грошових коштів на КП з місцевого бюджету та окреслено особли@

вості фінансових відносин у кожній з описаних форм. Розроблено багатокритеріальну класифікацію КП,

на основі якої пропонується формувати політику їх фінансування місцевими органами влади. Розробле@

но матрицю типів комунальних підприємств відповідно до виконуваних ними соціальних функцій та їх

суспільного значення. Обгрунтовано основи політики фінансування КП відповідно до квадрантів мат@

риці.

Municipal utility companies (MUCs) are the basis of the livelihood of local government. The analysis of the

financial condition and efficiency of MUCs from different cities of Ukraine, conducted by us earlier, shows a

violation of one of the budget system principles: the principle of efficiency. The article substantiates the

expediency of developing a policy for financing municipal utility companies (MUCs) as a component of the

budget policy of local authorities. The differences of such policy in comparison with the policy of financing of

corporate enterprises related to the specific status of utility companies and their social significance are

emphasized, and the role of local authorities as a representative of owners is highlighted. Currently, the primary

issue of MUCs financing is the participation of budget funds in the formation of its capital. It is emphasized that

the MUCs owners act both as permanent donors for some MUCs and as the main customers of services for others.

The forms of money receipt on MUCs from the local budget are given, and features of financial relations in each

of the described forms are outlined. A multi@criteria classification of MUCs has been developed, based on which

it is proposed to form a policy of their financing by local authorities. An important factor in determining the

policy of MUCs financing is to establish their social role and importance as participants in the life support system

of the territorial community. We propose to divide MUCs into classes depending on the performance of certain

social functions (eg, concessional travel, provision of utilities at reduced rates) and public importance (provision

of vital services), which has a MUC in the community. A matrix of municipal utility companies' types has been

developed according to their social functions and public significance. The basics of MUC financing policy

following the quadrants of the matrix are substantiated. The behavior of local governments in shaping the

financing of utilities is often a compromise between the public interest and the economic effect. The large number
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основою життєзабезпечення місцевого самовряду$

вання виступають комунальні підприємства (КП). В Ук$
раїні існує більше 14 тис. комунальних підприємств, ут$
ворених органами місцевого самоврядування на базі
відокремленої частини комунальної власності і підпо$
рядкованих відповідному структурному підрозділу ви$
конавчих органів місцевих рад. Аналіз фінансового ста$
ну та ефективності діяльності КП різних міст України,
проведений нами в [1—3] свідчить про порушення од$
ного з принципів побудови бюджетної системи Украї$
ни, зафіксованого в Бюджетному Кодексі: принципу
ефективності і результативності. А саме: забезпечення
якісного надання публічних послуг у разі залучення
мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення
максимального результату під час використання визна$
ченого бюджетом обсягу коштів. Проявом порушення
цього принципу є вкрай низька рентабельність кому$
нальних підприємств, значна кількість кримінальних
справ [1] та необгрунтовані критерії розподілу бюджет$
ного фінансування між різними категоріями КП [1—3].

Наявний механізм фінансування комунальних
підприємств створює сприятливі передумови для зло$
вживань у споживанні фінансових ресурсів місцевих
бюджетів з боку КП, що призводить до виникнення по$
треб у дофінансуванні тощо. В свою чергу відсутність
науково обгрунтованої ефективної політики фінансу$
вання КП спричиняє прийняття неефективних рішень
щодо виділення коштів на фінансування капітальних
інвестицій КП, чи на надання їм так званої фінансової
підтримки, яка по факту є покриттям поточних збитків.
Водночас у кожному обласному центрі присутня неве$
лика частка рентабельних КП [3] та КП, що перебува$
ють на повному самофінансуванні. Вивчення механізмів
фінансування КП Києва. інших обласних центрів та ок$
ремих міст призвело до висновку про необхідність роз$
робки універсальної системи критеріїв прийняття
рішень щодо вибору політики фінансування комуналь$
них підприємств України.

Методологічною основою розробки політики фінан$
сування комунальних підприємств є наявність обгрун$
тованої системи критеріїв фінансування. Вважаємо, що
базою для розробки критеріїв фінансування КП має
стати розроблена багатокритеріальна класифікація ко$
мунальних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні і прикладні аспекти політики фінансу$

вання підприємства досліджені в працях багатьох украї$
нських і зарубіжних науковців, зокрема О.О. Терещен$
ка та Т.А. Конєвої, М.В. Парфенюк та Б.В. Дергалюк,
Ю.О. Єрешко та В.Р. Товмасян та інших вчених. До про$
блематики фінансування комунальних підприємств Ук$
раїни звертались такі науковці, як М. М. Забаштанський,
Л. М. Мекшун, І.О. Панасенко, Ю.Я. Антонюк, О.М. Гу$
цалюк, О.Ю. Коцюрба, П.П. Микитюк, В.В. Величко,
С.М. Галенко, Т.С. Клебанова, О.В. Димченко та О.О. Ру$

of MUCs in the city complicates common generalized approaches to all MUCs, which creates risks of unreasonable

and irrational financial decisions. We believe that the proposed MUCs' classification will be the basis for the

financial strategy formation and contribute to the development of sound approaches to the financing policy of

MUCs within the territorial community.

Ключові слова: комунальне підприємство, житлово�комунальне господарство, політика фінансування, кла�
сифікація, класифікаційна матриця.

Key words: municipal utility company, housing and communal economy, financing policy, classification,
classification matrix.

даченко та інші. В працях зазначених науковців пробле$
матика комунальних підприємств досліджується лише
в частині житлово$комунального господарства, а реш$
та комунальних підприємств залишились поза увагою
науковців. Проте наразі в системі комунального госпо$
дарства міст і територіальних громад є значна кількість
підприємств, які не належать до категорії житлово$ко$
мунального господарства (ЖКГ): це ринки, аптеки, дру$
карні, надавачі адміністративних, а також інформацій$
них та телекомунікаційних послуг, організатори торгівлі
та ярмарків, надавачі послуг оренди, іміджеві підприє$
мства тощо. Ці підприємства поряд з підприємствами
ЖКГ є отримувачами бюджетних коштів у різних фор$
мах, що вказує на необхідність включення всіх категорій
КП до досліджень проблем, пов'язаних з комунального
власністю громад.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є розробка багатокритеріальної

класифікації комунальних підприємств як підгрунтя для
формування політики їх фінансування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансування комунальних підприємств протягом

багатьох років є предметом дискусій між місцевими ви$
конавчими органами та депутатським корпусом. З од$
ного боку, з огляду на важливість надання суспільних
послуг для громади, більшість комунальних підприємств
має бути перманентними реципієнтами бюджетних
коштів поряд з іншими бюджетними установами і орган$
ізаціями. З іншого боку, форма господарювання —
підприємство передбачає комерційну діяльність, яка
здійснюється з метою отримання прибутку, досягнення
певних показників ефективності, зростання капіталі$
зації тощо. Подолати вказані протиріччя допоможе роз$
робка політики фінансування комунальних підприємств,
що базується на науково обгрунтованих засадах.

У теорії фінансового менеджменту вибір політики
фінансування підприємства пов'язаний зі структурою
капіталу (співвідношення між власним і позиковим ка$
піталом) і зі способом фінансування постійної і змінної
частин оборотних активів (агресивна, помірна і консер$
вативна політики). Як зазначають О.О. Терещенко та
Т.А. Конєва: "політика фінансування сфокусована на
питаннях частки поточного та довгострокового боргу
у покритті потреби в капіталі для фінансування активів
загалом та окремих їх складників" [ 4, c. 88].

Дослідження, пов'язані з питаннями фінансування
комунальних підприємств [5$9], охоплюють переважно
період до проведення реформи бюджетної децентралі$
зації і констатують глибокий кризовий стан КП. В якості
подолання кризових явищ автори пропонують такі
інструменти:

— державно$приватне партнерство і концесію [5; 7;
8 с. 27];

— фінансовий контролінг, ефективне планування й
бюджетування, систематичну фінансову діагностику [6];
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— акціонування, аутсорсинг, венчурне фінансуван$
ня і факторинг [9, с. 268—269];

— утворення ринкового середовища на підприєм$
ствах ЖКГ, використання переваг децентралізації
управління, залучення інвестицій у модернізацію тех$
нічної бази, контроль із боку громадськості і держави
над формуванням тарифів [9, с. 149].

Зазначимо, що наразі фінансовий стан комунальних
підприємств в цілому покращився, серед заходів, за$
пропонованих вище, громади застосовують акціонуван$
ня, аутсорсинг, концесію тощо.

Ретроспективне дослідження практики фінансуван$
ня комунальних підприємств [1—3] призвели до виснов$
ку, що для КП акценти щодо визначення політики фінан$
сування є дещо іншими, ніж у приватних або корпора$
тивних підприємств, оскільки наразі першочерговим
питанням фінансування КП, на нашу думку, є участь
бюджетних коштів у формуванні його капіталу.

Бюджетне фінансування надається КП як фінансу$
вання капітальних інвестицій, що відображається як у
формуванні і поповненні статутного капіталу, так і у
поповненні додаткового капіталу. Позиковий капітал як
джерело фінансування присутній у невеликої частки КП
і представлений переважно не банківськими кредитами,
а цільовим бюджетним або грантовим фінансуванням на
виконання певних бюджетних програм.

Критерії прийняття рішення щодо вибору форми
фінансування підприємства викладені в роботі [10, с.
16—18]. До них належить: прибуток (рентабельність),
ліквідність (платоспроможність), структура капіталу,
накладні витрати, пов'язані із залученням коштів,
мінімізація оподаткування, об'єктивні обмеження, особ$
ливості законодавства про банкрутство, максимізація
доходів власників (дивідендна політика). Зауважимо, що
більшість рішень про фінансування приймаються менед$
жментом підприємства, власники ж беруть участь у
прийнятті фінансових рішень лише щодо розподілу при$
бутку, або щодо фінансування великих проєктів. Сто$
совно комунальних підприємств, то власники (в особі
відповідного управління чи департаменту виконавчого
органу місцевої влади) до окремих категорій КП мають
ширші важелі впливу на способи їх фінансування, оск$
ільки можуть надавати підприємству грошові кошти не
лише у формі капіталу, а й у формі доходу прямо, чи
опосередковано (рис.1), тобто власники КП виступають
одночасно в ролі перманентних капіталодавців для од$
них КП, і у ролі основних замовників послуг для інших.

В окремих випадках КП можуть бути реципієнта$
ми державної допомоги, підстави і види отримання
якої регулюються Законом України "Про державну
допомогу суб'єктам господарювання" [11]. Формами
такої допомоги можуть бути не лише дохід і капітал,
а і списання боргів, податкові пільги, цінові дисконти
тощо.

Політику фінансування КП також визначають
місцеві органи влади, і ця політика має відповідати стра$
тегії розвитку громади, чи міста та середньостроковій
бюджетній стратегії. Ефективність розподілу обмеже$
них місцевих ресурсів між комунальними підприємства$
ми залежить від функцій і завдань, що покладені, на ці
підприємства, а також від їх суспільного значення в жит$
тєзабезпеченні міста чи громади. Відповідно, системне
розділення комунальних підприємств на певні класи і
групи допоможе місцевій владі розробити обгрунтова$
ну політику їх фінансування.

У теорії пізнання наук класифікація визначається як
процедура розділення системи на відповідні складові
(підсистеми). Поряд з терміном "класифікація" в бага$
тьох дослідженнях використовують поняття "типоло$
гія". Проте вивчення поглядів авторів [12—15] та кри$
тичний аналіз співвідношень цих понять призвів до ви$
сновку, що стосовно систематизації різновидів і харак$
теристик комунальних підприємств з метою розробки
політики їх фінансування доцільно вживати поняття
"класифікація", оскільки:

— класифікація пов'язана з індуктивним методом
(від загального до конкретного) і є допоміжним засо$
бом для індукції [12, с.115];

— кожен об'єкт потрапляє в одну з груп, між якими
є чіткі відмінності [13, с.5];

— основа класифікації — фіксовані набори ознак,
які можуть змінюватися, варіюватися в певних межах
на кожному етапі класифікації, але при цьому передба$
чається, що зафіксовані в цих ознаках властивості і
відносини об'єктивно властиві системі до початку кла$
сифікації [14].

Завдання класифікації об'єктів полягає в тому, щоб,
по$перше, виробити загальні принципи їх поділу на кла$
си, типи, роди, види, різновиди, по$друге, виявити їх
специфічні ознаки як критерії їх спорідненості, по$
третє, виходячи з цих ознак, звести об'єкти в певні гру$
пи і таким чином забезпечити диференційований підхід
до кожної з них, добір відповідних методів і прийомів
обробки різних об'єктів. Виявлення найбільш характер$
них і повторюваних ознак дає можливість пізнати та
встановити закономірності їх створення [15].

Отже, запропонуємо класифікацію комунальних
підприємств (табл. 1).

За способом отримання доходів пропонуємо поділи$
ти КП на дві великі групи, які визначаються методом
формуванні ціни на послуги, що надаються цими
підприємствами. Тарифні КП мають суттєві обмеження
в можливостях зростання доходів, оскільки тарифи, що
встановлюються місцевими радами, мають враховувати
рівень платоспроможності отримувачів послуг, і тому
вони не завжди покривають фінансові потреби
підприємств (наприклад тарифи на електротранспорт).
Крім того, тарифним КП держава має компенсувати

Рис. 1. Форми отримання коштів в КП з місцевого бюджету

Джерело: сформовано автором.
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збитки у вигляді дотацій і субсидій за надання послуг
вразливим категоріям населення, і ці асигнування час від
часу надходять у КП із затримками, що призводить до
касових розривів і виникнення заборгованості КП пе$
ред кредиторами. Всі ці фактори мають бути враховані
при обгрунтуванні політики фінансування тарифних
КП.

За типом фінансування доходів пропонуємо розді$
лити КП на 4 групи в залежності від участі бюджетних
замовлень в формування доходів КП. Аналогічний роз$
поділ КП передбачено і за типом організації фінансу$
вання. Зазначимо, що згідно проведених досліджень [1—
3] ті КП, які отримують мінімум бюджетних доходів, як
правило менше залежать від бюджетних асигнувань і у
фінансуванні капітальних інвестицій. Підприємства ж,
які повністю формують доходи за рахунок бюджету, є
найбільшими реципієнтами бюджетного фінансування
капітальних інвестицій.

Стосовно класифікації КП за видами діяльності, то
у наукових публікаціях та нормативних виданнях дис$
кусійним є питання віднесення окремих видів госпо$
дарської діяльності КП до категорії житлово$комуналь$
ного господарства (ЖКГ). Так, Л. Богуш розділяє ЖКГ
на три групи: житловий фонд; види діяльності, пов'я$
зані з наданням комунальних послуг населенню (тепло,
водо і елктропостачання), а також з обслуговуванням
відповідних мереж і систем; діяльність, повязана "з бла$
гоустроєм та утриманні в прийнятному експлуатаційно$
му стані житлового фонду, нежитлових будівель і спо$

руд, їх прибудинкових територій, населених пунктів і
систем розселення загалом (у сферах прибирання
сміття, збору, вивезення, складування та утилізації
відходів, зовнішнього освітлення й озеленення, надан$
ня низки послуг з обслуговування внутрішньопосе$
ленської дорожньої інфраструктури, а також ритуаль$
них послуг)" [16]. Л. Мекшун [9] до категорії ЖКГ відно$
сить санітарно$технічні підприємства (водопостачання
і відведення, обслуговування будинків, вивіз і утиліза$
ція сміття), міський транспорт; енергетичні підприємства
(тепло, в т.ч. газопостачання, електропостачання та об$
слуговування систем). Решту послуг авторка відносить
до комунального господарства. В монографії [17] до
житлово$комунального господарства відносять тепло,
водо, електропостачання, водовідведення, вивіз і ути$
лізація сміття, обслуговування житлового фонду та
міський електротранспорт [17, c. 308—313].

Отже, наявна невідповідність в позиціях науковців
щодо включення окремих видів діяльності (зокрема
транспорт, ритуальні послуги, благоустрій тощо) до ка$
тегорії ЖКГ. В законодавчих документах [18] визначені
об'єкти ЖКГ, що включають у себе житловий фонд,
об'єкти благоустрою, теплопостачання, водопостачан$
ня та водовідведення, а також їх мережі чи складові. В
нормативних документах Асоціації міст України [19] до
житлово$комунальні послуг віднесено управління бага$
токвартирним будинком; централізоване водопостачан$
ня та водовідведення; централізоване теплопостачання;
вивезення, перероблення та захоронення побутових

Таблиця 1. Полікритеріальна класифікація комунальних підприємств

Джерело: розроблено автором на основі [6—9; 16—19].

Критерій Класи 
За способом 
отримання доходів 

- Тарифні.  
- Нетарифні 

За типом 
фінансування 
доходів 

- Отримують доходи повністю за рахунок бюджету (більше 
90%). 
- Отримують від 50% до 90% доходів за рахунок бюджету. 
- Отримують від 25%  до 50% доходів за рахунок бюджету. 
- Отримують менше 25% доходів за рахунок бюджету 

За видами діяльності - Житлово-комунальне господарство (обслуговування 
житлового фонду, санітарно-технічні підприємства, 
енергетичні підприємства, благоустрій).  
- Ремонт і утримання доріг. 
- Утримання зелених насаджень і зон відпочинку. 
- Ритуальні послуги. 
- Міський транспорт. 
- Капітальне будівництво.  
- Інформаційні послуги. 
- Адміністративні послуги.  
- Шкільне харчування.  
- Організація торгівлі. 
- Охорона здоров’я. 
- Іміджеві. 
- Інші 

За способом участі в 
публічних 
закупівлях 

А. За типом організатора в публічних закупівлях): 
‐  не є замовником у розумінні закону. 
‐  замовники в окремих сферах господарювання. 
‐  замовник (потреби територіальної громади). 
Б. Учасники  

За типом 
формування 
капіталу 
 

‐  Повністю фінансуються з бюджету (більше 90%). 
‐  Суттєво фінансуються з бюджету (від 50% до 90%). 
‐  Частково фінансуються з бюджету (менше 50%,  
не періодично отримують кошти). 
‐  Повністю фінансуються самостійно за рахунок внутрішніх 
джерел. 
‐  Є «посередниками» при виконанні бюджетних програм 

За соціальною 
складовою і 
суспільним 
значенням: 

‐  Виконують соціальну функцію і мають суспільне значення. 
‐  Не виконують соціальної функції і не мають суспільного 
значення. 
‐  Виконують соціальну функцію, але не мають суспільного 
значення. 
‐  Мають суспільне значення, але не виконують соціальну 
функцію 
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відходів. У запропонованій нами класифікації до сфери
ЖКГ відносяться санітарно$технічні та енергетичні
підприємства, обслуговування житлових будинків, а та$
кож КП сфери утилізації сміття та благоустрою. Решту
комунальних підприємств винесено в окремі сфери ко$
мунального господарства, оскільки вони безпосередньо
не пов'язані з обслуговуванням житлового і нежитло$
вого фонду.

Важливим напрямом діяльності КП є матеріальне
забезпечення операційної та інвестиційної діяльності,
що реалізується через здійснення закупівель відповід$
но до ЗУ "Про публічні закупівлі" [20]. Згідно з цим За$
коном, значна частка комунальних підприємств не підпа$
дає під категорію замовників в розумінні закону, проте
належить до замовників в окремих сферах (теплопос$
тачання), або замовників для потреб територіальної гро$
мади. Навіть якщо КП не є замовником, то воно бере
участь в публічних закупівлях як учасник, який вико$
нує роботи, або надає послуги на замовлення міської
влади.

Наступним важливим фактором у визначенні по$
літики фінансування комунальних підприємств є вста$
новлення їх суспільної ролі і значення як учасників си$
стеми життєзабезпечення територіальної громади. В цій
групі пропонуємо поділити КП на класи в залежності
від виконання певних соціальних функцій (наприклад,
пільговий проїзд, надання комунальних послуг за зани$
женими тарифами тощо) та суспільного значення (на$
дання життєво необхідних послуг), що має КП на цій
території. Відповідно до видів діяльності КП пропонує$
мо таку матрицю (табл. 2).

Пропонована матриця має значення при виборі пол$
ітики фінансування КП з боку власника. Так, КП, види
діяльності яких належать до правого нижнього квадран$
ту матриці, мають потенціал до повної фінансової ав$
тономії, і працюють на конкурентному ринку.

Отже, доцільність перебування цих КП у кому$
нальній власності може бути доведена виконанням
функцій донора місцевого бюджету. КП з правого вер$
хнього квадранту матриці формують свої доходи само$
стійно і, як правило, або взагалі не отримують бюджет$
ного фінансування, або отримують його в рамках бюд$
жетних соціальних програм. Ці КП також функціону$
ють на конкурентному ринку, і їх ліквідація не матиме
негативних наслідків для громади, тому рішення щодо
їх фінансування варто приймати за залишковим прин$
ципом.

До лівої сторони матриці належать підприємства,
пов'язані з системою життєзабезпечення громади. Полі$
тика фінансування КП, що належать до лівої сторони
матриці має корелювати з тарифною політикою та по$
літикою планування бюджетних видатків (а саме — пуб$
лічних закупівель місцевої влади, адже послуги, або
роботи, які закупаються місцевим органом влади, є до$
ходом для КП — надавача послуг (робіт)). При цьому

треба враховувати наявність чи відсутність конкурент$
ного ринку щодо кожного виду діяльності (в цих двох
групах сконцентровані природні монополії) та мож$
ливість диверсифікації доходів КП. Вважаємо, що КП з
лівого верхнього квадранту мають бути пріоритетними
кандидатами на отримання бюджетного фінансування.
КП з лівого нижнього квадранту як правило є найчи$
сельнішою групою в кожному великому місті, і в цій
групі зосереджені найбільші отримувачі бюджетних
коштів в усіх формах. Тому до політики їх фінансуван$
ня варто використовувати індивідуальний підхід відпо$
відно до поточних бюджетних цілей на рік з дотриман$
ням принципів результативного бюджетування, в яко$
му розподіл ресурсів та прийняття управлінських рішень
відбувається на основі результатів видатків.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Політика фінансування комунального підприємства
є складовою бюджетної політики місцевої влади в час$
тині видатків. Видатки місцевого бюджету, які спрямо$
вуються на КП, для останніх виступають у формі дохо$
ду, або капіталу. Поведінка місцевих органів влади при
формуванні політики фінансування комунальних
підприємств часто є компромісом між суспільним інте$
ресом та економічним ефектом. Велика кількість КП у
місті ускладнює формування узагальнених спільних
підходів до всіх КП, що створює ризики необгрунтова$
ного і нераціонального прийняття фінансових рішень.
Вважаємо, що запропонована класифікація комуналь$
них підприємств стане підгрунтям для формування стра$
тегії фінансування, сприятиме розробці обгрунтованих
підходів до політики фінансування КП у межах терито$
ріальної громади.
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Уточнено визначення поняття "соціальні виплати", за рахунок розгляду фінансового контексту ви@

плат та конкретизації видів державних виплат, що мають соціальний характер. Розглянуто склад, пе@

релік та умови надання соціальних виплат у США. Проаналізовано інформацію щодо кількості отриму@

вачів соціальних виплат за віковими групами та розміру окремих видів соціальних виплат у США. Систе@

матизовано характерні риси американської системи надання соціальних виплат за рахунок виокрем@

лення підстав для їх обгрунтування та уточнення їх сутності та змісту. Серед характерних рис амери@

канської системи надання соціальних виплат виділено: соціальний захист та підтримка членів сімей от@

римувачів соціальних виплат, які потрапили під дію соціальних ризиків; охоплення системою соціаль@

них виплат виключно того населення, яке не має засобів для існування та можливостей для отримання

заробітку; адресність і справедливість надання соціальних виплат; високий рівень поінформованості

населення щодо власних прав на отримання соціальних виплат та використання для цього онлайн@

сервісів; переважно тимчасовий для беніфіціарів характер соціальних програм постійний характер со@

ціальних виплат; різноманітність виплат з безробіття. Уточнено і підхід щодо впровадження американсь@

кого досвіду в українській практиці надання соціальних виплат за рахунок обгрунтування напрямів впро@

вадження американського досвіду за кожною з характерних рис американської системи надання со@

ціальних виплат. Серед напрямів удосконалення української системи надання соціальних виплат на за@

садах американського досвіду виділено: впровадження соціальної допомог членам родин беніфіціарів,

які постраждали внаслідок соціальних ризиків; розширення сфери застосування соціального інспекту@

вання та забезпечення його дієвості та ефективності в питаннях підтвердження права на отримання со@

ціальних виплат; розширення функцій електронних сервісів в сфері надання соціальних виплат та забез@

печення їх роботи у будь@якій місцевості; впровадження в рамках боротьби з малозабезпеченістю про@

грам надання тимчасової допомоги, у тому числі і в натуральній формі.

The definition of the concept of "social payments" has been clarified by considering the financial context of

payments and specifying the types of government payments that are of a social nature. The composition, list and

conditions for the provision of social benefits in the United States are considered. The information on the number

of recipients of social benefits by age group and the size of certain types of social benefits in the United States is

analyzed. The characteristic features of the American system of providing social benefits are systematized by

highlighting the prerequisites for their substantiation and clarifying their essence and content. Among the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державне управління соціальною сферою та об$

грунтування напрямів розвитку соціальної політики є
чи не найактуальнішою проблемою будь$якої країни ї
її суспільства. Соціальна орієнтація державного управ$
ління є передумовою для досягнення будь$якою держа$
вою дуже високого рівня людського розвитку. Вагомою
складовою соціальних видатків є соціальні виплати на$
селенню у випадках прояву негативних наслідків со$
ціальних ризиків. В Україні має місце доволі розгалу$
жена і численна система соціальних виплат. Пересічно$
му громадянину доволі складно розібратися у їх різно$
манітті та зрозуміти своє право на отримання тих чи
інших соціальних виплат. Водночас рівень видатків на
соціальну сферу в Україні не відповідає реальним по$
требам суспільства. Усі ці факти свідчать про недоско$
налість української системи соціальних виплат і не$
обхідність її реформування з урахуванням успішних
зарубіжних практик. Цікавим й доцільним для застосу$
вання в українських реаліях соціальної сфери є амери$
канський досвід, чим і обумовлена актуальність теми
даного дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні засади впровадження успішного міжна$

родного досвіду надання соціальних виплат знайшли
відображення у працях таких науковців: Н. Василига [1],
С. Дідик [2], І. Доценко [3], Р. Кукурічко та І. Колосовсь$
ка [4], І. Поворознюк [5] та ін.

Попри значну кількість наукових праць з питань на$
дання соціальних виплат, що сприяють впровадженню
успішного зарубіжного досвіду в Україні, дослідження
потребують питання обгрунтування вибору успішних
американських практик соціального управління.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є уточнення науково$практич$

них засад застосування американського досвіду надан$
ня соціальних виплат в Україні.

Для досягнення мети були поставлені і вирішені такі
завдання: уточнити сутність та визначення поняття
"соціальні виплати"; скласти систематизований перелік
соціальних виплат, які надаються в українській та аме$
риканській системах соціального захисту населення;
розглянути американський досвід надання соціальних
виплат населенню та проаналізувати можливості його
застосування в системі соціального захисту в Україні.

characteristic features of the American system of providing social benefits are: social protection and support for

family members of recipients of social benefits who are affected by social risks; coverage of the social benefits

system exclusively for the population that does not have the means of subsistence and opportunities for earning

income; targeting and fairness of the provision of social benefits; a high level of awareness of the population

about their own rights to receive social benefits and the use of online services for this; the predominantly temporary

nature of social programs for beneficiaries and the permanent nature of social payments; variety of unemployment

payments. The approach to the implementation of the American experience in the Ukrainian practice of providing

social benefits has been clarified by justifying the directions for the implementation of the American experience

for each of the characteristic features of the American system for providing social benefits. Among the directions

for improving the Ukrainian system of providing social benefits based on the American experience, the following

are highlighted: the introduction of social assistance to family members of beneficiaries who have suffered as a

result of social risks; expanding the scope of social inspection and ensuring its effectiveness and efficiency in

confirming the right to receive social benefits; expanding the functions of electronic services in the field of

providing social benefits and ensuring their work in any locality; introduction of temporary assistance programs,

including in kind, within the framework of combating poverty.

Ключові слова: система надання соціальних виплат, соціальні виплати, соціальна допомога, соціальний
захист, соціальне забезпечення, соціальне інспектування.

Key words: system of providing social payments, social payments, social assistance, social protection, social
security, social inspection.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В українській практиці використовуються поняття

"соціальний захист", "соціальне забезпечення", "со$
ціальна допомога" та "соціальні виплати". Часто поняття
"соціальні виплати" використовується не в науковій літе$
ратурі, а обласними, міськими, районними державними
адміністраціями для пояснення питань отримання соц$
іальної допомоги, субсидії, пільг та компенсацій. Соціаль$
не забезпечення є однією з форм соціального забезпе$
чення, у той час як соціальні виплати слід розглядати не
у змістовній площині, а у фінансовій. Як на нашу думку,
поняття "соціальні виплати" не можна ототожнювати з
поняттям "соціальна допомога". На нашу думку, соціальні
виплати — це державні виплати в готівковій та безготів$
ковій формі, які спрямовані на захист вразливих верств
населення від соціальних ризиків, і включають соціальні
допомоги, субсидії, пільги та компенсації.

На нашу думку, поняття "соціальні виплати", на
відміну від поняття "соціальна допомога", слід розгля$
дати у фінансовому контексті, як збірне поняття, яке
включає не тільки соціальну допомогу, а я й інші дер$
жавні виплати, які мають соціальний характер.

Грунтуючись на положеннях українського законо$
давства, на нашу думку, у складі соціальних виплат слід
виділити чотири групи, наведені у таблиці 1

Американський досвід надання соціальних виплат та
реалізації соціальних програм, викладений в літератур$
них джерелах [6—10], дозволяє сформулювати перелік
соціальних виплат умови їх отримання та перелік отри$
мувачів, що є підставою для окреслення характерних рис
американської системи соціальних виплат.

У США існує величезна кількість соціальних про$
грам, які охоплюють усі сфери життя пересічних аме$
риканців. Коротка характеристика соціальних програм,
що реалізуються в США подано у таблиці 2.

У числі програм закладено багато видів цільової ад$
ресної допомоги, яка надається у натуральному вигляді.
Тимчасовий характер цих програм обумовлений праг$
ненням держави тільки підтримати сім'ї в складних умо$
вах, а не уримувати постійно.

Види соціальних виплат в американській практиці
виділяють залежно від отримувачів.

За даними Управління соціального забезпечення
США виділяють різні види соціальних виплат за такими
їх отримувачами:

пенсіонери$пільговики;
пенсіонери;
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подружжя пенсіонерів;
діти пенсіонерів;
діти померлих працівників;
овдовілі матері і батьки;
вдови (вдівці) без інвалідності;
вдови (вдівці) з інвалідністю;
батьки померлих робітників;
особи з інвалідністю;
подружжя осіб з інвалідністю;
діти робітників з інвалідністю.
Виходячи з такого переліку отримувачів соц$

іальних виплат в американській системі соціаль$
ного захисту, зазначимо принципово різну її
орієнтованість порівняно з українською систе$
мою.

В Україні отримувачами соціальних виплат
є беніфіціари, які безпосередньо потрапили під
дію соціальних ризиків, або ж пов'язані з ними
особи, які здійснюють догляд за беніфіціарами.
В американській системі соціальних виплат знач$
ну питому вагу займають виплати, членам сімей
беніфіціарів, які потрапили під дію соціальних
ризиків. Такою відмінністю пояснюється більша
порівняно з українською соціальна орієнто$
ваність американської системи соціальних вип$
лат. На нашу думку, така риса американської
системи соціальних виплат, як соціальний захист
та підтримка членів сімей отримувачів соціаль$
них виплат доцільна для впровадження в ук$
раїнській практиці, оскільки дозволить підвищи$
ти рівень охоплення населення країни соціаль$
ним захистом.

Кількість отримувачів допомоги із соціаль$
ного забезпечення в США у червні 2021 року на$
ведено на рисунку 1.

За даними рисунку 1 доц$
ільно виділити таку рису аме$
риканської системи соціаль$
них виплат, як охоплення сис$
темою соціальних виплат вик$
лючно тих категорій населен$
ня, які не здатні самостійно
себе забезпечити. Свідченням
цього є найбільша кількість от$
римувачів соціальних виплат у
віці 65 років і старше.

Інформація щодо наданих
населенню соціальних виплат у
США за червень 2021 року на$
ведена у таблиці 3.

Найбільша питома вага в
структурі соціальних виплат
США належить пенсійним
виплатам (76,4%). Пенсійні
виплати входять у структуру
страхових виплат по старості
та втраті годувальника. Стра$
хові виплати по інвалідності
становлять 14,6 % у загальній
структурі допомог із соціаль$
ного забезпечення в США. В
середньому за даними таблиці
3 страховка по інвалідності у
червні 2021 року у США скла$
дала 1149,29 дол. Ця сума при$
близно в п'ять разів перевищує
середній розмір аналогічної
допомоги в Україні. Рівень
соціальних виплат у США є
доволі високим і, водночас, не$
значною є кількість отриму$
вачів соціальних виплат. Отри$
мувачами допомог із соціаль$
ного забезпечення в США є

Вид соціальних 
виплат Склад соціальних виплат 

Державні допомоги сім’ям з дітьми 
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 
Державні соціальні допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю 
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю 
Тимчасова державна допомога дітям 
Соціальна  допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам 
Допомога на догляд  
 Одноразова винагорода жінці, якій присвоєно почесне звання 
України „Мати-героїня” 
 Одноразова матеріальна допомога особі, яка постраждала від 
торгівлі людьми 
Допомога на поховання 
Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, 
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату 

Державні 
соціальні 
допомоги 

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 

Пільги на придбання твердого палива Пільги 
Пільги на придбання скрапленого газу 
Компенсаційні виплати та допомоги громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги  
Компенсаційні виплати особі, яка здійснює догляд за особою з 
інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80 років 
Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки 

Компенсації 

Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного 
лікування 

Субсидії Житлова субсидія 

Таблиця 1. Види соціальних виплат, що надаються в Україні

Назва соціальної 
програми Коротка характеристика соціальної програми 

Тимчасова 
фінансова допомога 
для 
малозабезпечених 

Програма регулюється державою і окремими штатами і надає фінансову допомогу 
для малозабезпечених сімей, поки вони не знайдуть нормально оплачувану 
роботу 
 

Податкове 
відшкодування 

Програми Earned Income Tax Credit (EITC) і Child Tax Credit з повернення 
податків від IRS (американської податкової служби )  для американців з низьким 
рівнем доходу 

Додатковий 
соціальний дохід 

Федеральна програма виплат особам з низьким рівнем доходу. У програмі можуть 
брати участь люди похилого віку старші 65 років або особи з інвалідністю, у тому 
числі з вадами зору, включаючи дітей 

Американська 
програма пільгової 
покупки товарів 

Програма SNAP розрахована на людей, які мають дуже низький дохід або не 
працюють взагалі. Дозволяє купувати продукти харчування на певну суму, яка 
надходить на спеціальну дебетову карту 

Спеціальна 
додаткова програма 
харчування для 
жінок, немовлят і 
дітей 

Програма WIC – це програма для малозабезпечених жінок, які перебувають в 
очікуванні малюка, матерів-годувальниць, немовлят і дітей віком до п’яти років. 
Учасники програми безкоштовно отримують корисні продукти в мережевих 
магазинах 

Харчування для 
дітей 

Програма, що надає безкоштовне шкільне харчування або харчування за 
зниженими цінами для дітей з малозабезпечених сімей 

Освітній грант від 
держави 

За програмою держава виплачує до 5500 доларів малозабезпеченим людям з 
метою допомогти в отриманні середньої спеціальної та вищої освіти 

Програма медичного 
страхування дітей 

Програма для дітей до 19 років, батьки яких мають дохід вище того, який 
потрібно для участі в програмі Medicaid, але не можуть дозволити собі придбати 
хорошу страховку для дітей. Програма покриває повністю або частково візити 
лікаря, вакцинацію та навіть послуги стоматолога 

Медікейд Державна програма медичної допомоги для малозабезпечених. У програмі 
можуть взяти участь вагітні жінки, які не в змозі оплатити лікарняний супровід 
вагітності й пологів, діти та інші люди, які потребують медичних послуг і 
підходять під умови цієї програми 

Освітня програма 
для дітей “Гарний 
початок” 

Безкоштовні освітні програми для дітей від 2 до 5 років “Ранній гарний початок” і 
“Гарний початок” – для сімей з низьким доходом, як корінних американців, так і 
іммігрантів. За допомогою цієї програми дитина отримає доступ до першокласної 
медичної допомоги та здорового харчування, батькам же Центр “Гарний початок” 
може допомогти у працевлаштуванні. Крім цього, батьки можуть брати участь в 
дитячо-батьківських навчальних групах 

Таблиця 2. Характеристика основних соціальних програм США

Джерело: на основі опрацювання джерела [6].
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лише близько 10 % населення. Це свідчить про таку ха$
рактеристику американської системи соціальних вип$
лат, як адресність і справедливість надання соціальних
виплат.

За даними Управління соціального забезпечення
США [7] існують такі тенденції в системі соціальних вип$
лат США:

— Близько 64,1 мільйона осіб отримали допомоги
по соціальному забезпеченню в грудні 2019 року, що на
1 158 274 особи (1,8 відсотка) більше, ніж у грудні
2018 року. Приблизно 75% становили пенсіонери, їх
подружжя та діти, 9 відсотків — особи, що залишилися
в живих після смерті працівників, і 16 відсотків — пра$
цівники$інваліди та їхні дружини і діти.

— Число бенефіціарів у віці 65 років і старше зрос$
ла з приблизно 42,0 мільйона в 2014 році до приблизно
48,6 мільйона в 2019 році (15,6 %). Кількість одержувачів
допомоги у віці 85 років і старше збільшилася приблиз$
но на 4,0 % за 5$річний період з приблизно 5,6 мільйона
в 2014 році до приблизно 5,8 мільйона в 2019 році. У
2019 близько 70 000 довгожителів були одержувачами
соціального забезпечення.

— У грудні 2019 року близько 26,8 мільйона жінок
у віці 65 років і старше отримали допомогу. Близько

14,7 мільйона (54,9 %) мали право тільки на допомогу
пенсіонерам. Близько 6,8 мільйона (25,2 %) мали под$
війне право на допомогу пенсіонерам і допомогу дру$
жини або вдови, а близько 5,3 мільйона (19,6 %) отри$
мували тільки допомогу для дружини або вдови.

— Допомогу отримали близько 2,8 мільйона дітей
у віці до 18 років, у тому числі 1184943 дитини помер$
лих робітників, 1269566 дітей осіб з інвалідністю та
343125 дітей пенсіонерів.

— Допомогу по інвалідності отримали близько
9,8 млн осіб, 8378374 працівника з інвалідністю,
1140580 дорослих дітей осіб з інвалідністю, 246142 вдо$
ви та вдівці з інвалідністю. Крім того, допомоги отри$
мали 113435 подружь і 1311187 неповнолітніх та учнів
дітей осіб з інвалідністю.

— Середні щомісячні допомоги у грудні 2019 року
склали 1503 долара для пенсіонерів, 1258 доларів для
інвалідів та 1423 долара для вдів і вдівців, які не є інва$
лідами. Серед вийшли на пенсію працівників щомісяч$
на допомога становили в середньому 1671 долар для
чоловіків і 1337 доларів для жінок. Для робітників

з інвалідністю середньомісячні допомоги становили
1384 долара для чоловіків і 1128 доларів для жінок.

На основі аналізу існуючих соціальних виплат
та програм, що реалізуються в американській сис$
темі соціального забезпечення, як на нашу думку,
слід виділити таку її характерну рису, як переваж$
но тимчасовий характер для беніфіціарів соціаль$
них програм і постійний характер соціальних вип$
лат. Тобто в американській системі соціального за$
хисту існує чітке розмежування призначення соц$
іальних програм і соціальних виплат, що сприяє не
утриманню державою матеріально не забезпечених
сімей, а лише їх тимчасовій підтримці і спонуканню
до дій щодо покращення матеріального стану влас$
ними силами.

 На відміну від України, в США малозабезпеченим
громадянам допомога надається тимчасово у формі та$
ких соціальних програм:

тимчасова фінансова допомога для малозабезпече$
них;

додатковий соціальний дохід;
американська програма пільгової покупки товарів;
спеціальна додаткова програма харчування для

жінок, немовлят і дітей;
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Рис. 1. Інформація щодо кількості отримувачів допомоги
з соціального забезпечення в США у червні 2021 року

Джерело: на основі опрацювання джерела [7].

Таблиця 3. Інформація щодо надання допомоги з соціального забезпечення
в США у червні 2021 року

Джерело: [7].

Беніфіціари 
Вид соціальних виплат за типами 

отримувачів Кількість, 
млн осіб 

Питома 
вага, %

Місячна 
загальна 

сума виплат 
соціальної 
допомоги, 
млн дол. 

Середньомісячний 
рівень соціальної 
допомоги, дол. 

Всього 65033 100,0 93207 1433,23 
1. Страхування по старості та втраті 
годувальника  

55547 85,4 82304 1481,72 

1.1. Пенсійні виплати  49677 76,4 74985 1509,45 
1.1.1. Виплати пенсіонерам 46738 71,9 72689 1555,25 
1.1.2. Виплати подружжю пенсіонерів 2241 3,4 1783 795,57 
1.1.3. Виплати дітям пенсіонерів 698 1,1 513 734,74 
1.2. Виплати на виживання  5870 9,0 7319 1246,99 
1.2.1. Виплати дітям померлих 
працівників 

1954 3,0 1801 921,80 

1.2.2. Овдовілі матері та батьки 112 0,2 118 1056,10 
1.2.3. Вдови (вдівці) без інвалідності  3572 5,5 5221 1461,72 
1.2.4. Вдови (вдівці) з інвалідністю 232 0,4 179 770,98 
1.2.5. Батьки померлих робітників  1 менше 

0,05 
1 1314,91 

2. Страховка по інвалідності 9486 14,6 10903 1149,29 
2.1. Оосби з інвалідністю 8076 12,4 10341 1280,42 
2.2. Подружжя осіб з інвалідністю 102 0,2 37 359,08 
2.3. Діти робітників з інвалідністю 1309 2,0 525 401,51 
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харчування для дітей;
освітній грант від держави;
програма медичного страхування дітей;
медікейд;
освітня програма для дітей "Гарний початок".
В Україні допомога з малозабезпеченості надаєть$

ся виключно у грошовій формі і не передбачає натураль$
ної форми та соціальних програм. На нашу думку, це
обмежує її підтримуючий характер.

Належне місце в системі соціальних виплат США
займає допомога з безробіття. Як свідчать літературні
джерела [8—10] існують різні їх різновиди. Деякі з них
пов'язані з коронавірусною пандемією.

Отримання допомоги з безробіття в умовах пандемії
у США регулюються тимчасовою програмою "Допомо$
га безробітним у зв'язку з пандемією" (Pandemic
Unemployment Assistance (PUA) тривалістю до 39 тижнів.
Цю допомогу можна отримати за умови неотримання
інших видів допомоги з безробіття. Крім того створено
нову тимчасову федеральну програму під назвою "Фе$
деральна допомогу безробітним у зв'язку з пандемією"
(Federal Pandemic Unemployment Assistance, FPUC), у
рамках якої тим, хто має право на отримання допомоги
за програмою PUA, буде щотижня виплачуватися до$
даткова сума в розмірі 600 доларів.

Проте цим не вичерпується список різновидів допо$
моги з безробіття. Як і допомога з малозабезпеченості,
цей вид допомоги має тимчасовий характер (табл. 4).

Тільки в штаті Нью$Йорк існує 6 різновидів допо$
моги з безробіття. Отримувачі допомоги, якщо для цьо$
го є дійсно вагомі підстави, можуть одночасно отриму$
вати декілька видів допомоги з безробіття, або ж отри$
мувати у випадку закінчення терміну одного виду до$
помоги інший вид. Водночас отримання допомоги з без$
робіття в США можливе лише тільки для тих людей, які
не мають альтернативного доходу.

В Україні ж є лише один вид допомоги з безробіття.
Мінімальний рівень допомоги лише 650 грн. Максималь$
на тривалість отримання допомоги з безробіття в Ук$
раїні це 360 днів протягом 2 років. Якщо порівняти з
США, врахувавши тривалість різних видів допомоги з
безробіття, то в Україні це значно менший термін.

Аналіз американської практики надання допомоги
дозволив обгрунтувати таку характерну рису амери$
канської системи надання соціальних виплат, як різно$
манітність виплат з безробіття та індивідуальний підхід
до їх надання, що забезпечує високий рівень захище$
ності безробітних, які не мають засобів для існування
та альтернативних джерел доходів.

Ще одна риса американської системи надання со$
ціальних виплат, на нашу думку, — це високий рівень
поінформованості населення щодо власних прав на
отримання соціальних виплат та використання для цьо$
го онлайн$сервісів. Підтвердженням прояву цієї харак$
терної риси є кількість онлайн$сервісів, які діють в Ук$
раїні і США.

Перелік онлайн$сервісів з питань надання соціаль$
них виплат, що діють в Харківській обласній державній
адміністрації наведено у таблиці 5.

В американській системі надання соціальних виплат
кількість електронних сервісів є значно більшою. І охоп$
люють вони доволі широке коло питань, а саме:

апеляції (для оскарження медичних та немедичних
рішень);

Medicare (заявки на отримання медичних пільг, ре$
цептурних препаратів, отримання медичних карт);

вихід на пенсію (подання заявки, перевірка її стату$
су, онлайн$калькулятор);

інвалідність (подання заявки, перевірка її статусу,
онлайн$калькулятор);

оцінка майбутніх можливостей і вигод (визначення
пенсійного стажу; онлайн$калькулятор);

Таблиця 4. Різновиди допомоги з безробіття, що можуть бути виплачені
в штаті Нью<Йорк

Джерело: на основі опрацювання джерела [10].

Вид допомоги з безробіття Характеристика 
Страхові виплати по 
безробіттю (Unemployment 
Insurance, UI) 

Виплати можна отримати, якщо безробітний в останні  
18 місяців працював у штаті Нью-Йорк. Щотижневу допомогу 
можна отримувати  протягом не більше ніж 25 тижнів, поки не 
буде знайдена робота. Зазвичай розмір допомоги UI становить 
100-500 доларів на тиждень, залежно від колишнього розміру 
заробітної плати 

Виплати по безробіттю в 
зв’язку з надзвичайною 
ситуацією, пов’язаною з 
пандемією (Pandemic 
Unemployment Assistance, 
PEUC) 

Якщо кількість днів виплат досягне 0 або безробітний  
вичерпаєте свої пільги, то він може почати отримувати 
додаткові виплати протягом 53 тижнів, проходячи 
сертифікацію щотижня р 

Програма додаткових 
виплат (Extended Benefits, 
EB) 

Безробітний може отримати ці виплати після вичерпання пільг 
за програмами UI і PEUC 

Допомога з безробіття у 
зв’язку з пандемією 
(Pandemic Unemployment 
Assistance, PUA) 

Програма передбачає надання  щотижневих виплат особам, які 
не мають права на стандартні страхові виплати з безробіття. 
Допомога призначена для зайнятих неповний робочий день, 
самозайнятих працівників, незалежних підрядників і осіб, які 
останнім часом не працювали. Кількість тижнів, протягом яких 
особа може мати право на отримання допомоги, збільшено до 
79 тижнів. Виплати розраховуються на підставі колишнього 
заробітку 

Федеральна допомога з 
безробіття в зв’язку з 
пандемією (Federal Pandemic 
Unemployment 
Compensation, FPUC) 

Дозволяє отримувати додатково 300 доларів на  тиждень разом 
зі  стандартними виплатами за програмами UI або PUA. Така 
програма продовжена до 6 вересня 2021 року  

Виплати з безробіття для 
осіб з різними джерелами 
доходів (Mixed Earner 
Unemployment 
Compensation, MEUC) 

Безробітний має право на додаткові виплати в розмірі  
100 доларів на тиждень, якщо крім заробітної плати він 
отримав більше 5000 доларів від самозайнятості або роботи 
незалежним підрядником. Кошти, отримані в рамках MEUC, 
враховуються як дохід, який використовується для визначення  
права на участь у програмі Medicaid 
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загальна допомога (бібліотека питань, що часто
ставляться, федеральні свята, зворотній зв'язок);

доступність (сервіс для людей з вадами зору);
карти соціального забезпечення (номер карти, зам$

іна карти, зміна прізвища власника карти);
онлайн$сервіси для підприємств, урядів, органі$

зацій$отримувачів платежів і третіх осіб, а саме:
Business Services Online, онлайн$перевірка номера со$
ціального страхування, Electronic Records Express та
інші.

Тобто електронні сервіси в США охоплюють доволі
широке коло соціальних питань. Це свідчить наявність
у американців широких можливостей для безконтакт$
ного подання документів для отримання соціальних вип$
лат.

На основі аналізу статистичних даних та
літературних джерел [1—10] було обгрунтова$
но характерні риси американської системи на$
дання соціальних виплат. Серед них, на нашу
думку, слід виділити такі:

соціальний захист та підтримка членів
сімей отримувачів соціальних виплат, які по$
трапили під дію соціальних ризиків, тобто роз$
ширення соціальної орієнтованості виплат та
програм;

охоплення системою соціальних виплат
виключно того населення, яке не має засобів
для існування та можливостей для отримання
заробітку;

адресність і справедливість надання со$
ціальних виплат;

високий рівень поінформованості населен$
ня щодо власних прав на отримання соціальних
виплат та використання для цього онлайн$
сервісів;

 переважно тимчасовий для беніфіціарів ха$
рактер соціальних програм і постійний харак$
тер соціальних виплат;

різноманітність виплат з безробіття, що
обумовлює індивідуальний підхід та високий рівень за$
хищеності від безробіття людей, які не мають альтерна$
тивних джерел доходів.

Підстави для обгрунтування характерних рис аме$
риканської системи соціальних виплат наведено у таб$
лиці 6.

Наведені у таблиці 6 характерні риси американсь$
кої системи надання соціальних виплат, на нашу дум$
ку, дозволяють обгрунтувати напрями впровадження
американського досвіду в українську систему надання
соціальних виплат.

У таблиці 7 наведено напрями застосування амери$
канського досвіду надання соціальних виплат в ук$
раїнській практиці за кожною з характерних рис аме$
риканської системи надання соціальних виплат.

Назва електронного сервісу Посилання 

Система призначення допомоги при народження 
дитини 

https://e-services.msp.gov.ua/ 

Система попередньої реєстрації документів для 
призначення житлової субсидії 

https://subsidii.mlsp.gov.ua/ 

Електронна соціальна послуга “Муніципальна 
няня” 

https://e-nanny.ioc.gov.ua/ 

Комплексна електронна послуга “Е-малятко”: 
Допомога при народженні дитини та допомога 
багатодітним сім'ям 

https://e-nanny.ioc.gov.ua/ 

Інформаційна платформа “Допомога поруч” https://dopomoga.msp.gov.ua/ 

Офіційний веб-сайт Мінсоцполітики https://www.msp.gov.ua/ 

Електронний сервіс на офіційному веб-сайті 
Мінсоцполітики, призначений для реєстрації 
звернень громадян з питань, що належать до 
компетенції Міністерства 

https://www.msp.gov.ua/conten
t/electronne_zvernennya.php 

Таблиця 5. Перелік електронних сервісів Харківської обласної
адміністрації з питань соціального захисту

Таблиця 6. Підстави для обгрунтування характерних рис американської системи
соціальних виплат

Характерна риса американської системи 
надання соціальних виплат 

Підстава для обгрунтування характерної риси 
американської системи надання соціальних виплат 

Соціальний захист та підтримка членів 
сімей отримувачів соціальних виплат, які 
потрапили під дію соціальних ризиків 

Наявність значної кількості соціальних допомог для 
членів сімей осіб з інвалідністю, пенсіонерів, людей, 
що втратили годувальника, яка свідчить про високий 
рівень  охоплення населення системою соціальних 
виплат 

Охоплення системою соціальних виплат 
виключно того населення, яке не має 
засобів для існування та можливостей для 
отримання заробітку 

Допомогу отримує населення переважно у віці 65 років 
і старше. Незначна кількість отримувачів, молодших  
65 років та дітей, свідчить про те, що це особи з 
інвалідністю або люди, які не мають можливостей 
отримати заробіток 

Адресність і справедливість надання 
соціальних виплат 

Доволі високий рівень соціальних виплат і незначна 
(близько 10 % від загальної кількості населення) 
кількість отримувачів соціальних виплат 

Високий рівень поінформованості 
населення щодо власних прав на 
отримання соціальних виплат та 
використання для цього онлайн-сервісів 

Значна кількість електронних сервісів, які охоплюють 
будь-які соціальні питання, виплати і призначені не 
тільки для отримувачів соціальних виплат, а й для 
суб’єктів господарювання 

Переважно тимчасовий для беніфіціарів 
характер соціальних програм і постійний 
характер соціальних допомог 

Постійними є соціальні допомоги з інвалідності та 
пенсійні виплати. Усі інші виплати мають тимчасовий 
характер і надаються  у рамках соціальних програм, які  
носять тимчасовий підтримуючий характер і 
спонукають у подальшому отримувачів виплат за цією 
програмою до працевлаштування 

Різноманітність виплат з безробіття, що 
обумовлює індивідуальний підхід та 
високий рівень захищеності від 
безробіття людей, які не мають 
альтернативних джерел доходів 

Отримувачі допомоги, якщо для цього є дійсно вагомі 
підстави, можуть одночасно отримувати декілька видів 
допомоги з безробіття, або ж отримувати у випадку 
закінчення терміну одного виду допомоги інший вид 
допомоги з безробіття. Такий підхід до надання 
допомоги з безробіття має індивідуальний характер і 
сприяє забезпеченню високого рівня захищеності її 
отримувачів 
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Отже, на нашу думку, беззаперечною
є необхідність перегляду діючої системи
надання соціальних виплат в Україні. У
зв'язку з цим доцільним буде впровад$
ження запропонованого авторами підхо$
ду щодо впровадження американського
досвіду в українській практиці надання
соціальних виплат, що сприятиме зрос$
танню поінформованості населення щодо
можливих соціальних виплат, підвищен$
ню їх адресності і справедливості та за$
безпеченню індивідуального підходу до
надання соціальних виплат.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, науковою новизною
цього дослідження є:

уточнення визначення поняття "соц$
іальні виплати", за рахунок розгляду
фінансового контексту виплат та конкре$
тизації видів державних виплат, що мають
соціальний характер;

систематизація характерних рис аме$
риканської системи надання соціальних
виплат за рахунок виокремлення підстав
для їх обгрунтування та уточнення їх сутності та змісту,
що дозволяє виокремити успішні американські практи$
ки надання соціальних виплат;

уточнення підходу щодо впровадження амери$
канського досвіду в українській практиці надання соц$
іальних виплат за рахунок обгрунтування напрямів
впровадження американського досвіду за кожною з ха$
рактерних рис американської системи надання соціаль$
них виплат, що сприятиме зростанню поінформова$
ності населення щодо можливих соціальних виплат,
підвищенню їх адресності і справедливості та забезпе$
ченню індивідуального підходу до надання соціальних
виплат.

Перспектива подальших наукових досліджень у цьо$
му напрямі полягає в розробці механізму реформуван$
ня системи державних соціальних виплат на засадах
успішних зарубіжних практик розвитку соціальної сфе$
ри.
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Характерна риса американської системи 
надання соціальних виплат 

Напрями впровадження американського 
досвіду надання соціальних виплат в 

українську практику 
Соціальний захист та підтримка членів 
сімей отримувачів соціальних виплат, які 
потрапили під дію соціальних ризиків 

Впровадження соціальної допомог членам 
родин беніфіціарів, які постраждали 
внаслідок соціальних ризиків 

Охоплення системою соціальних виплат 
виключно того населення, яке не має 
засобів для існування та можливостей для 
отримання заробітку 
Адресність і справедливість надання 
соціальних виплат 

Розширення сфери застосування  
соціального інспектування та забезпечення 
його дієвості та ефективності в питаннях 
підтвердження права на отримання 
українцями соціальних виплат 

Високий рівень поінформованості 
населення щодо власних прав на 
отримання соціальних виплат та 
використання для цього онлайн-сервісів 

Розширення функцій електронних сервісів  в 
сфері надання соціальних виплат та 
забезпечення їх роботи у будь-якій 
місцевості 

Переважно тимчасовий для беніфіціарів 
характер соціальних програм і постійний 
характер соціальних допомог 

Впровадження в рамках боротьби з 
малозабезпеченістю програм надання 
тимчасової допомоги у тому числі і в 
натуральній формі 

Різноманітність виплат з безробіття, що 
обумовлює індивідуальний підхід та 
високий рівень захищеності від безробіття 
людей, які не мають альтернативних 
джерел доходів 

Диференціація видів допомоги з безробіття 
щляхом впровадження програм тимчасової 
підтримки безробітних та підвищення 
ефективності соціального інспектування 
доходів отримувачів допомоги з безробіття 

Таблиця 7. Напрями впровадження американського досвіду в українській
практиці надання соціальних виплат
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У статті запропоновано науково�методичний підхід до запобігання банкрутству підприємств в Ук�

раїні. Встановлено співвідношення понять "державне антикризове регулювання" та "державне регулю�

вання банкрутства". Сформовано поняття державного регулювання банкрутства підприємств як скла�

дової державного антикризового регулювання.

Запропоновано розглядати систему запобігання банкрутству підприємств як складову державного

антикризового регулювання економіки на рівні функціональних підсистем макро� та мікроекономічного

рівнів. В якості елементів (напрямів державного регулювання) функціональної підсистеми макроеконо�

мічного рівня запропоновано виділяти такі: 1) державне регулювання кризових явищ в економіці в на�

прямі мінімізації їх негативного впливу на діяльність підприємств (реактивне регулювання банкрутства);

2) державне регулювання економічної діяльності суб'єктів господарювання шляхом створення сприят�

ливого бізнес�середовища їх діяльності (превентивне регулювання банкрутства). Призначенням функц�

іональної підсистеми мікроекономічного рівня є забезпечення відновлення платоспроможності боржни�

ка в судових процедурах банкрутства або ефективна його ліквідація, якщо відновлення платоспромож�

ності не є можливим та/або доцільним.

Диференційовано методи (економічні, адміністративні, правові, інституційні) та інструменти (бюд�

жетно�податкові, грошово�кредитні, митні та нормативно�правові; інформаційна, юридична та організа�

ційна підтримка; державні замовлення та контракти; фінансова підтримка підприємств державної фор�

ми власності) державного антикризового регулювання в напрямі запобігання банкрутству підприємств.

The article proposes a scientific and methodological approach of prevention business bankruptcy in Ukraine.

This approach involves the formation of an enterprise bankruptcy prevention system as part of the state anti�

crisis regulation of the economy. Based on the construction of the Euler�Venn diagram, the relationship between

the concepts of "state anti�crisis regulation" and "state regulation of bankruptcy" is established. The concept of

enterprises bankruptcy state regulation as a component of state anti�crisis regulation is formulated.

The proposed scientific and methodological approach to the enterprise bankruptcy prevention system in

Ukraine provides for its formation as a part of state anti�crisis regulation. It is determined that the enterprise

bankruptcy prevention should be carried out at two levels of the economic system — macro� and microeconomic

levels. The main purpose of the functional subsystem of the macroeconomic level is established. It is to prevent

and / or reduce the impact of the economic crisis, improving economic conditions and increasing economic

growth. Functional subsystem elements of bankruptcy prevention of enterprises are determined at the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Ринкова трансформація економічної системи в Ук$

раїні, з моменту набуття нею незалежності, супровод$
жувалася перманентними кризовими процесами, обу$
мовленими як деструктивним впливом зовнішніх та
внутрішніх факторів на її функціонування, так і цикліч$
ністю розвитку самої ринкової економіки, що характе$
ризується періодичним виникненням економічних криз.
Хоча економічні кризи є різними за природою виник$
нення, формами прояву та наслідками, проте їх об'єд$
нує, з$поміж іншого, зростання кількості неплатоспро$
можних і, як наслідок, збанкрутілих підприємств. Бан$
крутство підприємств у свою чергу зумовлює зменшен$
ня обсягів виробництва товарів та послуг, що призво$
дить до падіння ВВП та збільшення імпорту; скорочен$
ня кількості робочих місць та зростання рівня безро$
біття; зменшення обсягів податкових надходжень до
бюджету. Тому створення ефективного механізму за$
побігання банкрутству підприємств у системі держав$
ного антикризового регулювання сприятиме підвищен$
ню ефективності національної економіки.

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

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

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблематика державного антикризового регулю$
вання розглядалася у працях таких вітчизняних учених,
як В. Гейця, Я. Жаліла, О. Задої, О. Маковоз, А. Мель$
ник, А. Олешко, П. Пронози, М. Савченко, В. Хаустової,
а також зарубіжних — Е. Бейлі (A. Bailey), Д.Дж. Еллі$
отта (D. J. Elliott), С. Дьянкова (S. Djankov), О. Харта
(O. Hart), К. МакЛиш (C. McLiesh), А. Шлейфера (A. Shlei$
fer). Окремі питання банкрутства підприємств в своїх
працях розглядали такі вітчизняних науковці: Н. Воз$
іянова, О. Гук, Д. Долбнєва, І. Єпіфанова, Ю. Ількова,
Н. Носань та Є. Руденко. Серед зарубіжних слід відмітити
праці Б. Беккера (B. Becker), С. Гілсона (S. Gilson),
Е. Чжан (E. Zhang), Л. Клаппер (L. Klapper) та С. Клас$
сенс (S. Claessens).

macroeconomic level. The first element involves state regulation of economic crises in direction of minimizing

their negative impact on enterprises (reactive crisis management approach). The second is the state regulation

of economic activity of economic entities by creating a favorable business environment (proactive crisis

management approach). The main purpose of the functional subsystem of the microeconomic level is established.

It consists in restoring the debtor's solvency in bankruptcy proceedings or its effective liquidation, if the

restoration of solvency is not possible and/or reasonably.

On the basis of the offered scientific and methodical approach methods (economic, administrative, legal,

institutional) and tools (budget@tax, monetary@credit, customs, regulatory and legal framework; informational,

legal and organizational support; government orders and contracts; financial support of state@owned enterprises)

of the state anti@crisis regulation are established.

Ключові слова: криза, економічна криза, державне антикризове регулювання, антициклічне регулювання,
банкрутство підприємств, державне регулювання банкрутства підприємств, запобігання банкрутству
підприємств, система запобігання банкрутству підприємств.

Key words: crisis, economic crisis, state anti�crisis regulation, anti�cyclical regulation, bankruptcy of enterprises,
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МЕТА СТАТТІ
Оскільки у роботах зазначених науковців основна

увага приділяється теоретичним і практичним аспектам
антикризового макроекономічного регулювання або
окремим аспектам банкрутства підприємств, комплекс$
ного дослідження потребує проблематика запобігання
банкрутству підприємств в системі державного антикри$
зового регулювання.

Виходячи з зазначеного вище, метою статті є фор$
мування науково$методичного підходу до запобігання
банкрутству підприємств на основі формування відпо$
відної системи, що передбачає виокремлення функціо$
нальних підсистем регулювання банкрутства на макро$
та мікроекономічному рівнях. Це дозволить встанови$
ти інструментарій запобігання банкрутству підприємств,
що сприятиме системності при формуванні теоретично$
го та практичного підгрунтя вдосконалення державно$
го антикризового регулювання економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Проблема кризових явищ в економіці знаходилася

у центрі уваги досліджень як зарубіжних так і вітчизня$
них економістів протягом багатьох років і, враховуючи
результати емпіричних спостережень, що дозволяють
однозначно стверджувати, що кризи є закономірним
явищем ринкової економіки через циклічність характе$
ру її розвитку [2, с. 29], будуть виникати знову і знову,
що зумовлює важливість державного антикризового ре$
гулювання.

Загалом "криза" (грец. krisis — поворотний пункт)
— це "різка зміна звичайного стану речей; злам, загост$
рення становища" [17, с. 343] або "різкий, крутий пере$
лом в будь$чому" [12, с. 325], а під кризою в економіці
розуміють "часткову або повну дестабілізацію еконо$
мічної системи, що проявляється в розбалансуванні підси$
стем, що її складають, порушенні виробничих зв'язків і
механізмів узгодження інтересів, загостренні соціаль$
но$економічних протиріч" [19]. Наведемо ще одне ви$
значення економічної кризи: "різке погіршення еконо$
мічного стану країни, що проявляється в значному спаді
виробництва, порушенні виробничих зв'язків, банк$
рутстві підприємств, зростанні безробіття, і, як підсу$
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мок — у зниженні життєвого рівня, добробуту населен$
ня" [3, с. 860]. Останнє, на нашу думку, більшою мірою
відображає форми прояву економічної кризи ніж її
сутність. Наявні визначення поняття економічної кри$
зи в наукових джерелах та довідкових виданнях еконо$
мічного спрямування наводяться з позицій: 1) ситуації
небезпеки або загрози для соціально$економічної сис$
теми; 2) можливостей переходу системи в новий стан; 3)
ситуації порушення рівноваги; 4) зміни системи до оп$
тимізації або знищення [20, с. 41—42].

Загалом погоджуючись з визначеннями економічної
кризи, що наведені вище, а також з трактуванням цього
поняття іншими науковцями, що здійснювали дослід$
ження в зазначеному напрямі, вважаємо найбільш по$
вним і таким, що відповідає цілям даного дослідження,
визначення економічної кризи соціально$економічної
системи (макрорівень) О. Маковоз та О. Жарко, що роз$
глядають кризу з позицій можливостей переходу сис$
теми в новий стан: "порушення економічних зв'язків та
пропорцій, за якого неможливе подальше існування соц$
іально$економічної системи у попередньому вигляді" [8,
с. 135].

Існують різні підходи до класифікації видів криз, їх
функцій, стадій та наслідків [13, с. 10—25], проте,
найбільш важливими з позицій вирішення завдань да$
ного дослідження є класифікація видів кризових явищ
на основі таких ознак, як види криз за рівнем виникнен$
ня — макроекономічні та мікроекономічні (до інших
видів криз за цією класифікаційною ознакою також
відносять галузеві, регіональні, світові, глобальні) та за
сферою поширення — фінансово$економічні, адмініст$
ративно$законодавчі та виробничі (інші види за цією
класифікаційною ознакою включають — валютні, пол$
ітичні, фондові, банківські, екологічні, енергетичні, бюд$
жетні, зовнішньоекономічні, демографічні та інші види
криз) [13, с. 15; 15, с. 42—44; 21, с. 11—21].

Для розуміння сутності криз та їх впливу на проце$
си банкрутства підприємств, поряд з їх типологізацією
важливим є встановлення періодів кризового функціо$
нування економіки, оскільки саме в такі періоди спос$
терігається зростання кількості неплатоспроможних та
збанкрутілих підприємств [9]. В умовах фактично пер$
манентного кризового стану економіки України протя$
гом 1991—2020 рр., а також на тлі розгортання світової
кризи спричиненої впливом пандемії COVID$19, не$
обхідність державного антикризового регулювання в
напрямі запобігання банкрутству підприємств очевид$
на.

Попри наявність значної кількості проведених
досліджень присвячених проблемам антикризового
регулювання, питання запобігання банкрутству
підприємств у системі антикризового державного ре$
гулювання, висвітлені не достатньо глибоко. Зокре$
ма, потребує уточнення понятійний апарат антикри$

зового регулювання в сфері запобігання банкрутству
підприємств.

У дослідженнях проблематики державного анти$
кризового регулювання розглядаються дві економічні
категорії — "антициклічне регулювання" та "антикри$
зове регулювання", які потребують розмежування з
позицій цілей даного дослідження (табл. 1).

Виходячи із наведених вище визначень, антицикліч$
не регулювання полягає у залагоджуванні циклічних
коливань — у періоди спаду державна політика спря$
мована на пожвавлення ділової активності, а у періоди
підйому — на стримування, а антикризове регулюван$
ня, на противагу антициклічному, — на попередження
та мінімізацію негативних наслідків кризових явищ.
Отже, запобігання банкрутству підприємств є елемен$
том саме антикризового регулювання економіки.

Крім того, антикризове регулювання може розгля$
датися у двох аспектах. Перший розглядає антикризо$
ве регулювання на мікроекономічному рівні, тобто ан$
тикризове регулювання розглядається як функція ан$
тикризового управління підприємством з позицій запо$
бігання банкрутству підприємств: "заходи організацій$
но$економічного і нормативно$правового впливу дер$
жави, спрямованого на захист підприємств від кризо$
вих ситуацій, запобігання банкрутству підприємств або
їх ліквідації у разі неефективного подальшого функ$
ціонування" [1, с. 32]. Погоджуємося з думкою А. Олеш$
ко, яка зазначає, що таке трактування не відображає
сутності зазначеної категорії, оскільки банкрутство
підприємств є наслідком кризових процесів в економіці
і одночасно закономірним явищем їх економічного роз$
витку [13, с. 286].

Повертаючись до аспектів розгляду поняття "анти$
кризове регулювання", другий підхід визначає антикри$
зове регулювання як макроекономічну категорію, що
являє собою "сукупність дій органів державного управ$
ління спрямованих на упередження та захист соціаль$
но$економічної системи й окремих суб'єктів ринкових
відносин від кризових ситуацій з метою стабілізації і
адаптації соціально$економічної системи до умов, що
змінюються" [13, с. 99]. В цьому випадку антикризове
регулювання, як складова державного регулювання еко$
номіки, здійснюється за допомогою інструментів гро$
шово$кредитної, бюджетної, податкової та інших видів
економічної політики. Або інше, яке визначає антикри$
зове регулювання як "відносини, які виникають при
організаційно$економічному та правовому впливі дер$
жави для захисту підприємств від кризових ситуацій, за$
побігання їх банкрутству або припиненню їх подальшо$
го функціонування" [11, с. 64].

Наведені вище визначення, що відображають анти$
кризове регулювання як макроекономічну категорію, на
думку автора, не є повними з позицій державного анти$
кризового регулювання банкрутства підприємств,

Таблиця 1. Поняття антициклічного регулювання та антикризового регулювання
в наукових публікаціях вітчизняних вчених та довідковій літературі

Джерело: сформовано автором за даними, що наведені в таблиці.

Антициклічне регулювання Антикризове регулювання 
Автор Визначення поняття Автор Визначення поняття 

В
. С

ац
ик

 «Цілісна підсистема економічної 
політики урядів, наднаціональних 
інституцій і транснаціональних 
компаній, яка полягає у 
пом’якшенні негативних наслідків 
економічних циклів» [16, с. 133] 

А
. О

ле
ш
ко

 «Процес цілеспрямованого впливу 
органів державного управління на 
упередження, недопущення та 
мінімізацію негативних наслідків 
кризових явищ з метою забезпечення 
сталого економічного розвитку» [14, с. 4] 

С
. М

оч
ер
ни
й 

«Свідомі цілеспрямовані дії 
держави, корпорацій та 
наднаціональних органів щодо 
промислового циклу з метою 
зменшення глибини циклічних 
криз, стабілізації господарської 
кон’юнктури і збільшення темпів 
економічного зростання» [6, с. 39] 

О
. М

ак
ов
оз

, 
А

. Г
ла
зк
ов
а,

 
Є.

 К
ир
ич
ен
ко

 

«Свідомі і цілеспрямовані дії держави 
(певною мірою і могутніх корпорацій) 
щодо запобігання або зменшення 
глибини економічних криз, стабілізації 
господарської кон’юнктури і 
збільшення темпів економічного 
зростання» [7, с. 22] 
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оскільки перше більшою мірою стосується антикризо$
вого регулювання економіки загалом, без виокремлен$
ня заходів безпосередньо спрямованих на регулювання
діяльності підприємств, що опинилися в кризовому
стані, в тому числі і тих, що знаходяться в процедурах
банкрутства, а останнє, як визначення поняття держав$
ного антикризового регулювання, не розкриває в повній
мірі його змісту.

Поняття державного регулювання банкрутства
підприємств, як складової державного антикризового
регулювання, на нашу думку, має формуватися на ос$
нові співвідношення 2 понять: "державне антикризове
регулювання" та "державне регулювання банкрутства
підприємств" (рис. 1).

Тому сформульовано таке визначення поняття "дер$
жавне регулювання банкрутства підприємств, як скла$
дової державного антикризового регулювання", що
відноситься до макроекономічної категорії. Державне
регулювання банкрутства підприємств, як складова дер$
жавного антикризового регулювання — це процес впли$
ву органів державного управління спрямований на за$
побігання та мінімізацію негативного впливу кризових
явищ в соціально$економічній системі на діяльність
підприємств та створення умов необхідних для віднов$
лення платоспроможності підприємств або припинен$

ня їх функціонування в процедурах банкрутства. Відпо$
відно, запобігання банкрутству підприємств розгля$
дається нами як особлива форма державного антикри$
зового регулювання, яка полягає в діяльності держави,
що спрямована на виявлення та усунення факторів по$
гіршення фінансово$економічного стану та причин бан$
крутства підприємств та створення економічних, орга$
нізаційних та інших умов для відновлення платоспро$
можності підприємств з метою відвернення їх банкрут$
ства.

Регулювання банкрутства підприємств у системі
державного антикризового регулювання, на думку ав$
тора, повинно здійснюватися на рівні двох функціональ$
них підсистем — підсистеми макро$ та мікроекономіч$
ного рівнів (рис. 2).

Головне призначення функціональної підсистеми
макроекономічного рівня полягає в запобіганні та/або
зменшенні впливу економічної кризи на діяльність
підприємств та створення умов для активізації підприє$
мницької діяльності завдяки сприятливому бізнес$сере$
довищу. Елементами даної підсистеми є державне ре$
гулювання кризових процесів з метою запобігання їх ви$
никненню та/або зменшення глибини та проявів кризо$
вих явищ в економіці, як функція реактивного антикри$
зового регулювання та формування сприятливого

Рис. 1. Співвідношення понять державне антикризове регулювання та державне регулювання банкрутства
підприємств, сформоване на основі побудови діаграми Ейлера<Венна

Джерело: розроблено автором самостійно.

Рис. 2. Підсистеми запобігання банкрутству підприємств у системі
державного антикризового регулювання економіки

Джерело: розроблено автором самостійно.
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бізнес$середовища функціону$
вання підприємств, як функція
превентивного антикризового
регулювання.

Найбільш важливим зав$
данням державного антикризо$
вого регулювання на мікрорівні,
на нашу думку, є формування
ефективної системи вирішення
неплатоспроможності під$
приємств у процедурах банк$
рутства, що спрямована на збе$
реження бізнесу неплатоспро$
можного боржника або, в разі
неможливості або недоціль$
ності останнього, забезпечення
збереження його майна з метою
найбільш повного та справедли$
вого повернення заборгова$
ності кредиторам при ліквідації
боржника в судових процеду$
рах банкрутства.

Запобігання банкрутству
підприємств у системі держав$
ного антикризового регулювання повинно здійснюва$
тися на основі встановленої методики. Виходячи із ро$
зуміння поняття методики, як сукупності взаємопов'я$
заних методів та прийомів доцільного проведення будь$
якої роботи [17, с. 692], методика запобігання банкрут$

ству підприємств у системі антикризового державного
регулювання, повинна, з$поміж іншого, передусім пе$
редбачати встановлення методів такого впливу.

Під методами розуміють способи досягнення мети
державного регулювання — "способи впливу держави

Назва 
класифікаційної 

ознаки 
Види методів 

За змістом Економічні; правові; адміністративні; інституційні 
За формами впливу Прямі; непрямі (опосередковані) 
За часом дії Довгострокові; короткострокові 
За часом впливу Превентивні (випереджувальні); реактивні 
За рівнем впливу Загальнодержавні; регіональні; секторальні 

(міжгалузеві, галузеві); мікроекономічні; локальні 
За масштабами впливу Протекціоністські; ліберальні 

Таблиця 2. Класифікація методів державного антикризового регулювання економіки

Джерело: сформовано автором за даними [14, с. 6—7].

Рис. 3. Основні методи антикризового державного регулювання банкрутства
підприємств

Джерело: розроблено автором самостійно.

Назва Рівень Назва підсистеми Назва методу Інструменти антикризового державного регулювання 
банкрутства підприємств 

Правові Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності 
Інституційні Інформаційна, юридична та організаційна підтримка малого та 

середнього бізнесу 
Адміністративні Ліцензування, квотування, сертифікація 
Економічні Бюджетно-податкове регулювання (ставки податків) 
 Грошово-кредитне регулювання (облікова ставка НБУ) 

Створення 
сприятливого бізнес 
середовища 
функціонування 
підприємств 

 Митне регулювання (митні тарифи) 
Правові Антикризові державні стратегії, програми плани та інші 

нормативно-правові документи 
Соціальні Соціальна підтримка населення для створення 

платоспроможного попиту 
Економічні Бюджетно-податкове регулювання (ставки податків) 
 Грошово-кредитне регулювання (облікова ставка НБУ) 
 Митне регулювання (митні тарифи) 

М
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Запобігання та 
мінімізація 
негативних проявів 
економічних криз 

Адміністративні Державні замовлення та контракти 
Правові Законодавство в сфері регулювання банкрутства підприємств 
Інституційні Діяльність державного органу з питань банкрутства 
 Діяльність спеціалізованих організації арбітражних керуючих 

Відновлення 
платоспроможності 
боржника в 
процедурах 
досудової та судової 
санації 

Економічні Фінансова підтримка неплатоспроможних підприємств 
(державна форма власності) 

Правові Законодавство в сфері регулювання банкрутства підприємств 
Інституційні Діяльність державного органу з питань банкрутства 
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Ліквідація 
підприємства в 
судових процедурах 
ліквідації 

 Діяльність спеціалізованих організації арбітражних керуючих 

Таблиця 3. Методи та інструменти антикризового державного регулювання банкрутства підприємств
відповідно до визначених функціональних підсистем

Джерело: розроблено автором самостійно.
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на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, неко$
мерційний сектор економіки з метою створення умов їх
ефективного функціонування відповідно до напрямів
державної економічної політики" [5, с. 21].

У загальноприйнятому розумінні класифікація ме$
тодів державного регулювання економіки здійснюєть$
ся за двома ознаками: за формами впливу (прямі та не$
прямі) та за способами впливу (правові, адміністративні,
економічні та ін.) [18, с. 17].

З позицій державного антикризового регулювання
у напрямі запобігання банкрутству підприємств мають
значення за формами впливу як прямі, так і непрямі ме$
тоди, а за способами впливу — правові, адміністративні
та економічні. Правові та адміністративні методи за
формами впливу є прямими, а економічні — непрямими
[4, с. 19].

Більш широка класифікація методів саме антикри$
зового державного регулювання наведена А. Олешко
(табл. 2).

Ефективність державного антикризового регулю$
вання залежить від використання комплексу методів, за$
стосування яких дозволяє вирішити поставлені завдан$
ня.

Оскільки мета антикризового державного регулю$
вання спрямованого на запобігання банкрутству
підприємств прямо чи опосередковано направлена на не$
допущення кризового стану, відновлення платоспро$
можності та запобігання банкрутству підприємств, важ$
ливим, на думку автора, є розгляд методів державного
регулювання економіки з позицій їх впливу на фінансо$
во$господарську діяльність підприємств (адміністра$
тивні, економічні, донорські, протекціоністські) [10,
с. 12]. Щодо пріоритетності використання тих чи інших
методів відносно суб'єктів господарювання, то вона пе$
редусім залежить від форми власності, оскільки діяль$
ність підприємств недержавної форми власності регу$
люється переважно за допомогою непрямих методів —
економічних (інструментами фіскальної та грошово$
кредитної політики), а підприємств державної форми
власності — переважно прямими методами, основу яких
складають адміністративні методи.

Виходячи з наведених методів державного регулю$
вання економіки загалом, а також методів антикризо$
вого регулювання економіки та методів державного ре$
гулювання діяльності суб'єктів господарювання, нами
встановлені такі основні методи антикризового держав$
ного регулювання банкрутства підприємств (рис. 3).

Відповідно до встановлених функціональних підси$
стем та визначених методів антикризового державного
регулювання банкрутства підприємств, запобігання бан$
крутству підприємств повинне здійснюватися на основі
використання наступного інструментарію антикризово$
го державного регулювання (табл. 3).

Аналіз вітчизняної практики антикризового регу$
лювання в умовах світової фінансово$економічної кри$
зи 2008—2009 рр. вказує на зміну інструментів і методів
впливу, в бік більшого використання амортизаційної
політики, вдосконаленні податкової політики (знижен$
ня податку на прибуток), підтримці системоутворюю$
чих банків (збільшення їх статутних капіталів), великих
промислових підприємств, авіакомпаній, підприємств
оборонного та агропромислового комплексів, під$
приємств малого та середнього бізнесу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Отже, наведена сутнісна характеристика державно$

го регулювання банкрутства підприємств, як складової
державного антикризового регулювання економіки,
дозволяє окреслити напрями запобігання банкрутству
підприємств в Україні шляхом виокремлення функціо$
нальних підсистем запобігання банкрутству на макро$
та мікроекономічному рівнях. Такий підхід надає мож$

ливість обирати методи (економічні, адміністративні,
правові, інституційні) та інструменти (бюджетно$подат$
кові, грошово$кредитні, митні та нормативно$правові;
інформаційна, юридична та організаційна підтримка;
державні замовлення та контракти; фінансова підтрим$
ка підприємств державної форми власності) державно$
го антикризового регулювання.

Перспективами подальших досліджень у зазначено$
му напрямі є формування організаційно$економічного
механізму запобігання банкрутству підприємств в Ук$
раїні на макро$ та мікроекономічному рівні функціо$
нальних підсистем державного регулювання банкрут$
ства підприємств.

Література:
1. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Рукосуев А.В. Анти$

кризисное управление: макро$ и микроуровень: учеб.
пособие. Москва, 2012. 268 с.

2. Бекетов Н.В., Яковлева H.И. Мировой финансовый
кризис в отображении процессов экономической циклич$
ности. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2010.
№ 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy$
finansovyy$krizis$v$otobrazhenii$protsessov$ekonomiches$
koy$tsiklichnosti (дата обращения: 20.02.2021).

3. Борисов А.Б. Большой экономический словарь.
Москва, 1999. 895 с.

4. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулю$
вання економіки: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
Харків, 2007. 736 c.

5. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. /
С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. Київ,
2004. 440 с.

6. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1:
А—К. Київ, 2000. 864 с.

7. Маковоз О.В., Глазкова А.С., Кириченко Є.О.
Антикризове регулювання як ефективний вплив держа$
ви на розвиток економіки. Вісник економіки транспор$
ту і промисловості. 2014. Вип. 45. С. 21—25. URL: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_45_5 (дата звернення:
27.06.2021).

8. Маковоз О.В., Жарко О.О. Теоретична сутність
кризових явищ в розвитку економічних систем. Вісник
економіки транспорту і промисловості. 2016. №53. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/teoretichna$sutnist$
krizovih$yavisch$v$rozvitku$ekonomichnih$sistem (дата
звернення: 27.06.2021).

9. Минчинська І. В. Ефективність державного регу$
лювання банкрутства підприємств в Україні. Ефектив$
на економіка. 2021. № 8. URL: http://www.econo$
my.nayka.com.ua/?op=1&z=9162 (дата звернення:
07.09.2021). DOI: 10.32702/2307$2105$2021.8.95

10. Михасюк І.Р., Швайка Л.А. Державне регулюван$
ня економіки: Підручник. Львів, 2006. 220 с.

11. Мыцких Н.П. Антикризисное регулирование в
переходной экономике. Белорусский экономический
журнал. 2004. №2. С. 64—72.

12. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок.
57000 слов. 16$е изд., испр. Москва, 1984. 797 с.

13. Олешко А.А. Антикризове регулювання на$
ціональної економіки: теорія і практика. Ірпінь, 2012.
350 с.

14. Олешко А.А. Концептуальні засади антикризо$
вого регулювання національної економіки. Економiка
та держава. 2012. № 9. С. 4—7.

15. Савченко М.В., Шкуренко О.В. Детермінанти
фінансово$економічної кризи в умовах глобалізації.
Економіка і організація управління. 2018. Вип. 3. С. 37—
47.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2018_3_6 (дата
звернення: 10.07.2021).

16. Сацик В. Антициклічне регулювання економіки
України в сучасних умовах волатильності міжнародних
ринків. Міжнародна економічна політика. 2009. Вип. 1—
2. С. 129—156. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_$
2009_1$2_7 (дата звернення: 10.07.2021).



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

93www.economy.in.ua

17. Словник української мови: у одинадцяти томах.
Т. 4: І — М. Київ, 1973. 840 с.

18. Стельмащук А.М. Державне регулювання еконо$
міки: навч. посібник. Тернопіль, 2000. 315 с.

19. Хавина С.А. Кризис в экономике. Электронная
версия "Большой российской энциклопедии". Москва,
2005—2019. URL: https://bigenc.ru/economics/text/
2112033 (дата обращения: 15.02.2021).

20. Хаустова В.Є., Проноза П.В. Теоретичні аспек$
ти виникнення та розвитку кризових явищ в економіці.
Проблеми економіки. 2011. № 4. С. 13—23. URL: https:/
/www.problecon.com/export_pdf/problems$of$economy$
2011$4_0$pages$13_23.pdf (дата звернення: 15.07.2021).

21. Шкляр А.І. Фінансові кризи на ринках, що роз$
виваються. Київ, 2012. 260 с.

References:
1. Baldin, K.V. Bystrov, O.F. and Rukosuev, A.V. (2012),

Antikrizisnoe upravlenie: makro$ i mikrouroven' [Anti$
crisis management: macro and micro levels], Moscow,
Russia.

2. Beketov, N.V. and Jakovleva, H.I. (2010), "The world
financial crisis in the display of the processes of economic
cyclicality", Finansovaja analitika: problemy i reshenija, vol.
6, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy$
finansovyy$krizis$v$otobrazhenii$protsessov$ekonomiches$
koy$tsiklichnosti (Accessed 15 Aug 2021).

3. Borisov, A.B. (1999), Bol'shoj jekonomicheskij slovar'
[Big Dictionary of Economics], Moscow, Russia.

4. Hryn'ova, V.M. and Novikova, M.M. (2007), Der$
zhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the
economy], Kharkiv, Ukraine.

5. Chystov, S.M. Nykyforov, A.Ye. and Kutsenko, T.F.
(2004), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State
regulation of the economy], Kyiv, Ukraine.

6. Mochernyj, S. V. (2000), Ekonomichna entsyklope$
diia [Economic encyclopedia], Kyiv, Ukraine.

7. Makovoz, O.V. Hlazkova, A.S. and Kyrychenko,
Ye.O. (2014), "Anti$crisis regulation as an effective influence
of the state on economic development", Visnyk ekonomiky
transportu i promyslovosti, vol. 45, pp. 21—25, available
at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_45_5 (Accessed
15 Aug 2021).

8. Makovoz, O.V. and Zharko, O.O. (2016), "Theore$
tical essence of crisis phenomena in the development of
economic systems", Visnyk ekonomiky transportu i pro$
myslovosti, vol. 53, available at: https://cyberleninka.ru/
article/n/teoretichna$sutnist$krizovih$yavisch$v$rozvitku$
ekonomichnih$sistem (Accessed 15 Aug 2021).

9. Mynchynska, I. (2021), "Effectiveness of state regu$
lation of enterprises bankruptcy in Ukraine", Efektyvna
ekonomika, vol. 8, available at: http://www.economy.nay$
ka.com.ua/?op=1&z=9162 (Accessed 07 Sep 2021). DOI:
10.32702/2307$2105$2021.8.95

10. Mykhasiuk, I.R. and Shvajka, L.A. (2006), Derzhavne
rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the eco$
nomy], Lviv, Ukraine.

11. Myckih, N.P. (2004), "Anti$crisis regulation in a
transitional economy", Belorusskij jekonomicheskij zhurnal,
vol. 2, pp. 64—72.

12. Ozhehov, S.Y. (1984), Slovar' russkogo jazyka [Dic$
tionary of the Russian language], Moscow, Russia.

13. Oleshko, A.A. (2012), Antykryzove rehuliuvannia
natsional'noi ekonomiky: teoriia i praktyka [Anti$crisis
regulation of the national economy: theory and practice],
Irpin', Ukraine.

14. Oleshko, A.A. (2012), "Conceptual principles of anti$
crisis regulation of the national economy", Ekonomika ta
derzhava, vol. 9, pp. 4—7.

15. Savchenko, M.V. and Shkurenko, O.V. (2018),
"Determinants of the financial and economic crisis in the
context of globalization", Ekonomika i orhanizatsiia
upravlinnia, vol. 3, pp. 37—47, available at: http://nbuv.$
gov.ua/UJRN/eiou_2018_3_6 (Accessed 10 July 2021).

16. Satsyk, V. (2009), "Countercyclical regulation of
Ukraine's economy in modern conditions of volatility of
international markets", Mizhnarodna ekonomichna poli$
tyka, vol. 1—2, pp. 129—156, available at: http://nbuv.gov.$
ua/UJRN/Mep_2009_1$2_7 (Accessed 15 Aug 2021).

17. Bilodid, I. K. (1973), Slovnyk ukrains'koi movy
[Dictionary of the Ukrainian language], Kyiv, Ukraine.

18. Stel'maschuk, A.M. (2000), Derzhavne rehuliuvannia
ekonomiky [State regulation of the economy], Ternopil',
Ukraine.

19. Khavyna, S.A. (2021), "Economic crisis". available
at: https://bigenc.ru/economics/text/2112033 (Accessed
15 Aug 2021).

20. Khaustova, V.Ye. and Pronoza, P.V. (2011), "Theo$
retical aspects of the emergence and development of crisis
phenomena in the economy", Problemy ekonomiky, vol. 4,
pp. 13—23, available at: https://www.problecon.com/
export_pdf/problems$of$economy$2011$4_0$pages$
13_23.pdf (Accessed 15 Aug 2021).

21. Shkliar, A.I. (2012), Finansovi kryzy na rynkakh,
scho rozvyvaiut'sia [Financial crises in emerging markets],
Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 17.09.2021 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/202194

УДК 65.014.8

О. М. Шаровара,
к. т. н., доцент кафедри управління проєктами,
Київський національний університет будівництва і архітектури
ORCID ID: 0000600036342961486
І. В. Калінько,
к. т. н., доцент кафедри загальноекономічних дисциплін
ПВНЗ "Фінансово6правовий коледж"
ORCID ID: 0000600026693769683
І. О. Гордєєва,
к. т. н, доцент, експерт з акредитацій освітніх програм,
Національне агентство забезпечення якості вищої освіти
ORCID ID: 0000600026201962527

ТІСНОТА ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ВІОЛЕНТНОЮ

КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ "ГОРДІ ЛЕВИ"

ТА ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

DOI: 10.32702/2306�6806.2021.9.94

O. Sharovara,

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Project Management,

Kyiv National University of Construction and Architecture

I. Kalinko,

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department

of General Economic Disciplines, PVNZ "Financial and Legal College"

І. Hordieieva,

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Expert in Accreditation

of Educational Programs, National Agency for Higher Education Quality Assurance

CLOSENESS BETWEEN VIOLENT COMPETITIVESTRATEGY "PROUD LIONS"
AND PHASES OF THE ORGANIZATION LIFE CYCLE

Стаття є продовженням циклу наукових досліджень визначення тісноти зв'язків між конкурентними

стратегіями за моделлю А.Ю. Юданова та фазами життєвого циклу розвитку організації за моделлю

І. Адізеса. Основною метою є вибір і використання стратегій: інтеграції ознак, типів зв'язків, які дозволять

здійснити послідовний розвиток організації, своєчасно впроваджувати зміни під час переходу від однієї

фази на іншу. Основною задачею є перевірка наявності тісноти зв'язку трьох типів: спорідненого, проти@

лежного та такого, що не піддається порівнянню. Для вирішення поставлених завдань у роботі застосо@

вано метод морфологічного аналізу, аналізу та синтезу, систематизації, аналізу літературних джерел,

методи оцінки узгодженості думок експертів, модель конкурентних стратегій А.Ю. Юданова, модель

життєвого циклу розвитку організації за І. Адізесом. Наукова новизна полягає у постановці та розв'я@

занні науково@прикладної задачі оцінки тісноти зв'язку між віолентною стратегією підтипу "горді леви"

та фазами життєвого циклу організації та на їх основі вибору або своєчасної зміни конкурентної стра@

тегії. Результати. На основі порівняння морфологічних тверджень отримано докази значущості та наяв@

ності тісноти різних типів зв'язків. На фазі "Вихажування" зв'язок між твердженнями спорідненими за

контекстом помірний. На наступних фазах "Вік немовляти" та "Давай@давай" споріднений зв'язок зрос@

тає і стає помітним, а на фазах "Юність" та "Розквіт" відповідно високим та дуже високим. На наступних

фазах зазначений тип зв'язку знижується і стає слабким або відсутнім. Зв'язок між твердженнями, які не
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Ця стаття є продовженням циклу наукових дослі$
джень визначення тісноти зв'язків між конкурентними
стратегіями за моделлю А.Ю. Юданова [1] та фазами
життєвого циклу розвитку організації за моделлю І. Аді$
зеса [2; 3]. Актуальність дослідження наведена в [4—6].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
У попередніх роботах здійснено порівняння і аналіз

типологій конкурентних стратегій та моделей життєвих
циклів організації [4]. Основою для подальших дослід$
жень обрано [4] модель конкурентних стратегій
А.Ю. Юданова [1] та життєвий цикл розвитку органі$
зації за І. Адізесом [2; 3].

піддаються порівнянню, або мають одночасно, як спільні, так і протилежні риси, мають помірний зв'язок

на фазах "Вихажування" та "Давай@Давай", а на інших фазах такий тип зв'язку слабкий або відсутній.

Отримані результати свідчать про найбільшу ефективність та своєчасність реалізації віолентної стра@

тегії "горді леви" на фазах "Юність" та "Розквіт", але підготовку до запровадження цієї стратегії раціо@

нально розпочати ще на першій фазі "Вихажування". На фазі "Стабільність" необхідно реалізувати управ@

лінські дії по заміні віолентної стратегії "горді леви" на іншу, а на фазі "Аристократизм" такий перехід

повністю завершити. Зв'язок тверджень протилежних за контекстом стає високим, починаючи з фази

"Аристократизм", і зберігає високу тісноту до останньої фази "Смерть". Висока тіснота зв'язку проти@

лежних за контекстом тверджень свідчить про неефективність впровадження зазначеної стратегії, висо@

кий опір та потребу відмовитися від впровадження на зазначених фазах. Практична значимість полягає

в удосконаленні моделей та методів формування проєктного інструментарію для управління змінами в

організації.

The article is a continuation of a series of scientific studies to determine the closeness of the links between

competitive strategies on the A.Yu. Yudanov model and phases of the life cycle of the organization according to

the I. Adizes model. The main goal is to choose and use strategies: features integration, link types that will allow

organization's consistent development, timely implementation of changes during the transition from one phase

to another. The main task is to check the closeness of the links of three types: related, opposite and incomparable.

To solve set tasks in the work used following: the morphological analysis method, analysis and synthesis,

systematization, literature sources analysis, methods for assessing the consistency of expert's opinions, A. Yu.

Yudanov model of competitive strategies, I. Adizes model of the organization's life cycle. The scientific novelty

lies in the formulation and solution of the scientific@applied problem of assessing the closeness of the relationship

between violent strategy of the "proud lions" subtype and the organization's life cycle phases and based on it@

selection or timely change of competitive strategy. The Results. Evidence of the significance and closeness of

different connection types was obtained by morphological statements comparison. At "Courtship" phase the

connection between contextually related statements is moderate. During "Infancy" and "Go@go" phases the

kinship grows and becomes noticeable and becomes respectively high and very high during "Adolescence" and

"Prime" phases. During next phases, this type of connection decreases and becomes weak or absent. The

connection between the statements that are not comparable, or have both common and contradictory statements,

have a moderate connection at the "Courtship" and "Go@go" phases, and at other phases this type of relationship

weak or absent. The obtained results testify to the greatest efficiency and timeliness of the implementation of

the violent strategy "proud lions" at the "Adolescence" and "Prime" phases, but the preparation for the

implementation of this strategy should be rationally started in the first "Courtship" phase. At the "Stability"

phase, it is necessary to implement management actions to replace the "proud lions" violent strategy with another,

and at the "Aristocracy" phase, such a transition must be completed. The connection of contradictory statements

becomes high starting from the "Aristocracy" phase and retains high tightness until the last "Death" phase. The

high connection between contradictory statements indicates the implementation's ineffectiveness of the

mentioned strategy, high resistance and the need to abandon the implementation during these phases. The

practical value lies in the models and methods of forming project tools improvement for change management in

the organization.

Ключові слова: віолентна стратегія, "горді леви", життєвий цикл, морфологічний аналіз, тіснота
зв'язку.

Key words: violent strategy, proud lions, life cycle, morphological analysis, closeness of connection.

Типологія А.Ю. Юданова [1] містить 5 основних
конкурентних стратегій: експлерентну, комутантну, віо$
лентну, патієнтну та леталентну. Віолентна стратегія
поділяється на три підтипи: "горді леви", "могутні сло$
ни" та "неповороткі бегемоти".

Життєвий цикл організації за моделлю І. Адізеса
налічує 10 фаз розвитку: вихажування, дитинство, да$
вай$давай, юність, розквіт, стабільність, аристократизм,
салем$сіті, бюрократизм, смерть [2; 3].

У попередніх дослідженнях проведено порівняння
між фазами життєвого циклу організації та відповідно
експлерентною [5], патієнтною [6] і комутантною [7]
стратегіями, отримано докази значущості та наявності
різних типів тісноти зв'язків (спорідненого, протилеж$
ного та такого, що не піддається порівнянню, або має



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/202196

одночасно як спільні, так і протилежні риси). Подальші
роботи потребують дослідження тісноти зв'язку між
іншими типами стратегій, а саме: віолентною і летален$
тною, та фазами життєвого циклу організації. Це досл$
ідження достатньо об'ємне і в даній статті у фокусі ува$
ги є віолентна стратегія гордих левів, а отже, продов$
жено цикл статей у цьому напрямку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження тісноти зв'язків між віо$

лентною конкурентною стратегією "гордих левів" за мо$
деллю А.Ю. Юданова та фазами життєвого циклу роз$
витку організації за моделлю І. Адізеса.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

В основу методики проведення дослідження покла$
дено метод морфологічного аналізу [8, с. 57—58]. Об$
грунтування, переваги та недоліки, умови забезпечен$
ня надійності та достовірності застосування методу у
відповідності до цілей дослідження наведено в [5].

Алгоритм проведення складається:
1. Поділ описової характеристики фаз життєвого

циклу на відносно незалежні частини. Для цього харак$
теристику кожної фази розвитку організації за модел$
лю І. Адізеса розбито на вісім морфологічних тверд$

Таблиця 2. Експертні оцінки порівняння морфологічних тверджень віолентної стратегії "горді леви"
та фаз життєвого циклу організації

Експерти 1R  2R 3R  4R  1R  2R 3R 4R 1R 2R 3R 4R 1R 2R  3R  4R  1R  2R 3R 4R
Фаза ЖЦО→ 

Кількість оцінок 
експертів  
за твердженнями ↓ 

1. Вихажування 
(зародження) 

2. Вік немовляти 
(дитинства) 3. Давай-давай 4. Юність 5. Розквіт 

-2 3 2 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
-1 4 7 6 4 7 5 9 7 0 0 0 0 3 3 3 4 0 0 0 0 
0 27 23 31 28 22 25 24 18 24 24 28 25 9 11 7 9 5 7 5 6 
+1 25 28 18 22 21 17 16 26 32 28 24 26 28 21 28 25 22 24 25 19 
+2 5 4 8 7 14 17 15 13 7 11 11 12 24 29 26 26 37 33 34 39 

Фаза ЖЦО→ 
Кількість оцінок 
експертів  
за твердженнями ↓ 

6. Стабільність / захід 7. Аристократизм 8. Салем-сіті 9. Бюрократизм 10. Смерть 

-2 7 8 7 5 23 18 25 22 28 31 27 26 34 37 32 35 38 40 36 38 
-1 9 6 10 10 21 30 17 20 14 13 18 13 13 8 17 11 11 12 10 11 
0 16 21 14 18 20 16 22 22 22 20 19 25 17 19 15 18 15 12 18 15 
+1 23 17 26 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
+2 9 12 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Джерело: авторська розробка.

Експерти 1R  2R 3R  4R  1R  2R 3R 4R 1R 2R 3R 4R 1R 2R  3R  4R  1R  2R 3R 4R
Фаза ЖЦО→ 

Кількість оцінок 
експертів  
за твердженнями ↓ 

1. Вихажування 
(зародження) 

2. Вік немовляти 
(дитинство) 3. Давай-давай 4. Юність 5. Розквіт 

– 10 11 8 10 7 5 9 7 2 2 2 2 3 3 3 4 0 0 0 0 
0 27 23 31 28 22 25 24 18 24 24 28 25 9 11 7 9 5 7 5 6 
+ 35 36 34 36 49 51 46 52 46 50 46 50 76 79 80 77 96 90 93 97 

Фаза ЖЦО→ 
Кількість оцінок 
експертів  
за твердженнями ↓ 

6. Стабільність / захід 7. Аристократизм 8. Салем-сіті 9. Бюрократизм 10. Смерть 

– 23 22 24 20 67 66 67 64 70 75 72 65 81 82 81 81 87 92 82 87 
0 16 21 14 18 20 16 22 22 22 20 19 25 17 19 15 18 15 12 18 15 
+ 41 41 40 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таблиця 3. Укрупнена матриця оцінок порівняння морфологічних тверджень віолентної стратегії "горді леви"
та фаз життєвого циклу організації

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 1. Шкала оцінки типу та тісноти зв'язку між морфологічними твердженнями віолентної стратегії
"горді леви" та морфологічними твердженнями

фаз життєвого циклу організації

Зв’язок між морфологічними 
твердженнями Оцінка Оцінна характеристика 
тип позначка 

–2 Твердження протилежні 
–1 Твердження більше протилежні, 

чим схожі 

Твердження 
протилежні по 
контексту 

– 

0 Твердження не можна порівняти 
або вони мають одночасно як 
спільні, так і протилежні риси 

Твердження, що не 
піддаються порівнянню

0 

+1 Твердження більше схожі, чим 
протилежні 

+2 Твердження схожі 

Твердження зі 
спорідненим 
контекстом 

+ 
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жень, які описують параметри, характерні кожній із них.
Із переліком морфологічних тверджень, складених на
основі джерел [2; 3], можна ознайомитися в [5].

Аналогічним чином характеристика віолентної стра$
тегії гордих левів за моделлю А.Ю. Юданова була та$
кож розбита на вісім морфологічних тверджень:

1. Перша стадія у розвитку гігантських фірм [1,
с. 38].

2. Швидко зростає завдяки ринковому успіху своєї
продукції [1, с. 38].

3. Майже не має побічних виробництв [1, с. 38].
4. Очолює технічний прогрес в своїй галузі [1, с. 38].
5. Мають чіткий виробничий профіль [1, с. 62].
6. Тип великих фірм [1, с. 62].
7. Вузьке коло товарів, але товари ці масові та перс$

пективні [1, с. 62].
8. Найпотужніша науково$дослідницька структура

[1, с. 62].
2. Формування "морфологічного ящику" по горизон$

талі якого розташовуються вісім морфологічних тверд$
жень віолентної стратегії "гордих левів", а по вертикалі
вісім тверджень кожної із 10 фаз розвитку організації.
З прикладом побудови "морфологічного ящику" у формі
опитувальної анкети можна ознайомитися в [5]. Всього
розроблено 10 анкет. "Морфологічний ящик" представ$
ляє матрицю (1):

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 2

...

...
... ... ... ...

...

ni i ik k k

ni i ik k k

nij ij ijk k k

F G R F G R F G R
F G R F G R F G R

F G R F G R F G R

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

(1),

де F
ij
 —  j$те морфологічне твердження i$тої фази

життєвого циклу організації; G
n
 — n$ного морфологіч$

ного твердження віолентної стратегії "горді леви"; R
k
 —

k$того респондента ( 1;10i = ; 1;8j = ; 1;8n = ;  1;4k = ).
3. Опитування, оцінка та аналіз результатів. Для ви$

значення типу та тісноти зв'язку між морфологічними
твердженнями віолентної стратегії "горді леви" та фа$
зами розвитку організації, залученим експертам, було
запропоновано здійснити порівняльну оцінку. Експер$
тами оцінки виступили науково$педагогічні працівники,
які викладають за освітніми програмами "Менеджмент"
та "Управління проєктами" Дніпровського національно$
го університету залізничного транспорту імені акаде$
міка В. Лазаряна, ПВНЗ "Фінансово$правовий коледж"
та Київського національного університету будівництва
і архітектури. Перед початком опитування з респонден$
тами було обговорено та роз'яснено термінологію дос$
лідження. На перетині морфологічних тверджень віо$
лентної стратегії "горді леви" (G) і фази (Fi) експерти
ставили оцінку за шкалою (табл. 1).

Далі підраховувалися кількості підсумкових значень
"$2", "$1", "0", "+1", "+2" (табл. 2). Оцінки кожного екс$
перта "згорталися" (табл. 3) задля отримання сум трьох
типів тверджень: спорідненого, протилежного та тако$
го, що не піддається порівнянню або має одночасно, як
спільні, так і протилежні риси (див. табл. 1). Для згорт$
ки значення "$2", "$1", "+1" та "+2" використовувалися,
як ваговий коефіцієнт. Кількість оцінок тверджень, які
позначаються, як "0" залишилася не змінною. Для зруч$
ності наступних розрахунків кількість протилежних
тверджень розраховувалася по модулю. З прикладами
аналогічних розрахунків можна ознайомитися в [5; 6].

Для забезпечення надійності та достовірності по$
дальшої оцінки тісноти зв'язку, розраховано коефіціє$
нти варіації та показники дисперсії по кожному типу
зв'язку між морфологічними твердженнями окремо для
кожної фази життєвого циклу організації (табл. 4). Кое$
фіцієнти варіації та показники дисперсії розраховува$
лися за методикою наведеною в [9, с. 266—267]. Виснов$
ки експертів приймаються узгодженими та надійними
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за умови, якщо коефіцієнти варіації менше 25% [9,
с. 266—267]. Для такого дослідження ця умова викона$
на (табл. 4).

Тісноти зв'язків (див. табл. 4) розраховуються за
формулами (2—4):

 ( )
( )

( ) (0) ( )
i k

і
i k i k i k

FGR
SG

FGR FGR FGR
−

− =
− + + +

∑
∑ ∑ ∑ (2),

 (0)
(0)

( ) (0) ( )
i k

і
i k i k i k

FGR
SG

FGR FGR FGR
=

− + + +
∑

∑ ∑ ∑ (3),

 ( )
( )

( ) (0) ( )
i k

і
i k i k i k

FGR
SG

FGR FGR FGR
+

+ =
− + + +

∑
∑ ∑ ∑ (4),

де ( )SG − , (0)SG , ( )SG +  — тип зв'язку між морфоло$
гічними твердження віолентної стратегії "горді леви" та
і$тої фази життєвого циклу організації відповідно для
тверджень протилежних за контекстом; тверджень, що
не піддаються порівнянню порівняти або мають одно$
часно, як спільні, так і протилежні риси; тверджень зі
спорідненим контекстом.

З прикладами обчислення тісноти зв'язків для інших
типів стратегій можна ознайомитися в [5; 6].

Підсумок дослідження наведено на діаграмі (рис. 1).
Для інтерпретації результатів застосована шкала Чед$
дока [10] для якісної оцінки показників тісноти зв'язку,
ефективності та своєчасності прийняття управлінських
рішень [11; 12].

ВИСНОВКИ
Досліджено тісноту зв'язків між віолентною конку$

рентною стратегією "гордих левів" за моделлю А. Ю.
Юданова та фазами життєвого циклу розвитку органі$
зації за моделлю І. Адізеса. На основі порівняння мор$
фологічних тверджень отримано докази значущості та
наявності різних типів тісноти зв'язків.

Морфологічні твердження споріднені за контекстом
мають помірний зв'язок починаючи з першої фази "Ви$
хажування". На наступних другій та третій фазах, відпо$
відно "Вік немовляти" і "Давай$давай", спорідненість тіс$

ноти зв'язків даного типу зростає та стає помітною. На
фазах "Юність" та "Розквіт" споріднений тип зв'язку
стає високим та дуже високим, що свідчить про найви$
щу ефективність та своєчасність застосування відпові$
дної стратегії на зазначених фазах. Починаючи з на$
ступної фази "Стабільність", зв'язок спорідненості зни$
жується, стає помітним, а на наступних фазах "Арис$
тократизм", "Салем$сіті", "Бюрократизм" та "Смерть"
стає відсутнім. Отже, на фазі "Стабільність" повинен
бути виконаний комплекс дій по переходу на іншу більш
ефективну та своєчасну стратегію.

Тіснота зв'язків між морфологічними твердження$
ми, які не піддаються порівнянню або мають одночасно
як спільні, так і протилежні риси, починає явно просте$
жуватися та стає помірною на першій та третій фазах
(відповідно "Вихажування" та "Давай$давай"). На інших
фазах такий зв'язок або слабкий або відсутній. Чим вища
тіснота зазначеного типу зв'язку, тим нижчим є опір
впровадження або переходу із зазначеної стратегії на
іншу.

З сьомої по десяту фази (відповідно "Аристокра$
тизм", "Салем$сіті", "Бюрократизм" та "Смерть") тісно$
та зв'язку між морфологічними твердженнями проти$
лежними за контекстом є високою. Такі результати
свідчать про неефективність і несвоєчасність впровад$
ження віолентної конкурентної стратегії гордих левів
на зазначених фазах, високий опір та потребу відмови$
тися від впровадження. На інших фазах відповідний тип
зв'язку або слабкий або відсутній.

Вироблення стратегії на основі тісноти зв'язків за$
безпечить адаптацію при управлінні організаційними
змінами, а проєктні рішення, спрямовані на реалізацію
віолентної конкурентної стратегії гордих левів, будуть
ефективними та своєчасними.

Перспективою подальших досліджень є визначен$
ня типів зв'язків між віолентною (могутніх слонів та не$
поворотких бегемотів), леталентною стратегіями та
фазами життєвого циклу розвитку організації.
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INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE REGION TOURISM POTENTIAL BY SPECIALIZED TOURISM MEANS

У статті досліджуються зміст і наукові підходи до визначення понять "туристичного потенціалу" та "інвес@
тиційної привабливості туристичного потенціалу" територій і дестинацій. Визначено та систематизовано клю@
чові елементи туристичного потенціалу регіону та детерміновано чинники, що обумовлюють його привабливість
для інвесторів. На прикладі Полтавської області розглянуто практичні аспекти стратегічного аналізу турис@
тичного потенціалу регіону, охарактеризована його структура та динаміка розвитку. Констатовано, що підви@
щену атрактивність для іноземних туристів в Україні матимуть гомогенні біографо@соціальні туристичні ре@
сурси. На цій підставі розроблений інноваційний проєкт культурно@пізнавального туру, присвяченого видат@
ним особистостям Полтавщини. Підкреслено важливу роль засобів спеціалізованого туризму, туристичних
кластерів, інституційних, громадських та комерційних стейкхолдерів, наукових та освітніх центрів у реалі@
зації туристичних можливостей території.

Development and implementation by local governments of tourism strategic plans are one of the aspects for the
tourist flows growth in Ukraine during the pandemic and post@pandemic phases. That is why increasing the investment
attractiveness of the regional potential of specialized tourism is a priority. In this article, the content and scientific
approach to defining the concepts of "tourism potential" and "investment attractiveness of tourism potential" of
territories and destinations are explored. The key elements of the tourist potential of the region are identified and
systematized and the factors influencing the investment attractiveness of the destination of specialized tourism are
determined.

Poltava region is the potential example of the practical aspects of strategic analysis of the regional tourist potential,
its structure and dynamics of development are characterized. The usage of homogeneous biographical and social tourism
resources will increase attractiveness for foreign tourists in Ukraine. Based on the above@mentioned, the innovative project
of a specialized cultural and cognitive tour dedicated to prominent personalities of the Poltava region was developed and
a list of tour locations are provided for the route. The important role of specialized biographical and ethnographic tourism
is emphasized. The necessity of local profound research and also development and promotion of the destination based on
their results of the project of a new regional tour called "Two Poltava region geniuses: Mykola Gogol and Maria
Bashkirtseva" is substantiated. Local authorities, activists and other stakeholders of Poltava have also begun active
work on developing the city's brand, which will help to promote both the destination and the region.

The need for targeted investments in accordance with the scheme of cluster development of tourism, which
will increase the competitiveness of specialized tourism products by improving the attractiveness of natural and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У період після подолання пандемічної кризи та за$

вершення реформи децентралізації пожвавлення тури$
стичних потоків в Україні стане можливим лише за умо$
ви розробки та успішної реалізації суб'єктами місцево$
го самоврядування виважених стратегічних планів пріо$
ритетного розвитку туризму в регіонах, підкріплених
відповідними інвестиційними програмами.

Прогнозується, що поява дедалі більшого числа
об'єднаних територіальних громад у регіонах з амбіт$
ними планами керівництва щодо залучення іноземних
та внутрішніх туристів супроводжуватиметься посилен$
ням конкуренції на регіональних туристичних ринках,
які будуть перенасичені однотипною туристичною про$
позицією. Як наслідок, кожному туристичному регіону
необхідно прагнути не тільки зберегти, але й зміцнити
свої позиції та репутацію на ринку туризму шляхом роз$
робки інноваційних туристичних проектів та стратегіч$
них планів, які передбачають довгострокові інвестиції
у сферу туризму. За таких обставин актуальним вияв$
ляється завдання проведення регіональної політики,
орієнтованої на підвищення інвестиційної привабли$
вості туристичних дестинацій, а також цільового про$
сування регіональних туристичних продуктів на зовні$
шньому і внутрішньому ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження питань, пов'язаних з розробкою про$

грам розвитку туристичної діяльності в регіонах Украї$
ни, перебуває в центрі уваги багатьох науковців і прак$
тиків регіонального управління. В своїх роботах вони
торкаються широкого кола теоретичних та прикладних
проблем розвитку регіонального туризму, зокрема
окреслення його перспектив, цілей та завдань; визначен$
ня пріоритетних видів туризму; розробки цільових про$
грамних заходів та стратегій підвищення інвестиційної
привабливості регіону; обгрунтування регіональної
політики щодо збереження і розвитку культурної спад$
щини, поширення кращих традицій культури регіону,
поліпшення міжрегіональних та міжнародних економі$
чних відносин засобами туризму та ін. [1; 4; 5; 7; 12; 14].

На наш погляд, ключову роль у процесі стратегіч$
ного регіонального планування може зайняти політика
підвищення інвестиційної привабливості туристичного
потенціалу регіону, а сам туристичний потенціал регіо$
ну з новою пропонованою методологією визначення
його структурних елементів повинен виступати голов$
ним об'єктом управлінського впливу та інвестицій в про$
цесі реалізації регіональних стратегій розвитку туриз$
му.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у теоретико$методологічному

обгрунтуванні сутності та структури туристичного по$
тенціалу регіону, а також визначенні практичних шляхів
формування інвестиційної привабливості його елементів
за рахунок розвитку різних видів і форм спеціалізова$
ного туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У широкому розумінні термін "потенціал" (від лат.

рotentia — сила) означає "наявні засоби, запаси, дже$
рела, які можуть бути мобілізовані, приведені в дію, ви$

cultural, and historical resources is defined. The methodological approach to understanding the essence of the
tourism potential of the region will help strengthen the competitiveness of the tourism product on domestic and
international markets.

Ключові слова: туризм, туристичний потенціал, інвестиційна привабливість, регіональна політика, ту�
ристичний продукт, спеціалізований туризм, туристичні маршрути, стейкголдери туризму, бренд території.
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користані для досягнення певної мети, здійснення пла$
ну, вирішення якого$небудь завдання; можливості окре$
мої особи, суспільства, держави в певній області — еко$
номічний потенціал";"сукупність усіх наявних можли$
востей, засобів у певній галузі, сфері" [10].

Оцінюючи туристичний потенціал території, беруть
до уваги ті її властивості, які мають значення для тури$
стичного використання. Саме таке достатньо ємне і уні$
версальне визначення може бути прийнято за основу
його подальшого розгляду. В науковій літературі існує
безліч точок зору щодо визначення туристичного по$
тенціалу, близьким до якого є поняття "туристично$рек$
реаційного потенціалу".

На думку Д.В. Ніколаєнко, "туристично$рекреаційний
потенціал — це сукупність природних і соціокультурних
передумов для організації туристично$рекреаційної діяль$
ності на певній території" [7]. У словнику "Knowledgebase"
туристично$рекреаційний потенціал розглядається, як
властивість території здійснювати на людину позитивний
фізичний, психоемоційний, гігієнічний вплив і найбільшою
мірою проявляється під час відпочинку.

Я. Качмарек, А. Стасяк та Б. Влодарчик називають
туристичним потенціалом всі елементи географічного
середовища та поведінки людини, які можуть бути ви$
користані для організації туризму чи для заняття ним.
Туристичний потенціал території — це ємне, багатоас$
пектне поняття, що охоплює сукупність природних, ет$
нокультурних та соціально$історичних ресурсів, а та$
кож наявної господарської і комунікаційної інфраст$
руктури території, що виступають або можуть висту$
пати передумовами розвитку певних видів туризму [5].

Узагальнюючи широкий спектр існуючих визначень,
можна зробити висновок, що туристичний потенціал —
це унікальний комплекс природних та антропогенних
об'єктів, умов, явищ, можливостей та засобів, які спря$
мовані чи можуть бути використані для розвитку окре$
мого виду (видів) туризму на певній території.

Досліджуючи структуру туристичного потенціалу,
варто розглядати та аналізувати його за елементами,
представленими на рис. 1.

Реалізація програми підвищення інвестиційної при$
вабливості туристичного потенціалу регіону передбачає
певний управлінський та маркетинговий вплив на окремі
або всі визначені його складові елементи, які системно
пов'язані між собою.

Оскільки поняття туристичного потенціалу не може
розглядатись без прив'язки до певного регіону, то і по$
няття його "інвестиційної привабливості" можна тлума$
чити як інтегральний показник, що відображає перспек$
тивну вигідність або невигідність для інвестора вкладен$
ня фінансових коштів в окремі елементи регіонального
туристичного потенціалу.

На процес формування стратегії підвищення інвес$
тиційної привабливості туристичного потенціалу регі$
онів впливає ряд об'єктивних чинників.

По$перше, велика різноманітність видів туристської
активності, в яких використовуються різні види природ$
них ресурсів і ресурсів антропогенного походження (їх
перелік постійно поповнюється з виникненням і попу$
ляризацією нових видів і способів відпочинку), спричи$
няє складність у виведенні загальної оцінки туристич$
ного потенціалу певної території: для організації одних
видів туризму вона може володіти надзвичайно потуж$
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житла. Найм квартир у таких власників відбу$
вається, як правило, без оформлення відпо$
відних документів, без обліку споживачів
послуг і без сплати податків (у тому числі ту$
ристичного збору). На території області на$
раховується багато рекреаційних закладів, у
т.ч: санаторно$курортних — 12, дитячих оз$
доровчих — 782, центрів активного відпочин$
ку — 12, центрів туристичної інформації —
15 [3].

В області зареєстровані 219 суб'єктів
підприємницької діяльності, юридичних та
фізичних осіб, які надають послуги ресторан$
ного господарства (ресторани, кафе, бари та
ін.). Але не більше 30 % з них можна віднести
до таких, що мають достатньо високий рівень
якості послуг і можуть розглядатися як при$
датні для обслуговування туристів [11].

За даними популярних глобальних он$
лайн$турагентств (ОТА) Booking.com та
TripAdvisor.com, Полтавську область у дос$
ліджуваний період відвідували громадяни
Ізраїлю, ОАЕ, Естонії, Греції, США, Румунії,
Швеції, Канади, Австралії, Польщі, РФ,
Франції, США, Іспанії, Японії, Ірландії, Ки$
таю, Великобританії, Італії, Туреччини, Бан$
гладеш, Іраку [15].

Результати заснованого на статистичних
даних аналізу засвідчують, що в останні роки
доковідного періоду відбувалось поступове
відродження туристичного ринку регіону, що
слід вважати важливим чинником інвести$
ційної привабливості його туристичного по$
тенціалу. Водночас попит на туристичні ат$
ракції Полтавської області серед іноземних
туристів залишався відносно незначним, хоча
туристичні оператори і пропонували екс$
курсії англійською мовою.

Попри наявність привабливих дести$
націй, пропозицію туристичного продукту Полтавської
області, орієнтованого на міжнародний ринок, забез$
печують лише декілька туристичних операторів, серед
яких Kraina UA, Green Tour Ukraine та Friendly Ukraine.

В таблиці 1 наведено основні тури по області, що нада$
ються зазначеними підприємствами.

Підвищення інвестиційної привабливості та популя$
ризації регіону серед туристів, на наш погляд, необхід$

Рис. 2. Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість
туристичного потенціалу регіону

Джерело: запропоновано авторами.

Рис. 3. Динаміка кількості туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності Полтавської області за 2008—
2020 рр.

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.
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но здійснювати через розробку унікальних конкурен$
тоспроможних регіональних туристичних продуктів,
підвищення якості і комплексності обслуговування ту$
ристів. Для цього потрібні цільові інвестиції згідно зі
схемою кластерного розвитку туризму, що підвищить
конкурентоздатність туристичних продуктів через по$
силення атрактивності природних та культурно$істо$
ричних ресурсів.

Підвищену атрактивність для іноземних туристів
матимуть, наприклад, гомогенні біографо$соціальні ту$
ристичні ресурси. Потенційно привабливими були б роз$
роблені на їх основі культурно$пізнавальні тури, при$
свячені особистостям, які відомі в країні проживання
туристів.

Такими особами, зокрема для французьких
відвідувачів, можуть виявитися уродженці Полтавщи$
ни Микола Гоголь та Марія Башкірцева. М.В. Гоголь —
письменник зі світовим ім'ям, твори якого вивчають в
багатьох країнах, у тому числі у Франції. Полтавчан$
ка Марія Башкирцева — українська і французька ху$
дожниця, авторка знаменитого щоденника, який вона
почала писати приблизно з тринадцяти років фран$
цузькою мовою. Щоденник проникнутий тонким пси$
хологізмом, романтичною "спрагою слави" і разом з
тим трагічним почуттям приреченості. Він був впер$
ше опублікований у 1887 році і був другим жіночим
щоденником, виданим у Франції до цієї дати. В Люк$
сембурзькому палаці в Парижі біля символічної
скульптури "Безсмертя", де викарбувані імена видат$
них французьких діячів, є ім'я Марії Башкирцевої. Її
твори зберігаються в музеях України, Франції, РФ,
Голландії та США.

Одним із напрямів перспективного інвестування у
розвиток туризму в області, з нашої точки зору, повинні
стати проведення грунтовних краєзнавчих досліджень
та розробка і промоція за їх результатами проекту но$
вого регіонального туру під назвою "Два генія з Пол$
тавщини: Микола Гоголь та Марія Башкірцева". Слово
геній є привабливим, а зазначення імен особистостей не
є випадковим.

Цільова аудиторія туру —  люди від 18 до 45 років,
переважно міські жителі, які цікавляться творчістю цих
українських митців, мають високий рівень освіти та
культурний досвід, працевлаштовані з рівнем доходів

вище середнього. Найбільше таких туристів очікується
серед жінок, оскільки тематика щоденника Марії Баш$
кірцевої орієнтована на жіночу аудиторію. Плануєть$
ся, що за запитом інформації в Інтернеті про цих діячів,
у результатах пошуку видаватиметься туристична
інформація про новий тур, який дозолить потенційним
туристам ознайомитися с життєвим шляхом видатних
українців.

Перелік ключових локацій туру, передбачених за по$
рядком їх слідування на маршруті:

1. Місто Полтава — вулиця М.В. Гоголя, пам'ятник
М.В. Гоголю та алея гоголівських героїв, що включає в
себе в себе 8 скульптур: "Вакула", "Солоха$відьма",
"Крадіжка місяці", "Ніс", "Тарас Бульба", "Панночка",
"Сорочинський ярмарок", "М.В. Гоголь".

2. Село Гоголеве — музей$заповідник М.В. Гоголя
на території садиби Гоголів$Яновських.

3. Село Великі Сорочинці — 1) літературно$мемо$
ріальний музей ім. М.В. Гоголя, в будівлі якого 1 квітня
(за новим стилем) 1809 року народився знаменитий пись$
менник; 2) Спасо$Преображенська церква, в якій май$
бутній великий письменник був хрещений.

3. Місто Миргород — до 200$річчя від дня народ$
ження М. Гоголя в місті теж встановили скульптури із
зображенням героїв його творів. Маршрут проходить і
по відомих пансіонатах Миргорода, бювети яких мо$
жуть запропонувати туристам лікувальні мінеральні
води.

4. Селище Диканька (перша зупинка другого дня
туру) — 1. Миколаївська та Троїцька церкви. Миколаї$
вська вважалася родовою церквою родини Гоголів.
Троїцьку — Микола Гоголь зобразив у "Ночі перед
Різдвом". Саме її розписував коваль Вакула. 2. "Картин$
на галерея ім. М.К. Башкірцевої (розпочинає другу
змістовну частину туру).

5. Село Великі Будища — Музей українського весі$
лля. До експонатів тут можна не лише торкатися рука$
ми, а і використовувати їх за прямим призначенням.
Наприклад, спробувати витягнути з печі спеціальним
рогачем горщик$казанок, а також самому стати учас$
ником весільного обряду.

6. Село Черняківка — музей М. Башкірцевої та Ма$
ріїна долина, де щороку на день молоді проводяться ма$
сові гуляння з виставками художніх творів. Обласне
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Рис. 4. Динаміка кількості суб'єктів туристичної діяльності Полтавської області у 2015—2020 рр.

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.
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культурно$мистецьке свято "Маріїна долина" влашто$
вують щороку на честь видатної землячки.

Ще одним фактором інвестиційної привабливості
туристичного потенціалу регіону є туристичні інститу$
ти, рівень залучення в туристичний процес стейкгол$
дерів та зміст їх комунікативної підтримки розвитку
туризму в регіоні завдяки генерації та просуванню дос$
товірної туристичної інформації.

Найбільш вагомий впливна розвиток туристично$
го потенціалу регіону, на наш погляд, має Департамент
культури і туризму Полтавської ОДА, у складі якого
створене Управління розвитку туризму, музейної спра$
ви та охорони культурної спадщини, і, відповідно,
відділ розвитку туризму і музейної справи, що скла$
дається з 4 співробітників [6]. Представництво області
постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських
та міжрегіональних виставкових заходах, що сприяє
популяризації регіонального туристичного продукту
[9].

У Полтаві розпочато активну роботу над розробкою
бренду міста. В рамках інвестиційного проєкту "Парт$
нерство для розвитку міст" (ПРОМІС) Полтавська
міська рада запрошує креативних громадян долучити$
ся до "вирощування" бренду в міському просторі, куль$
турному житті міста, системі управління та згенерува$
ти ідеї проєктів з його промоції [13].

Експерти проєкту GIZ "Інтегрований розвиток міст"
презентували свою концепцію актуалізації туристичних
можливостей Полтави. У їхньому баченні місто повин$
но стати національною платформою збереження куль$
турної спадщини та розвитку сучасного мистецтва, при$
вабливим туристичним центром з різними видами туриз$
му [8].

Громадська організація "Збережемо Полтаву"
(#SavePoltava) — спільна ініціатива громадсько$полі$
тичних діячів, науковців та активістів, що об'єдналися
для збереження та популяризації пам'яток історії, куль$
тури, природи, архітектури та археології Полтавщини
[2].

Підсумки аналізу діяльності розглянутих стейкгол$
дерів дозволяють розмістити їх у відповідних квадран$
тах матриці за критеріями важливості та впливовості на
розвиток регіонального туризму (рис. 5).

Не останню роль у процесі
формування та реалізації турис$
тичного потенціалу регіону ві$
діграють національні рецептивні
туроператори, а разом з ними —
зважаючи на чималу кількість
іноземних та внутрішніх ту$
ристів, що подорожують само$
стійно, користуючись цифровими
сервісами — і окремі об'єкти
інфраструктури: заклади розмі$
щення та харчування туристів,
музейні установи. Високий рівень
впливу на створення позитивно$
го іміджу області та підвищення
рівня поінформованості населен$
ня про її туристичні можливості
мають всеукраїнські громадські
організації. А інвестиційна при$
вабливість регіонального турис$
тичного потенціалу багато в чому
залежить від транспортної дос$
тупності головних об'єктів від$
відування (залізничне, автомоб$
ільне та авіаційне сполучення,
вартість перевезень, вирішення
проблеми заторів тощо).

Зрештою важливим чинником
забезпечення туристичної ат$
рактивності територій є програми
наукової підтримки та супроводу

розвитку туризму, підготовки кваліфікованих фахівців
для туристичної галузі, що можуть здійснюватися че$
рез використання дослідницького потенціалу місцевих
освітніх закладів, провадження дуальної освіти, працев$
лаштування студентів у процесі навчання і після закін$
чення ВНЗ.

ВИСНОВКИ
Для створення сприятливого бізнес$середовища

розвитку туризму в регіоні, залучення інвестицій та
формування його позитивного іміджу необхідна ефек$
тивна регуляторна політика щодо оптимізації діяльності
регіональних органів управління туризмом, створення
відповідних дорадчих органів, громадських інститутів,
туристичних кластерів для реалізації інвестиційних
проєктів і просування туристичних можливостей дес$
тинацій.

Базовим фактором підвищення інвестиційної при$
вабливості туристичного потенціалу Полтавщини по$
винна стати політика сприяння модернізації та роз$
витку регіональної туристичної інфраструктури че$
рез реконструкцію старих та відкриття нових
підприємств, орієнтованих на в'їзний туризм, поліп$
шення якості їх сервісу. Актуальними будуть заходи
щодо встановлення взаємної відповідності цін та
якості обслуговування у готельних підприємствах,
туристично$рекреаційних комплексах та інших закла$
дах туристичної інфраструктури, поліпшення якості
їх послуг; розробки програми створення мережі муль$
тимовних туристично$інформаційних центрів та екс$
курсійних цифрових сервісів, заснування спеціалізо$

Назва туру Туроператор 
Poltava from Kiev. Private tour Kraina UA 
Poltava from Kharkiv. Private tour Kraina UA 
Day Trip to Poltava from Kyiv by  
High-Speed Intercity Train Green Tour Ukraine 

Ethnotour to the lands of free Cossacks Friendly Ukraine 

Таблиця 1. Основні тури по Полтавській області з
обслуговуванням англійською мовою, які надаються

українськими туроператорами

Джерело: складено авторами.

Рис. 5. Матриця основних стейкголдерів розвитку туристичного потенціалу
Полтавський області

Джерело: складено авторами.
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ваних рецептивних туристичних операторів та турис$
тичних організацій для просування туристичних мож$
ливостей регіону.

На нашу думку, представлений методологічний
підхід до розуміння сутності та структури регіональ$
ного туристичного потенціалу, методика аналізу і
практичні пропозиції щодо підвищення інвестицій$
ної привабливості окремих його елементів на при$
кладі Полтавської області сприятиме посиленню
конкурентоспроможності вітчизняного туристично$
го продукту на внутрішньому та міжнародному рин$
ках.
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У статті визначено основні ознаки та властивості поняття "цифрова трансформація" з позицій по@

глядів провідних управлінців підприємств та науковців. Виявлено, що у поглядах керівників підприємств

та провідних управлінців сучасного бізнесу найчастіше, цифрова трансформація сприймається як тех@

нологія переходу до нового переосмисленого рівня ведення бізнесу із використанням сучасних техно@

логій. Погляди науковців нині дещо різниться та інтерпретується як процес зміни способів діяльності

підприємства шляхом впровадження цифрових технологій та цифрових сервісів, що орієнтується на ос@

новні концепції цифрової трансформації, актуальних для будь@якого виду бізнесу: підвищення ефектив@

ності наявної інфраструктури; виникнення якісно нових бізнес@моделей; збільшення виручки або скоро@

чення витрат у наявних бізнес@моделях. Точка зору іноземних видань цифрову трансформацію формує

як процес, який тягне за собою технологічні зміни не тільки на підприємстві, у виробництві, а і у струк@

турі побудови взаємовідносин від керівника до працівника.

В ході дослідження було запропоновано авторське визначення поняття "цифрова трансформація",

яке розглядається як процес переходу на новий рівень ведення бізнесу, зі зміною моделей функціонуван@

ня, управління і бізнес@процесів, з використанням сучасних цифрових технологій, в усіх сферах діяль@

ності. Узагальнено існуючі підходи до визначення принципів цифрової трансформації, які запропоно@

вані вітчизняними та закордонними науковцями. Грунтуючись на проведеному досліджені, зроблено ти@

пізацію визначень за групами науковців та підприємців, що дозволяє відзначити основні аспекти цифро@

вої трансформації. У наведених характеристиках акцент зроблено саме на можливих позитивних на@

слідках дії чинників такої трансформації. Доведено доцільність впровадження цифрової трансформації

на підприємствах з врахуванням основних принципів. Зазначено, що принципи забезпечують розвиток

підприємства за сучасними тенденціями здійснення діяльності і допомагають підприємству мати висо@

кий рівень конкурентоспроможності.

The article identifies the main features and properties of the concept of "digital transformation" from

the standpoint of the views of leading managers of enterprises and scientists. It is revealed that in the views

of business leaders and leading managers of modern business most often, digital transformation is perceived
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Питання цифрової трансформації актуальне на сьо$

годні у кожній організації. Підприємства, розуміючи не$
минучість змін, розглядають цифрову трансформацію
з деякою обачністю. Натомість, науковці використову$
ють методи і принципи цифрової трансформації у своїх
дослідженнях все активніше, закликаючи здійснювати
її у повній мірі.

Деяка затримка впровадження цифрових трансфор$
мацій підприємствами, пояснюється тим, що при транс$
формації компанії в цифрову, потрібні і великі зміни в
діях співробітників, їхній поведінці і взаємодії з іншими
людьми, всередині і поза організацією. Важливим фак$
тором при цьому є те, що успіх цифрової трансформації
полягає у вдалій зміні культурної трансформації. Циф$
рова трансформація може закінчитися так і не розпо$
чавшись, якщо співробітники компанії не розуміють
навіщо, як і що відбувається.

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

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Теоретичну базу дослідження становлять праці
вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань цифрові$
зації та діджиталізації процесів на підприємствах, прин$
ципів реалізації даного процесу, зокрема, найбільш пов$
но ці проблеми висвітлено у роботах Д. Боннет, П. Крей,
А. МакАфі, А. Ману, Д. Ніл, М. Уейд, Г. Уестерман,
С. Хаузер. Серед вітчизняних вчених можна виокреми$
ти В. Апалькову, А. Маслова, Т. Богдан, С. Волосович,
В. Плескач, С. Циганова, М. Тарасюк та ін.

as a technology of transition to a new rethought level of doing business using modern technologies. The

views of scientists on this term are somewhat different and interpreted as a process of changing the way the

company operates through the introduction of digital technologies and digital services, focusing on the

basic concepts of digital transformation relevant to any business: improving the efficiency of existing

infrastructure; emergence of qualitatively new business models; increase revenue or reduce costs in existing

business models. The point of view of foreign publications forms the digital transformation as a process that

entails technological changes not only in the enterprise, in production, but also in the structure of building

relationships from manager to employee.

The study proposed an author's definition of "digital transformation", which is seen as a process of

transition to a new level of business, with changing models of operation, management and business processes,

using modern digital technologies in all areas. The existing approaches to defining the principles of digital

transformation, which are proposed by domestic and foreign scientists, are generalized. Based on the study,

the typification of definitions by groups of scientists and entrepreneurs, which allows us to note the main

aspects of digital transformation. In the given characteristics the emphasis is made on possible positive

consequences of action of factors of such transformation. The expediency of introduction of digital

transformation at the enterprises taking into account the basic principles is proved. It is noted that the

principles ensure the development of the enterprise according to modern trends of activity and help the

enterprise to have a high level of competitiveness.

Ключові слова: цифрова трансформація, бізнес�процеси, автоматизація, технології, бізнес.
Key words: digital transformation, business processes, automation, technologies, business.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є визначення основних ознак

та властивостей цифрової трансформації, з позицій по$
глядів провідних управлінців підприємств та науковців.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Розгляд процесу цифровізації розпочався у кінці

50$тих років ХХ ст., провідними вченими та економіста$
ми серед яких можна виділити дослідження А. Макафі,
А. Маслова. Умовою до розкриття даного процесу став
розвиток цифрових інновацій, який набув своєї актив$
ності у 60$х роках.

Сам термін "цифровізація" вперше був використа$
ний під час пояснення терміну "цифровізація суспіль$
ства" в 1971 році провідним вченим Роберт Вочел. Дру$
гий етап цифровізації та поширення понять "цифрові$
зація", "діджиталізації", "Digital Economy", "електрон$
на економіка" розпочався з 1995 року, враховуючи гло$
бальне поширення мережі Інтернет та мобільного зв'яз$
ку. Перші вживання подібного визначення зроблені ка$
надським професором менеджменту Д. Топскоттом [1]
з Університету Торонто та американським вченим з
Массачусецького університету Н. Негропонте [2]. Заз$
начене поняття було використано для відображення пе$
реваг нової економіки в порівнянні з попередньою і по$
яснювалось інтенсивним розвитком інформаційно$ко$
мунікаційних технологій, що надало цьому терміну
більш конкретний зміст.

У загальний вжиток ці поняття увійшли з 2018 року,
що й ознаменувало третій етап цифровізації. Цей етап
пов'язаний з поширенням у світовій економіці цифро$
вих валют [3] і технології розподіленого реєстру [4].
Біткоіни та інші цифрові валюти вже завоювали місце
на світовому фінансовому ринку, їх кількість (як і мас$
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штаби операцій з ними) збільшується, внаслідок чого
утворюється новий валютний компонент світової фінан$
сової архітектури, відповідний вимогам часу.

На сьогодні є значна кількість поглядів на зазначе$
не визначення, що спонукає на проведен$
ня аналізу поглядів з поділом на науковців
та провідних керівників підприємств.
Поділ на різні категорії людей професій$
ної спрямованості, обраний з розрахунку
на те, що науковці є дослідниками, і цене
поняття розкривають з позицій дослід$
ження і спостереження. А керівники
підприємств здатні формувати визначен$
ня та бачення процесу грунтуючись на
власному досвіді із реалізацією та концеп$
цією власного розвитку.

У таблиці 1 подано визначення "циф$
рова трансформація" з позицій поглядів
провідних управлінців підприємств.

Аналіз наведених визначень, наданих
провідними управлінцями підприємств
дозволив визначити, що найчастіше, циф$
рова трансформація сприймається як тех$
нологія переходу до нового переосмисле$
ного рівня ведення бізнесу із використан$
ням сучасних технологій. Технології є
інструментом, який дозволяє співробітни$
кам зокрема працювати ефективніше і в
кращих умовах, а бізнесу загалом посилю$
вати основні операції.

Основними ознаками цифрової транс$
формації, на погляд керівників під$
приємств є:

— радикальне переосмислення бізнес$процесів та
технологій;

— впровадження сучасних технологій у бізнес$про$
цеси підприємства;

№ Автор / рік Термін 
1. C. Boue´e,  

S. Schaibl   
Цифрова трансформація – послідовна мережа всіх секторів 
економіки та адаптацію гравців до нових реалій цифрової 
економіки. Рішення в мережевих системах включають обмін та 
аналіз даних, розрахунок та оцінку варіантів, а також 
ініціювання дій та впровадження наслідків 

2. В. С. Куйбіда, 
О. В. Карпенко,  
В. В. Наместнік   

Цифрові трансформації – спричинені використанням цифрових 
технологій зміни в природі людини, її мисленні, 
життєдіяльності та управлінні 

3. І. В. Струтинська Цифрова трансформація – це перехід на цифрові технології, 
орієнтованість на користувача. Поява нових інструментів 
взаємодії з клієнтом, таких як чат-боти, термінали 
самообслуговування або онлайн-кабінети, змінює споживчу 
поведінку. 
У широкому розумінні термін «цифрова трансформація» слід 
трактувати як незворотний процес впровадження цифрових 
технологій в умовах розвитку ери цифрової економіки для 
вдосконалення життєдіяльності людини, бізнесу, суспільства і 
держави загалом 

4 Ю. О. Нікітін Цифрова трансформація – це процес переходу до нових 
способів діяльності підприємства шляхом впровадження 
цифрових технологій та цифрових сервісів, що базується на 
стратегічному партнерстві всіх зацікавлених сторін та 
одночасної розробки програмного забезпечення, цифрової 
трансформації та оцінки рівня цифрової трансформації 
підприємства 

Таблиця 2. Поняття "цифрова трансформація" з наукової точки зору

Джерела: [9—12].

Таблиця 1. Поняття "цифрова трансформація" представниками бізнесу

Джерела: [5—8].

№ Автор / рік Термін 
1. Дмитрий Осика,  

директор по 
информационным  
технологиям. 
ДТЭК 
 
 

Цифрова трансформація - це радикальне переосмислення того, як 
організація працює з технологіями, людьми і процесами, щоб докорінно 
змінити ефективність свого бізнесу і задовольнити потреби клієнтів. 
Цифрова трансформація - це не тільки технології, а бути цифровою 
організацією означає не лише використовувати цифрові продукти, послуги 
та взаємодію з клієнтами 

2. Сергій Ломака, Віталій 
Гдуля  
Директор з розвитку та 
директор   
по роботі з ключовими 
клієнтами  
Terrasoft  

Цифрова трансформація - це впровадження сучасних технологій в бізнес-
процеси підприємства. Цей підхід має на увазі не тільки установку 
сучасного обладнання або програмного забезпечення, але і фундаментальні 
зміни в підходах до управління, корпоративної культури, зовнішніх 
комунікаціях. У результаті підвищуються продуктивність кожного 
співробітника і рівень задоволеності клієнтів, а компанія здобуває репутацію 
прогресивної і сучасної організації 

3. Олександр Тимошенко, IT- 
директор, Компанія 
TechExpert 
 
 

Цифрова трансформація бізнесу (ЦТ) - це  перехід процесів і технологій 
компанії на більш сучасні та ефективні рішення. Цифрова трансформація - 
це постійний процес; з основою трансформації - останніх технологій і 
інновацій. 
ЦТ формує нові бізнес моделі, які орієнтуються на клієнтські потреби 

4. Юрій Качкарда  
Керуючий партнер digital-
агентства Skykillers,  
член CEO Club Ukraine  

Цифрова трансформація - це проста і ефективна стратегія, яка дозволяє 
компаніям найкращим чином обслуговувати свого клієнта. У Skykillers ми 
розглядаємо її в двох іпостасях: залучення споживача і розробка нових 
продуктів 

5. Євген Кудрявченко 
Провідний експерт з 
впровадження цифрових 
трансформацій в Кабінеті 
Міністрів 

Сутність цифрової трансформації полягає у спрощенні рутинних процесів 
шляхом їх автоматизації 

6. Михайло Федоров  
Віце-прем'єр-міністр - 
Міністр цифрової 
трансформації України 

Цифрова трансформація - це не тільки перенесення державних послуг в 
онлайн, а й цифровізація усіх державних процесів. Її ідея полягає в тому, 
щоб максимальна кількість сфер життя українців були оцифровані для 
зручної комунікації громадян з державою, громадян між собою та бізнесом 

7. Маріс Сперга  
Директор з розвитку 
бізнесу ЦОД, Tet 
 

Для одних цифрова трансформація (ЦТ) або цифровізація - це просто 
перехід на «віддалену роботу», для інших - онлайн-шопінг, а для третіх - 
оцифрування всієї інфраструктури підприємства. Тому компанія, яка 
вирішила трансформувати свій бізнес за допомогою цифрових технологій, 
повинна визначити для себе конкретні цілі проекту. Але важливо пам'ятати, 
що ЦТ - це не просто механічний процес, а створення нової культури 
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— спрощенні буденних процесів шляхом
їх автоматизації;

— створення нової культури.
Варто розглянути зміну поглядів цієї ка$

тегорії спеціалістів з позицій того, що
більшість підприємців декілька років тому
сприймали цифрову трансформації лише як
процес переведення документів з паперової
в електронну форму, установку сучасного
обладнання або програмного забезпечення,
і використання цифрових продуктів, послуг
та взаємодію з клієнтами.

Для аналізу поняття "Цифрової транс$
формації" серед науковців було обрано тер$
міни як вітчизняних, так і іноземних нау$
ковців які займаються дослідженням цифро$
вої трансформації у своїх наукових працях
(табл. 2).

Аналіз існуючих визначень терміну
"цифрова трансформація" показує, що за$
гальним для цих визначень є те, що цифро$
ва трансформація підприємства виходить за
рамки традиційних функцій діяльності
підприємства починаючи переходом від па$
перових до електронних документів до інте$
лектуальних цифрових технологій та циф$
рових сервісів у всіх сферах діяльності, що
призводить до багатьох важливих змін,
включаючи способи мислення, заохочення
інновацій, організацію бізнес процесів,
організаційну структуру та організаційну
культуру.

Погляди науковців на даний термін
дещо різниться від визначень провідних ке$
рівників підприємств, та інтерпретується як
процес зміни способів діяльності підприємства шляхом
впровадження цифрових технологій та цифрових
сервісів, що орієнтується на основні концепції цифро$
вої трансформації, актуальних для будь$якого виду
бізнесу: підвищення ефективності наявної інфра$
структури; виникнення якісно нових бізнес$моделей;
збільшення виручки або скорочення витрат у наявних
бізнес$моделях.

Для широкого аналізу теоретичної основи поняття
"цифрова трансформація також було використано тер$
мінологію приведену у таблиці 3, використану зі статей
іноземних видань за останні декілька років.

З вищенаведених визначень цифрової трансфор$
мації можна зробити висновок, що це процес, який тяг$
не за собою технологічні зміни не тільки на підприємстві,
у виробництві, а і у структурі побудови взаємовідносин
від керівника до працівника. Переосмислення процесу
виробництва та ведення бізнесу.

Узагальнення приведених підходів дозволило сфор$
мувати власне визначення "цифрової трансформації" як
процес переходу на новий рівень ведення бізнесу, зі
зміною моделей функціонування, управління і бізнес$
процесів, з використанням сучасних цифрових техно$
логій, в усіх сферах діяльності.

При розгляді цифрової трансформації доцільно
розглянути основні принципи даного процесу. Принци$
пи цифрової трансформації:

— зміна цілковитої структури підприємства;
— переоснащення з метою автоматизації;
— процес переосмислення моделей управління;
— врахування при цифровій трансформації основ$

них складових підприємства: технології, люд і проце$
си;

— впровадження сучасних технологій для підвищен$
ня ефективності діяльності підприємства;

— зміни моделі та процесу діяльності в організації
підприємства;

— стрибок до нових способів організації роботи,
від переосмислення взаємовідносин до впровадження

цифрових технологій у процес діяльності підприєм$
ства.

Наведені принципи забезпечують розвиток підприє$
мства за сучасними тенденціями здійснення діяльності і
допомагають підприємству мати високий рівень конку$
рентоспроможності.

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Під час проведеного дослідження було розглянуті
різні погляди людей за різними категоріями професій$
ної спрямованості, а саме: науковці, керівники підприє$
мства та іноземні провідні фахівці з впровадження циф$
ровізації.

Загалом поняття цифрова трансформація розгля$
дається як процес, технологія, перехід, стратегія і навіть
інтеграція до нових сучасних методів і моделей. Трак$
тування цього поняття найбільш широко розкриваєть$
ся у визначенні процесу переходу на новий рівень ве$
дення бізнесу. Перспективними напрямами досліджен$
ня з даної теми є методи оцінки ефективності впровад$
ження цифрової трансформації у діяльність під$
приємств.
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Таблиця 3. Поняття "цифрова трансформація"
з погляду іноземних видань

Джерела: [13—18].

№ Автор / рік Термін 
1. Mary K. Pratt, Jason 

Sparapani TechTarget  
Цифрова трансформація - це впровадження сучасних 
цифрових технологій в продукти, процеси і стратегії 

2 Експерти компании 
Salesforce.    

Цифрова трансформація - це процес використання 
цифрових технологій для створення нових або зміни 
існуючих бізнес-процесів, культури і досвіду клієнтів 
відповідно до нових вимог бізнесу і ринку. Це 
переосмислення бізнесу в цифрову епоху - цифрова 
трансформація 

3. The Enterprisers 
project 

Цифрова трансформація - це інтеграція цифрових 
технологій в усі сфери бізнесу, які докорінно змінюють те, 
як працює підприємство і приносить користь клієнтам. Це 
також культурні зміни, які вимагають постійно 
оскаржувати статус-кво, експериментувати і 
влаштовувати невдачі 

4. Hewlett Packard 
Enterprise  

Цифрова трансформація - це процес інтеграції цифрових 
технологій в усі аспекти бізнесу, що вимагає 
фундаментальних змін в технології, культурі, операціях і 
надання цінності 

5. I-SCOOP  Цифрова трансформація - це глибока трансформація 
ділової та організаційної діяльності, процесів, 
компетенцій та моделей для повного використання змін та 
можливостей поєднання цифрових технологій та їх 
прискорення впливу на все суспільство стратегічним 
порядком із урахуванням теперішніх та майбутніх змін 

6. DAVID TERRAR 
Theagileelephant.com 
 

Цифрова трансформація - це процес переходу до нових 
способів роботи і мислення з використанням цифрових, 
соціальних, мобільних і нових технологій та включає 
зміну мислення керівництва, заохочення інновацій і нових 
бізнес-моделей, оцифровку активів і ширше використання 
технологій для поліпшення досвіду співробітників, 
клієнтів, постачальників, партнерів і зацікавлених сторін 
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TRANSFORMATION OF MASLOW'S MOTIVATIONAL MODEL IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC
CRISIS

Однією з найважливіших проблем функціонування підприємств в умовах економічної кризи та карантин@
них обмежень є забезпечення нормальної продуктивності та ефективності праці робітників, але карантин вве@
дений через початок пандемії COVID@19 накладає свої обмеження, і робить неможливим функціонування звич@
них правил мотивації персоналу, у зв'язку з цим потрібно маже докорінно переробити основні правила моти@
вації персоналу. У статті розглянуто основні аспекти мотивації персоналу в умовах сьогоденного кризового
становища та можливі шляхи виходу з кризи на підприємстві, застосовуючи для практичних рекомендацій
мотиваційну модель А. Маслоу. Визначено основні проблеми мотивації персоналу під час економічної кризи,
пов'язаною з пандемією COVID@19. Запропоновано комплекс управлінських заходів, за допомогою яких мож@
на підвищити ефективність управлінської системи персоналом в умовах кризи та обмежень, які виникли з
впровадженням карантинних заходів. Метою роботи є дослідження існуючих мотиваційних заходів щодо уп@
равління персоналу, доповнення вже існуючих і створення нових правил і засобів для мотивації персоналу в
умовах економічної кризи 2020 року, з урахуванням карантинних умов та інших факторів пливу на підприєм@
ство та його персонал. На основі теоретичних засад мотиваційної моделі А. Маслоу та аналізу основних ас@
пектів кризового становища в Україні та світі, розроблено та запропоновано до впровадження алгоритм уп@
равлінських заходів щодо мотивації персоналу в умовах економічної кризи та пандемії COVID@19. Об'єктом
дослідження є процес мотивації персоналу на підприємстві в умовах економічної кризи; предметом — засто@
сування мотиваційної моделі А. Маслоу для розробки практичних рекомендацій щодо мотивації та управлін@
ня персоналом підприємства "Новий стиль" в умовах економічної кризи. До методів дослідження входять: ме@
тод експертних оцінок, логіко@аналітичні, дедукція та індукція, ретроспективний аналіз та інші. Досліджено
існуючі мотиваційні заходи щодо мотивації персоналу та визначено ключові фактори впливу на персонал в
сьогоднішніх умовах. На основі теоретичних засад мотиваційної моделі А. Маслоу та аналізу основних аспектів
кризового становища в Україні та світі, розроблено та запропоновано до впровадження алгоритм управлінсь@
ких заходів щодо управління та мотивації персоналу в умовах економічної кризи та пандемії COVID@19.

One of the most important problems of enterprises in the economic crisis and quarantine restrictions is to ensure
normal productivity and efficiency of workers, but the quarantine imposed through the beginning of the COVID@19
pandemic imposes its limitations, and makes it impossible to operate the usual rules of staff motivation. it is necessary
to radically rework the basic rules of staff motivation. This article considers the main aspects of staff motivation in the
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ВСТУП
Робота присвячена трансформації мотиваційної

моделі А. Маслоу у практичну площину економічної
кризи 2020 року, спираючись на всі ключові аспекти, які
мають вплив на мотивацію персоналу та управління їм,
створено алгоритм мотиваційних та управлінських за$
ходів. Метою даної роботи є дослідження існуючих мо$
тиваційних заходів щодо управління персоналу, допов$
нення вже існуючих і створення нових правил і засобів
для мотивації персоналу в умовах економічної кризи
2020 року, з урахуванням карантинних умов та інших
факторів пливу на підприємство та його персонал. На
сьогодні в усьому і світі і в Україні, зокрема національ$
ний уряд ставить перед собою задачу пройти стадію еп$
ідемії короновірусу з мінімально можливими витрата$
ми для бюджету країни, окремих людей і компаній. Од$
ним з найбільш популярних урядових рішень різних
країн стало введення карантинних обмежень, які мо$
жуть набувати різних форм. Конкретно в Україні вве$
дено зональний карантин, правила якого змінюються
відповідно до кількості захворілих. Тобто обмеження
змінюються кожні 2 тижня, що безумовно створює стре$
сові обставини для звичайних людей, та для компаній
зокрема, особливо це впливає на прийняття управлінсь$
ких рішень, які не завжди є результативними і можуть
негативно вплинути на рівень мотивації персоналу та
його продуктивність. Завданням дослідження є визна$
чення ключових мотиваційних факторів впливу на пер$
сонал у сьогоденні та розробка управлінських мотива$
ційних заходів на основі трансформації мотиваційної
моделі А. Маслоу. Найбільше від карантину страждає
малий бізнес, а це невеликі ресторани, бари, кафе, спе$
ціалізовані магазини, перукарні, салони краси. Але се$
редній і великий бізнеси не оминули участі малого, вони
зменшують витрати, шляхом скорочення штату праців$
ників, зниження їх заробітних плат та соціального за$
безпечення, використанням більш дешевих ресурсів і т.
д. Об'єктом даного дослідження є процес мотивації пер$
соналу на підприємстві в умовах економічної кризи
2020 року; предметом — застосування мотиваційної
моделі А. Маслоу для розробки практичних рекомен$
дацій щодо мотивації та управління персоналом під$
приємства "Новий стиль" в умовах економічної кризи.

Для досягнення вищезазначеної мети було постав$
лено такі задачі:

— Дослідження сутності мотиваційної моделі
А. Маслоу, її практичний перенос на реалії економіч$

current crisis situation and possible ways out of the crisis in the enterprise using the motivational model of A. Maslow
for practical recommendations. The main problems of staff motivation during the economic crisis related to the COVID@
19 pandemic have been identified. A set of management measures is proposed, with the help of which it is possible to
increase the efficiency of the personnel management system in the conditions of crisis and restrictions that have arisen
with the introduction of quarantine measures. The purpose of this work is to study existing motivational measures for
personnel management, supplement existing ones and create new rules and tools to motivate staff in the economic
crisis of 2020, taking into account quarantine conditions and other factors affecting the company and its staff. Based
on the theoretical foundations of A. Maslow's motivational model and analysis of the main aspects of the crisis situation
in Ukraine and the world, an algorithm of management measures to motivate staff in the economic crisis and pandemic
COVID@19 was developed and proposed for implementation. The object of this study is the process of motivating staff
in the enterprise in an economic crisis; subject — the use of motivational model A. Maslow to develop practical
recommendations for motivation and personnel management of the enterprise "New Style" in the economic crisis.
Research methods include: the method of expert evaluations, logical@analytical, deduction and induction, retrospective
analysis and others. The existing motivational measures for staff motivation are studied and the key factors influencing
the staff in today's conditions are identified. Based on the theoretical foundations of A. Maslow's motivational model
and analysis of the main aspects of the crisis in Ukraine and the world, an algorithm of management measures for
management and motivation of personnel in the economic crisis and pandemic COVID@19 was developed and proposed
for implementation.

Ключові слова: управління персоналом, мотиваційні моделі, економічна криза, піраміда Маслоу.
Key words: personnel management, motivational models, economic crisis, Maslow pyramid.

ної кризи 2020 року, з урахуванням усіх ключових ас$
пектів мотивації персоналу.

— Визначено та проаналізовано основні фактори
впливу на мотивацію персоналу у сучасних умовах.

— Проаналізовано ключові показники Приватного
акціонерного товариства "Новий стиль", а саме: вируч$
ка, розмір активів, загальна сума зобов'язань та чи$
сельність персоналу.

— З урахуванням теоретичної бази, розробленої А.
Маслоу та ключових аспектів сучасного управління пер$
соналом, опираючись на аналіз фінансових показників
підприємства ПАТ "Новий стиль" розроблено алгоритм
управлінських та мотиваційних заходів, що допоможуть
досягти максимальної продуктивності та ефективності
персоналу в умовах економічної кризи

Розділ 1. Економічна криза каталізатором перебігу
якої став коронавірус, почалась в Італії, і поступово охо$
пила весь світ і Україну в тому числі [1]. Бюджет України
і так перенасичений борговими обов'язками, а криза, яка
почалась, значно зменшила надходження в заплановано
збитковий бюджет, що спричинить ще більшу боргори$
зацію українського бюджету. Криза спричинена короно$
вірусом не стала неочікуваною для українців, оскільки
приблизно в цей час завершується середній макроеконо$
мічний цикл, і починається новий, а на їх стику відбуваєть$
ся криза. Українська влада, на жаль, не прийняла усіх
необхідних антициклічних заходів [2] і тому українці по$
вною мірою відчують наслідки цієї економічної кризи. А
особливо негативно вона позначиться на малому, серед$
ньому і великому бізнесі. Отже, значно впаде продук$
тивність і ефективність роботи підприємств, з цього мож$
на зробити висновок, що це відбудеться відповідно до
падіння продуктивності й ефективності праці робітників.
Відповідно до цього, для виходу з кризи, на мікроеконо$
мічному рівні необхідно зробити та, щоб робітниками
стали працювати краще, а це можна зробити лише впро$
вадивши нові принципи мотивування працівників, оскіль$
ки в сучасних умовах карантину, і епідеміологічної об$
становки старі вже не можуть працювати в їх первоздан$
ному вигляді. Тобто необхідно доробити та доповнити
вже існуючі правила мотивації персоналу і розробити
нові. Для правильного визначення причин, що забезпе$
чують стимулювання праці людей необхідно визначити,
що саме мотивує людей робити ті чи інші речі. Для вирі$
шення цього питання скористаємося теорією ієрархії
потреб А. Маслоу. Згідно з нею, маємо (від найбільш ниж$
чого ієрархічного рівня до вищого):
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— Фізіологічні потреби.
— Потреби в безпеці.
— Потреба в любові та дружбі, належності.
— Почуття власної гідності, довіра та повага з боку

інших.
— Потреба в самореалізації.
Згідно з теорією ієрархії потреб А. Маслоу, можна

зробити висновок, що на першому місці для будь$якої
людини стоїть питання забезпечення себе товарами і
послугами першої необхідності, тобто задоволення
своїх фізіологічних потреб. Ієрархічно нижче знахо$
диться потреба в забезпеченні своєї безпеки, в тому
числі, забезпечення себе теплою та придатною для існу$
вання оселею, створення безпечного побуту в повсяк$
денному житті. Для задоволення цих потреб найкраще
використати саме економічні методи стимулювання ро$
боти персоналу, як звичайних робітників, так і управ$
лінського складу, бо саме на гроші отримані від
здійснення своєї професійної діяльності робітники мо$
жуть забезпечити себе і свої сім'ї вкрай необхідними для
них їжею, одягом, теплим житлом. Під час введення пер$
шого жорсткого карантину в Україні в березні 2020 року
виявилось, що багато сімей не пристосовані для трива$
лого життя без роботи, а точніше без отримуваної за$
робітної плати, бо не мали навіть невеликої фінансової
подушки безпеки, яка могла б бути використана для за$
безпечення необхідного рівня життя протягом 3 місяців
жорстокого карантину. Отже, для забезпечення персо$
налу та їх сімей в першу чергу потрібно застосовувати
економічні методи, включаючи методи прямого і непря$
мого економічного впливу. Забезпечивши вірне тлума$
чення, можна сприяти більш глибокому розумінню виз$
начаємої інформації, отже, методи прямого економіч$
ного впливу включають у себе безпосередньо оплату
праці, премії, участь у прибутках, оплату за навчання,
виплати за максимальне використання робочого часу, в
свою чергу методи непрямого економічного впливу
включають у себе пільгове харчування, проживання, ко$
ристування транспортом, доплати за стаж [3]. З цих
понять можна зробити висновок, що саме представля$
ють із себе методи економічного стимулювання праці
персоналу. Зокрема, під час введення карантинних об$
межень урядом України, підприємствам необхідно зо$
середитися більше на методах непрямого економічного
впливу, оскільки методи прямого економічного впливу,
залишаються майже незмінними. Згідно з визначенням
методи непрямого економічного впливу не мають пря$
мого відображення на поліпшенні, чи погіршенні фінан$
сового стану робітника, а забезпечують лише економію
його коштів, за рахунок оплати деяких видів необхід$
них робітникові та його сім'ї послуг. Таким чином,
підприємству, яке має намір збільшити показники ефек$
тивності праці, за рахунок підняття мотивації праців$
ників економічними методами непрямого впливу необ$
хідно, забезпечити зручне для персоналу, та не пору$
шуючи закон транспортування робітників до місця ви$
конання їх професійних обов'язків, оскільки саме цей
фактор може викликати найбільші труднощі в персона$
лу, оскільки під час введення жорстких карантинних
обмежень зовсім перестає, або ж починає дуже неефек$
тивно працювати транспорт загальноміського користу$
вання, як$от: метро, трамваї, тролейбуси, автобуси, що
дуже ускладнює, або, навіть унеможливлює, досягнен$
ня працівниками своїх робочих місць. Саме для цього
підприємству, яке зацікавлене в появі своїх робітників
на місцях виконання професійних обов'язків необхідно
забезпечити швидкий, зручний, та бажано, безкоштов$
ний спосіб доставляння своїх працівників на робочі
місця. Найкращим варіантом вирішення цієї проблеми
є забезпечення роботи транспорту, який здійснювати$
ме доставку працівників певного підприємства до місць
виконання їх професійних обов'язків, наприклад, ви$
наймання автобусу, або ж мікроавтобусу (розмір транс$
порту залежить від кількості працівників яких необхід$

но доставляти на роботу), від місць їх проживання, або
в разі частково працюючого транспорту загального ко$
ристування, від найбільш зручних місць, які знаходять$
ся в точці пересічення транспортних маршрутів робіт$
ників. Таке рішення дозволить значно підняти мотива$
цію робітників. Серед інших варіантів мотивації резуль$
тативності діяльності методом непрямого економічно$
го впливу можна виділити питання харчування. Під час
вводу суворих карантинних обмежень, зачиняються усі
заклади громадського харчування, або ж їх робота знач$
но обмежується, тому серед робітників виникає питан$
ня харчування, яке згідно з пірамідою А. Маслоу, є най$
необхіднішою потребою людини, а з цього в свою чер$
гу, можна зробити висновок, що робітник, який не має
можливості нормально харчуватися, буде працювати
гірше, ніж той хто таку можливість має. Для вирішення
цієї проблеми керівництво підприємства може забезпе$
чити своїх робітників безкоштовним харчуванням, на$
приклад гарячими обідами. Або ж в іншому випадку, для
економії власних коштів, забезпечити підвоз харчуван$
ня, для його подальшої реалізації на території підприє$
мства серед персоналу, тобто організувати роботу сто$
лової. Це, безумовно, гарно позначиться на загальному
настрої робітників, навіть при організації роботи плат$
ної столової, оскільки підприємство зможе забезпечи$
ти своїх підлеглих харчуванням по пільговим цінам. Та$
кий крок є гарним способом забезпечити високий рівень
мотивації серед свого персоналу, навіть під час нормаль$
ної організації праці, яка відбувається та відбувалась до
введення карантинних обмежень.

Стосовно забезпечення безпеки персоналу, потре$
ба в якій є другим рівнем у піраміді в теорії ієрархії по$
треб А. Маслоу можна виділити таку основну пробле$
му, забезпечення безпеки здоров'я підлеглих, та належ$
ної його охорони. Під час виникнення несприятливої
епідеміологічної ситуації в країні можливе введення ка$
рантинних обмежень, у тому числі необхідність носін$
ня медичної маски або респіратора в громадських, або
усіх місцях. При введені такої норми в березні 2020 року
в Україні ціна на медичні маски піднялась майже в раз,
що стало причиною надмірного використання медичних
масок, після закінчення строку їх придатності. Носіння
медичної маски, в деяких випадках і медичних рукави$
чок, використовування антисептичних засобів безумов$
но ускладнює розповсюдження вірусних інфекцій серед
населення, тому підприємству, для забезпечення висо$
кої мотивації персоналу необхідно забезпечити гідну
охорону його здоров'я. Для цього рекомендується за$
безпечити усіх працівників усіма необхідними засоба$
ми індивідуального захисту, для ускладнення розпов$
сюдження інфекції територією підприємства. Отже,
підприємству для вирішення цієї проблеми необхідно
забезпечити персонал щоденною змінними медичними
масками, доступними і якісними антисептичними засо$
бами, які будуть знаходитись у всіх необхідних місцях.
А також для зниження ризику виникнення масових зах$
ворювань серед персоналу підприємства необхідно зап$
ровадити процедуру щоденного температурного скри$
нінгу персоналу, з метою виявлення і недопущення до
роботи потенційно небезпечних працівників. Також для
забезпечення належного рівня охорони здоров'я необ$
хідно проводити щотижнево повну дезінфекцію вироб$
ничих площ та щоденну знезараження робочих повер$
хонь, з якими робітники контактують під час виконан$
ня своїх професійних обов'язків.

Переходячи до вищих рівнів за теорією ієрархії по$
треб А. Маслоу, ми переходимо до нематеріальної сис$
теми мотивації персоналу [4], що включає в себе забез$
печення належних умов праці, повного використання
робітником його потенціалу, повну реалізацію його твор$
чих здібностей та бажань, нематеріальні (моральні) за$
соби мотивації, забезпечення участі в прийнятті управ$
лінських рішень, задоволення потреби робітника в відпо$
чинку і спілкуванні, як з рідними так і з колегами.
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Наступним рівнем в теорії ієрархії потреб А. Мас$
лоу є рівень на якому, нагальною потребою, після задо$
волення фізіологічних потреб та потреби в безпеці, є
потреба в любові та дружбі. Тобто для зручного існу$
вання людині потрібно відчувати себе коханою та мати
друзів, тобто близьких людей не з кола сім'ї з якими вона
може проводити вільний час та знижувати психологіч$
ну напругу [5] шляхом ведення спільного відпочинку,
або ж проведення разом певної кількості часу. Під час
введення жорстких карантинних обмежень в березні
2020 року в Україні багатьом людям довелося проводи$
ти вдома більшу частину свого часу, також багатьох
було переведено на дистанційну працю, внаслідок цьо$
го люди, в своїй більшості, почали проводити велику
кількість часу зі своєю сім'єю, почали спілкуватися на$
багато більше, ніж до введення карантинних обмежень.
Внаслідок цього, в рази збільшилась кількість побуто$
вих конфліктів, значно зріс рівень психологічного на$
пруження в сім'ях. А це, безумовно, в свою чергу впли$
нуло на моральний стан персоналу, внаслідок чого знач$
но знизилась продуктивність праці, в тому числі й за
рахунок зниження мотивації працівників. Підприємству,
якому необхідно забезпечити високий рівень мотивації
своїх робітників, необхідно вирішити цю проблему. Спо$
собом її вирішення може стати варіант, в якому спе$
ціально запрошений спеціаліст проведе необхідний
тренінг для сімей робітників, які були змушені почати
працювати з дому, на такому тренінгу необхідно бути
присутнім усім членам родини, для забезпечення найк$
ращої якості сприйняття інформації. Іншим варіантом
є запрошення спеціаліста$психолога, який зможе про$
вести груповий або індивідуальний (сімейний, або пер$
сональний) сеанс психотерапії, з метою виявлення і ви$
рішення питань та проблем які заважають робітнику
нормально себе почувати в його родині, з ціллю покра$
щення морального стану працівника, і, відповідно, підви$
щення його мотивації, що в свою чергу гарно позначить$
ся на продуктивності й ефективності його праці.

Наступним рівнем в теорії ієрархії потреб А. Мас$
лоу є необхідність в почутті власної гідності, поваги від
оточуючих. Під час вимушеної дистанційної роботи,
викликаної прийняттям карантинних обмежень, персо$
нал майже втрачає зв'язок з реальним результатом своєї
роботи [6], внаслідок чого в нього з'являється хибне
уявлення про справжній стан справ. Внаслідок цього, в
робітника може пригнічуватись відчуття власної
гідності, якщо він вважатиме, що працює недостатньо
гарно, хоча результати його роботи, будуть такі ж самі,
як і до введення карантинних обмежень, це може спри$
чинити падіння реальної продуктивності праці робітни$
ка, внаслідок падіння його внутрішньої мотивації (він
працює з максимальною віддачою, як і до цього, але
внаслідок хибного уявлення про реальний стан справ,
вважає що результати його праці стали гірше, і це спри$
чиняє погіршення ментального стану працівника, що в
свою чергу знижує цього мотивацію, яка, а зв'язку зі
своїм зменшенням, негативно впливає на продуктивність
та ефективність праці персоналу). Для вирішення цієї
проблеми підприємству необхідно забезпечити належ$
ну інформованість працівників про реальний стан справ
[7]. Іншим гарним кроком для досягнення високої мо$
тивації робітників буде висловлення похвали за гарну
роботу від безпосереднього начальника даного робіт$
ника, це може відбуватись як в індивідуальному поряд$
ку так і перед колективом, що буде мати ще кращий
ефект.

Переходячи до вищого ієрархічного рівня в теорії
потреб А. Маслоу, ми можемо визначити, що найбіль$
шою потребою людини, при задоволенні фізіологічних
потреб, потреб в безпеці, дружбі та повазі, є потреба в
саморозвитку та самореалізації [8]. Під час введення
карантинних обмежень, проблема розвитку персоналу
як у професійному плані, так і в особовому стає нелег$
ким завданням, оскілки вже звичні тренінги, тимбілдін$

ги, та курси підвищення кваліфікації не працюють,
оскільки урядом заборонено проведення масових за$
ходів серед населення. Потребу в професійному і осо$
бистісному розвитку робітника відчуває не лише
підприємство на якому він працює, а й, безпосередньо,
сам робітник, оскільки потреба в саморозвитку є най$
вищою, згідно з теорією ієрархії потреб А. Маслоу, а
отже, без її задоволення робітник не зможе викорис$
товувати свій потенціал на всі 100 відсотків, оскільки не
буде почувати себе достатньо комфортно, для підприє$
мства ж важливо забезпечити постійний професійний
розвиток свого персоналу з метою підвищення продук$
тивності, ефективності та якості виконуваної роботи.
Як вже було зазначено, звичні засоби розвитку профе$
сійних якостей робітника не працюють під час каранти$
ну, але потреба в цьому самому розвитку нікуди не зни$
кає. Для вирішення цієї проблеми підприємству необхі$
дно забезпечити проведення усіх необхідних заходів
спрямованих на розвиток свого персоналу і під час вве$
дення жорстких або м'яких карантинних обмежень. Для
цього потрібно перенести усі заняття та лекції з про$
фесійного й особистісного розвитку з аудиторій та
класів в онлайн, засобом втілення такого плану може
стати проведення вебінарів, запрошення лекторів й вик$
ладачів, для проведення ними відповідних занять онлайн
через мережу Інтернет. Таким способом можна буде
зберегти тенденцію до постійного професійного й осо$
бистісного розвитку персоналу, що безумовно гарно по$
значиться як на якості виконуваної працівником робо$
ти за рахунок підвищення професійних якостей, так і
на рівні внутрішньої мотивації робітника, оскільки його
потреба в саморозвитку буде задовільнена, а що ще важ$
ливіше не за його власні кошти.

Розділ 2. Мотиваційна модель Маслоу для публіч$
ного акціонерного товариства "Новий стиль". З ураху$
ванням мотиваційної моделі Маслоу для публічного
акціонерного товариства "Новий стиль", яке протягом
довгого часу займається виробництвом та реалізацією
широкого спектру меблевої продукції та текстильних
виробів на території Харківської області, запропонова$
но такий алгоритм управлінських рішень, який слід взя$
ти до розгляду та практичного впровадження. Для більш
детального розуміння стану справ ПАТ "Новий стиль",
проаналізовано рад наступних показників підприємства:
виручка (рис. 1), розмір активів (рис. 2), загальна сума
зобов'язань (рис. 3), чисельність персоналу за 2015—
2020 рр. (рис. 4) [9].

Виходячи з аналізу даних, зазначених на діаграмі,
можна стверджувати що підприємство є фінансово
успішним, у період з 2015 по 2018 роки наглядно видно
підвищувальну тенденцію у заробітку підприємства,
окрім 2019 року, коли виручка підприємства зменшила$
ся на 100000 тис. грн, у порівнянні з попереднім звітнім
періодом. Максимальний розміру виручки за зазначе$
ний період склав у 2018 році, а саме 1450000 тис. грн, мі$
німальне значення показника було на початку періоду:
станом на 31.12.2015 року виручка складала 935000 тис. грн.

Паралельно зі зростанням виручки підприємства,
стабільно зростав і розмір активів підприємства. На
відміну від виручки, розмір активів збільшувався кожен
рік протягом усього аналізованого періоду. Максималь$
не значення цього показника підприємство досягло у
кінці аналізованого періоду, а саме станом на 31.12.2019 року
розмір активів підприємства складав 675000 тис. грн. На
початку періоду було зафіксовано мінімальний розмір:
станом на 31.12.2015 року показник складав 485000 тис. грн.

Аналізуючи дані, наведені на Діаграмі 3, визначено
що протягом всього періоду, що досліджується, розмір
зобов'язань підприємства постійно змінювався без чітко
вираженої тенденції. Мінімальне значення цього показ$
ника було станом на 31.12.2016 року, а саме 155000 тис.
грн, максимальне значення було станом на 31.12.2018 ро$
ку та склало 345000 тис. грн, потім почалося поступове
зменшення цього показника.
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Аналізуючи дані з чисельності персоналу протягом
періоду 2015—2019 рр., можна зробити висновки, що чи$
сельність персоналу постійно зменшувалася, але не
значно. Найбільша чисельність персоналу була на
початку періоду та станом на 31.12.2015 року складала
1940 осіб, найменша кількість — наприкінці періоду, а
саме на 31.12.2019 року вона складала 1910 осіб.

За звітними даними підприємства на 01.01.2020 ключові
показники змінилися так: виручка склала 1400000 тис.,
що на 4,21% відсотки менше, ніж у попередньому пері$
оді; активи збільшилися на 4,15% відсотків та склали
670000 тис. грн; зобов'язання склали 340000 тис. грн,
зменшилися на 1,91%; чисті активи підприємства
збільшилися на 11,08% до 330000 тис. грн.

Зазначимо, що ключовим аспектом при розробці
практичних рекомендацій була ієрархія потреб Маслоу,
де ключовим рівнем потреб, з урахуванням сучасних
умов економічної кризи та пандемії COVID$19, був виз$
начений саме рівень потреби у безпеці. Також, одним з
пріоритетних чинників, які впливають на рівень моти$
вацію персоналу в умовах карантину визначено саме
брак комунікації, який можна віднести до 3 рівня
ієрархії потреб, бо в умовах часткового чи повного пе$
реходу низки робочих процесів на дистанційний лад,
саме комунікативні проблеми, до яких можна віднести і
брак реального спілкування, так і відсутність швидкого
зв'язку між різними суб'єктами підприємства, можуть
значно впливати на психічний стан результативність
персоналу. Виходячи з вищезазначеного теоретичного
аналізу, запропоновано такі заходи:

1. Необхідно в максимально короткий термін ство$
рити чіткі канали зв'язку на підприємстві, що дозволять
оперативно приймати управлінські рішення та швидко
інтегрувати їх у роботу підприємства, має бути налагод$
жений чіткий зв'язок як між окремими співробітника$
ми, відділами та менеджментом підприємства. Необхід$
но організувати та підтримувати моментальні комуні$
кації на підприємстві можна за допомогою створення

чат$груп у мессенджерах, регуляр$
ному проводженню онлайн конфе$
ренцій для обговорення та вирішен$
ня ключових проблем на під$
приємстві та прийняття організа$
ційних рішень.

2. Потрібна максимально мож$
лива діджиталізація усіх процесів
на підприємстві. Вкрай необхідно
впевнитися, що усі працівники, які
були переведені на дистанційний
формат роботи можуть повноцінно
виконувати свої функції, перевіри$
ти наявність у персоналу усього
необхідного для виконання роботи
обладнанням.

3. Має бути проведено значне
посилення санітарно$гігієнічних
норм на підприємстві. В умовах пан$
демії та карантинних обмежень дії
роботодавця, направлені на ство$
рення безпечного робочого стано$
вища для співробітників є практич$
но необхідними для бізнесу, це
передусім стосується тих праців$
ників, які у зв'язку зі своїми обо$
в'язками чи специфікою їх діяль$
ності не здатні перейти на дистан$
ційний формат роботи. Усіх співро$
бітників необхідно, як вже було заз$
начено, забезпечити засобами інди$
відуального захисту опираючись на
рекомендації Всесвітньої органі$
зації охорони здоров'я [10]: маска$
ми респіраторного типу стандартів
FFP2 та FFP3, окулярами, медични$

ми рукавичками, санітайзерами для рук та оргтехніки.
Також для того щоб мінімізувати можливість заражен$
ня співробітників у громадському транспорті, слід по
можливості організувати трансфер співробітників на
місця їх роботи.

4. Окрім індивідуальної безпеки кожного співро$
бітника, треба організувати усі можливі заходи, направ$
лені на персональну безпеку клієнтів. Мають бути взяті
до уваги усі рекомендації Всесвітньої організації охо$
рони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я Украї$
ни.

5. Безумовно важливим фактором, який впливає на
мотивацію персоналу до роботи є психоемоційний стан
як і усього колективу, так і окремих співробітників. В
умовах карантинних обмежень і та частина робітників,
яка перейшла на дистанційний формат роботи, і ті
співробітники, що продовжують відвідувати місце ро$
боти зіштовхуються з великим рівнем стресу, саме тому
слід вдатися до послуг корпоративних психологів, які у
стресовий період на підприємстві мають підтримувати
психоемоційний стан робітників в компанії на праце$
здатному рівні.

Однією з найважливіших проблем для кожної орга$
нізації є втрата ключових кадрів, без яких дуже важко
пережити кризовий період, саме тому пріоритетної за$
дачею для кожного підприємства має збереження най$
важливіших кадрів та створення усіх необхідно можли$
вих умов для їх подальшої праці. Деякі управлінці не
вважають суттєвою проблемо мотивацію персоналу в
умовах кризи, це мотивовано тим що, в ситуації коли на
багатьох підприємствах масово починають скорочува$
ти чисельність працівників, а рівень безробіття в країні
постійно зростає, сама наявність робочого місця для
співробітника є мотивацією для більш ефективної та
якісної роботи. На жаль, процес масового скорочення
життєво необхідний багатьом підприємствам в умовах
кризи. Так, за статистикою Міністерства фінансів Ук$
раїни рівень безробіття у першому кварталі 2020 року
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рівень безробіття в Україні складав
8,9%, а у другому кварталі вже 9,6%
[11].

Особливо важливим в умовах
кризи для кожного управлінця є ро$
зуміння, що та система управління
персоналом та ті мотиваційні заходи,
які показувала свою результа$
тивність і безперебійно працювали в
умовах стабільного ринку, що розви$
вається, не можуть бути настільки ж
ефективними у періоді економічної
турбулентності. В таких важких умо$
вах підприємству важливо зосеред$
жуватися не тільки та проблемах
фінансів та маркетингу, а й на моти$
вації персоналу та системі управлін$
ня їм. Кожне підприємство підчас
кризи зітнеться з низкою змін та про$
блем на ринку, а саме: ріст заборго$
ваностей, покупець починає економити,
умови кредитування з боку банків стають
більш жорстокими, саме тому необхідні
термінові якісні зміни у структурному
управлінні персоналу.

Передусім система антикризового
управління персоналом має відповідати
таким характеристикам:

— Структура управління має бути
економною, бо саме затрати на співро$
бітників є значною частиною видатків у
більшості організацій. Це є нормою
підчас стабільного розвитку підприєм$
ства, але структура витрат на робітників
має бути повністю реструктуризована,
бо підчас кризи неефективне викорис$
тання коштів не тільки не є доцільним, а
й може поставити під загрозу існування підприємства
та самих робітників.

— Система управління має зберігати та підвищува$
ти продуктивність праці робітників. Здебільшого на цей
фактор впливає замотивованість персоналу, їх бажан$
ням працювати, в свою чергу це залежить від: рівня за$
робітної плати, стабільності в компанії та можливостям,
які вона надає. Підчас кризи положення працівників в
організації стає нестабільним, зменшується заробітна
плата, об'єм роботи, соціальні пакети або зникають, а
бо підпадають під повний перегляд.

— Гнучкість системи персоналом має дозволяти опе$
ративно приймати управлінські рішення, швидко пере$
міщувати штатні структури та працівників всередині
підприємства, швидко підбирати необхідний персонал
та швидко інтегрувати його у роботу на підприємстві.

Якщо усі можливості скорочення видатків на пер$
сонал вичерпані, організації потрібно починати скоро$
чення персоналу. Для того щоб провести цю процедуру
найбільш ефективно, треба створити чітку систему гра$
дації працівників за їх ефективністю та положенням на
підприємстві, визначити ключових, лінійних та тих, які
не приносять суттєвої користі для підприємства. До
ключових кадрів слід віднести: топ$менеджмент; керів$
ники підрозділів; спеціалісти з унікальною компетен$
цією та ті, які володіють важливою інформацією. Серед
лінійних працівників слід провести ретельну переатес$
тацію з ціллю оцінки ефективності та результативності
кожного співробітника, на основі переатестації слід
приймати рішення про збереження співробітника, його
переводу на іншу посаду чи в інший відділ, зменшення
заробітної плати чи його звільнення тощо.

Розділ 3. Перелік завдань для адаптації персоналу
умовах економічної кризи 2020 року на ПАТ "Новий
стиль" На виробничому підприємстві ПАТ "Новий
стиль" за результатом аналізу визначена наступний пе$
релік завдань:

1. Підвищення загального рівня безпеки на
підприємстві з дотриманням усіх вищезазначених реко$
мендацій.

2. Забезпечення постійного інформування персона$
лу, моніторинг психологічного стану усіх співробіт$
ників, створення сприятливих умов для позитивного
настрою у колективі.

3. Збереження основних співробітників на під$
приємстві

4. Підвищення продуктивності персоналу:
— впровадження існуючих та створення нових мо$

тиваційних заходів задля досягнення цілей підприємства
— оптимізація усіх організаційних структур та біз$

нес$процесів компанії
— розвиток інноваційного потенціалу персоналу

підприємства
Підвищення ефективності роботи співробітників

та мотивація персоналу, оптимізація видатків на персо$
нал завжди є пріоритетними задачами для кожного
підприємства. Якщо в період, коли ринок стрімко роз$
вивається, цей перелік задач не є першорядним, то під
час кризового становища, ці аспекти виходять на пе$
редній план. По$перше, треба зазначити, що основною
ціллю підвищення ефективності персоналу шляхом
різних мотиваційних та управлінських є покращення
роботи підприємства, яка в подальшому відобразиться
у вигляді підвищення доходів компанії.

По$друге, підхід до мотиваційних заходів має бути
дуже зваженим, саме тому перед тим як проводити ті
чи інші організаційні заходи задля підвищення продук$
тивності персоналу, треба чітко взяти до уваги усі мож$
ливі нюанси, риски та можливі переваги та недоліки того
чи іншого заходу. Дуже важливо зазначити, що у разі
впровадження будь яких помилкових змін у привичні
робочі процеси в організації, це може призвести до
незворотних втрат для підприємства, наслідки яких мо$
жуть суттєво вплинути на його роботу, відбувається
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руйнація попередніх, працюючих бізнес$процесів, але
не відтворюються нові. Ключовою частиною заходів зад$
ля мотивації персоналу є ретельна та пророблена стра$
тегія управління змінами, такий підхід є найбільш ефек$
тивним, бо саме це робить систему мотивації у компанії
максимально гнучкою і дає змогу бути готовими для
будь$якого роду проблем.

По$третє, оскільки задача підвищення мотивації
персоналу сильно зв'язана саме з людським фактором,
результативність мотиваційних заходів залежить від
того, на скільки раціональне управлінець зможе побу$
дувати комунікації з усіма співробітниками та чітко ро$
з'яснить концепцію мотиваційних заходів та їх ідеоло$
гічний базис — це є однією з найважливіших частин ро$
боти.

ВИСНОВОК
Після проведення цього дослідження було визна$

чено, що досягнення високого рівня внутрішньої мо$
тивації персоналу неможливе без задоволення усіх
його потреб, визначених згідно з теорією ієрархії по$
треб А. Маслоу, досягнення цього під час введення ка$
рантинних обмежень, а особливо жорстких їх проявів
згубно діє на рівень мотивації працівника, внаслідок
неповного задоволення його потреб. Після розгляду
кожного з ієрархічних рівнів теорії потреб А. Маслоу
визначені заходи необхідні для їх задоволення, і внас$
лідок цього досягнення високої внутрішньої мотивації
персоналу, що в свою чергу безумовно гарно вплине
на продуктивність та ефективність праці як окремого
робітника, так і всього підприємства в цілому. Найне$
обхіднішими заходам були визначені, серед матеріаль$
них методів мотивації забезпечення працівників транс$
портом і харчуванням на місці виконання професійних
обов'язків, забезпечення персоналу усіма необхідни$
ми засобами індивідуального захисту, серед нематері$
альних методів мотивації були визначені наступні: ре$
комендовано використовувати психолога для вирішен$
ня питань, які виникають в родинах робітників, необх$
ідно забезпечити високий рівень інформованості пер$
соналу стосовно результатів їх дій та висловлення по$
хвали від керівного складу організації, для забезпечен$
ня професійного розвитку і підтримання високого
рівня внутрішньої мотивації персоналу бажано прово$
дити тренінги та лекції, використовуючи можливості
мережі Інтернет. Запропоновано комплекс адаптивних
антикризових заходів та алгоритм дій для підприєм$
ства у період кризи, які слід впроваджувати для без$
перебійної та максимальної роботи підприємства в су$
часних умовах пандемії. Підводячи підсумки вищезаз$
наченого можна чітко визначити ряд основних про$
блем, з якими зіштовхнеться кожне підприємство в
процесі вирішення основних управлінських завдань
пов'язаних зі зміною привичних умов існування ком$
панії та всеосяжними процесами економічної кризи
2020 року. Кожен управлінець має чітко розуміти що
кризи неминучі і у кризовій період необхідна макси$
мальна консолідація інтелектуальних, управлінських та
фінансових можливостей підприємства задля виходу
з періоду економічної турбулентності з мінімальними
втратами для підприємства та його працівників.
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рень на рівні економічного суб'єкта, сектору, держави (території, регіону). Третє: стратегія розвитку і

забезпечення поточного функціонування в енергетичному секторі зараз відокремлені. Четверте: підприє@

мництво і свобода виступають як соціально@економічний феномен; державне регулювання @ як феномен

забезпечення економічної цілісності та нормативних умов в системі ділових (господарських) відносин.

Але загалом і ті і інші працюють на єдиній інформаційній базі. І сам рівень цієї бази та інформаційних

технологій є ключовим фактором досягнення успіхів як держави загалом, так і окремого економічного

суб'єкта.

Запропоновані у досліджені складові механізму організаційно@економічного забезпечення розвитку

включають маркетингову складову (маркетингові дослідження потреб в енергетичних ресурсах), роз@

робку стратегії розвитку енергетичного сектору, пошук різноманітних підходів, моделей, методів забез@

печення доступності енергії для населення, соціальну відповідальність бізнесу в сфері енергетичного сек@

тору та інші важелі впливу і соціальні нормативи (доходи, ціни, субсидії й ін.). Механізм організаційно@

економічного забезпечення розвитку енергетичного сектору вирішує завдання забезпечення реалізації

стратегії розвитку; нарощування потенціалу; підсилення захисних функцій енергетичного сектору, за@

безпечуючи фінансову стійкість і надійність його функціонування.

Отримані результати поглиблюють розуміння щодо необхідності та послідовності впровадження ме@

ханізму організаційно@економічного забезпечення розвитку енергетичного сектору та дозволить підви@

щити ефективність в управлінні у довгій перспективі.

The article further develops the approaches to the mechanisms of organizational and economic support for

the development of the energy sector, taking into account world practices. The Ukrainian energy sector is obliged

to work in conditions of increased competition in the markets, social and environmental crises, which contributes

to the search for non@standard management solutions. The conditions of optimal ways of development on the

basis of modern management methods and technologies are determined. First: the distribution of countries by
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ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, пе$
рехід на нові умови господарювання з урахуванням су$
часної кліматичної та енергетичної політик, динаміка
соціально$економічних процесів, суттєво впливає на
позиції окремих держав, їх енергетичний потенціал, на$
ціональні особливості. Тому в формуванні політик еко$
номічного, енергетичного розвитку держави (території,
регіону), окремого економічного суб'єкту важливим є
реалізація своїх власних, відмінних від типових, стра$
тегій і механізмів сталого розвитку, на що і необхідно
орієнтуватись у виборі наукового підходу з вивчення
кращих практик економічних стратегій.

Сучасна успішна країна визначається можливістю
державних органів управління забезпечити найбільш
привабливі умови функціонування суб'єктів економіки
та комфортне життя населенню. Розвиток ринкових
відносин визначив для всіх суб'єктів господарювання
проблему перетворення системи управління шляхом
впровадження таких організаційно$управлінських
підходів, моделей, технологій, що забезпечать стійкий
розвиток у довгій перспективі. Але процеси перехідно$
го періоду занадто затягнулися, а сучасне управління
енергетичним сектором орієнтоване на поточну
діяльність. Тобто мова йде про створення умов стійко$
го функціонування (короткострокові перспективи) і не
направлена на сталий довгостроковий розвиток. У пе$
рехідному періоді розвиток можливий лише за створен$
ня відповідних умов з боку державних органів управ$
ління та створення сприятливого, стимулюючого роз$
виток бізнес середовища. У цьому зв'язку необхідна
ефективна взаємодія між органами державного управ$
ління енергетичним сектором з іншими органами дер$
жавного (територіального, регіонального) управління,
бізнесом, організаціями та громадськістю. Тому акту$
альним питанням є формування механізмів організа$
ційно$економічного забезпечення розвитку енергетич$
ного сектору.

systems: developed, stable, transitional, inert backward is not entirely legitimate. Second: neither the world (the

only model of economic development) nor the models of individual states can serve as a working tool for

transformation at the level of the economic entity, sector, state (territory, region). Third, the strategy for developing

and ensuring the current functioning of the energy sector is now separate. Fourth: entrepreneurship and freedom

act as a socio@economic phenomenon; state regulation @ as a phenomenon of ensuring economic integrity and

regulatory conditions in the system of business (economic) relations. But in general, both work on a single

information base. And the very level of this base and information technology @ is a key factor in achieving success

as a state as a whole and an individual economic entity.

Proposed in the studied components of the mechanism of organizational and economic development support

include marketing component (marketing research of energy needs), development of energy sector development

strategy, search for various approaches, models, methods of ensuring energy availability for the population,

social responsibility of business in the energy sector and others levers of influence and social norms (income,

prices, subsidies, etc.). The mechanism of organizational and economic support for the development of the energy

sector solves the problem of ensuring the implementation of the development strategy; capacity building;

strengthening the protective functions of the energy sector, ensuring financial stability and reliability of its

operation.

The obtained results deepen the understanding of the need and consistency of the implementation of the

mechanism of organizational and economic support for the development of the energy sector and will increase

efficiency in management in the long run.

Ключові слова: організаційно�економічний механізм, енергетичний сектор, управління, стратегічний роз�
виток, державна політика, інновації.

Key words: organizational and economic mechanism, energy sector, management, strategic development, state
policy, innovations.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням окремих питань розвитку енергетично$

го сектору та його впливу на національну економіку при$
святили свої праці Біла С., Войтко С., Заінчковська М.,
Коваленко О. та ін. [1—3]. Однак в умовах постійних
перетворень необхідно подальше дослідження ме$
ханізмів організаційно$економічного забезпечення та
стимулів розвитку енергетичного сектору.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — визначити та обгрунтувати ме$

ханізми організаційно$економічного забезпечення роз$
витку енергетичного сектору.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ТА ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток системи управління енергетичним секто$

ром на різних рівнях національної економіки став
актуальним у зв'язку з формуванням сучасної енерге$
тичної політики країни, орієнтиром на побудову зеле$
ної енергетики, відповідно до Паризької кліматичної
угоди [4]. Рішення цієї проблеми пов'язано з пошуком
оптимальних шляхів розвитку на засадах сучасних ме$
тодів та технологій управління.

Умови, в яких цей пошук здійснюється для багатьох
країн, зараз визначені як режим перехідної економіки.
Це незаперечний факт, але нам здається доречним зро$
бити ряд уточнень розуміння перехідної економіки:

Перше: розподіл країн по системам: розвинуті,
стабільні, перехідні, інертно відсталі не зовсім право$
мірний. З позицій реальної оцінки світового розвитку
— всі без виключення країни знаходяться в "перехідно$
му режимі" (країни ЕС, Китай, США, Японія, Україна
та ін.). Тільки в кожної свій характер перехідного пері$
оду.

Друге: ні світова (єдина модель економічного роз$
витку), ні моделі окремих держав не можуть служити
робочим інструментом проведення перетворень на рівні
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економічного суб'єкта, сектору, держави (території, ре$
гіону). Специфіка вирішує основне коло завдань, а кон$
цептуальна модель тільки враховується для зниження
рівня ризиків.

Третє: стратегія розвитку і забезпечення поточно$
го функціонування в енергетичному секторі зараз відок$
ремлені. А в реальній ситуації "життєзабезпечення і роз$
витку" сектору (виробництва і реалізації енергії) гостро
стоїть завдання розглядати їх разом і створювати єди$
ний механізм управління розвитком.

Четверте: підприємництво і свобода виступають як
соціально$економічний феномен; державне регулюван$
ня як феномен забезпечення економічної цілісності та
нормативних умов в системі ділових (господарських)
відносин. Але загалом і ті і інші працюють на єдиній
інформаційній базі. І сам рівень цієї бази та інформа$
ційних технологій є ключовим фактором досягнення
успіхів як держави загалом, так і окремого економічно$
го суб'єкта.

Зроблені уточнення дають нам більш чітке уявлен$
ня для вироблення стратегій "згоди" і "правил конку$
рентної боротьби" на основі парадигми розуміння роз$
витку економічних процесів. Якщо об'єкт щодо своєї га$
лузевої природи має пріоритетом економічний розви$
ток, то в цьому разі більш вагоме значення для нього
можуть мати організаційно$економічні методи. Оскіль$
ки енергетичний сектор виконує функцію забезпечен$

ня енергією секторів національної економіки та насе$
лення, то в цій сфері застосування організаційно$еко$
номічного механізму розвитку має бути пріоритетним.

Це застосування означає, що ринковий фактор має
право на розвиток, але і держава, і громадськість щодо
нього виконують регуляторні функції, зокрема інфор$
мативного регулювання, забезпечення соціальних га$
рантій, громадської оцінки функціонування енергетич$
ного сектору, громадський контроль та ін. (рис. 1).

Організаційний аспект у зазначеному механізмі вклю$
чає маркетингові дослідження потреб в енергетичних
ресурсах, розробку стратегії розвитку енергетичного
сектору, пошук різноманітних підходів, моделей, методів
забезпечення доступності енергії для суб'єктів господа$
рювання та населення, соціальну відповідальність бізне$
су в сфері енергетичного сектору та інші важелі впливу і
соціальні нормативи (доходи, ціни, субсидії й ін.).

Механізми організаційно$економічного забезпечен$
ня розвитку енергетичного сектору вирішують також й
інші завдання: реалізація стратегії розвитку; нарощу$
вання потенціалу; підсилення захисних функцій енер$
гетичного сектору, забезпечення фінансової стійкості і
надійності його функціонування.

Впровадження стратегії розвитку енергетичного
сектору та механізмів організаційно$економічного за$
безпечення відбувається зі зміною пріоритетів, що мож$
на сформулювати такими положеннями:
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Рис. 1. Складові механізму організаційно<економічного забезпечення розвитку енергетичного сектору
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1) стимулювання енергозбереження суб'єктів госпо$
дарювання та населення, формування культури спожи$
вання енергії;

2) модернізація енергетичної інфраструктури;
3) вдосконалення системи управління відповідно

світовим стандартам;
4) зниження енергоємності ВВП;
5) впровадження моніторингової системи енерге$

тичного балансу та його оцінка за критеріями ефектив$
ності;

6) відповідальність за енергетичну ефективність на$
ціональної економіки несуть всі учасники енергетичної
системи (підприємства енергетичного сектору, бізнес$
структури, державні (територіальні, регіональні) орга$
ни управління, населення) шляхом взаємодії у досяг$
ненні балансу інтересів;

7) розвиток конкурентних умов стає впливовим фак$
тором формування цін і цінової політики. Пріоритет$
ним стає економічний механізм регулювання відносин,
розвиток державно$приватного партнерства, а не адмі$
ністративні важелі;

8) на зміну екстенсивного розвитку суб'єктів госпо$
дарювання приходить курс на інноваційні процеси й тех$
нології, енергозбереження та впровадження нових
організаційних форм у виробництві енергії;

9) диверсифікація джерел енергії.
Сучасні тенденції розвитку енергетичних систем

характеризуються суттєвими змінами: зростає спожи$
вання енергії, але знижується енергоємність ВВП; впро$
ваджуються енергозберігаючі технології, пріоритет
віддається використанню відновлювальних джерел
енергії, методів її генерації, способів передачі й розпо$
ділу [4; 5]. Виробництво електроенергії стає все більш
децентралізованим (секторальна децентралізація) та
потребує впровадження сучасних технологій управлін$
ня енергетичним сектором, що охоплюють весь енерге$
тичний ланцюжок. Зокрема, комплексне використання
традиційних та цифрових технологій управління енер$
гетичним сектором країни дозволить активізувати ме$
ханізми організаційно$економічного забезпечення роз$
витку та підвищити енергетичну ефективність націо$
нальної економіки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Енергетичний сектор є базою розвитку економіки
держави. Саме від його ефективності залежить стійкий
довгостроковий розвиток всіх секторів економіки, що
дозволить впроваджувати інноваційну модель прискоре$
ного розвитку, підвищити конкурентоспроможність та
енергетичну безпеку національної економіки. Запропо$
новані механізми організаційно$економічного забезпе$
чення розвитку енергетичного сектору дозволять підви$
щити ефективність функціонування енергетичних систем
у ринковому середовищі і водночас внести свій позитив$
ний внесок в інноваційну модель розвитку на всіх рівнях

національної економіки. Перспективи подальших дослі$
джень пов'язані з проведенням додаткових досліджень
щодо підвищення енергетичної ефективності національ$
ної економіки, впровадженням та оцінкою наслідків енер$
гозберігаючих заходів, формуванням оптимальної сис$
теми ціноутворення на енергію та умов інноваційного
розвитку підприємств енергетичного сектору, моніторин$
гу щодо попиту та пропозиції на ринку енергії.
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