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ДІАЛЕКТИЧНИЙ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ
ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО
МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Zoryana Lobodina, PhD in Economics
Ternopil National Economic University, Ukraine

DIALECTICAL AND INSTITUTIONAL APPROACHES
TO THE STUDY OF THE BUDGET MECHANISM OF SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE
Applying a dialectical approach to scientific cognition it has been revealed that the budget
mechanism of social and economic development of the state in its essence is considered
as a means of the public and local authorities influence on social and economic processes; the
budget mechanism is seen as a phenomenon due to its regulatory influence on distributive
relations between the formation and use of the budget funds; due to its content the budget
mechanism is considered as subsystems of financial methods, forms, tools and levers, which
cause quantitative and qualitative changes in social and economic phenomena and processes
that serve as the driving force of social and economic development; according to its form,
the budget mechanism is seen in the formation and use of the budget funds. The application
of an institutional approach to the study of the budget mechanism allows us to substantiate its
functioning as an institution, that is, a set of formal and informal rules that are used to regulate
distributive relations between the formation and use of the budget funds.
Keywords: budget mechanism of social and economic development of the state, categories
of dialectics, laws of dialectics, dialectical approach to scientific cognition, institutional approach
to scientific cognition, institution.

Постановка проблеми. Соціально-економічні трансформації, які відбуваються
в Україні, та зумовлені внутрішніми і зовнішніми загрозами виклики національній безпеці
потребують зміни наукових підходів до управління бюджетними ресурсами та гармонізації
елементів бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави в межах
обраної управлінської технології бюджетування. Зазначене обумовлює доцільність
дослідження засад функціонування бюджетного механізму соціально-економічного
розвитку держави з використанням прогресивної методології наукового пізнання
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний теоретичний і практичний внесок
у дослідження економічного змісту та засад функціонування економічного механізму та
бюджетного механізму зокрема зробили такі зарубіжні і вітчизняні науковці як
Дж. Б’юкенен, О. Василик, М. Гаретовський, А. Вагнер, В. Дем’янишин, І. Запатріна,
О. Кириленко, М. Крупка, Л. Лисяк, І. Луніна, В. Опарін, Ю. Пасічник, Ш. Ріст, Дж. Стігліц,
В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та інші. Проте реформування бюджетних відносин та
зумовлені зазначеним процесом перманентні зміни в їх організації вимагають посиленої
уваги до проблем функціонування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку
держави та вибору прогресивного методологічного інструментарію його дослідження.
Метою статті є наукове обґрунтування методологічних засад функціонування
бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави на основі діалектичного
та інституціонального підходів.
5
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Виклад основних положень. Діалектичний метод, як один із найдавніших
філософських методів дослідження, покладений в основу фундаментальної методології,
дозволяє вивчати бюджет, бюджетну політику та бюджетний механізм соціальноекономічного розвитку держави в усій їхній багатогранності з позиції розвитку, переходу
від анахронічного, віджилого до нового, сучасного.
Діалектичний підхід, базований на використанні діалектичного методу як способу і
мистецтва «...розв’язання таких проблем – визначення протилежностей, аналіз і
розмежування, їх синтез в деяке ціле, розкриття руху і розвитку відповідних структур,
напрямів, тенденцій їх генезису 1» та діалектичної логіки, передбачає необхідність
застосування таких принципів: загальності, поляризації, системності, матеріальної єдності
світу, взаємозв’язку.
Діалектика як філософська наука володіє власними законами, які мають універсальне
пізнавальне і методологічне значення: законом переходу кількісних змін у якісні; законом
єдності і боротьби протилежностей; законом заперечення заперечення.
Відповідно до закону переходу кількісних змін у якісні нагромадження незначних
кількісних змін на певних етапах процесу неминуче призводить до істотних якісних змін,
до стрибкоподібного переходу попередньої якості у нову. Зазначений закон розкриває
найзагальніший механізм розвитку, а його знання слугує засобом осмислення й
перетворення дійсності.
Для пізнання процесу функціонування бюджетного механізму соціально-економічного
розвитку держави використаємо основні поняття закону переходу кількісних змін у якісні –
«кількість», «якість» і «міра». Кількість є зовнішньою ознакою явища та дає змогу виміряти
зміни його властивостей. Якість є сукупністю властивостей явища, котрі відрізняють його від
інших явищ, втрата яких призведе до зміни його сутності. Єдність кількісної та якісної сторін
функціонування явища постає як міра, яка має об’єктивний характер і загальне значення.
Отже, філософська категорія якості стосовно функціонування бюджетного механізму
соціально-економічного розвитку держави, з одного боку, відображає сукупність найбільш
суттєвих іманентних властивостей зазначеного механізму, що вирізняють його серед інших
механізмів реалізації державної політики, а з іншого – можливості органів державної влади
і місцевого самоврядування щодо формування та використання бюджетних ресурсів
у результаті його впливу на процеси розподілу ВВП, а в окремих випадках – національного
багатства. Категорія кількості дає уявлення про кількісні параметри використання обраних
фінансових методів, форм, інструментів, важелів відповідно до пріоритетів соціальноекономічного розвитку держави (наприклад, обсяг мобілізованих доходів, здійснених
видатків, ставки податків тощо). Мірою є межа кількісних параметрів використання
обраних фінансових методів, форм, інструментів, важелів, результат впливу яких
на розподільчі процеси відображає такі можливості держави щодо формування бюджетних
ресурсів, за яких вона здатна задовольняти суспільні потреби. Таким чином, закон переходу
кількісних змін у якісні відіграє важливу роль у дослідженні фінансових відносин та дає
змогу проаналізувати кількісні зміни функціонування бюджетного механізму та, відповідно,
простежити процес їхнього переходу в якісні.
Відповідно до закону єдності і боротьби протилежностей кожне явище
характеризується внутрішніми суперечностями (такі сторони, сили, тенденції предметів і
явищ реального світу, які водночас є взаємопов’язаними, взаємовиключними та
взаємопроникними), а ця внутрішня боротьба є джерелом саморозвитку явища. Прикладом
може слугувати антагонізм безмежного зростання суспільних потреб і обмеженості
ресурсів; суперечність між інтересами держави та приватного сектора економіки щодо
сплати податків і зборів, в результаті якої відбувається розвиток бюджетних відносин.
1
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З одного боку, державні фінанси і приватний сектор взаємопов’язані між собою; по-друге,
вони взаємовиключають одне одного, а по-третє, вони є взаємопроникними 1. Разом із цим
модернізація бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави передбачає
діалектику єдності, в основі якої лежить гармонізація інтересів, цілей і дій.
Суттєву роль у дослідженні функціонування бюджетного механізму соціальноекономічного розвитку держави відіграє закон заперечення заперечення, що відображає
наступництво, спадкоємність, зв’язок нового зі старим, повторюваність на більш високій
стадії окремих рис попередньої стадії та вказує на принципові особливості процесу руху.
Відповідно до цього закону діалектики соціально-економічний розвиток та розвиток
бюджетного механізму відбуваються по спіралі, щоразу на більш високому рівні
із застосуванням нових елементів та постійно – від нижчого до вищого, від старого
до нового, від одного заперечення до іншого і т. д. Базуючись на вищеописаних законах
діалектики, закон заперечення заперечення дає змогу пізнати розвиток у часі, визначити
його напрями й тенденції та свідомо впливати на нього.
Особливу значущість у структурі діалектичного методу мають його категорії, які
відображають найбільш загальні та суттєві властивості, аспекти, зв’язки, відношення
предметів і явищ. У процесі всебічного вивчення бюджетного механізму соціальноекономічного розвитку держави доцільно акцентувати увагу на розгляді таких полярних
філософських категорій як «сутність» і «явище», які поєднують детермінаційні зв’язки
буття, та «зміст» і «форма», що відображають «організацію» буття.
Сутність відображає внутрішнє наповнення об’єкта, процесу або явища, властиве саме
їм, що є підставою їх зовнішнього прояву та відображає їх природу. Явище – це зовнішнє
виявлення сутності, форма її прояву. На відміну від сутності, яка прихована всередині
об’єкта, речі, процесу, саме явище перебуває на поверхні. Явище не може існувати без
сутності 2.
Важливою ознакою будь-якого явища чи процесу є зміст як сукупність всіх елементів
явища, процесу, єдність їхніх властивостей, внутрішніх зв’язків, суперечностей і тенденцій
розвитку. Форма – спосіб зовнішнього вияву змісту, відносно стійка визначеність зв’язку
його елементів та їхньої взаємодії 3.
Враховуючи те, що діалектичний метод є стратегічним орієнтиром застосування
загальнонаукових і конкретно-наукових методів, взаємозв’язок філософських категорій
діалектики, які використовуються у процесі дослідження методологічних засад
функціонування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави,
схематично відображено на рис. 1.
Сучасні реалії організації бюджетних відносин та результати їх зміни внаслідок
проведених реформ свідчать, що суттєві проблеми, які виникають у цій сфері, значною
мірою породжені концептуальною невизначеністю в системі інститутів суспільства та
потребують дослідження в контексті інституційних змін в управлінні бюджетом. Зазначене
обумовлює доцільність використання інституціонального підходу до дослідження
бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави.
Інституціоналізм як самостійний напрям наукових досліджень сформувався
наприкінці ХІХ ст. і трактується як вчення про значення інститутів, інституцій, їх
взаємодію під час прийняття управлінських рішень, інституційні зміни у суспільстві, їхні
наслідки тощо. Вихідними поняттями теорії інституціоналізму є терміни «інститут» та
«інституція», навколо дефініцій яких в науковій літературі ведуться дискусії.
1

Тулай, О.І. (2016). Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та
діалектична єдність. Тернопіль: ТНЕУ, 416.
2
Щерба, С.П., Заглада, О.А. (2011). Філософія. Київ: Кондор, 548.
3
Петров, В. (2012). Философия. Москва: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 551.
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Закон переходу кількості у якість

кількість –

якість –
найбільш суттєві
іманентні властивості
бюджетного механізму
соціальноекономічного розвитку
держави

міра –
межа кількісних
параметрів використання
елементів бюджетного
механізму соціальноекономічного розвитку
держави

сутність –
засіб впливу органів державної
влади та місцевого
самоврядування на соціальноекономічні процеси

зміст –
згруповані у підсистеми фінансові
методи, форми, інструменти, важелі,
у результаті дії яких відбуваються
кількісні і якісні зміни соціальноекономічних явищ і процесів, як
рушійної сили соціальноекономічного розвитку

кількісні параметри
використання обраних
методів, форм,
інструментів, важелів
бюджетного механізму
соціальноекономічного розвитку
держави

явище –
регулюючий вплив на
розподільчі відносини,
пов’язані з формуванням і
використанням бюджетних
ресурсів, відповідно до
формальних і неформальних
правил їх організації

форма –
способи формування і
використання бюджетних
ресурсів

Закон єдності та боротьби протилежностей
Рис. 1. Взаємозв’язок філософських категорій у процесі дослідження
методологічних засад функціонування бюджетного механізму соціально-економічного
розвитку держави (діалектичний підхід)
Джерело: складено автором на основі використання підходів В. Дем’янишина1.
Т. Веблен, засновник теорії традиційного інституціоналізму, вважає інститути (хоча
в оригіналі праці використовується поняття «інституція») звичним способом мислення,
який має тенденцію до продовження свого існування невизначено довго 2. Його
послідовник Дж. Коммонс трактує інститути як «колективні дії з контролю, вивільнення і
1

Дем’янишин, В.Г. (2008). Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини
України. Тернопіль: ТНЕУ, 496.
2
Веблен, Т. (1994). Теория праздного класса. Москва: Прогресс, 367.
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розширення індивідуальної дії»1, трансформація яких призводить до зміни правових
інституційних норм.
На думку Дж. Ходжсона, інститути включають норми поведінки, юридичні та
формальні правила та є «довготривалими системами укладених та вкорінених правил, що
структурують соціальні взаємодії» 2, «соціальною організацією, що шляхом традиції,
звички або правових обмежень формує довготривалі рутинізовані схеми поведінки» 3.
Поряд із терміном «інститут» у наукових працях з проблем інституціоналізму
зустрічається і поняття «інституція». Представники сучасної теорії неоінституціоналізму
(Р. Коуз, Д. Норт) на відміну від класиків інституціоналізму (Т. Веблена, У. Мітчелла,
Дж. Коммонса) замість терміну «інститут» оперують поняттям «інституція».
Американський економіст Д. Норт, досліджуючи вплив інституцій на соціальноекономічні процеси, розглядає інституції як «правила гри» в суспільстві, або створені
людиною обмежувальні рамки, які організовують взаємовідносини між людьми та надають
їм визначену форму. На думку вченого, вони задають структуру спонукальних мотивів
людської взаємодії – в політиці, соціальній сфері або економіці. Інституції можуть бути
будь-які: від правил, сформованих людьми, до неофіційних обмежень – звичаїв та кодексів
поведінки 4. Іншими словами, інституції – це основа правил гри.
Як справедливо відзначив російський економіст О. Іншаков, вчені часто не звертають
увагу на відмінності вихідних категорій інституціоналізму і інколи підміняють інституцію
організацією, організацію визначають як інститут, а останній трактують як інструмент,
орган чи механізм 5. Це є проявом змістової некоректності у процесі використання
наукового інструментарію у дослідженнях з різної проблематики. Так, у результаті підміни
поняття «інституція» з оригіналу праці Т. Веблена «Теория праздного класса» на «інститут»
під час перекладу на російську мову, у багатьох наукових дослідженнях спостерігається
безпідставне використання терміну «інститут» для явищ, які за своєю сутністю є
інституціями.
Такий підхід став традиційним і втілився у перекладі праць Д. Норта, Дж. Ходжсона,
О. Вільямсона та інших на російську мову, в той час, як в оригіналі їхні праці присвячено
інституціям. Це закріпило застосування терміну «інститут» і сприяло відмові від категорії
«інституція» при описуванні феноменів відповідного характеру 6.
Підтверджують зазначений висновок і тези редакційної передмови С. Сорокіної
до російського перекладу праці Т. Веблена «Теория праздного класса» (Москва, 1984 р.),
яка зазначає, що термін «інституціоналізм» пов’язаний з двома поняттями: «інституція» –
настанова, звичай, порядок, прийнятний у суспільстві, та «інститут» – закріплення звичаїв і
порядків у вигляді закону чи закладу. Поділ цих понять достатньо умовний, оскільки
у концепціях інституціоналістів вони мають широкий зміст 7.
Отже, вихідною категорією інституціоналізму, безперечно, є термін «інституція», під
якою «старі» інституціоналісти, попри незначні відхилення у формулюваннях, розуміли
сукупність усталених звичаїв, традицій, способів мислення та поведінкових стереотипів
індивідів, соціальних груп та суспільства у цілому.
1

Commons J. R. (1931). Institutional Economics. Amеrican Economic Review, 21, 648–657.
Ходжсон, Дж. (2003). Экономическая теория и институты: манифест современной институциональной
экономической теории. Москва: Дело, 464.
3
Там само.
4
Норт, Д. (2000). Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Київ: Основи, 198.
5
Иншаков, О. В. (2003). Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и классификации.
СоцИс, 9, 42–51. <http://ecsocman.hse.ru/data/178/727/1217/004.INSHAKOV.pdf> (2018, квітень, 02).
6
Коваленко, Ю. (2010). Зміст категорії «інституція» в інституційному економічному аналізі. Вісник ТНЕУ, 4,
19-31.
7
Сорокина, С. (1984). Предисловие. В книге Веблен Т. Теория праздного класса. Москва: Прогресс, 367.
2
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Інституція є змістовною основою інституту, вона надає йому ознаки типових
функціональних властивостей, які відображають суспільно визнані норми, образи, статуси,
норми поведінки та діяльності. Інституція – абстракція, що набуває змісту в конкретній дії.
Закріплення організації форм конкретних функцій людей створює систему інститутів
суспільства1.
Дефініції інституту та інституції різнобічні, залежать від власного бачення, сфери та
об’єктів досліджень науковців. З еволюцією інститутів і інституцій відбувається розвиток
соціально-економічних відносин, який у певні періоди у зв’язку із впливом негативних і
позитивних екстерналій може ускладнюватися або, навпаки, спрощуватися. Відтак,
основним напрямом інституційних трансформацій має бути побудова такої бюджетної
системи, яка б відповідала потребам суспільства та сприяла б динамічному соціальноекономічному розвитку держави.
З цього приводу Д. Норт зазначив, що інституційні зміни визначають вектор розвитку
суспільства в часі і таким чином вважаються ключем до розуміння історичних змін2.
Застосовуючи інституціональний підхід до дослідження бюджетного механізму
соціально-економічного розвитку держави, розглядаємо зазначений механізм як
інституцію – комплекс формальних (визначених правовими актами з іманентним
примусовим характером виконання) і неформальних (визначених культурою, ментальністю,
звичаями) правил, що використовуються для регулювання розподільчих відносин,
пов’язаних з формуванням і використанням бюджетних ресурсів. Серед зазначених правил
найбільш вагомими вважаємо фіскальні правила.
Виникнення і розвиток інституції бюджетного механізму зумовлені появою інститутів
держави та бюджету. Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку держави як
складне багатокомпонентне системне утворення реалізується у взаємодії інститутів влади,
протидії корупції, громадського контролю, власності, місцевого самоврядування,
підприємництва й інших політичних, соціальних, економічних інститутів держави, з одного
боку, та бюджетних інститутів – з іншого. Бюджетні інститути податку, трансфертів,
запозичень, доходів бюджету, видатків бюджету, бюджетних кредитів, бюджетних
інвестицій, державного боргу, бюджетного дефіциту мають складну внутрішню структуру
формальних і неформальних правил та диференційовані залежно від форм руху бюджетних
коштів. Виконання зазначених правил здійснюється учасниками бюджетного процесу, які
наділені повноваженнями з управління бюджетними коштами, і в контексті теорії
інституціоналізму відносяться до організацій.
Розглядаючи функціонування бюджетного механізму соціально-економічного
розвитку держави крізь призму теорії інституціоналізму, резюмуємо, що воно відбувається
в інституціональному середовищі у процесі взаємодії учасників бюджетного процесу
у поєднанні з певними усталеними нормами, правилами, обмеженнями, стандартами
управління бюджетними ресурсами та бюджетними потоками. Зазначене дає підстави
вважати гармонійно сформоване, несуперечливе та сприятливе інституціональне
середовище функціонування цього механізму важливою передумовою ефективної дії
фінансових методів, форм, інструментів, важелів на розподільчі відносини, пов’язані
з формуванням і використанням бюджетних ресурсів.
Аналізуючи сучасні бюджетні інститути та організації, які забезпечують
функціонування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави,
основною проблемою вважаємо їхню неспроможність вирішувати багато проблем, які
виникають у результаті трансформаційних процесів у сфері бюджетних відносин.
1

Лисяк, Л. В. (2009). Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного
розвитку України. Київ: ДННУ АФУ, 600.
2
Норт, Д. (2000). Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Київ: Основи, 198.
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Таким чином, забезпечення макроекономічної стабільності і покращення суспільного
добробуту як цільових орієнтирів інституційних змін потребує впровадження інституційних
змін у сфері бюджетних відносин у напрямку бюджетної децентралізації та побудови
демократичного суспільства, конструктивно організованої інституції бюджетного
механізму соціально-економічного розвитку держави та гармонійно побудованого
інституціонального середовища його функціонування.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень. Вихідною
методологічною платформою дослідження бюджетного механізму соціально-економічного
розвитку держави є діалектичний метод пізнання, використання основних принципів,
законів та категорії якого дало змогу розглянути бюджетний механізм соціальноекономічного розвитку держави за сутністю, як явище, за змістом та формою. Застосування
інституціонального підходу до дослідження зазначеного механізму дало змогу обґрунтувати
його функціонування як інституції.
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THE MAIN COMPONENTS OF THE BANKING SYSTEM
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The research is devoted to the study of such concepts as stability, reliability, financial stability of
the bank, sustainable development of the banking system. The evaluation criteria of various
authors regarding the definition of "sustainable development" are analyzed and the own
definition of this concept is proposed. There was conducted a сomparative analysis of the
concepts "stability of the bank" and " financial stability of the bank". The correlation between
economic categories of the commercial bank was schematically illustrated and the main qualities
of sustainable development of the banking system were suggested.
Keywords: stability, reliability, financial stability of the bank, sustainable development
of the banking system.

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку національної економіки
особливої актуальності потребує розгляд такого важливого питання, як забезпечення
стійкого розвитку економіки, що значною мірою залежить від випереджального розвитку
банківського сектору. Пріоритетною перевагою при формуванні довіри з боку вкладників,
інвесторів, спонсорів та партнерів до банків виступає саме фінансова стійкість та надійність
окремого комерційного банку.
Якщо просліджувати історичні тенденції виникнення поняття сталого розвитку, воно
від самого початку пропонувалось у багатьох працях вчених усього світу, безпосередньо
у сфері екологічних досліджень та екосистем, серед них вчення нашого співвітчизника
академіка В.І. Вернадського1 про ноосферу, в доповідях Комісії Брунтланд на Міжнародній
конференції з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 році2.
Мета статті. Метою статті є введення в економіку та банківську систему України
такого суперечливого поняття, як «стійкий розвиток» та його основних складових й довести,
що його можна розглядати не лише через призму соціальних та екологічних проблем, а й
економічних. Це дасть змогу розвиватися банківській системі більш стабільними темпами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні аспекти сталого та стійкого розвитку
були розглянуті такими зарубіжними та вітчизняними вченими, як: В. І. Вернадський3,
Б. М. Данилишин4, С. Дорогунцов, О. Ральчук5, В. Трегобчук6, Л. Г. Мельник7.
1

Вернадский, В.И. (1975). Пространство и время в неживой и живой природе. Размышления натуралиста.
Москва: Наука, 1, 175.
2
Міжнародний документ (1962). Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку ООН.
3
Вернадский, В.И. (1975). Пространство и время в неживой и живой природе. Размышления натуралиста.
Москва: Наука, 1, 175.
4
Данилишин, Б.М., Дорогунцов, С.І., Лібанова, Е.М., Шевчук, В.Я. (1997). Україна: проблеми сталого
розвитку: наукова доповідь. Київ: РВПС України НАН України.
5
Дорогунцов, С., Ральчук, О. (2001). Сталий розвиток – цивілізаційний діалог природи і культури. Вісник
Національної академії наук України, 10, 16-32. <http: //nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_10_4> (2018, жовтень, 02).
6
Трегобчук, В. (2002). Концепція сталого розвитку для України. Вісник Національної академії наук України, 2,
31-40. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2002_2_7> (2018, жовтень, 02).
7
Мельник, Л.Г. (ред.) (2005). Основи стійкого розвитку: навчальний посібник. Суми: Університетська книга.
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Виклад основного матеріалу. В процесі дослідження соціо-економічних систем
доцільніше використовувати термін стійкий розвиток. Проте, на сьогоднішній день, немає
єдиного підходу до використання термінів сталий чи стабільний та відсутні підходи
до оцінки темпів розвитку. Сучасне розуміння поняття стійкого розвитку бере до уваги не
лише соціальний чи еколого-економічний, а й економічний вимір. Стає зрозумілим, що доля
суспільства залежить не лише від ставлення людини до природи, хоча це є також
надзвичайно важливою і не менш актуальною проблемою усієї цивілізації.
Тому постає необхідність впровадження в економіку такого суперечливого і
неоднозначного поняття, як стійкий розвиток. Проблема стійкого розвитку потребує
вивчення, впровадження та реалізації через банківську систему.
Стійкий розвиток банківської системи повинен характеризувати стан банківської
системи, його сутність та призначення в економічній системі країни, в якій держава
ефективно виконує свої функції, зберігається рівноважний стан економіки не залежно від
будь-яких зовнішніх потрясінь, що можуть спричинятись кризовими явищами у нашій країні.
Тому необхідно зазначити, що основою стійкого розвитку банківської системи виступають
надійність, збалансованість та пропорційність функціонування її структурних елементів,
здатність до утримання надійності та стійкої рівноваги на довгострокову перспективу.
Отже, доцільно охарактеризувати термін «стійкий розвиток». Безумовно кожен автор
має свою точку зору щодо визначення цього поняття (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика поняття «стійкий розвиток»*
№

Наукові
спеціалісти

1.

Данилишин Б.М.1

2.

Дорогунцов С.,
Ральчук О.2

3.

Трегобчук В.3

4.

Мельник Л.Г.4

5.

Новіченко Ю.А.

Критерії оцінки
визначає стійкий розвиток як систему відносин суспільного
виробництва, при якій досягається оптимальне співвідношення між
економічним ростом, нормалізацією якісного стану природного
середовища, ростом матеріальних і духовних потреб населення
стійкий розвиток – це певна траєкторія довготермінового збільшення
загального блага людства, яка поділяється на такі складові:
соціально-економічну та техногенно-екологічну безпеки
стійкий розвиток визначає як економічне зростання, за якого
ефективно розв’язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення
суспільства без виснаження, деградації і забруднення довкілля
стійкий розвиток – це можливість жити «на відсотки» з природного
капіталу
стійкий розвиток – це процес змін щодо розвитку і стабільності
національної економіки, у тому числі банківської системи, який
полягає в об’єднанні основних правових засад регулювання на рівні
держави і регіону, показників фінансової стабільності і економічного
підйому та соціально-економічної рівноваги

*Структуровано автором
1

Данилишин, Б.М., Дорогунцов, С.І., Лібанова, Е.М., Шевчук, В.Я. (1997). Україна: проблеми сталого
розвитку: наукова доповідь. Київ: РВПС України НАН України.
2
Дорогунцов, С., Ральчук, О. (2001). Сталий розвиток – цивілізаційний діалог природи і культури. Вісник
Національної академії наук України, 10, 16-32. <http: //nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_10_4> (2018, жовтень, 02).
3
Трегобчук, В. (2002). Концепція сталого розвитку для України. Вісник Національної академії наук України, 2,
31-40. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2002_2_7> (2018, жовтень, 02).
4
Мельник, Л.Г. (ред.) (2005). Основи стійкого розвитку: навчальний посібник. Суми: Університетська книга.
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Як свідчить порівняльний аналіз наведених понять, спільною ознакою визначення
стійкого розвитку є збалансованість, рівновага, динамічність та гармонізація між
економічними, соціальними та екологічними сферами, а також розвиток, який за характером
використання ресурсів, дає змогу задовольняти потреби нинішнього часу без загроз для
можливостей забезпечення своїх потреб майбутнім поколінням. Доцільніше розглядати це
поняття ширше, включаючи до нього банківську систему, фінансову стабільність, показники
соціально-економічної рівноваги та державне регулювання на рівні законодавства.
В свою чергу, банківська система вважається стійкою, якщо вона: по-перше здатна
ефективно розподіляти фінансові ресурси незалежно від часового проміжку; по-друге надає
можливість оцінювати, котирувати, розподіляти та керувати фінансові ризики; по-третє
здатна виконувати свої функції незважаючи на умови посилення диспропорцій або
зовнішніх потрясінь.
В економічній системі стійкість банку є однією з найважливіших характеристик, з її
спроможністю до стійкого та стабільного функціонування за підтримки органів виконавчої
влади через важелі державного регулювання.
Отже, під поняттям «стійкість» варто розуміти характеристику стану рівноваги
об’єкта, системи, що відображає здатність зберігати визначені властивості та функціональне
призначення незмінним, незважаючи на можливі ризики, вплив зовнішніх факторів та
внутрішні трансформації (випадкові чи передбачувані)1.
Характеристика різних підходів до визначення понять «стійкість банку» та «фінансова
стійкість банку», дозволила об’єднати точки зору різних авторів у таблиці 2.
Таблиця 2
Порівняльна характеристика понять «стійкість банку»
та «фінансова стійкість банку»*
№

1

1.

1

«Стійкість банку»

«Фінансова стійкість банку»

Автор

Визначення терміну

Автор

2

3

4

Іванов В.В.

2

Стабільність
діяльності
комерційного банку
в світлі середньо- та
довготермінової
перспективи»

Шелудько Н.М.

Визначення терміну
5
3

Динамічна
інтегральна
характеристика
спроможності банку
як системи
трансформування
ресурсів та ризиків
повноцінно
виконувати свої
функції, витримуючи
вплив факторів
зовнішнього та
внутрішнього
середовища.

Дзюблюк, О.В., Михайлюк, Р.В. (2009). Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування
кредитної системи: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 27-28.
2
Иванов, В.В. (1996). Анализ надежности банка: Практическое пособие. Москва: Русская Деловая
Литература, 28
3
Шелудько, Н.М., Кудряшов, В.П. (2017). Розвиток наукового напряму фінансово-монетарного регулювання
української економіки. Фінанси України, 43.
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Продовження табл. 2
1

2

3
1

2.

Масленченков Ю.С.

3.

Барановський О.3

Стійкість визначається стабільністю
економічного
середовища, в якому
вона діє. Як ринкова
категорія, стійкість
віддзеркалює стан
кредитної установи
в ринковому
середовищі,
забезпечує
цілеспрямованість
його руху в поточній
і прогнозованій
перспективах.
Багатогранне явище,
що вимірюється за
допомогою
кількісних і якісних
показників та
розглядається:
- у нерозривності
зі стійкістю національної економіки в
цілому і фінансових
ринків зокрема;
- у взаємозв’язку
стійкості банківської
системи й окремих
банків, що її
утворюють;
- з точки зору
ступеня задоволення
банківською
системою потреб
користувачів
банківських послуг;
- порівняно
зі стійкістю окремих
зарубіжних
банківських систем і
світового ринку
банківських послуг у
цілому.

4

Масленченков Ю.С.

Дзюблюк О.В.,
Михайлюк Р.В.4

5
2

Залежність від
відповідності
діяльності банку
узагальнюючим
нормативним
показникам, які
синтезують
характеристики
економічних
складових стійкості

Якісна
характеристика
фінансового стану
комерційного банку,
котрий відзначається
достатністю,
збалансованістю та
оптимальним
співвідношенням
фінансових ресурсів і
активів за умов
підтримання на
достатньому рівні
ліквідності й
платоспроможності,
зростання прибутку
та мінімізації
ризиків, і котрий
здатний витримати
непередбачені втрати
і зберегти стан
ефективного
функціонування.

*Структуровано автором
1

Масленченков, Ю.С. (1997). Устойчивость коммерческого банка. Бюллетень финансовой информации, 4 (23), 26.
Там само, 214.
3
Барановський, О.І (2007). Стійкість банківської системи України. Фінанси України, 9, 75-87.
4
Дзюблюк, О.В., Михайлюк, Р.В. (2009). Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування
кредитної системи: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 40.
2
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Таким чином, з урахуванням усіх особливостей визначення понять «стійкість банку»
та «фінансова стійкість банку» з точки зору різних літературних джерел та авторів, можна
дійти висновку, що головною відмінністю між ними є те, що стійкість банку є
першочерговим завданням, яке хоч і визначається як внутрішній стан, проте залежить від
зовнішніх факторів та масштабів національного рівня, таких, як стабільне економічне
середовище, стійкість національної економіки в цілому та фінансових ринків зокрема. Що
стосується поняття фінансової стійкості банку, то вона, в основному, залежить від
внутрішніх факторів його розвитку та фінансового стану.
Також необхідно виділити, що у банківській практиці поняття «стійкість» та
«надійність» розглядають один через інший, проте чіткого розподілу та взаємозв’язку між
ними не виділяють.
Надійність банківського сектору в цілому та окремих банківських установ є однією
із ключових характеристик стану та розвитку банківського сектору, що набуває все
більшого значення із загостренням фінансової та соціально-економічної кризи.
Так, сутність категорії «надійність» розглядають як «стійкість банку до змін
на фінансовому ринку і здатність вчасно виконувати зобов’язання (щодо безпеки коштів,
надання позикових коштів за укладеними кредитними договорами, здійснення платежів
за виданими гарантіями, авальованими векселями та ін.)»1.
Отже, проведений аналіз категорій стійкість та надійність комерційного банку дали
змогу нам виявити взаємозв’язок між цими економічними категоріями (рис. 1).
БАНК

НАДІЙНІСТЬ БАНКУ
Здатність банку забезпечити безумовну
збереженість клієнтських коштів і повне
виконання своїх зобов'язань вчасно й
у будь-якій ситуації та стійкість до впливу
зовнішніх і внутрішніх факторів

СТІЙКІСТЬ БАНКУ

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ
БАНКУ

Здатність банку у динамічних умовах
ринкового середовища витримувати
непередбачені втрати й забезпечує
досягнення тактичних і
стратегічних цілей

Стан банку, який характеризується
збалансованістю фінансових потоків,
достатністю коштів для підтримки
своєї платоспроможності та ліквідності,
а також рентабельною діяльністю

Рис. 1. Взаємозв’язок економічних категорій комерційного банку*
*Удосконалено автором
Окрім комерційних банків, надійність та фінансова стійкість стосовно банківської
системи в цілому є необхідною умовою економічної стабільності та соціально-економічного
розвитку держави. Слід відмітити, що банківський сектор є найбільш уразливим до будьяких кризових явищ, соціально-економічних диспропорцій та форс-мажорних обставин, що
відбуються з економікою держави.
1

Бліндюк, О. (2003). Надійність комерційного банку і фактори, що її визначають. Все про бухгалтерський
облік, 11 (799), 13.
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Банківська система України як складова економічної системи держави включає в себе:
Національний банк України; інші банки (резиденти та нерезиденти, зареєстровані
у встановленому законодавством порядку на території України); небанківські фінансові
установи, виключною діяльністю яких є прийняття вкладів, розміщення кредитів або
ведення рахунків клієнтів; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; банківську
інфраструктуру, а також зв’язки та взаємини між ними1.
Сьогодні банківська система України - це один із найрозвинутіших елементів
господарського механізму, оскільки її реформування було розпочате раніше за інші сектори
економіки, що визначалося ключовою роллю банків при вирішенні завдань переходу
до ринку2.
Варто зазначити, шо в першому кварталі 2017 р. НБУ було введено в дію
нововведення щодо групування банків, а саме: державні банки; банки з іноземним
капіталом та банки з приватним українським капіталом. Проте враховуючи той факт, шо
основна частка активів належить банкам з іноземним капіталом, то для вітчизняних банків
даний підхід за власністю банків є несприятливим.
Тому доцільно виділити основні характеристики стійкого розвитку банківської
системи (рис. 2).

НБУ

НАДІЙНІСТЬ
БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ

Результат

БАНКІВСЬКА
СИСТЕМА

БЕЗПЕКА
БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ

Стійкий розвиток економіки країни
та добробут населення

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК
БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ

Стійка банківська система,
що динамічно розвивається

Результат

Рис. 2. Основні характеристики стійкого розвитку банківської системи*
*Авторська розробка
Отже, як видно з рис. 2 передовим завданням НБУ є розбудова надійної, стійкої
банківської системи, яка забезпечить довготривалий стійкий розвиток економіки країни та її
фінансову безпеку.
Висновки. На сьогоднішній день, відсутній єдиний підхід до використання таких
термінів, як стійкість, стійкий розвиток, та відсутні єдині підходи до оцінки темпів
економічного розвитку .
Для розуміння основних аспектів впровадження поняття стійкого в банківську
систему, було запропоновано визначення поняття стійкого розвитку.
1
2

Вікіпедія (2018). Банківська система України. <https://uk.wikipedia.org/wiki/> (2018, жовтень, 02).
Там само.
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Досліджуючи взаємозв’язок економічних категорій комерційного банку було
визначено, що основним поняттям у діяльності банку є його надійність, що поєднує в собі
такі категорії, як стійкість та фінансова стійкість. Тоді стійкий розвиток можна визначити,
як здатність до постійного динамічного розвитку.
Характеристика стійкого розвитку банківської системи дала змогу виявити, що
стійкість банку є першочерговим завданням, яке хоч і визначається як внутрішній стан,
проте залежить від зовнішніх факторів та масштабів національного рівня, таких, як
стабільне економічне середовище, стійкість національної економіки в цілому та фінансових
ринків зокрема. В свою чергу стійкий розвиток за своїм внутрішнім змістом має визначати
стан економічної рівноваги з періодичною зміною його рівня, при якому б відбувалося
постійне розв’язання суперечностей між внутрішніми компонентами економічної та
банківської системи.
Тому, основним завданням НБУ, як центрального органу державного управління є
розбудова надійної, стійкої банківської системи, яка в кінцевому результаті забезпечить
довготривалий стійкий розвиток економіки країни, її фінансову безпеку.
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REGULATION OF FAMILY EDUCATION MARKET
Changing the priorities of present provides for a person as the main value of life and demands
from a modern educational system a new approach, based on democratic principles and
principles of personally oriented interaction. The personal approach defines recognition of the
child as an active subject of the educational process and is an individual approach to a person.
This approach is best implemented through the family education, since the family itself is the
necessary segment where the person’s world‐view is shaped and his/her spirituality arises.
Nowadays, family education becomes more and more developed all around the world, but
in modern science, in particular in scientific works on economics and sociology, family education
is practically not considered. The article analyzes family education market of Ukraine.
Recommendations for its improvement are formulated. Advantages and disadvantages of family
education are highlighted.
Keywords: family education, homeschooling, the market of family education, regulation.

Постановка проблеми. Сьогодні на ринку сімейної освіти спостерігається брак
консультативного забезпечення, недосконалість методичного супроводу батьків дітейхоумскулерів, низький рівень інформованості суспільства щодо сімейної форми здобуття
освіти, хоча ринок сімейної освіти не лише в Україні, а й в усьому світі, має стабільну
динаміку активного росту. Це пов’язано з тим, що все більше батьків обирають «кочовий»
спосіб життя: подорожі, відрядження, робота поза офісом сприяє переводу дітей
на хоумскулінг. В українському законодавстві нещодавно з’явилося визначення сімейної
форми здобуття освіти. З метою підвищення ефективності менеджменту сімейної освіти
необхідним є розробка Положення про сімейну, в тому числі, домашню форму здобуття
освіти, запровадження єдиного інформаційного простору щодо правових питань, організації
навчання, поширення інформації про альтернативні, дистанційні та екстернатні школи;
моніторинг ризиків з метою виключення можливості шахрайства на ринку освітніх послуг.
Виклад останніх досліджень та публікацій. Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг
висвітлювалися у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених: А. Антохова, І. Бузько,
В. Горського, І. Жарської, В. Неткової, В. Зарубіної, І. Каленюк, Л. Цимбал, В. Сиченко,
П. Скок, Н. Стеблюк, Д. Щетиніна та інших. Питання організації домашньої освіти
висвітлювали такі українські вчені, як Ж. Вихристенко, Л. Рубан та інші. Слід зауважити, що
проблеми сімейної освіти практично не розглядаються у вітчизняній науковій літературі,
оскільки ця форма здобуття освіти тільки нещодавно потрапила до законодавчого поля.
Таким чином, спостерігається явна недостатність науково-теоретичних узагальнень,
необхідність подальшої розробки науково-методичних елементів, спрямованих на практичне
вирішення завдань удосконалення механізму функціонування освітнього ринку.
Метою статті є розробка рекомендацій щодо регулювання ринку сімейної освіти
України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо розглянути досвід домашнього
навчання у світі, можна спостерігати наступне: домашня освіта набирає все більшої
популярності у США, Канаді, Франції, Росії, Україні. Якщо у 1994 році дітей, які отримували
освіту в індивідуальному порядку, в усьому світі було лише 345 тисяч, то в 2001 році – біля
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мільйона, у 2015 році – практично 5 млн. осіб. Беручи свій початок у маленьких громадах
80-х, домашня освіта швидко здобула популярність у 90-х роках ХХ століття.
Сьогодні в науковій літературі спостерігається ототожнення сімейної та домашньої
освіти. Ми наголошуємо, що сімейна форма здобуття освіти та домашня освіта
(хоумскулінг) є різними поняттями. На наш погляд, сімейна освіта є системою формування
основних життєвих орієнтирів людини, її мислення, особистісних переваг, поглядів,
переконань та позицій, в якій активним учасником є сім’я, що визначає цілі, завдання й
зміст освітнього процесу, приймає рішення свідомо, враховуючи думку дитини, а батьки
мають міцний зв’язок з дитиною протягом всього навчання. Хоумскулінг є виключно
формою сімейної освіти, яка за своєю сітністю є широкою формою і передбачає багато
варіантів організації навчання учня, у тому числі, у традиційній школі. Так, оскільки батьки
несуть відповідальність за здобуття освіти їхніми дітьми, вони можуть організувати
освітній процес одним з 10 способів:
1) традиційна школа (державна);
2) традиційна школа (приватна);
3) альтернативна школа з колективною атестацією учнів у традиційній школі;
4) альтернативна школа з самостійною атестацією учня у традиційній школі;
5) хоумскулінг (батьки навчають вдома);
6) репетитори з окремих предметів;
7) тьютор (комплексне навчання з усіх предметів за кейс-методом);
8) організація освітнього простору спільно з іншими батьками;
9) дистанційна форма (у тому числі, відкрита освіта);
10) екстернат.
Крім того, будь-який з цих способів передбачає можливість учня обирати гуртки та
секції в залежності від інтересів (гімнастика, плавання, ораторська майстерність тощо).
Зупинимось більш детально на деяких з цих пунктів. Сьогодні в Україні
спостерігається зниження кількості загальноосвітніх навчальних закладів (рис.1), однак,
враховуючи, що останні 4 роки аналіз не включає освітні заклади Криму та окупованої
частини Донецької області, можемо говорити про середній показник – 20 тисяч шкіл.
В цьому показнику враховано і державні, і приватні загальноосвітні заходи.
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Рис. 1. Динаміка кількості загальноосвітніх навчальних закладів
на початок року, тис.1
1

Загальноосвітні навчальні заклади (2018). Державна служба статистики України.
<http://www.ukrstat.gov.ua> (2018, вересень, 30).
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Крім того, на сьогодні в Україні існує 154 навчальні заклади, які позіціонують себе
саме як альтернативні школи, при чому за регіонами країни альтернативні школи
розподілені нерівномірно (рис.2). Так, якщо у Києві зосереджено 84 альтернативні школи
(при чому, декілька з них мають філії в різних районах міста), це складає 55 % загальної
кількості альтернативних шкіл України. У Київській області зосереджено 14 %
альтернативних шкіл, в інших містах країни їх середнє значення складає 3,2.
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Рис. 2. Кількість альтернативних шкіл за регіонами України
станом на 1.09.2018 р., одиниць (дослідження автора).
Стосовно домашнього навчання, то ця форма може існувати як паралельно, так і
окремо від інших способів організації навчального процесу. Позитивними рисами
домашнього навчання є: вільний режим використання власного часу; можливість
відвідувати багато секцій і гуртків одночасно, щоб виявити інтереси дитини; економія
грошей на шкільну форму, благодійні внески на ремонт школи тощо; можливість
подорожувати; процес, при якому учень вивчає саме те, що йому цікаво; можливість
підлаштування під темп дитини; вільний вибір підручників і програм навчання; ця форма
ідеально підходить для дітей, які професійно займаються спортом, мистецтвом тощо, а
також для тих, чиї батьки переїжджають з місця на місце, і постійна зміна шкіл може бути
для дитини стресом. Негативними рисами хоумскулінгу є такі: батькам часто важко
організувати навчання дитини вдома та виступати одночасно у ролі як батьків, так і
вчителів; дитина повинна мати достатньо високий рівень самомотивації; багато дітей
не навчені самостійно робити уроки, а батьки не можуть приділяти навчанню дитини багато
свого часу; немає детальної інформації стосовно переходу на домашнє навчання; проблеми
з соціалізацією дитини в суспільстві; витрати на репетиторів / тьюторів; необхідно обирати і
купляти підручники, а також здійснювати оплату навчання дитини у приватних або
альтернативних школах; хоумскулінг не означає повну свободу і відсутність атестації
в традиційній школі.
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Для ефективного управління сучасною сімейною освітою і домашньою освітою
зокрема, необхідно запровадження єдиного інформаційного простору щодо правових
питань, організації навчання, поширення інформації про альтернативні школи; моніторинг
ризиків з метою виключення можливості шахрайства. Крім того, з наступного року
приватні школи мають отримувати гроші з держбюджету на навчання кожної дитини, але
спільнота має запропонувати механізм. Таким чином, наголошуємо, що управління
сімейною освітою є необхідним, а отже, вважаємо за доцільне надати визначення поняття
«управління».
Проведений аналіз економічної літератури з цього питання дозволяє зробити
наступний висновок: управління розглядається як цілеспрямований вплив на об’єкт, як
процес і як функція.
Крім того, існують різні думки щодо визначення функцій управління. Так, у таблиці 1
наведено альтернативні підходи з цього питання. При цьому знаком «+» відмічено функції
управління, що розглядаються різними авторами. З цієї таблиці видно, що більшістю
фахівців однозначно визнано такі функції управління, як планування, організація і
контроль. У відношенні інших функцій є певні розбіжності.
На наш погляд, вихідним при виборі функцій управління повинно бути наступне:
функції у сукупності повинні охоплювати всі етапи процесу управління; функції управління
повинні бути взаємопов’язаними та взаємозумовленими.
З урахуванням цих вимог нами виділено наступні функції управління сімейною
освітою: облік, аналіз, планування, організація, координація, мотивація, контроль і
регулювання. Розглянемо взаємозв’язок функцій управління сімейною освітою (рис.3).
Управління починається з функції обліку (збору інформації). Ці данні аналізуються
(функція аналізу) з метою виявлення загальних тенденцій і оцінки стану сімейної освіти. На
основі цих тенденцій визначається проблема і формується мета. Для ефективного
управління сімейною освітою необхідно визначити, за допомогою яких процесів та дій буде
відбуватися налагодження функціонування ринку сімейної освіти (організація процесу
управління) і якими повноваженнями та обов’язками наділити суб’єктів управління цього
ринку для їх взаємодії та забезпечення мети (функція координації). Для того, аби суб’єкти
ринку виконували певні правила для досягнення мети, необхідним є комплекс внутрішніх
та зовнішніх сил для їх спонукання (функція мотивації). Наступним етапом є виконання
функції контроля стану ринку сімейної освіти з метою забезпечення безперервності процесу
управління. Функція аналізу тісно взаємопов’язана з усіма функціями управління, оскільки
на кожному етапі управління необхідним є аналіз рівня планування, організації,
координації, мотивації, контроля та регулювання ринку сімейної освіти. Функція контролю
тісно взаємопов’язана з такими функціями, як мотивація, координація, організація і
планування. Функція регулювання взаємопов’язана з мотивацією, організацією,
плануванням та обліком. В управлінні ринком сімейної освіти функція регулювання є
заключною у загальному ланцюжку функцій управління і тісно пов’язана з кожною з них.
Такий підхід до виділення функції регулювання засновано на тому, що регулювання ринку
сімейної освіти - це набір дій, спрямованих на:
– встановлення відповідної взаємодії функцій управління ринком сімейної освіти;
– отримання необхідних показників, певного ступеня надійності функціонування
ринку сімейної освіти;
– підпорядкування певному порядку функціонування ринку сімейної освіти.
Виходячи з вищенаведеного, слід вважати, що регулювання ринку сімейної освіти
являє собою процес оперативного управління для забезпечення освітньої безпеки.
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Рис. 3. Взаємозв’язок функцій управління ринком сімейної освіти
Характеризуючи процес регулювання ринку сімейної освіти в сучасних умовах, слід
окреслити характерні особливості цього ринку:
1) Глобалізація (хоумскулерами часто стають діти фрілансерів, які часто подорожують).
2) Кроскультурність (спостерігається значна кількість дітей-носіїв 2 або більше мов
(білінгви), для яких країна проживання та мова репетитора/тьютора не має такого суттєвого
значення, як це було ще десять років тому.
3) Високий рівень емоційного інтелекту (за опитуваннями батьків дітей
хоумскулерів, більше 90% з них вважають, що сімейна освіта вирощує щасливих дітей:
за умов домашнього навчання діти стають більш вільними у процесі творчості, менше
порівнюють себе з іншими, мають в цілому вищий рівень емоційного інтелекту).
4) Розвиток інформаційних технологій, доступність відкритої освіти.
5) Підвищення якості освіти та урізноманітнення методів та методик викладання
(бриколаж, інфотеймент).
6) Високі темпи споживання інформації (прискорення темпів розвитку суспільства
стимулює нове покоління значно швидше оброблювати інформацію).
7) Цінові й нецінові методи конкуренції (заклади освіти вступають в конкурентну
боротьбу за потенційного учня ціновими та неціновими методами, при чому, що стосується
альтернативних шкіл – як правило, неціновими методами, приватних для атестації – ціновими).
8) Підвищення рівня культурної самобутності.
9) «Відтік мозків» (міграція не тільки кваліфікованих кадрів, а й учнів середніхстарших класів. У процесі наукового дослідження проводилось опитування батьків дітей:
86% з них хотіли б, щоб їхня дитина навчалась за кордоном, 14% орієнтують дітей на
навчання за кордоном вже зараз).
10) Легалізація сімейної освіти та пришвидшення темпів її поширення (в Законі
Україну «Про освіту»1 зазначено, що сімейною (домашньою) формою здобуття освіти є
спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття
формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти.
Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть
батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій
здійснюються відповідно до законодавства.
Враховуючи вищенаведене, підсумуємо, що сьогодні для підвищення якості сімейної
освіти необхідна низка заходів, яку для зручності розподілимо на окремі рівні: державний,
регіональний, рівень дошкільних, шкільних та позашкільних навчальних закладів, сімейний
рівень (рис. 4).
1

Закон про освіту 2017 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради, 38-39.
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контроль за коштами, що виділяються
державним та місцевим бюджетом на
реалізацію регіональної освітньої
політики із забезпечення якісної
освіти

інтеграція системи освіти в
Європейський простір (створення
спільних навчальних закладів,
розробка спільних навчальних
програм, координація наукових
досліджень)

посилення уваги до розвитку,
виховання та навчання
обдарованих дітей та дітей з
особливими потребами через їх
інклюзивне навчання

розширення співпраці педагогів з
батьками через урізноманітнення
форм роботи з ними; використання
принципу відкритості в роботі

Рис. 4. Механізм підвищення якості сімейної освіти в Україні

активна участь у житті
місцевої громади, форумах та
конференціях з питань освіти
та дитячого навчання

впровадження банків часу з
метою взаємного обміну
послугами

проведення майстеркласів, сімейних ігор,
квестів та інших заходів
на відкритому просторі)

створення творчого простору
сімей (наприклад,

організація навчально-ігрового
простору дітей за принципом
шкіл-парків, де роль вчителів
виконували б батьки, які
мають відповідну освіту

збагачення програм дошкільної
освіти змістом, який формує
толерантність у взаєминах з
представниками різних
національностей, релігійних
конфесій тощо, духовність дітей,
сприяє їхній соціалізації
запозичення форм, методів та
засобів організації педагогічного
процесу; збагачення розвивального
середовища навчальних закладів

об’єднання у батьківські
регіональні або районні
спільноти з метою збору,
обробки, обміну інформацією,
відзивами, підручниками та
навчально-методичними
посібниками

На сімейному рівні

залучення до розробки змісту
освітніх програм та навчальних
планів закладу представників
різних громад, організацій,
товариств, приватних організацій,
що забезпечить створення
альтернативних програм освіти

На рівні навчальних закладів

Рис.4. Механізм підвищення якості сімейної освіти в Україні

розробка фінансового механізму соціального захисту дітей-інвалідів та дітей з
малозабезпечених сімей, який передбачає фінансування їхнього навчання в
альтернативних закладах освіти

підвищення статусу вихователів та вчителів, покращення їхнього фінансового
забезпечення; підвищення рівня мотивації та підтримка вчительських і
виховательських ініціатив

послідовний розвиток державної системи дошкільної освіти, що забезпечує всім
дітям рівні можливості в отриманні освітніх послуг незалежно від соціального
статусу, національності, вікових, статевих та фізіолого-психологічних
особливостей

створення умов для проведення
наукових досліджень у всіх формах
сімейної освіти

створення умов для взаємодії
місцевих органів влади, громадських
організацій та батьківських спільнот,
проведення форумів та інших заходів
для обізнаності громадян-батьків,
створення інформаційного простору
всіх форм сімейної освіти регіону,
пошуку методів підвищення якості
освіти у регіоні

гармонізація системи освіти
(координація вимог до знань учнів);
підвищення ефективності системи
освіти на основі зміни цілей і
завдань освіти; її модернізації;
перебудови системи керівництва;
широкого впровадження інновацій у
зміст навчального процесу

розробка пакету нормативноправових документів щодо отримання
загальної освіти дітьмихоумскулерами

На регіональному рівні

На державному рівні

Механізм підвищення якості сімейної освіти в Україні
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Висновки. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів організації сімейної
освіти, але воно є певною спробою розпочати низку розробок в галузі дослідження ринку
сімейної освіти; форм сімейної освіти та хоумскулінгу; ринку альтернативних шкіл тощо.
Наведений комплекс заходів за державним, регіональним, сімейним та рівнем закладів
освіти допоможе чітко сфокусуватися на нормативно-правових, економічних,
технологічних та соціальних пріоритетах. І першими кроками на шляху до підвищення
якості сімейної освіти в Україні можуть стати дерегуляція освіти (державний рівень),
створення депозитарію ідей та проектів (регіональний рівень), і, головне – ініціація активної
взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу (сімейний рівень).
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FOOD ENTERPRISES OF UKRAINE:
ANALYTICAL ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING
In the article the importance of the food industry in the economy of Ukraine is defined. Positive
and negative sides of food industry enterprises functioning are established. The following
economic factors were found as prior in territorial organization of food industry: raw material
(proper specialization of agriculture as basic technological link of food complex), consumer,
transport, scientific and technical progress. It is stated that manufacture of food products, drinks
and tobacco wares occupies a leading position in industry of Ukraine and its export. The methods
of multidimensional statistical analysis were applied for analysis of investment attractiveness of
food industry basic products. As a result of the research the aims and priorities of Ukrainian food
industry enterprises development in modern market environment were determined.
Keywords: food industry, agriculture‐industry complex, export, import, investments,
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Постановка проблеми. Глобальною проблемою світового розвитку є забезпечення
населення продуктами харчування високої якості. Особлива роль у вирішенні продовольчої
проблеми на регіональному, державному та світовому рівнях відводиться харчовій індустрії.
Харчова промисловість є не тільки завершальною ланкою виробництва продовольчої
продукції, але й реальним організатором та інтегратором ефективного, раціонального і
збалансованого функціонування продовольчого комплексу кожної держави. Харчова
промисловість – одна із найбільших і найважливіших галузей промисловості України. Від рівня
її розвитку, стабільності функціонування залежить стан економіки та безпеки держави,
розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків, а також рівень життя населення. Успіхи та
невдачі українських підприємств харчової промисловості слід розглядати як результат
взаємодії низки факторів: зовнішніх (попит на ринку послуг, рівень доходів населення, стан
науки і техніки тощо) і внутрішніх (стратегія підприємства, принципи його діяльності,
наявність ресурсів та їх раціональне використання, маркетингова політика та інші). Здатність
підприємства враховувати зміни технологічних, економічних, соціальних факторів і оперативно
реагувати на них (тобто, його конкурентоспроможність) є гарантією не тільки його виживання
у сучасних складних економічних умовах, але й успішної діяльності в майбутньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості функціонування галузей
харчової промисловості України на останніх етапах розвитку досліджувались рядом вчених:
Д.Ф.Кирсановим1, Г.М.Калетніком, О.В.Коваленко, А.А.Брояка2 та іншими. Однак,
у наукових публікаціях недостатньо відображені тенденції останніх років та питання
діяльності підприємств у нових економічних умовах.
1

Крисанов, Д.Ф. (2016). Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір
Європейського Союзу: монографія. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 368.
2
Калетник, Г.М., Коваленко, О.В., Брояка, А.А. (2017). Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та
її місце в економіці держави. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 8, 7-26.
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Завданням даного дослідження є визначення цілей і пріоритетів розвитку
підприємств харчової промисловості України в сучасному ринковому середовищі.
Виклад основного матеріалу. Цілі та пріоритети розвитку підприємств харчової
промисловості в ринковому середовищі суттєво залежать від економічних умов, у яких вони
функціонують. У фазі економічного спаду необхідно намагатись стабілізувати їх фінансовоекономічний стан. Тому, першочергового значення набуває підтримка платоспроможності
підприємства. Стратегія максимізації прибутку відходить на другий план. У подальшому,
при зміні внутрішніх і зовнішніх умов на краще, активізації на певних сегментах ринку, ця
стратегія може реалізовуватись у повній мірі.
Харчова промисловість тісно пов’язана із сільським господарством – основною
технологічною ланкою продовольчого комплексу. Збалансований розвиток цих
взаємопов’язаних галузей залежить від транспортної та торгівельної інфраструктури.
Пріоритетне значення у територіальній організації харчової промисловості відіграють такі
економічні фактори: сировина, споживчий попит, транспорт, спеціалізація сільського
господарства, науково-технічний прогрес.
Глобальна та регіональна конкуренція на продовольчих ринках (а Україна з 2008 року
є членом ВОТ та має асоціацію з ЄС) спонукають виробників до диверсифікації
асортиментного портфелю, складові якого здатні конкурувати зі світовими лідерами. Окрім
того, здатність підприємств досягати успіху в конкурентній боротьбі у значній мірі
залежить від розробки та реалізації ефективної інтеграційної стратегії, яка передбачає
постійний трансферт інноваційних знань, забезпечення комплементарності ресурсів і
процесів їх переробки.
Харчова промисловість України складається із 22 різних спеціалізованих галузей,
до яких входять понад 40 основних виробництв. Виробництвом харчування займаються
понад 5,5 тисяч підприємств, на яких працюють близько 300 тисяч людей. Харчова
промисловість є однією із провідних галузей економіки України, яка забезпечує близько
10% вартісних обсягів випуску усієї продукції та входить до першої п’ятірки галузей щодо
наповнення державного бюджету. Вітчизняна харчова промисловість має один із найвищих
темпів зростання обсягів виробництва (індекс промислової продукції у виробництві
харчових продуктів у 2016 році становив 106%, у 2017 – 104,2%, але за перше півріччя
2018 – дещо впав до 97,9%)1. Внесок харчової галузі у промислове зростання складає понад
30%. У загальній структурі виробництва харчування найбільшу частку (понад 20%)
становить продукція оліє-жирової промисловості, 13% - м’ясо та м’ясна продукція, 11,9% –
молочні продукти, 14,6% - напої.
Дані об’ємів реалізованої промислової продукції за останні роки показують, що
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів займає провідне місце
в промисловості країни. Аналіз зовнішньої торгівлі України протягом останніх років (20132018 р.р.) показує, що зовнішня торгівля продукцією харчової промисловості та сільського
господарства займає провідне місце у загальному товарообігу держави, стабільно
зростаючи (Рис. 1). При цьому, частка цієї продукції у загальнодержавному експорті
постійно зростає і сягнула у 2017 році 41% всієї експортованої продукції. Це свідчить про
неабиякий експортний потенціал цих взаємопов’язаних галузей і на перспективи їх
розвитку. Що стосується завантаженості виробничих потужностей підприємств харчової
промисловості за галузями, то в середньому вона становить 66,8%, тобто існує резерв
виробничих потужностей по окремим виробництвам. Відмітимо, що харчова промисловість
має досить високий рівень освоєння капітальних інвестицій, підвищуючи ефективність
використання основних засобів (фондовіддачу).
1

Головна сторінка (2018). Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua/>
(2018, жовтень, 01).
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Рис. 1. Зовнішня торгівля продукцією харчової промисловості та сільського
господарства протягом 2013-2018 р.р.
Динаміка прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів досить позитивна (див рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка ПІІ у харчову промисловість України
протягом 2010-2018 р.р.
Більшість підприємств харчової промисловості мають досить високу інвестиційну
привабливість (це особливо важливо в умовах економічної нестабільності). Дослідимо
інвестиційну привабливість основних виробництв харчової галузі України за об’єктивними
показниками їх діяльності методами багатовимірного статистичного аналізу.
Розглянемо 10 основних виробництв (галузей) харчової промисловості України:
С1 – виробництво м’яса та м’ясних продуктів; С2 – перероблення та консервування риби,
ракоподібних та молюсків; С3 – перероблення та консервування фруктів і овочів;
С4 – виробництво олії та тваринних жирів; С5 – виробництво молочних продуктів;
С6 – виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та
крохмальних продуктів; С7 – виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;
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С8 – виробництво інших харчових продуктів; С9 – виробництво готових кормів для тварин;
С10 – виробництво напоїв. Інвестиційну привабливість цих виробництв (як здатність
ефективно освоювати інвестиції) будемо оцінювати як латентну ознаку, яка проявляється
шляхом дії ознак-симптомів x j ; j  1,16 : x1 – коефіцієнт поточної ліквідності (=оборотні
активи/поточні зобов’язання), що характеризує достатність оборотних коштів
для погашення боргів протягом року; x2 – коефіцієнт швидкої ліквідності (=(оборотні
активи-запаси)/поточні зобов’язання), який характеризує обсяг найбільш ліквідних активів,
що припадає на одиницю термінових боргів; x3 – коефіцієнт абсолютної ліквідності
(=грошові кошти/поточні зобов’язання), який характеризує можливість негайно ліквідувати
короткострокову заборгованість); x4 – співвідношення між поточною дебіторською та
кредиторською заборгованістю (=дебіторська заборгованість/поточні зобов’язання), який
характеризує здатність розрахуватись із кредиторами за рахунок дебіторів; x5 – коефіцієнт
забезпечення оборотних активів власними коштами (=(оборотні активи-поточні
зобов’язання)/оборотні активи), що характеризує можливість перетворення активів
у ліквідні кошти; x6 – коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами запасів
(=(оборотні активи-поточні зобов’язання)/запаси), x7 – коефіцієнт автономії (фінансової
незалежності) (=власний капітал/пасиви), що характеризує можливість виконати зовнішні
зобов’язання за рахунок власних активів (незалежність від позикових джерел); x8 –
коефіцієнт
маневреності
оборотного
капіталу
(=(оборотні
активи-поточні
зобов’язання)/власний капітал) – показує частку власних оборотних коштів у власному
капіталі; x9 – коефіцієнт концентрації запозиченого капіталу (=позиковий капітал/пасиви),
що характеризує ступінь участі позикового капіталу у формуванні активів; x10 – коефіцієнт
фінансової стабільності (=власні кошти/позикові кошти), що характеризує забезпеченість
заборгованості власними коштами; x11 – коефіцієнт фінансового левериджу (=довгострокові
зобов’язання/власні кошти), що характеризує залежність від довгострокових зобов’язань;
x12
–
коефіцієнт
фінансової
стійкості
(=(власний
капітал+довгострокові
зобов’язання)/пасиви) – частка стабільних джерел фінансування в їх загальному обсязі;
x13 – рентабельність активів (=чистий прибуток/активи) – величина чистого прибутку
на одиницю інвестованих в активи коштів; x14 – рентабельність власного капіталу (=чистий
прибуток/власний капітал) – величина чистого прибутку на одиницю власного капіталу;
x15 – рентабельність операційної діяльності (визначається за даними Державної служби
статистики); x16 – рентабельність усієї діяльності (визначається за даними Державної
служби статистики). Відзначимо, що усі ознаки, окрім x9 та x11 , які є дестимуляторами (чим
більше значення – тим гірше), являються стимуляторам (чим більше значення – тим краще).
Для аналізу використаємо дані наведені у таблиці 1.
У цій таблиці xij ; i  1,10; j  1,16; - значення j -ої ознаки для i -того об’єкта
(виробництва). Спочатку зробимо усі ознаки односпрямованими (стимуляторами),
зробивши заміну: x9 стим  1  x9 , x11стим  1  x11 . Перед проведенням ранжування наших
об’єктів для більш точного аналізу додаємо до розглядуваної сукупності ще два об’єкти:
«еталонне» виробництво С-11, усі ознаки якого набувають максимальних значень серед усіх
об’єктів-виробництв і «антиеталонне» С-12, усі ознаки якого набувають мінімальних
значень серед усіх об’єктів-виробництв. Зазначимо, що відсутність таких об’єктів часто
призводить до помилкових висновків за результатами ієрархічного аналізу.
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Таблиця 1
Показники інвестиційної привабливості деяких виробництв
харчової промисловості України за 2017 рік

С1
С2
С3
С4
С5
С6
С7
С8
С9
С10

x1

x2

x3

x4

0,14
1,17
1,03
1,02
1,08
1,91
0,97
1,34
1,08
1,08

0,12
0,78
0,79
0,66
0,9
1,19
0,7
1,08
0,61
0,61

0
0,06
0,05
0,04
0,02
0,09
0,04
0,09
0,02
0,02

0,09
0,69
0,61
0,51
0,82
1,06
0,6
0,92
0,57
0,57

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

-6,28 -38,94 0,25 -16,43 5,01 0,05 0,91 0,48
0,14 0,43 0,12 1,06 0,88 0,13 1,15 0,25
0,03
0,1 -0,01 -2,23 1,01 -0,01 -26,09 0,26
0,02 0,05 -0,07 -0,17 1,07 -0,07 -4,36 0,25
0,08 0,47 0,11 0,51 0,89 0,13
1,8 0,32
0,48 1,27 0,4
0,98 0,6 1,53 0,45 0,57
-0,03 -0,12 0,19 -0,1 0,81 0,23 1,37 0,45
0,26 1,29 0,37
0,5 0,63 0,59 0,24 0,46
0,08 0,18 0,09
0,7 0,91 0,1
1,85 0,25
0,08 0,18 0,09
0,7 0,91 0,1
1,85 0,25

x13

x14

x15

x16

0,02
0,02
-0,06
-0,11
-0,05
0
-0,07
-0,03
-0,01
-0,01

0,07
0,18
-5,38
-1,51
-0,49
0
-0,37
-0,09
-0,11
-0,11

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

1,7
1
-4,9
-7,1
-4,1
0,1
-4,5
1,4
-0,6
-0,6

* Джерело: розраховано за даними.3

Як і у будь-якому багатовимірному статистичному аналізі, виконаємо попередню
xij  x j

, j  1,16 , де x j - середні значення,  j j
стандартні відхилення по усім об’єктам для j - тих ознак. Таким чином, для здійснення

стандартизацію даних за формулами: zij 

аналізу отримали наступну матрицю: Z1116   zij  ; i  1,11; j  1,16. Використовуючи модуль

«Ієрархічний кластерний аналіз» програми Statistica1, отримуємо попередній розподіл
сукупності об’єктів на групи-кластери (Рис. 3). Наступним кроком нашого дослідження є
застосування методу К-середніх, який дозволив отримати три групи-кластери об’єктіввиробництв: «лідери» С-11, С-6, С-8; «середняки» С-2, С-3, С-4, С-5, С-7, С-9, С-10;
«аутсайдери» С-12, С-1. Отже, майже усі виробництва (окрім С-1) є достатньо інвестиційно
привабливими. З’ясуємо, які фактори найбільш суттєво впливають на отриманий розподіл
об’єктів на кластери-групи. Для цього використаємо факторний аналіз (метод головних
компонент). За методом Кайзера, тобто, графіком власних чисел або кам’янистого обвалу
(Рис. 4) виділяємо 2 компоненти-фактори.
Зауважимо, що питання про назву цих головних компонент є досить важливим,
оскільки вимагає економічного обгрунтування. Розповсюдженою помилкою у багатьох
роботах буває відсутність такого обгрунтування.
Таким чином близько 80% загальної варіації дають перші два фактори (головні
компоненти) F1 , який назвемо «фінансовий стан», та F2 , який назвемо «ефективність
виробництва».
Один із результатів факторного аналізу наведений в табл. 2.
В результаті факторного аналізу отримуємо наступні рівності:
F1  0,98z1  0,98z 2  0,88z3  0,98z 4  0,79z5  0,76z6  0,78z8  0,81z9  0,78z10 ;
F2  0,83 z 7  0, 78 z12  0, 76 z13  0,57 z14  0,87 z15  0,83 z16 .
Для наочності представимо графічне зображення результатів (Рис. 5).
1

Statistica. Системный подход к анализу данных http://www.statsoft.ru/
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Дендрограма для 11 спостережень
Метод одиничного зв язку
Ев клідов а в ідстань

8

Відстань обєднання

7
6
5
4
3
2
1
0

C_3

C_11

C_8

C_6

C_4

C_7

C_5

C_10

C_9

C_2

C_1

Рис. 3. Дендрограма розподілу об’єктів-виробництв на групи
за їх інвестиційною привабливістю

ȼɥɚɫɧɿɱɢɫɥɚɤɨɪɟɥɹɰɦɚɬɪɢɰɿ

9
8

46,04%

7
6
ȼɥɚɫɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹ

33,01%
5
4
3
10,69%

2

5,46%

1

2,10%

0
-1

1,24% 0,50%
0,81%

-2

0

2

4

6

0,09%

0,15%
8

10

12

14

16
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20

ɇɨɦɟɪɜɥɚɫɡɧɚɱ

Рис. 4. Графік «кам’янистого обвалу» для кореляційної матриці
ознак-симптомів
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Таблиця 2

Факторні навантаження
Фактор.навантаження
Виділені: Головні компоненти
(Відмічені навантаження >,700000)
Фактор
Фактор
1
2
Змінні
z1
-0,976459 0,001118
z2
-0,975663 -0,035529
z3
-0,881822 0,188243
z4
-0,979432 0,012551
z5
-0,792404 -0,582544
z6
-0,764581 -0,614931
z7
-0,515220 0,831633
z8
-0,780535 -0,542864
z9
-0,811021 -0,546361
z10
-0,781410 0,528704
z11
-0,296291 -0,075334
z12
-0,395668 0,782596
z13
-0,103864 0,756236
z14
-0,136267 0,566341
z15
-0,249800 0,874763
z16
-0,181861 0,828768
Заг.дисп.
7,366991 5,281541
Частка заг. 0,460437 0,330096

ɉɪɨɟɤɰɿɹɡɦɿɧɧɢɯɧɚɮɚɤɬɨɪɧɭɩɥɨɳɢɧɭ [
1,0
z7

z15
z16
z13
z14

z10

0,5

Ɏɚɤɬɨɪ

z12

z3

0,0 z2

z4
z11

z1

z9

-0,5

z5

z6

z8

-1,0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

Ɏɚɤɬɨɪ

1,0
Ɉɫɧɨɜ

5. Проекція стандартизованих ознак-симптомів
Ɋɢɫ 5. Рис.
ɉɪɨɟɤɰɿɹ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ-ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɧɭ

ɩɥɨɳɢɧɭ

на факторну площину
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Отже, усі ознаки-симптоми (окрім z11 ) досить суттєво впливають на латентну ознаку
«інвестиційна привабливість». Відзначимо, що аналогічна методика дослідження
латентних ознак (зокрема, конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
Одеського регіону України), але із застосуванням більш складного, так званого пакетного
аналізу головних компонент (або регресії на латентну структуру) була використана
у роботі одного із авторів1. Як зазначалося вище, останніми роками підприємства харчової
промисловості України першочергово вирішують проблеми стабільності свого
фінансового стану, а не економічного розвитку. Стримуючими факторами цього розвитку
є: диспропорції в системі ціноутворення (зростання цін і тарифів на основні складові
собівартості харчової продукції, регулювання рентабельності та торговельної надбавки);
дефіцит та залежність від імпорту сировини по деяких позиціях; відсутність достатніх
обігових коштів підприємств та недостатність фінансової підтримки з боку держави;
недостатня якість продукції через низьку якість сировини та застарілість і зношеність
технологічного обладнання; неможливість більшості підприємств самостійно здійснювати
інноваційну діяльність (яка здебільшого зводиться до оновлення асортименту продукції);
недостатність наукового забезпечення харчової промисловості в цілому. Все це
призводить до зниження обсягів виробництва більшості продуктів харчування, збільшення
збиткових підприємств харчової галузі та, як наслідок, погіршення раціональних норм
харчування пересічним українцем (незважаючи на те, що українці 50-60% свого
сукупного доходу витрачають на харчування).
Але навіть за таких умов, підприємства харчової промисловості України залишаються
інвестиційно привабливими.
Висновки. Для підвищення рівня конкурентоспроможності та ефективного
економічного розвитку українських підприємств харчової галузі необхідно:
– забезпечити збалансоване використання ринкових та державних механізмів
регулювання;
– пришвидшити впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – Аналіз ризиків і критичні точки
контролю), яка здатна забезпечити контроль на всіх етапах харчового ланцюжка, у будьякій точці виробничого процесу, а також зберігання та реалізації продукції. Це дасть змогу
створювати якісну та безпечну, конкурентоспроможну як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринку продукцію, виробляти альтернативні джерела енергії з продуктів і
відходів харчової промисловості;
– створювати об’єднання з аграрними підприємствами, що забезпечить ланцюги
виробництво сировини-переробка-реалізація;
– впроваджувати інноваційні технології на основі залучення інвестицій із системою
дієвих податкових пільг;
– всебічно використовувати науковий та кваліфікований кадровий потенціал;
– удосконалювати виробничу, транспортно-складську інфраструктуру, здійснювати
ефективний менеджмент.
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА:
НАУКОВА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
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TERRITORIAL COMMUNITY:
SCIENTIFIC SYSTEMIZATION
OF DEFINITIVE CHARACTERISTICS
This article focuses on the concept of territorial community, as a result of the decentralization
and liquidation of the hierarchical financial and administrative monopoly of the central power;
the studies of its etymology and the conceptual definition have intensified. The article aims to
define the nature of a territorial community, to provide a critical review of existing defining
characteristics, and, on this basis, to formulate new approaches to the interpretation of this
concept. After the systematization of the defining characteristics of the concept of "territorial
community", the author has distinguished three scientific and conceptual approaches to its
understanding – legal, sociological and economic. It was concluded that based on the unification
of dominant characteristics within these three approaches, we can formulate an orthodox
definition of a territorial community that solves the problem of conceptual‐categorical provision
and identifies it in the system of local self‐government as a social and economic unit.
Keywords: territorial community, decentralization, local self‐government, Ukraine, scientific
definition, scientific approaches.

Постановка проблеми. В контексті децентралізаційних тенденцій домінуючим і
більш змістовно наповненим з точки зору соціально-економічних відносин, є поняття
територіальної громади, дослідження етимології та понятійного визначення котрої
активізувалися внаслідок ліквідації ієрархічної фінансової й адміністративної монополії
центральної влади. Зазначимо, що теоретичні основи формування територіальних громад
висвітлюють науковці в різних галузях. Найпоширеніші дослідження характерні для
соціології та права. Водночас в економічній науці майже нема фундаментальних праць
із даної проблематики, що породжує дискусії та вимагає виокремлення власного підходу
до трактування сутності територіальної громади.
Мета статті. Метою статті є здійснення теоретичного дискурсу щодо визначення
сутності територіальної громади, критичний огляд існуючих дефінітивних характеристик,
та формування на цій основі новітніх підходів щодо трактування даного поняття.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій,
у яких започатковано розв’язання даної проблеми, перебуває у полі зору багатьох учених.
Її різні аспекти досліджують такі українські вчені, як: Б.П. Андресюк, М.О. Баймуратов,
О.В. Батанов, В.І. Борденюк, В.М. Вакуленко, В.С. Куйбіда, В.В. Мамонова,
Ю.В. Наврузов, М.І. Орхіз, Ю.Л. Панейко, В.Ф. Погорілко, С.Є. Саханенко, Ю.П. Сурмін,
Ю.П. Шаров та ін. Серед зарубіжних науковців необхідно виділити таких, як А. Брауна,
Б. Веллмана, М. Даймонда, І.В. Видріна, А. де Токвіля, О.А. Ткаченка, В.І. Фадєєва,
Ю.В. Філліпова та ін.
Виклад основного матеріалу. У структурно-організаційному розумінні місцеве
самоврядування, як стверджує П. Біленчук, являє собою сукупність органів місцевого
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самоврядування, органів самоорганізації населення та організаційних форм, за допомогою
яких відповідна територіальна громада або її складові виконують завдання та функції
місцевого самоврядування, вирішують питання місцевого значення1, і зазначає
«територіальна громада – основний суб’єкт місцевого самоврядування який складається
з жителів села (декількох сіл), селища, міста»2, що доводить беззаперечність та виключну
роль територіальної громади у реалізації місцевих пріоритетів розвитку. Дану точку зору
повністю розділяє О. Скакун – територіальна спільність (громада, комуна, муніципалітет,
місцева спільнота) – первинний суб’єкт місцевого самоврядування3. Підтвердженням
виступає теза, що «територіальна громада в Україні є базовим суспільствоутворювальним
елементом, основним стрижнем місцевого самоврядування. Від її якісних характеристик,
дієвості, здатності вирішувати питання місцевого значення залежить загальний поступ
суспільства, держави» 4.
Отже, територіальна громада з огляду на висловлене, та, зважаючи на визначну роль
в системі місцевого самоврядування, потребує власної ідентифікації та дефінітивної
характеристики. Об’єктивна необхідність висвітлення сутності територіальної громади,
цитуючи М. Баймуратова, посилюється і тим, що донедавна це поняття не
використовувалось у жодній із суспільних наук5, а законодавство й наукові спільноти
багатьох країн ігнорують дане поняття, незважаючи на визнання першосуб’єктності
територіальної громади в місцевому самоврядуванні.
Як зауважує І. Дегтярьова, в країнах розвинутої демократії визначення територіальної
громади як суб’єкта місцевого самоврядування взагалі відсутнє6.
У Конституції України також немає понятійної характеристики даної дефініції, хоча
самий термін «територіальна громада» вживається. Натомість, Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» трактує поняття територіальної громади як жителів, об’єднаних
постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративнотериторіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають
єдиний адміністративний центр7. Таке визначення є нормативно закріпленим, проте, на
наше переконання, недосконалим, що вказує на законодавчу не урегульованість даної
дефініції й підтверджує потребу додаткового її перегляду. Водночас значна увага
суспільних наук до проблематики, пов’язаної з територіальною громадою, та надзвичайно
багатий аналітичний арсенал і широкий дослідницький діапазон розгляду породжують
багатозначність цього поняття, що потребує дослідження понятійного його каркасу.
Відповідно, особливої ваги набуває вивчення етимології даного терміна. Так,
у англомовному тексті Європейської хартії місцевого самоврядування вживається
словосполучення «local authorities», яке відповідає двом вітчизняними значенням – місцева
влада та органи місцевого самоврядування8. У той же час із французької мови переклад
аналогічного терміну «collectivites locales» звучить як місцеві спільноти (громади), що
1

Біленчук, П.Д., Кравченко, В.В., Підмогильний, М. В. (2001). Місцеве самоврядування в Україні
(муніципальне право). Навчальний посібник. Київ: Атіка, 26.
2
Там само, 28.
3
Скакун, О.Ф. (2000). Теория государства и права: учебник. Харьков: Консум, 110–113.
4
Шаповалов, О. (2006). Надаймо самостійності, вивільнімо динамізм та енергію. Віче, 5.
<http://veche.kiev.ua/journal/147/> (2018, вересень, 20).
5
Баймуратов, М.А., Григорьев В.А. (2003). Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и
развития в Украине. Одесса: Юридична література, 104.
6
Дегтярьова, І.О. (2004). Стратегії місцевого самоврядування: порівняльний аналіз. Актуальні проблеми
державного управління: збірник наукових праць, 2, 145.
7
Закон про місцеве самоврядування 1997 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-80> (2018, вересень, 20).
8
Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 (Рада Європи). Офіційний сайт Верховної Ради України
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036> (2018, вересень, 20).
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найбільш точно передає реальне його значення, оскільки затвердженню тексту хартії
передує прийняття 64-тої резолюції Єврпейської конференції місцевих рад, де чітко
прописано забезпечення повної автономії саме місцевих громад (у тексті резолюції англ.
«local communities» та фран. «collectivites locales»), надання їм значних повноважень і прав.
В свою чергу, термін «local authorities» у англомовній версії з’являється у тексті
126-ої резолюції Європейської конференції місцевих рад, тоді як французький варіант
зберігає «collectivites locales», посилаючись на першоджерело – 64-ту резолюцію. Детальне
вивчення та порівняння текстів цих двох резолюцій дозволяє констатувати про
некоректність розуміння терміну «local authorities» у якості місцевої влади та органів
місцевого самоврядування, його слід перекладати саме «територіальна (локальна) громада
(спільнота)». Як влучно зазначає А. Бурмістров, «різночитання в перекладах положень
Хартії в Україні та зарубіжних країнах не слід вважати звичайними, оскільки на основі тих
чи інших варіантів перекладу складаються й неоднакові концептуальні державні
настановлення в розумінні та організації місцевого самоврядування»1. Викладене
підкреслює значущість визначення «local authorities» не інакше як «територіальна громада»
та створює підвалини для подальшого наукового пізнання, базованого на логіці та
сучасному змістовому наповненні.
Як зазначалось раніше, у науковому дискурсі територіальні громади найбільш
обґрунтованими є з боку суспільних наук, зокрема всебічну теоретичну репрезентацію та
найбільше семантичних напластувань містить юридична наука, що в даному контексті
уможливлює виокремлення юридичного напряму у їх дослідженнях. Подане у Законі
України «Про місцеве самоврядування в Україні» нормативно-легальне визначення
територіальної громади дозволяє дискутувати щодо єдиного об’єднуючого аспекту –
постійного місця проживання, а також не погодитись із таким однобоким, до того ж
обмеженим трактуванням. Юридична енциклопедія тлумачить дану категорію також доволі
вузько – як «жителів, об’єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є
самостійними
адміністративно-територіальними
одиницями»2,
наголошуючи
на
територіальному чиннику її ідентичності. Ми розділяємо точку зору В. Пархоменка, що
«проживання людей на одній території ще не робить їх громадою – свідомим суб’єктом
місцевого самоврядування»3.
Російський правознавець В. Фадєєв спирається у трактуванні територіальної громади
на місцеве самоврядування і у його визначенні прямо вказує на право громадян місцевого
співтовариства (населення даної території) самостійно керувати місцевими справами4.
У цьому контексті слушною є думка, що «право на самоврядування у громади виникає
в момент усвідомлення територіальним колективом людей себе в ролі такого»5. Про
самоврядність і самостійність як право представників місцевої спільноти говорить і
М. Краснов, визначаючи місцеве співтовариство як сукупність людей, які становлять
населення самоврядних одиниць6. Аналогічної точки зору дотримується С. Попович і
наголошує, що місцева співдружність є самоврядною, відділеною від державних органів
співдружністю громадян, у якій вони самі вирішують деякі справи7. Однак, «деякі справи»,
на наше переконання, не зовсім коректне висловлювання, яке однозначно потребує
1

Бурмистров, А.С. (2000). Местное сообщество как субъект самоуправления. Правоведение, 5, 36-42.
Шемшученко, Ю.С.: ред. (2004). Юридична енциклопедія у 6 томах. Київ: Українська енциклопедія
ім. М.П. Бажана.
3
Пархоменко, В. (1999). Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років. Київ: Українська книга, 73.
4
Фадеев, В.И. (1994). Муниципальное право России. Москва: Юрист, 32.
5
Оболенський, О.Ю.: ред. (1999). Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування.
Хмельницький: Поділля, 304.
6
Краснов, М.А. (1993). Введение в муниципальное право. Москва: АПУ при ИгиП РАН, 7.
7
Попович, С. (1968). Административное право. Общая часть. Москва: Прогресс, 373.
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уточнення та не може вживатись у наукових диспутах. Про самоврядність наголошує і
Б. Страшун, стверджуючи, що «територіальні колективи є самоврядними об’єднаннями
громадян за місцем проживання»1. В. Кампо вважає, що початковим суб’єктом місцевого
самоврядування фактично виступає територіальний колектив в особі жителів села (сіл
відповідної сільради), селища або міста2. І. Мєлєхіна зазначає, що «місцеве
співтовариство – це, як правило, така, що виникла природним шляхом, спільність
(колектив) людей, які проживають у межах певного населеного місця, та юридично
оформили спільність своїх інтересів та взаємодію з питань життєзабезпечення3.
Дедалі більше дефінітивних акцентів спостерігаємо у визначеннях сучасних
вітчизняних правознавців. Зокрема, М. Баймуратова та В. Григор’єва зазначають, що
територіальна громада («територіальний колектив») – це «сукупність фізичних осіб, які
постійно мешкають на певній території та пов’язані територіально-особистісними зв’язками
системного характеру»4. Аналогічно, проте із притаманним автору детальним і
ускладненим підходом, трактує територіальну громаду О. Батанов як «територіальну
спільність, що складається з фізичних осіб - жителів, що постійно мешкають, працюють на
території села (або добровільного об’єднання в спільну громаду кількох сіл), селища або
міста, безпосередньо або через сформовані ними муніципальні структури вирішують
питання місцевого значення, мають спільну комунальну власність, володіють на даній
території нерухомим майном, сплачують комунальні податки та пов’язані територіальноособистісними зв’язками системного характеру»5. Однак, викликає диспут і потребує
додаткового пояснення розуміння автором «територіально-особистнісних зв’язків».
Із розвитком вітчизняних досліджень авторські підходи ускладнюються,
у дефінітивних характеристиках з’являється законодавча складова щодо закріплення прав
територіальної громади. Так, Н. Руда характеризує територіальну громаду як визнану
законом групу людей, що володіє правом на місцеве самоврядування і виражає свою волю
у самостійному розв’язанні місцевих справ, єдиному зверненні до державних органів і
посадових осіб місцевого самоврядування6. У даному ключі максимально деталізоване
визначення подає І. Бодрова, «…як специфічний первинний колективний суб’єкт місцевого
самоврядування, що складається з громадян України, іноземних громадян й осіб без
громадянства, об’єднаних фактом постійного проживання на території населеного пункту
(села, селища або міста) та спільністю місцевих інтересів, наділений гарантованим
державою правом самостійно на підставі власної матеріально-фінансової основи в межах
Конституції і законів України вирішувати питання місцевого значення в різних формах
реалізації компетенції»7.
Аналогічного змісту трактування подане у колективній монографії за редакцією
М. Бесчастного як «спільність жителів, об’єднаних шляхом природного розселення і
1

Страшун, Б.А. (1976). Социализм и демократия. Москва: Международные отношения, 24.
Кампо, В. (1993). Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування. Місцеве та регіональне
самоврядування України, 1, 2, 70-71.
3
Мелехина, И.И. (2003). Местное сообщество: теоретико-правовой анализ: Диссертация на получение
юридической степени кандидата юридических наук. Краснодар: Кубанский государственный аграрный
университет, 8.
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Баймуратов, М.А., Григорьев В.А. (2003). Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и
развития в Украине. Одесса: Юридична література.
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Батанов, О.В. (2002). Територіальні громади як первинні суб’єкти місцевого самоврядування в Україні:
проблеми класифікації. Наукові праці Одеської національної юридичної академії, 1, 137.
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Руда, Н.І. (2001). Територіальна громада – суб’єкт конституційно-правових відносин: теоретичний та
історичний аспекти. Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 12, 236.
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постійним проживанням в межах одного або кількох населених пунктів з єдиним
адміністративним центром, за якою Конституцією та законами України визнане право
вирішувати питання місцевого значення в межах законодавства України»1.
У контексті беззаперечності законодавчого регулювання С. Русанова визначає
територіальну громаду як засноване у відповідності до законодавства України соціальнотериторіальне об’єднання фізичних осіб – жителів, які постійно проживають на території
села, селища, міста і мають автономні повноваження щодо вирішення питань місцевого
значення2.
А. Коваленко додає ще й відповідальність в контексті набутих прав і стверджує, що
територіальна громада виступає як центральний суб’єкт місцевого самоврядування, котрий
має природне право на самостійне вирішення питань місцевого життя в межах Конституції і
законів. Юридична природа територіальної громади двоєдина: громада має природні права і
водночас позитивні права та несе юридичну відповідальність за їх реалізацію3.
Політична самоорганізація як основа функціонування територіальної громади є
домінуючою у визначенні територіальної громади В. Березинським. Так, на його
переконання – це агент політичної самоорганізації, оскільки вона є об’єднанням людей,
згуртованих спільністю інтересів, завдань, цілей; у неї домінує така форма спільності, як
єднання, згуртування, однакове становище. У територіальній громаді людей об’єднують
суттєві (корінні) настанови, інтереси, цілі, почуття солідарності, готовність до спільних дій
а це, безперечно, є основою для політичної самоорганізації4.
Через виокремлення ознак трактує територіальну громаду П. Любченко як
«об’єднання жителів, для якого характерна не лише територіальна, а й інтелектуальнокомунікативна та публічно-правова ознаки, які лише в своїй сукупності дають змогу
визначити її первинним суб’єктом місцевого самоврядування»5. Понятійна характеристика
через ознаки, на наш погляд, недоречна, зважаючи на змістове навантаження та
неможливість врахування всіх дефінітивних ознак даної категорії в одному визначенні.
Дещо філософський підхід застосовує П. Гураль, проте в контексті правового поля і
визначає територіальну громаду, як середовища, де українці в умовах багатовікової
бездержавності, розділення української території, багаторазової денаціоналізації провідної
верстви українства, зберігали громадську, державну та правову традицію6.
Отже, дослідження сутності територіальної громади за юридичним підходом дозволяє
констатувати про багатогранність даного поняття із інваріантним домінуванням
самоврядності, самостійності, правоздатності та відповідальності, закріпленої і
врегульованої законодавчо. Незважаючи на це, ми переконані, що саме правова
обмеженість не дозволяє виявити закономірності функціонування та розвитку
територіальних громад як соціальних і економічних систем.
Другий напрям досліджень – соціологічний, виокремлений нами внаслідок
ортодоксального переконання його апологетів щодо існування соціуму як відкритої
1

Бесчастний, В.М.: ред. (2005). Місцеве самоврядування в Україні: проблеми та перспективи. Донецьк:
Донецький юридичний інститут при Донецькому національному університеті, 37.
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Русанова, С.Ю. (2011). Гарантії прав територіальної громади: конституційно-правовий аспект: Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Харків: Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого.
3
Коваленко, А.А. (1997). Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: питання
теорії та практики. Київ: Довіра, 83.
4
Березинський, В.П. (2013). Територіальна громада як агент політичної самоорганізації. Вісник
Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія, 21, 23 (1), 77–84.
5
Любченко, П.М. (2011). Конституційні основи реформування місцевого самоврядування в Україні.
Юридичний вісник, 3, 61.
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Гураль, П.Ф. (2009). Територіальна громада в Україні: історико – правове дослідження: Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Львів: Львівський державний університет.
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соціальної системи із власними усталеними зв’язками та відносинами. Більшість
дослідників притримуються саме даного напряму. Так, російський правознавець
Ю. Тихомиров при визначенні територіальної громади вживає термін «соціальна
спільнота», під якою розуміє населення міст, сіл тощо1. Таке, по-суті топографічне
розуміння, де на перший план виходить не соціальна компонента приналежності людини
до спільноти, а територіальний чинник її ідентичності, нагадує догми «радянської» науки.
Вітчизняні науковці, зокрема Т. Бондарук акцент у визначенні територіальних громад
робить на їх ознаках, зазначаючи про необхідність розгляду територіальної громади як
спільності громадян, що виникла внаслідок природного розселення і об’єднана постійним
проживанням в межах одного або кількох населених пунктів з єдиним адміністративним
центром.2. Проте аналогічно обмежується суто просторово-географічним континуумом.
І. Видрін у цьому ключі, проте із врахуванням соціопізнання, розглядає територіальну
громаду як «соціальну спільність, яка складається в кордонах спільного мешкання
громадян, має своєю основою необхідну, соціально зумовлену діяльність, яка здійснюється
групою людей, об’єднаних спільними інтересами в політичній, соціально-економічній та
культурно-побутовій сферах життя»3, це «об’єднання людей за місцем проживання
з багатьма формальними, безособистісними і неформальними, особисто забарвленими
зв’язками між ними»4. На першому плані тут цінність, унікальність, багатоманітність і
неповторність відносин між членами територіальної громади, їх беззаперечний зв’язок.
Двоїстий характер носить визначення російських вчених Т. Авдєєвої та Ю. Філіппова,
які трактують місцеве співтовариство, по-перше, як територіальну спільність людей,
у межах якої визначається необхідність задоволення колективних і приватних потреб,
інтересів, зумовлених спільним проживанням людей на даній території, а по-друге, як
соціально-економічні відносини5. Саме друга частина визначення, на наш погляд, потребує
додаткової конкретизації та логічної організації, що дозволить набути їй рис
проекономічного напряму.
На виокремленні соціокультурних аспектів життєдіяльності побудовано визначення і
російської вченої Г. А. Іванцової, яка визначає місцеву спільноту як «сукупність громадян,
між якими виникає певний соціальний зв’язок на основі однорідності умов їх
життєдіяльності та котра є виразником певних громадських відносин та інтересів.
Громадяни об’єднані у місцеві спільноти не лише фактом проживання в спільних умовах, а
й насамперед як суб’єкти способу життя, управлінської та політичної діяльності»6.
Значна кількість вітчизняних науковців також вважають соціоскладову домінантою
у висвітленні сутності територіальної громади. На думку В. Медведчука, «громада – це
сплетіння соціальних відносин між людьми, які мають множину загальних інтересів,
потреб; це спільноти, що можуть найбільшою мірою забезпечити здійснення і задоволення
цих інтересів і потреб»7.
1
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М. Орзіх вважає, що соціальну основу самоврядних територій складає
територіальний колектив (община, точніше – комуна, з огляду на режим комунальної
власності в Україні і світовий досвід), і розглядає територіальну громаду як «єдиний
на території соціальний субстрат, який має власні інтереси».1 На думку М. Орзіха, члени
територіальної громади не обов’язково повинні володіти громадянством або постійно
проживати на певний території (на чому наполягає більшість дослідників) – ними можуть
бути «громадяни України, іноземці, особи без громадянства, що постійно мешкають або
працюють на даній території, або володіють на території нерухомим майном, або
сплачують місцеві податки та збори»2.
Прослідковується соціологічна домінанта і у визначенні, поданому І. Бутко, який
вважає, що «територіальний колектив – це люди, які мешкають у певних територіальних
межах і об’єднані спільними інтересами»3. На спільності інтересів та єдності конструктів
соціального буття будує визначення і C. Алфьоров, трактуючи територіальну громаду як
сукупність громадян, об’єднаних певною територією, на якій вони проживають, мають
спільні інтереси у вирішенні питань, пов’язаних із проживанням на даній території, та які
беруть активну участь у їх вирішенні4.
На інваріантності соціального побудовано визначення територіальної громади
Ю. Молодожен, проте із визнанням політичної та економічної складової. Відповідно,
територіальна громада – це соціально-територіальна система, виникнення, становлення та
розвиток якої розглядаються з позицій теорії соціальної дії, а саме через форми
функціональної взаємодії ядра системи – соцієтального колективу – з такими підсистемами
як політична, економічна, підтримка інституціональних культурних (етнічних) зв’язків,
на відміну від розповсюдженого поділу на фізико-органічні підсистеми5.
На територіальній громаді як соціальній спільноті наголошує О. Бобровська та
І. Шумік, зазначаючи, що вона є соціальною спільнотою, яка проживає на одній території,
має спільні соціальні потреби й інтереси, здатні свідомо і активно виражати спільну волю і
об’єднувати зусилля у вирішенні місцевих справ шляхом виконання самоврядних функцій
у різних сферах власної життєдіяльності через реалізацію економічної і соціальної
правосуб’єктності6.
Теоретичний конструкт ідеальної соціальної реальності подає Ю. Наврузов,
характеризуючи територіальну громаду як певний соціальний організм, визначальною
ознакою якого є узгодженість, гармонійність суспільних і індивідуальних потреб та
інтересів7.
Ю. Шаров та Д. Сухінін розглядаючи соціальну сутність територіальної громади як
основи місцевого самоврядування зауважують, що ця сутність розкривається не тільки
за територіальною ознакою, але й через поведінку людей у цьому специфічному соціумі,
через різноманіття запитів і потреб, через спільність інтересів та проблем членів громади
1
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стосовно якості життя та діяльності1. Як бачимо саме на поведінкових рисах соціуму
базується ідентифікація територіальної громади як такої.
Т. Кравченко переконана, що «територіальна громада є тим самоврядним соціальним
осередком, формування та оптимальне функціонування якого стане передумовою побудови
громадянського суспільства та правової держави в Україні. Територіальна громада – це
частина громадянського суспільства, яке являє собою велику самоорганізовану систему, що
складається з багатьох інститутів і асоціацій людей»2.
На формальних та неформальних зв’язках у контексті спільного проживання
акцентують увагу укладачі енциклопедії державного управління, зазначаючи, що
територіальна громада – це спільнота людей, об’єднаних різноманітними стійкими
формальними та неформальними зв’язками, які обумовлені спільним проживанням у межах
села, селища, міста3.
Функціонування громади в просторово-дієвій площині розглядає Т. Парсонс,
визначаючи її як соціальну систему, спільноту, об’єднання дійових осіб, що володіють
певним територіальним простором як основою для здійснення більшої частини їх
повсякденної діяльності»4.
Загалом, соціологічний підхід апелює до територіальної громади, насамперед, як до
емпірично визначеної сукупності людей, поєднаних спільними характеристиками. Причому
до таких характеристик соціологи відносять, як зауважує Г. Зборовський, «відносну
цілісність, усвідомлення людьми своєї приналежності до неї (ідентифікація і
самоідентифікація), схожі умови життя і діяльності, наявність певних просторово-часових
полів буття, реалізація функцій самостійного суб’єкта соціальної і історичної дії і поведінки
на основі володіння та використання різних ресурсів»5. До того ж соціологічна наука
беззаперечно акцентує увагу на соціальному розвитку, системі міжособистісних
взаємовідносин, соціокультурній, ціннісно-символічній площині співіснування, формам
самоорганізації та громадської участі їх членів у вирішенні спільних соціальних проблем.
Як влучно зазначає О. Лазор, «опрацювання доктринальних позицій щодо визначення
сутності поняття «територіальна громада» засвідчило спільне у досліджуваних дефініціях
сучасних науковців, а саме трактування її у звуженому тлумаченні як соціальнотериторіальної спільності, та у широкому – акцентуація різних її характеристик, що
уможливило виокремлення декількох груп прихильників: соціально-територіального,
соціально-психологічного та соціально-правового підходів»6.
Понятійна визначеність територіальної громади була б не повною без економічної
компоненти. Адже аксіологічною основою економічного підходу є забезпечення загального
добробуту, фінансової стабільності, економічного розвитку територіальної громади та
задоволення основних екзистенційних потреб її членів. Разом із тим поняття «територіальна
громада» є порівняно новим та малодослідженим для економічної науки, тоді як
у соціологічній і правовій доктрині дослідження набули неабияких масштабів.
Саме тому вчені-економісти сучасності прагнуть уникнути однобічності і схематизму
в тлумаченні сутності територіальної громади, проте повністю відійти від соціоправової
1

Шаров, Ю.П. (2008). Муніципальні послуги: шлях до високої якості.: Монографія. Мелітопіль: ММД, 7-8.
Кравченко, Т.А. (2015). Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування: аналіз
сучасних наукових досліджень в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління, 1 (49), 69.
3
Амосов, О.Ю., Ігнатенко, О.С., Кузнецов, А.О.: ред. (2011). Енциклопедія державного управління: у 8 томах.
Харків: Магістр.
4
Парсонс, Т. (1998). Система современных обществ. Москва: Аспект-Пресс.
5
Зборовский, Г.Е. (2010). Теоретические основания изучения социальной общности. Социс. Социологические
исследования, 4, 3-12.
6
Лазор, О.Д. (2011). Еволюція сутності територіальної громади: аксіологічний вимір. Держава та регіони, 3,
184-193.
2
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інтерпретації їм так і не вдається. Так, Н. Альошина, зазначає, що це первинний суб’єкт
місцевого самоврядування, який складається з фізичних осіб-жителів (громадян України,
іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців, вимушених переселенців), що
постійно мешкають, працюють на території села (або добровільного об’єднання в спільну
громаду кількох сіл), селища або міста і безпосередньо або через сформовані ними
муніципальні структури вирішують питання місцевого значення та пов’язані індивідуальнотериторіальними зв’язками системного характеру1. У даному ключі потребують
роз’яснення індивідуально-територіальні зв’язки системного характеру.
Аналогічно підходить до трактування Х. Патицька і подає доволі громіздке та
розширене трактування, ідентифікуючи жителів територіальної громади (чого доречі, крім
видатного вітчизняного флагмана юриспруденції М. Орхіза, не робить ніхто і навіть
законодавець), виокремлюючи домінанти їх спільних інтересів та спільної власності
із відповідними економічними складовими в контексті життєдіяльності, і зазначає, що
територіальна громада – це природно сформована людська спільнота, членами якої є
фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства,
переміщені особи та біженці), які проживають, працюють чи володіють нерухомим
майном на спільній території, у межах одного або кількох населених пунктів з єдиним
адміністративним центром, характеризується сукупністю сталих зв’язків і спільних
інтересів у питанні власного життєзабезпечення та є представником місцевої спільноти
на політичній арені, є власником комунального майна на цій території та платником
місцевих податків і зборів2.
У такому ж ключі із акцентом на корпоративних зв’язках визначають територіальну
громаду Є. Кулакова та А. Брєчко, і зауважують, що територіальна громада – це сукупність
фізичних осіб (громадян України, осіб без громадянства, іноземців), пов’язаних спільною
територією постійного проживання (в селі, селищі, місті), які мають спільні соціальнокультурні, економічні, професійні інтереси, а також мають право здійснювати місцеве
самоврядування безпосередньо або через створені нею органи та мають можливість діяти на
корпоративній основі для вирішення місцевих проблем3.
М. Пухтинський, незважаючи на соціоорієнтованість, наголос робить на економічній
складовій і визначає територіальну громаду «як свідомо сформовану, соціально і політично
активну людську спільноту, самодостатню у своєму існуванні і розвиткові з погляду
забезпечення фінансовими, економічними, природними ресурсами»4.
Аналогічний підхід використовують російські вчені. Так, В. Лапін визначає
територіальну спільноту як «співтовариство людей, що проживають на певній території й
об’єднані спільними інтересами у вирішенні питань життєдіяльності за допомогою
використання і розвитку місцевих матеріальних та соціальних ресурсів на принципах
самоврядування»5. С. Кочеткова також виводить на перший план економічну домінанту
(при цьому не відкидаючи соціальної складової) і зазначає, що, по-перше, основи
життєдіяльності місцевої громади складають економічні відносини, по-друге, місцева
спільнота – це соціальне середовище, яка, у взаємозв’язку з економічними умовами,
1

Альошина, Н.М. (2011). Поняття та ознаки територіальної громади. Державне будівництво та місцеве
самоврядування, 21, 173-180.
2
Патицька, Х.О. (2014). Територіальна громада в політико-правовій практиці в сучасній Україні.
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 4 (108), 320-328.
3
Кулакова, Є.В., Брєчко, А.С. (2014). Щодо поняття та сутності територіальних громад. Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Серія: Право, 25, 44–48.
4
Пухтинський, М., Власенко, О. (2010). Місцеве самоврядування: сучасні проблеми та перспективи.
MUNICIPAL.GOV.UA <http://www.municipal.gov.ua/data/loads/ 10slyh_statta_pyh_ vlasenko.doc>
(2017, серпень, 14).
5
Лапин, В.А.: ред. (2006). Основы местного самоуправления: учебное пособие. Москва: Дело.
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становить єдиний соціально-економічний простір, необхідний для функціонування
господарюючих суб’єктів1.
Заслуговує на увагу визначення, подане А. Мельник та Г. Монастирським, в якому
акцент зроблено на фінансовій складовій, зокрема територіальна громада – первинна
адміністративна територіальна одиниця держави, в межах якої здійснюється місцеве
самоврядування. Представлене територіальною громадою та виборними органами й
забезпечене певним чином фінансово-матеріальною основою2.
Ю. Петрушенко, проводячи ґрунтовне дослідження територіальних громад, зазначає,
що «це спільнота мешканців, що мають спільні інтереси, обумовлені постійним
проживанням у межах відповідної території, власні органи місцевого самоврядування та
ресурси (у т.ч. фінансові), достатні для забезпечення сталого соціально-економічного
розвитку»3.
«Територіальну громаду як жителів самоврядної адміністративно-територіальної
одиниці, що постійно або переважно проживають на її території, об’єднані спільними
інтересами та наділені достатніми фінансовими, матеріальними та іншими ресурсами для
виконання завдань та функцій місцевого самоврядування» трактує І. Шумляєва,
наголошуючи на фінансовому та ресурсному забезпеченні, однак теза щодо «постійно або
переважного» проживання у поданому визначенні є не коректною4.
О. Лиска виокремлює господарську діяльність, яка, на нашу думку, є безумовно
економічною ознакою і констатує, що територіальна громада – це спільнота людей,
об’єднаних на основі спільних інтересів, місця проживання та господарської діяльності, які
володіють почуттям спільноти і вирішують питання місцевого значення як безпосередньо,
так і через органи місцевого самоврядування5.
Є. Парисек визначає соціально-економічний потенціал територіальної громади як одну
з передумов її управлінської автономності6.
Економічний напрям досліджень сутності територіальної громади хоча й
представлений обмеженою кількістю наукових підходів, однак, на нашу думку є
домінуючим, оскільки сконцентрований на ресурсній складовій колективного буття і
взаємодії, втілює ідеали самоврядування, взаємопідтримки, взаємовиручки, громадської
активності та є логічною схемою-орієнтиром соціально-економічного спільного існування
членів територіальної громади.
Висновки. Отже, систематизація дефінітивних характеристик поняття «територіальна
громада» дозволяє виокремити три науково-концептуальні підходи – правовий,
соціологічний та економічний. Саме за вказаними напрямами на основі уніфікації
домінуючих характеристик можна сформулювати ортодоксальне визначення територіальної
громади, що вирішить проблему понятійно-категорійного забезпечення, та ідентифікує її
в системі місцевого самоврядування як соціально-економічну одиницю.
1

Кочеткова, С.Ю. (2002). Малое предпринимательство в экономическом развитии местного сообщества:
Диссерация на получение научной степени кандидата экономических наук. Краснодар: Кубанский
государственный университет.
2
Мельник, А.Ф., Монастирський, Г.Л. (2007). Управління розвитком муніципальних утворень: теорія,
методологія, практика: монографія. Тернопіль: Економічна Думка.
3
Петрушенко, Ю.М. (2013). Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних
громад: концептуальні засади та практичний інструментарій: монографія. Суми: Університетська книга.
4
Шумляєва, І.Д. (2010). Становлення та розвиток інституту територіальної громади в Україні: організаційноправовий аспект: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата державного
управління. Дніпропетровськ: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України.
5
Лиска, О.Г. (2009). Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування: Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеню кандидата державного управління. Харків: ХарРІ НАДУ.
6
Parysek, J.J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 28.
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SITUATION ANALYSIS OF THE ECONOMIC
DEVELOPMENT IN THE LUHANSK REGION
UNDER HOSTILITIES IN EASTERN UKRAINE
The article studies a situation, in the economics of the Luhansk region during hostilities
in eastern Ukraine. The main industrial enterprises which operate in various industries have
been identified and the sales volumes of industrial products have been analyzed. The reasons for
the decrease in production and sales of industrial products in the region have been established.
We have considered the problems of food production in the Luhansk region in the bakery,
milling and cereals, oil and fat, meat, dairy, brewery and alcohol‐free beverages, feedstuff, and
confectionery industries. The issues of the region’s investment activity and the main reasons for
the decline in its investment activity have been identified. We have analyzed the situation in the
retail trade and identified changes in consumer prices for goods (services) and the main reasons
for their rise.
Keywords: industrial enterprise, development, potential, investment activity, situation analysis.

Because of the hostilities taking place in the East of Ukraine, it is of particular importance
and urgency to analyze the potential of industrial enterprises in the Donbass. This urgency is also
stipulated by the fact that the majority of industrial enterprises remained in the territory not
controlled by Ukraine. In the territory under Ukrainian control, a small share of such industries as
the coal industry, production of building materials, food and light industry remained, including
4 large enterprises, 78 medium-sized and 427 small ones (including micro-enterprises). The main
enterprises are concentrated in the cities of Severodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, Kreminna,
which share in the total volume of sold industrial products in the region is almost 50.0%.
The Lysychansk Oil Refinery private joint-stock company "LYNIK" is the basic
enterprise for the production of coke, products of oil refining, metallurgical and finished metal
products. "LYNIK" has completely stopped its production activities in 2012. The company’s
products are uncompetitive due to the import of petroleum products from Bulgaria, Romania,
and Belarus to Ukraine.1 At the same time, the enterprise is ready to launch the production
of polypropylene (technical equipment, machinery, pipelines, etc. were repaired). The launch
of polypropylene production will take place after the establishment of sustainable energy
supply in the region. Since March 2017, the production activities of the public joint-stock
company "Alchevsk Iron & Steel Works" stopped owing to the temporary cessation of the
movement of goods through the confrontation line, which made it impossible to obtain raw
materials and sell finished products.2
1

Заблодська, І.В., Попова, І.А., Рогозян, Ю.С., Васильчук, Н.О., Перепелюкова, О.В. (2015). Інтеграція
українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі. Вісник Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля, 6 (223), 42–85.
2
Офіційний сайт Луганської обласної державної адміністрації (2018). Інформаційно-аналітична довідка
щодо основних тенденцій економічного розвитку регіону <http://loga.gov.ua/oda/press/news/economy/
informaciyno_analitichna_dovidka_shchodo_osnovnih_tendenciy_ekonomichnogo_3> (2018, вересень, 27).
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Almost all production of chemicals and chemical products are concentrated on the territory
under Ukrainian control. The main enterprises are: private joint-stock company "Severodonetsk
Association "Azot", "Rubizhne Pipe Plant" LLC, Scientific and Production Association
"Skloplastyk" LLC, Scientific and Production Enterprise "Zarya" LLC.
The share in the structure of industrial products realization in the region is 12.7%. The main
enterprises of this branch, which operate on the territory under Ukrainian control, are: "Popasna
car repair plant" ALC, private joint-stock company Severodonetsk Research and Production
Association "Impulse", Scientific and Production Enterprise "Microtherm" LLC, "Severodonetsk
plant of chemical non-standardized equipment" LLC.
The companies, which operate in the territory under Ukrainian control in the field of textile
production, production of clothes, leather, leather goods and other materials, are: Manufacturing
and Trading Firm "Sharm" LLC (Lysychansk), Sole Trader Smaliy (Rubizhne), "Rubizhne hosiery
manufactory" LLC, "Starobilsk garment factory" LLC, and other small enterprises that have a
small impact on production volumes. Their share in the structure of the realization of industrial
production in the region is 0.4%.
The main enterprise in the field of wood products manufacturing, paper production and
printing, which produces 90.0% of the volume of marketable products is the private joint-stock
company "Rubizhne cardboard tare plant". Its share in the structure of realization of industrial
production is 19,3%.
Only 4 mines of the "Lysychansk coal" and 4 mines of the State Enterprise "Pervomaisk
coal" are working on the territory under the control of the Ukrainian authorities. Their share in the
structure of the realization of industrial production in the region is 7.4%. The electric power
industry of the region’s economy is represented by power generating enterprises: Luhansk power
station, "DTEK Skhidenergo" LLC, SE "Severodonetsk TEC", block stations of the Rubizhne
cardboard tare plant, Scientific and Production Enterprise "Zarya" LLC, which produce electricity
for their own needs; power supply enterprises: "Luhansk energy association" LLC and Luhansk
branch of the State Enterprise "Regional electric networks". Enterprises of the industry carry out
their activities in the framework of the Wholesale Electricity Market of Ukraine.1
As far as Luhansk power station and "DTEK Skhidenergo" LLC are situated in a combat
zone a significant number of electric power lines are damaged (there are 20 air lines on the balance
sheet of an enterprise, of which 8 - 110 kW and 12 - 220 kW. 12 lines are in working order: 7 lines
- 220 kW and 5 lines - 110 kW. Currently, one 220 kW line and five 110 kW lines are
in operation. There are 6 power units at the station, 2 of which are in operation with the delivery
of 280 MW per day.
In January-July 2018 Luhansk branch of the State Enterprise "Regional electric networks"
supplied to enterprises of the coal industry of the region and other consumers 98.2 million kWh
of electricity for the amount of 202.5 million UAH; 4.4 million UAH was paid, the payment level
is 2.2% (for the same period in 2017 it was 2.7%).
The decrease in volumes of production and sales of industrial products was stipulated by the
following reasons: lack of budget financing for coal mining enterprises; low price for coal
products of state-owned coal mining enterprises; isolation of the region from the United Energy
System of Ukraine; noncompetitiveness of products because of the excessively high price of gas
used as raw materials; energy and logistics problems. Consequently, the decrease of the index of
industrial production, and thus the industrial potential of the Luhansk region, has happened
because of the lack of production activity and permanent orders for products by the leading
enterprises of the region.
1

Офіційний сайт Луганської обласної державної адміністрації (2018). Інформаційно-аналітична довідка
щодо основних тенденцій економічного розвитку регіону <http://loga.gov.ua/oda/press/news/economy/
informaciyno_analitichna_dovidka_shchodo_osnovnih_tendenciy_ekonomichnogo_3> (2018, вересень, 27).
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The production of food products in the Luhansk region is represented by 35 enterprises
of large and medium business and 83 small enterprises in 8 sub-industries: bakery, milling and
cereals, oil and fat, meat, dairy, brewery and alcohol-free beverages, feedstuff, and confectionery
industries. Almost all types of food are produced for the needs of the population of the region,
except for sugar, alcohol, alcoholic beverages, canned food, fish, and baby food products. For the
enterprises of the food industry partial load of production capacities is typical for the next
branches: the dairy industry - about 30%, bakery - 50%, oil production - 35%.
In order to increase the competitiveness of products in the domestic and foreign markets,
a system for food safety management and a system for quality management implementation were
implemented in accordance with the requirements of international standards (ISSO 9000 and 22000)
at 9 enterprises of the food and processing industry: 3 oil and fat enterprises, and 6 others.
5 enterprises of the food and processing industry of the region are at the stage of implementation and
application of the HACCP principles, in particular: 2 enterprises in the dairy industry, 1 enterprise
in the brewery industry, 1 enterprise in fish industry, 1 enterprise in meat processing industry.1
The dairy industry is represented by four enterprises: private joint-stock company
"Bilovodsk butter factory", private company "Prodgruppservis", public joint-stock company
"Starobilsk dairy plant", "Markivskyi cheese factory" LLC, which production capacity is
135 thousand tons per year. The assortment of manufactured products consists of more than
90 items. Growth in the production of dairy products can be explained by reduced exports of dairy
raw materials outside the region.
The oil and fat industry of the region is represented by 5 leading enterprises ("Svativsk Oil"
LLC, "Agro Capital Group Ltd.", "Slobozhanskyi Foodstuffs Plant" LLC, "Starobilsk Food
Products Plant" LLC, "Troitske Oil Press Factory" LLC) and more than 20 mini-manufactories,
whose production capacities allow processing 390 thousand tons of raw materials. The current
marketing year is characterized by a reduction in sunflower oil production due to a decrease in the
gross harvest of sunflower seeds in 2017 and, accordingly, its processing.
In January-July 2018 the leading enterprises of the flour-milling and cereal industry
("Aidarskyi Pekar" LLC and "Aidar Milam" LLC) produced 15500 tons of flour. It is produced by
12.9% less products than in January-July 2017, because of the lower population purchasing power
and, consequently, a decrease in demand.
The baking industry is represented by 50 enterprises with an annual capacity
of 65.8 thousand tons. The assortment of products includes more than 300 bakery and
confectionery products. One of the factors reducing production is the opening of mini bakeries
in supermarkets, which gradually increase their production; also, bakery products are baked by
small enterprises that operate on a single tax and do not report to the statistical authorities
on production volumes. In rural areas, much of the population bakes bread at home (up to 10.0%).
About 30% of bread needs is imported from Donetsk and Kharkiv regions.
The wholesale purchase of grains and technical crops in the region is undertaken
by "Nibulon" LLC, "Kernel Trade" LLC, "Cargill", "Serna", public joint-stock company "Agrarian
Fund", and private joint-stock company "Agroton". There are 19 elevators in the region, which
total capacity exceeds 753 thousand tons; 16 of them are 645,3 thousand tons. Load capacity
of elevators is 62.0%. There are three transshipment points for grain and oil crops in the region:
"Levada" point (Severodonetsk), with an overload capacity of 0.9 thousand tons per day;
transshipment complex of "Nibulon" company (Svatove) with the capacity of 4 thousand tons per
day; the point of "Krasnorichenske" LLC (Kreminskyi district), with an overload capacity
of 0,3 thousand tons per day.
1

Офіційний сайт Луганської обласної державної адміністрації (2018). Інформаційно-аналітична довідка
щодо основних тенденцій економічного розвитку регіону <http://loga.gov.ua/oda/press/news/economy/
informaciyno_analitichna_dovidka_shchodo_osnovnih_tendenciy_ekonomichnogo_3> (2018, вересень, 27).
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Because of the armed conflict in the territory of the region, the investment activity of foreign
investors in all branches and spheres of economic activity has significantly decreased. This
includes foreign investors from EU and CIS countries. Due to the complication of the
technological and production process and the emergence of logistical problems, most enterprises
engaged in attracting foreign investment substantially or completely reduced their activities in this
direction. Mainly, an increase in the volume of foreign direct investment is explained by changes
in the exchange rate of the hryvnia to the US dollar for the reporting period.
The development of the industrial potential of the region was negatively affected, first of all,
by the anti-terrorist operation on the territory of the region from the beginning of 2014; as a result,
the majority of industrial enterprises significantly or completely reduced production due to the
complications of the technological and production process and the emergence of logistical
problems1.
In the territory controlled by the Ukrainian authorities, the industrial complex was actually
deprived of industries as metallurgy, coke production, and petroleum refining products, machine
building, and light industry. There is still a certain share of the enterprises of the coal industry,
building materials industry, food and light industry, and almost all leading enterprises of the
chemical industry, paper production and printing activities.2
Activation of the investment activity is one of the main conditions for the improvement and
development of the regional economy, the driving force of its integration into the world economy
through the renovation of fixed assets, the transfer of capital from one sphere to another, the
transfer of technology, innovation and management experience.
The main reasons for the decline in investment activity are: the lack of a systemic approach
to state and regional management of the investment sphere development, the reduce of the
financial capacity of budgets of all levels; unfavorable investment climate (economic and financial
instability, lack of capital markets development, weak development of the stock market, absence
of a system which guarantees the investment protection); imperfect legislative framework,
frequent changes, contradictions, incompleteness and ambiguity of the interpretation of current
laws and regulations, the presence of a large number of departmental documents; absence of
effective mechanisms of public-private partnership in investment; insufficient level of state
support for investment activity; undeveloped investment instruments and investment market. The
attraction of foreign investments into the region’s economy is possible in case of stabilization of
the economy and financial system, intensification of the European integration processes in
Ukraine, support for sustainable social and economic development of the region and attractive
business conditions.
In January-July 2018, retail commodity circulation (which included the retail commodity
circulation of retail trade enterprises and data about estimated sales volumes on the markets and by
individual-entrepreneurs) amounted UAH 4314.8 million, which in comparable prices makes
123.4% to January-July 2017. In January-July 2018, the commodity circulation of retail trade
enterprises amounted UAH 2301.2 million, which in comparable prices makes 119.5% of JanuaryJuly 2017. Consumer price index in the consumer market of Luhansk region in July 2018 was
103.5%, which is less than the national index by 0.1% (103.6% in Ukraine).
According to data released by the Main Department of Statistics in Luhansk region, in July
2018, prices for food and non-alcoholic beverages in the consumer market of the region declined
by 1.2%. At the same time, food products fell in price by 1.3%, but prices for non-alcoholic
1

Заблодська, І.В., Попова, І.А., Рогозян, Ю.С., Васильчук, Н.О., Перепелюкова, О.В. (2015). Інтеграція
українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі. Вісник Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля, 6 (223), 42–85.
2
Кулицький, С. (2015) Втрати економічного потенціалу Донбасу: оцінки та шляхи відновлення. Україна:
події, факти, коментарі, 22, 39–60. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr22.pdf.> (2018, вересень, 27).
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beverages increased by 0.5%. The price of sugar increased the most (by 3.8%). The reason for the
increased sugar prices is an increased demand in the preservation season.1
During July 2018, bread and bakery products continued to go up (by 0.8%). The increase in
the cost of bread was influenced by the rise of flour prices, which is its main ingredient, and takes
about 40% in the structure of the cost of bread. The increase in export prices for grain is the main
reason for the rise of flour prices; therefore, the price of pasta has also increased (by 1.6%). Meat
and meat products became more expensive by 0.4%, fish and fish products - by 0.1%. At the same
time, the vegetables have most fallen in price (by 11,6%). The harvesting of fruits and vegetables
by local producers and the corresponding increase in revenues in the consumer markets of the
region have helped to reduce the cost of these products. Milk became cheaper by 5.0%, chicken
eggs by 4.3%, fruit by 4.2%, cheese and soft cheese (cottage cheese) by 0.7%, sunflower oil by
0.5%, butter by 0.1%. Prices for alcoholic beverages and tobacco products rose by 1.7%, including
tobacco products - by 2.9%, alcoholic beverages by 0.1%.
Prices (tariffs) for housing, water, electricity, gas, and other fuels increased by 3.3% due to
the rise in prices for maintenance of houses and adjoining territories by 71.2%. Services of
restaurants and hotels increased in price by 0,6%. Prices in the field of communication have risen
by 0.4%, mainly due to the rise of the Internet price by 1.4%. Rest and culture have risen in price
by 0,4%. Household items, household appliances and the current maintenance of housing,
education, various goods, and services have become more expensive by 0.1%. Prices for transport,
in general, remained at the level of the previous month. At the same time, clothes and footwear fell
by 1.3% (including footwear - by 2.7%, clothing - by 0.4%) and health care - by 0.3%.
According to the monitoring of the average consumer prices for goods (services) in July
2018, the average retail price for A-95 gasoline was 29.68 UAH per liter (average for Ukraine 29.26 UAH per liter) and it has increased compared to December 2017 by 4.5% (in Ukraine - by
4.0%). In July 2018, diesel fuel cost 27.66 UAH per liter (in Ukraine - 27.08 UAH per liter) and
compared with December 2017 it went up by 6.2% (in Ukraine - by 5.8%). The increase in fuel
prices during this period is caused by the increase in oil prices and currency fluctuations (excise
taxes on fuel are set in Euros).
The volume of services sold to consumers by service enterprises in the first quarter of 2018
amounted to UAH 815.2 million, which is 4.0% more than in the same period of 2017 (the first
quarter of 2017 - UAH 783.6 million).
According to data released by the Main Department of Statistics in Luhansk region, the
largest share in the volume of delivered services belonged to telecommunications (59.4%),
warehousing and auxiliary transport activities (6.5%), services of truck transport and transportation
of goods (5.2%), leasing and exploitation of own or leased real estate (3.4%), activities in the
spheres of architecture and engineering, provision of technical consulting services (3.1%). The
volume of services sold to the population amounted to 474.9 million UAH, which is 10.4% more
than this indicator in 2017. The share of such services amounted to 58.3% of the total volume of
sold services.2
The increase in the total volume of sold services at market prices in the first quarter of 2018
was affected by the increase in the cost of services, the growth of the minimum wage and the
prices for resources (materials) and utilities.
The main reasons for the rise in prices of goods are: reduction of supply of certain types
of goods due to adverse weather conditions in the first half of the year; the unstable situation
1

Офіційний сайт Державної служби статистики України (2018). Регіональна статистика
<http://www.ukrstat.gov.ua> (2018, вересень, 26).
2
Офіційний сайт Луганської обласної державної адміністрації (2018). Інформаційно-аналітична довідка
щодо основних тенденцій економічного розвитку регіону <http://loga.gov.ua/oda/press/news/economy/
informaciyno_analitichna_dovidka_shchodo_osnovnih_tendenciy_ekonomichnogo_3> (2018, вересень, 27).
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in animal husbandry, the growth of world prices and external demand for domestic foods
(in particular, meat and dairy groups); the reduce of local production of meat in the domestic
market and increase in the volume of export of the product; the rise of prices for fuels and
lubricants with a corresponding increase in logistics costs; currency fluctuations of the hryvnia
exchange rate, which lead to a change in the price of imported products.
In order to attract additional food resources to the consumer market of the region, its more
full and varied repletion and satisfaction of consumers’ needs with agricultural food and products
of its processing, fairs with the participation of direct local producers are held. Thus, from the
beginning of this year, 525 food fairs were held in the districts and cities of the region, in which
1.9 thousand tons of local agricultural products were sold to the amount of 43.8 million UAH.
Thus, undertaken situation analysis of the development of the Luhansk region’s economics
during hostilities in eastern Ukraine suggests the existence of an ambiguous economic situation,
which is observed in general in the East of Ukraine, demonstrates the presence of both positive and
negative trends in the development of the economy. These processes are certainly influenced by
hostilities, as well as other exogenous and endogenous factors.
References:
1. Official web-site of Luhansk Oblast State Administration (2018). Informatsiyno-analitychna dovidka
shchodo osnovnykh tendentsiy ekonomichnoho rozvytku rehionu [Information and analytical information
on the main trends of the economic development of the region]. <http://loga.gov.ua/oda/press/news/
economy/informaciyno_analitichna_dovidka_shchodo_osnovnih_tendenciy_ekonomichnogo_3>
(2018, September, 27). [in Ukrainian].
2. Official web-site of the State Statistics Service of Ukraine (2018). Regional`na statystyka [Regional
statistics]. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2018, September, 26). [in Ukrainian].
3. Zablodska, I.V., Popova, I.A., Rogozyan, U.S., Vasylchuk, N.O., Perepelyukova, O.V. (2015).
Integraciya ukrayinskogo suspilstva v konteksti vyklykiv ta zagroz podij na Donbasi [Integration
of Ukrainian society in the context of the challenges and threats of events in the Donbass]. Visnyk
Shidnoukrayinskogo nacionalnogo universytetu imeni Volodymyra Dalya [Bulletin of the Volodymyr
Dahl East-Ukrainian National University], 6 (223), 42-85. [in Ukrainian].
4. Kulyczkyj, S. (2015). Vtraty ekonomichnogo potencialu Donbasu: ocinky ta shlyahy vidnovlennya [Losses
of Donbass Economic Potential: Estimates and Ways of Recovery.]. Ukrayina: podiyi, fakty, komentari
[Ukraine: Events, Facts, Comments], 22, 39–60. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr22.pdf.>
(2018, September, 27). [in Ukrainian].

55

ISSN 2533‐4794 EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Inna Riepina, ScD in Economics
Nataliia Chukhraieva, PhD in Economics
State Higher Educational Institution «Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman», Ukraine

M&A STRATEGIES AS A TOOL OF FORMING
THE VALUE OF THE COMPANY
The article considers the processes of mergers and acquisitions from the position of strategic
management. The logic of the distribution of markets for various types of economic activity is
investigated. A classification of mergers and acquisitions strategies based on three criteria is
proposed: stabilization, expanding and capitalization of business. M & A strategies are aimed at
reducing the potential negative effects of sectoral risks and uncertainties by more efficiently
utilizing the potential of enterprises, obtaining a synergistic effect, increasing market presence,
capitalization, and investment attractiveness of business. The spheres of use of particular M & A
strategies are defined and examples of their application by companies are given. It is proved that
the choice of M & A strategy depends both on the structure of the market, and
on the investment objectives and intentions of the participants in corporate governance.
Keywords: M&A, value, M&A strategies, corporate management, M&A market.

Introduction. Numerous tasks of the modern economy have led to the complication
of management problems related to the need to transform companies for achieving success
in competition and increase the efficiency and capitalization of the business1. In this context,
the M & A strategy is an effective corporate tool in forming the value of the company, increasing
its financial performance and expanding its business. Given the high relevance of research
in the field of mergers and acquisitions, as well as the adaptation of the existing experience of such
transformational reforms in the Ukrainian economy, we consider it necessary to begin discussing
the specifics of the formation and use of mergers and acquisitions strategies. In addition,
comprehensive studies of mergers and acquisitions should contribute to raising of native
enterprises corporate management level, increasing the cost and investment attractiveness
of companies.
Analysis of recent research and publications. Some separate theoretical aspects
of mergers and acquisitions were explored by D. Bayur, M. Bishop, T. Gordeeva, F. Kruger,
S. Mears, V. Marchenko, P. Steiner, G. Filyuk, P. Churilo, and others. The issues of business
restructuring through mergers and acquisitions are considered in the works of M. Bradley, E. Kim,
M. Jensen, G. Donaldson, R. Roll, E. Berkovic, N. Varya, R. Morque, A. Schleifer and many
others. However, the methodology of strategic management of mergers and acquisitions processes
requires further comprehensive research.
The aim of the article. The purpose of the article is to identify and substantiate
the variational strategies of mergers and acquisitions of companies, the use of which contributes to
the formation of their value and subsequent effective implementation, taking into account
the specific nature of economic activity.

1

Ансофф, И. (1999). Новая корпоративная стратегия: Теория и практика менеджмента. СПб.: Питер Ком,
416.
Портер, М. (2005). Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Москва: Альпина
Бизнес Букс, 454.
Томпсон, А.А., Стрикленд, А.Дж. (1998). Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации
стратегии: Учебник для вузов. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 576.
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Research results and discussion. One of the most popular and widespread ways to develop
an enterprise and expand its activities, especially large business, as well as an effective tool
of crisis management1 and a source of additional opportunities in the formation of companies’
value, is merger and acquisition2.
Foreign experience of corporate management of modern integrated companies is certainly
informative and useful for Ukrainian companies that are formed and actually carry out economic
activities in the existing market, and under favorable conditions it is quite possible to apply
in practice of the national and any other economy of the world.
According to experts, for today the Ukrainian market of mergers and acquisitions is not
capable of reproducing the integration of companies at the level of Western or American
counterparts. Domestic enterprises in 1998 announced their intention to unite, but it is projected
that this will not be a merger, but an acquisition by foreign companies.
In this regard, it is important for corporate sector entities to have an idea and be informed
about alternative options for integration, to identify the main objectives that parties are pursuing in
the conclusion of a merger or acquisition transaction, to evaluate the effectiveness of transactions
and possible consequences. In case of inevitable absorption of the company by another firm,
timely adoption of appropriate measures will allow achieving mutually beneficial conditions from
takeover. There are a lot of cases of unsuccessful "capture" by the absorbing company, but when
applying a competent approach in solving this problem, which is present in the arsenal
of experienced managers and owners of the developing business, included in the company’s
strategic plans, will allow both firms to obtain a synergistic effect, ensuring a significant growth
in the shareholder value of the new association..
The brightest representatives who made a significant contribution to the development
of the M & A market are companyes of the United States. According to the Bloomberg financial
news agency, from 2015 to 2017, the volume of transactions on the US M & A market is more
than 50% of the global volume3. Since the purpose of this study is to identify and substantiate the
variational strategies of M & A companies, the application of which will contribute to the
formation of the value of the company and its subsequent effective implementation, the study
of the American M & A market will be interesting and informative considering their industry
affiliation.
The logic of the distribution of markets for various types of economic activity was
performed as follows:
−cyclical consumer market - activities of enterprises related to the production of goods and
services of industrial use (oil and gas industry, construction, real estate, transport, infrastructure,
raw materials, materials, innovations, technologies, agriculture, energy, metallurgy, mining, etc.);
−non-cyclical consumer market - the activities of companies are carried out in the field of
consumer goods (food and light industry, utilities, pharmacology, medicine, etc.);
−financial market (banking and insurance);
−communication market (telecommunications, mass media);
−diversified market (other industries) (Fig. 1).
1

Попов, Р.А. (2005). Антикризисное управление: учебник. Москва: Высшая школа, 429.
Кіндзерський, Ю.В. (2007). Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурноінноваційних трансформацій. Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 257-258, 408.
Динз, Г., Крюгер, Ф., Зайзель, С. (2004). К победе через слияние. Как обратить консолидацию себе на пользу.
Москва: Альпина Бизнес Букс, 256.
Гохан, Патрик А. (2010). Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. Москва: Альпина Паблишерс,
741.
3
Bloomberg (2018). Bloomberg Global MA Legal Rankings.
<https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/Bloomberg-Preliminary-Global-MA-Legal-Ranking-Q12018.pdf> (2018, September, 12).
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Fig.1. Number of M & A transactions in the USA by type
of economic activity in 2015-20171
Changes in the political situation in the United States led to an increase in economic
uncertainty. Traditionally, there is a marked correlation between increased political uncertainty
and a decline in demand for M & A transactions that was tracked in 2016. However, as experience
shows, with a decrease in the level of such uncertainty, M & A markets have a quick recovery. In
general, in 2017, the activity of American companies on the M & A market is still in demand for
assets that provide and support sustainable development in areas such as consumer non-cyclical
market, financial, telecommunications and media, energy.
A slightly different situation is observed in the Ukrainian M&A market (Fig. 2).
As we see from Fig. 2, the most demanded in terms of concluding agreements in Ukraine is
the consumer cyclical market, namely: agriculture (in 2015 - 12%, 2016 - 9.1%, 2017 - 19.4%),
real estate and construction (8%, 10.9%, 14.9% respectively), metallurgy and mining (6%, 3.6%,
7.5% respectively), innovations and technologies (6%, 1.8%, 6 % respectively). The financial
sector for the period under study occupies the second position on the attractiveness of transactions,
but with a declining trend.
After the global economic crisis, the US and the Ukrainian, although with a significant lag,
the M & A markets began to grow. Analyzing the activities of world companies2, in order to
identify alternative strategies for shaping the value of business when choosing one or another
direction of integration, we consider it expedient to group them according to the following
classification criteria that determine the nature of integration (see Fig. 3).
1

Bloomberg (2015). Global M&A market review. Legal rankings. <https://data.bloomberglp.com/professional/sites/4/
Bloomberg-Global-MA-Legal-League-Rankings-2015.pdf > (2018, September, 10).
In Venture Media Group (2017). Global M&A activity declines year-on-year in 2017.
<https://inventure.com.ua/analytics/investments/obzor-globalnogo-rynka-manda-2017> (2018, September, 10).
Bloomberg (2018). Bloomberg Global MA Legal Rankings. <https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/
Bloomberg-Preliminary-Global-MA-Legal-Ranking-Q1-2018.pdf > (2018, September, 13).
2
Goedhart, M., Koller, T., Wessels, D. (2017). The six types of successesful acquisitions. McKinsey&Company.
<https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-six-types-ofsuccessful-acquisitions> (2018, September, 08).
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Ukrainian M&A: Industry Breakdown
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The vector of the first classification feature is the business stabilization as one of the areas
of value formation, namely: destabilization of competitors’ actions aimed at monopolization of the
market; reduction of possible negative consequences of the occurrence of sectoral risks and
uncertainty; additional loading of the equipment, which increases the profitability of the company
as a whole; the purchase of technologies or products from related industries, giving impetus to
an underdeveloped but promising market.
The first classification group is headed by the strategy of «competitive equilibrium»,
connected with the alignment of forces in the present market, that is, the establishment of equal
competitive opportunities. At one time, the goal of uniting Volvo with Renault and MackTruck
was to compete against such key players in the market for the production of diesel engines like
Caterpillar, DaimlerChrysler and Volvo. As a result, the global balance of production in the field
of diesel technology was maintained.
An example of consolidation of assets, according to the so-called "puzzle" principle, can be
the integration of BP & Petrobras companies. Through this strategic alliance, Petrobras and BP
have committed themselves to investigate potential joint business transactions in areas of mutual
interest in upstream, downstream, trade and alternative carbon initiatives, both inside and outside
Brazil. It is expected that the alliance will include the transfer of technology, as well as joint
training and research. Strategic partnerships have the potential to benefit from sharing risks,
increasing opportunities for investment in the industry chain, technological exchange and
strengthening corporate governance.
The smoothing of economic cycles and the distribution of risks within the framework of the
«hedging» strategy, as a rule, use very large investment holding companies. For example, the
American industrial group «UTC» in different years of its existence acquired various
manufacturing companies that operate in various, though in some sense related industries, where
different economic cycles take place, for example. periods of decline and recovery historically
occur at different times. This makes it possible to provide a generally stable profitability of the
concern, without sharp leaps, falls and ups in different years. The holding of Warren Buffett
«Berkshire Nathaway», which manages a large number of subsidiaries in industries such
as insurance, rail, clothing, confectionery, jewelry, uses this principle of doing business.
The second classification group is aimed at obtaining a synergistic effect and characterized
by the company’s desire to increase the share of the existing market with M & A, which leads to
the achievement of such significant advantages as: increasing production capacity; expansion
of sales markets; geographical presence in new territories; entry into the business of a competitor;
acquisition of assets (separate units) put into operation.
Consider the first strategy, which represents the second classification group – «expansion».
The merger of Mercedes-Benz and Chrysler with the formation of the concern «DaimlerChrysler»
was beneficial for both companies. The Germans, with the help of Chrysler dealerships, gained
access to a huge, relatively new for them and unreached at that time market - American. In turn,
the Americans gained access to the elegant engineering ideas of the Germans. After all, Mercedes
has always been famous for its excellent quality and technological sophistication of its cars.
Another example is the merger of the two largest mobile phone manufacturers - Japanese «Sony»
and Swedish «Ericsson», which was carried out to improve the marketing image of the product of
both companies. «Ericsson» is a manufacturer of reliable and high-quality equipment, and «Sony»
has an attractive consumer design and, combining these characteristics of two different brands,
the new joint company has gained a significant advantage in the consumer mobile phone market.
As part of the «horizontal» integration, the financial group JPMorgan was acquired by Bear
Stearns for only $ 236 million and WaMu (Washington Mutual) for $ 1.9 billion. The result of the
bargain was a policy of encouraging lending and reducing the requirements for borrowers, which
eventually led to the mortgage crisis in the US, as well as the bankruptcy of many large
companies. The result of the integration of confectionery enterprises, due to technological and
60

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 4 Issue 5 2018

market similarities, formed the Ukrainian confectionery corporation Roshen, which achieved
economies of scale. Also, «horizontal» integration was the result of an agreement between Lindt &
Sprungli. The geographical concentration of producers helps to reduce costs. Players
of the M & A market who use this type of strategy need to monitor trends in strengthening or
weakening the geographical concentration.
A bright representative of the «vertical» integration - is the Ukrainian holding Myronivsky
Hliboprodukt (MHP), which specializes in the cultivation and production of chicken. All
production processes are merged into one company and are executed in a consistent manner. This
provides the holding with full control over quality and cost. Since the volatility of prices affects
the raw materials in the agro-industrial complex, the key to the segment is the possibility of
expansion of business, including through consolidation, in the form of growth in sales volumes
and new markets. By the way, the agricultural sector has had a key impact on the recovery of the
economy over the last year and has won more than the weakening of the hryvnia. Also,
the «vertical» strategy has been used by many international companies to make such deals as:
British Petroleum & TNK, Apple & Beats lectronics, Amazon Web Services, Tesla & SolarCity,
Uber & Otto, etc.
For the activities of Virgin, Ukrainian PJSC Chumak and many others, integration with the
creation of umbrella brands is characteristic. The world-famous American billionaire Richard
Branson is actively exploiting this principle. The trade group he created under the Virgin brand
includes: an insurance company, a tourism business, music and CD production, publishing
business, beverage production and food products. Regarding the Ukrainian food producer PJSC
«Chumak», a wide range of its products, namely ketchups, sauces, mayonnaise, juices, canned
vegetables, pasta and fried seeds, is also presented under the eponymous brand.
The third group of strategies focuses on business corporatization and is considered by the
management of the company in terms of investment attractiveness. Attracting portfolio investors
to enter the stock markets is aimed at: increasing capitalization; publicity and «transparency» of
activity; liquidity of securities; inclusion in the listing; profitability of securities for market and
dividend strategy; international business protection.
The strategy of «price optimization», which is part of a group focused on the synergy effect
within the industry, is represented by the association of Walt Disney Company & 21st Century
Fox, due to the desire of Disney to take advantage of the media market. To accomplish this goal,
an operation worth $ 71.3 billion was carried out, which would significantly change Disney’s
entertainment landscape. An example of the competition for a diesel engine market was the merger
of Volvo, Renault and MackTruck. The main purpose of the association was to increase
production volumes, which enabled the economies of scale to be realized and, thus, to keep
the profitability of the group of companies at the same level.
Using a «combination» strategy to create product diversification is useful when an enterprise
tries to produce «satellites», similar homogeneous products, mutually which complementary each
other, but produced in completely different industries. For example, motorcycles and leather
jackets for them, motor boats and trailers for their transportation. Additional satellite products also
include various small products, for example: food, beverages, souvenirs sold under the same brand
as the main product, which can be a car, a boat, furniture, etc. An example of production
of «satellites» is Harley Davidson. Producing prestigious luxury motorcycles, this company has
many more contracts for the supply of by-products for other companies, which make beer, chips,
clothes, accessories for bikers, and other attributes of the «free lifestyle». By the same principle,
companies operate, but each in its field, - HNA GROUP CO. LTD & Hilton Worldwide, Boeing,
Hathaway, Procter & Gamble and many others.
The strategy of «intellectualization» is typical for the merger of «Antonov» and the Swiss
company «AIR-ION Technologies SA», within the framework of which was signed
a memorandum on the establishment of partnership in the development, testing, certification and
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manufacture of hybrid and electric unmanned aerial vehicles (UAVs). To the cluster formed by
«AIR-ION Technologies SA», designed to provide high innovative and technological level
of production, Ukraine is also included. Such an international system of partnership for the state
enterprise «Antonov» will expand the application of the results of its own R & D, and in the
future, it is planned to establish a serial production line for these aircrafts at the company’s
production facilities. The goal of uniting in a giant with a capitalization of $ 130 billion to save on
common costs was the integration of Dow Chemical and DuPont. However, after two years
required for the merger, the scientific and agricultural companies plan to again be divided into
three parts in the relevant sectors: agriculture, materials science and technology.
One of the biggest recent acquisitions related to the «reengineering» strategy aimed
at increasing «efficiency», but which is considered dangerous and threatening the destruction of
the entire business, is the acquisition of Jet.com by the Walmart retail network. In 2016,
the retailer paid $ 3 billion for the leader of the American e-commerce market. Thus, by improving
its technological capabilities, Walmart has made the service more personalized for buyers, which
has distinguished it among its competitors. Indeed, the shares of the company began to grow
confidently. The trend continues to this day – since the beginning of 2017, the company’s
securities have added 29%. An example of a company that also used a strategy designed to
increase business efficiency is Intel, one of the largest manufacturers of microprocessors, which
until 2017 retained leadership in the volume of their production. Intel’s success was ensured by a
strategy based on the development of several parallel business processes - research, production and
collection of information from the market. To retain leadership in the volume of microchips, Intel
announced its intention to purchase Altera in an agreement for $ 16.7 billion, which allowed Intel
to expand the product line and include in the range unique products manufactured by Altera. And,
finally, a vivid example of how much the "reengineering" strategy is a dangerous path. Williams
was an absorbing company until 2015, and in June 2016, it became a target. Then Energy Transfer
Equity offered $ 53.1 billion from which Williams refused. The decline in oil quotations reflected
on their own business, and at the end of September the company had to make a deal that Energy
Transfer already estimated at $ 37.7 billion. A perfect example of a revaluation of own value. The
new company will become the largest infrastructure group in the energy sector. The agreement is
run by Goldman Sachs, UBS and City, which made in 2015 275 transactions for a total
of $ 811 billion.
Conclusions. The choice of strategy, as well as the forms and methods
of M & A transactions, depends both on the structure of the market, and on the investment
objectives and intentions of the participants themselves of such agreements. In order to ensure
economic potential from the conclusion of M & A transactions, it is necessary to take into account
changes in the competitive environment, technologies, to predict with reasonable probability
the consequences of the reaction of competitors, as well as to conduct a detailed analysis
of existing and potential problematic aspects of such acquisition.
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that allow the analysis of the reproductive processes, such as: wear and restoration
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of intellectual capital, but also its constituent parts: capital of relations, as well as human,
technological and organizational capital were based on the cost model by M. Balister and the
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Постановка проблеми. Однією з проблем, яку науковці намагаються вирішити
протягом останніх десятиріч є розробка методичного забезпечення здійснення оцінки
нематеріальних складових капіталу підприємства, які прийнято називати інтелектуальним
капіталом підприємства (далі – ІКП)1. Під ІКП пропонується розуміти сукупність
економічних відносин між підприємцями, персоналом і суб’єктами зовнішнього
середовища щодо формування, споживання та відтворення знань. Всі елементи ІКП можна
розділити на чотири групи: людський капітал, капітал відносин, інтелектуальнотехнологічний капітал та організаційний (структурний) капітал. Людський капітал полягає
в інтелектуальних можливостях персоналу підприємства забезпечувати досягнення цілей
підприємства. Капітал відносин представляє собою сукупність відносин із найближчим
зовнішнім оточенням підприємства, які дозволяють досягати цілей підприємства.
Інтелектуально-технологічний капітал – це сукупність знань, яка призначена або полягає
у інженерних, програмних або дизайнерських розробках, які дають змогу досягати цілей
підприємства. Організаційний (структурний) капітал представляє собою сукупність
інституціаналізованих знань, характеристик системи організації діяльності та управління
підприємством і його репутацією, які дозволяють досягати цілей підприємства. Метою
здійснення оцінки складових ІКП є створення умов для управління елементами ІКП з метою
підвищення ефективності діяльності та ринкової вартості підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазначає К. Свейбі, моделі визначення
вартості ІК можна розділити за двома критеріями: за рівнем агрегації – ІКП або окремі
складові ІКП; грошові й негрошові моделі2. Також автором виділено: прямі методи
вимірювання ІК або Direct Intellectual Capital methods (DIC) – ті що дозволяють визначити
1

Літвінов, О.С. (2018). Межа постіндустріалізації економіки Науковий журнал Бізнес-інформ, 3, 482, 19.
Sveiby, K. (2001). Methods for measuring intangible assets. Sveiby.com <https://www.sveiby.com/files/pdf/
intangiblemethods.pdf> (2018, липень, 07).
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вартість окремих складових ІК; методики оцінки групи показників або Scorecard Methods
(SC) – завдяки яким можна оцінити негрошовими засобами обсяг окремих складових ІКП;
методи ринкової капіталізації або Market Capitalization Methods (MCM) – порівнюють
ринкову та балансову вартість підприємств, що дозволяє оцінити загальний обсяг ІКП
у грошовій формі; методи оцінки рентабельності активів або Return on Assets methods
(ROA) – які дозволяють оцінити загальну вартість ІКП, як різницю між ефективністю
діяльності підприємства та в середньому по ринку (країні). Всі вартісні методи оцінки ІКП
можна розділити на витратні – ті що базуються на врахуванні витрат на створення; дохідні –
ті що використовують обсяг очікуваних вигід від використання; ринкові – ті що базуються
на інформації про співвідношення попиту та пропозиції.
Однією з перших спроб здійснення вартісної оцінки ІКП була спроба Б. Стюарта
розрахувати показник економічна додана вартість або EVA (Economic Value AddedТМ), який
представляє собою грошову оцінку чистого результату всієї управлінської діяльності і
розраховується відніманням від чистої виручки поточних витрат, податків та врахування
середньозваженої вартості капіталу (рівень рентабельності капіталу при інвестиціях
у альтернативні проекти, в першу чергу фінансових інвестицій)1. Однак виникає питання,
якщо економічна додана вартість представляє собою вартість ІКП, то чому цей показник
розраховується лише за один рік. Адже фактично EVA можна представити не як вартість
капіталу, а як прибуток (додану вартість) від використання капіталу, в тому числі ІКП.
Також викликає сумнів можливість існування від’ємного значення вартості ІКП, адже EVA
теоретично й практично може мати від’ємне значення. Крім того, EVA не дозволяє
проаналізувати окремі складові ІКП, а розглядає його як «чорну скриню» без будь-якої
конкретизації, що ускладнює процес управління ІКП.
Широкого розповсюдження набули ринкові методи оцінки вартості ІКП, які базуються
на твердженні Л. Едвінссона про те, що ринкова вартість підприємства складається
з вартості його матеріальних активів та вартості інтелектуального капіталу2. Одним з таких
узагальнюючих вартісних показників, є ринкова додана вартість або MVA (Market Value
AddedTM), який представляє собою різницю між вартістю, яку власники можуть отримати
від продажу компанії та загальним обсягом інвестицій, які вони зробили для її
функціонування:
𝑀𝑉𝐴

𝑀𝑉

𝐶,

(1)

де MVA – ринкова додана вартість; MV – ринкова вартість компанії; C – балансова
вартість компанії.
На думку Д. Волкова MVA тісно пов’язаний з EVA, оскільки є нічим іншим, як
дисконтованим обсягом EVA і показує створення цінності для власників у довготривалому
періоді3. Однак слід заперечити цьому висловленню Д. Волкова, оскільки відмінністю MVA
від EVA є те, що MVA не враховує середньозваженої вартості капіталу, при цьому можна
погодитись із автором в тому, що тільки накопичення, дисконтування EVA може дозволити
використовувати її, як оцінку вартості капіталу, в тому числі ІКП. При цьому, деякі автори
використовують для розрахунку MVA не ринкову вартість, а саме капіталізовану величину
EVA, що суттєво змінює сутність цього показника і віддаляє його від визначення саме
ринкового характеру доданої вартості. Таким чином, MVA значно більше ніж EVA відповідає
сутності ІКП, оскільки розраховує ту вартість, яку було створено завдяки використанню ІКП.
1

Stewart, B. (1991). The Quest for Value: A Guide for Senior Managers. New York: Harper Business.
Edvinsson, L., Malone, M.S. (1997), Intellectual Capital: Realizing your Company’s True Value by Finding
its Hidden Brainpower. New York: Harper Business.
3
Волков, Д.Л. (2005). Управление ценностью: показатели и модели оценки. Российский журнал
менеджмента, 3, 4, 70.
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Ідентично до MVA розраховується показник «Ціна до балансового капіталу» або
«Price to book value»1, «Ринок до балансового капіталу» від англ. «Market-to-Book Value»2
або здійснюється розрахунок методом ринкової капіталізації (від англ. Market Capitalization
Methods (MCM). Ці всі моделі відносяться до ринкового методу оцінки вартості і вже
напряму можуть вважатися засобом розрахунку обсягу капіталу знань або ІКП. Важливим
недоліком, який залишається при використанні для оцінки ІКП MVA, МСМ та інших
ринкових моделей, як зазначає П. Страссман, є вплив на рівень цих показників бурхливих
змін на фондовому ринку, що в оперативному періоді може не співпадати із реальною
ринковою вартістю як підприємства загалом, так і його ІК3. При цьому можна погодитись
із більшістю авторів, що за умов наявності відповідних даних саме ринковий метод
найбільше відповідає вимогам до здійснення грошової оцінки ІКП.
Також слід зазначити, що для оцінки ІКП, як різниці між його ринковою вартістю
(зазвичай сукупною вартістю його акцій або ринковою капіталізацією) та балансовою
вартістю власних активів слід додавати балансову вартість НМА підприємства. ІКП
включає в себе як ті елементи, що не можуть бути відображені у обліковій звітності, або
можуть та не відображені в балансі з різних причин, так і ті елементи ІП, які включено
у сукупні активи підприємства в якості НМА або гудвілу.
Схожим із MVA за показниками, що використовуються але не за економічним змістом
є q-коефіцієнт Тобіна. Лауреат Нобелевської премії 1994 року Дж. Тобін розробив qмодель4, яку ще називають «Tobin’s q»:

𝑞𝑇

,

(2)

де qT – q-коефіцієнт Тобіна; MV – ринкова вартість компанії; C – відновна (балансова)
вартість компанії.
Даний показник характеризує те, на скільки ефективно використовуються активи
підприємства, або як ринок оцінює ефективність їх використання. На практиці відновна
вартість активів підприємства, на жаль, розраховується як їх залишкова, балансова вартість.
Дж. Тобін передбачав, що у довготривалій перспективі значення q для окремих підприємств
буде наближатись до 1, змінюючи своє значення в залежності від кон’юнктури фондового
ринку. Q-коефіцієнт Тобіна широко використовується у фінансовому аналізі і характеризує
значення ІК в капіталі підприємства. Чим вищим є цей показник, тим більшим є вплив ІК
на результати діяльності підприємства та на його капіталізацію. Однак не можна
погодитись із вченими, які вважають, що q-коефіцієнт Тобіна можна безпосередньо
використовувати для оцінки обсягу ІКП, адже для цього більш коректним є застосування дії
віднімання, аніж ділення двох складових q-коефіцієнта Тобіна.
Із часом стало зрозумілим, що висновки щодо апріорного наближення Tobin’s q до 1
не відповідає реаліям, а точніше лише частково їм відповідає по окремим галузям і
підприємствам. Справа в тому, що значення Tobin’s q залежить від того, яке значення
мають нематеріальності в діяльності конкретної галузі та підприємства. Дж. Тобін у своїх
дослідженнях спирався на класичний промисловий капітал, тоді як зараз основою
1

Kannan, G., Aulbur, W.G. (2004). Intellectual capital: measurement effectiveness. Journal of intellectual capital, 5,
3, 405.
2
Sydler, R., Haefliger, S., Pruksa, R. (2013). Measuring intellectual capital with financial figures: Can we predict firm
profitability? European Management Journal <http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2013.01.008> (2018, липень, 07).
3
Strassmann, P.A. (1999, September, 01). Does Knowledge Capital Explain Market/Book Valuations? Knowledge
Management.
4
Tobin, J. (1969). A general equilibrium approach to monetary theory. Journal of money, credit and banking, 1 (1),
15-29.
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економіки стала сфера послуг та новий капітал-знань, або інтелектуальний капітал. Як
наслідок, значення Tobin’s q для сучасних підприємств-драйверів економіки може
перевищувати 10 і не мати тенденції до зниження.
Таким чином, Дж. Тобін у своїх розробках фактично встановив один з головних
інструментів обчислення кількісного рівня інтелектуального капіталу підприємства,
використавши з цією метою співставлення ринкової вартості компанії та її балансової
вартості. Наразі міжнародні й національні стандарти бухгалтерського обліку
використовують цю методику з метою відображення у балансі вартості гудвілу
підприємства за результатами його купівлі.
Ще однією моделлю для визначення рівня ІКП є коефіцієнт інтелектуальної доданої
вартості або Value Added Intellectual Coefficient (VAIC), що був розроблений А. Пулічем1:

𝑉𝐴𝐼𝐶

,

(3)

де VAIC – коефіцієнт інтелектуальної доданої вартості; VA – обсяг доданої вартості
підприємства; CE – вартість власного капіталу підприємства; HC – витрати підприємства на
персонал.
В коефіцієнті інтелектуальної доданої вартості перший показник відповідає
ефективності використання власного капіталу, другий – ефективності використання
людського капіталу, а третій – ефективність структурного капіталу. Викликає питання
зв’язок між ефективністю використання власного капіталу (перший член моделі) та
інтелектуальним капіталом. Третій член моделі фактично характеризує частку прибутку
у доданій вартості підприємства, що ставить під сумнів можливість його використання
з метою оцінки ІКП, що підтверджується критичними результатами досліджень й інших
авторів. До того ж, коефіцієнт інтелектуальної доданої вартості, як і будь-який інший
коефіцієнт, не дозволяє безпосередньо визначити вартість ІКП.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Таким чином, сучасна
наука розробила широкий спектр наукових підходів до кількісної оцінки ІКП. Однак досі
науковці не дійшли єдиної думки щодо вибору методики оцінки, що призводить до проблем
в процесі управління розширеним відтворенням ІКП.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є критичний розгляд сучасних моделей
вартісної оцінки ІКП та формування вимог щодо моделювання відтворення ІКП
із врахуванням процесу його морального зносу, розробка моделей оцінки ІКП.
Виклад основного матеріалу. Спроба врахування процесів зносу та відновлення при
динамічній оцінці вартості людського капіталу була зроблена М. Балістером та ін.2. Автори
виходили з того, що певна частка витрат на персонал у періоді t перетворюється у людський
капітал підприємства, який в свою чергу має властивість зношуватись щорічно на певну
частку від минулого рівня. Ще одним важливим висновком М. Балістера та ін. було
доведення на підставі аналізу практики багатьох підприємств впливу на зміну частки
капіталізованих витрат на оплату праці, рівня середньої оплати праці по підприємству.
У підприємств із більшою середньою заробітною платою є можливість залучення персоналу
із більшим обсягом власного інтелектуального капіталу, що призводить до зростання
людського капіталу таких підприємств у більших масштабах у порівнянні
із підприємствами із відносно низьким рівнем оплати праці.3.
1
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Однак результати отриманого рівняння автори використали для розрахунку прибутку
та ринкової капіталізації підприємства, а не для аналізу особливостей і умов відтворення
людського капіталу підприємства.
М. Балістер та ін. здійснили ринкову оцінку підприємств із використанням відомої
моделі Д. Ольсона, в якій ринкова вартість підприємства показана, як додаток балансової
вартості активів підприємства із дисконтованим обсягом наднормованих прибутків (різниці
між прибутковістю підприємств та вартістю капіталу)1. Оскільки модель Ольсона не
враховує ІКП, автори удосконалили її із додаванням до балансового капіталу вартості
людського капіталу, а також додаткового визначеного ними раніше «прибутку», як різниці
відновлення й зносу людського капіталу підприємства. Таким чином, автори спробували по
новому розглянути процес формування й відтворення людського капіталу, та розрахунку
ринкової вартості підприємства, але застосування цих результатів у поєднанні із іншими
науковими результатами лише ускладнило використання їх наробок з метою оцінки ІКП.
Ще одним недоліком досліджень М. Балістера та ін. було акцентування уваги саме
на людському капіталі підприємства. Вказані недоліки М. Балістер та ін. спробували
врахувати у роботі в співавторстві із М. Гарсіа-Аюзо, в якій було розглянуто вплив на ІКП
обсягу RsD. Автори знову ж акцентували увагу на важливості врахування процесів
відтворення ІКП, а саме формування, накопичення й зносу RsD на підприємстві.
За аналогією із витратами на оплату праці автори поставили за мету встановити частку
капіталізації RsD, а також рівень їх щорічного зносу. Відмінністю із минулою роботою
авторів було те, що результатом врахування динаміки витрат на RsD був розрахунок не
людського, а вже ІКП2:

𝐼

ά𝑋

1

δ 𝐼

,

(4)

де It,,It-1 – обсяг ІКП, які обумовлені здійсненням підприємством RsD у періодах t та t-1;
ά – постійна величина, частка витрат на RsD, які будуть здатні у майбутньому приносити
підприємству додаткові доходи; Xt – обсяг витрат на RsD у періоді t; δ – постійна величина,
відсоток щорічного зростання ІКП, які обумовлені здійсненням RsD3.
Тобто автори врахували важливість RsD , як фактору збільшення ІКП, однак у моделі
відтворення використали не показник зносу (втрати корисності) результатів RsD, а штучно
запропоновану константу δ, яка характеризує щорічне зростання RsD, хоча далі в своїй
роботі автори називають δ – рівнем амортизації, що значно більше відповідає його сутності.
Автори знову використали свої розробки для вдосконалення оцінки ринкової вартості
підприємства, за рахунок удосконалення моделі Д. Ольсона, а саме, врахування отриманого
додаткового обсягу ІКП, як додаткового прибутку та приросту капіталу і не здійснили
аналізу відтворення ІКП.
Врахування одного з головних недоліків моделей розроблених М. Балістером та ін.
було запропоновано Р. Зайдлером та ін. Автори справедливо вважали за необхідне
врахування впливу на вартість ІКП всіх складових інтелектуальних витрат: тих, що
формують людський капітал підприємства – витрати на оплату праці; тих, що формують
організаційний капітал – витрат на RsD; тих, що формують капітал відносин – рекламних
витрат та інших витрат на збут. Автори наслідували М. Балістеру та ін. у тому, що
1
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використовували модель відтворення ІКП, а саме враховували частку витрат на персонал,
RsD та рекламних витрат, що будуть включені до капіталу підприємства, а також частку
ІКП, який втрачає свою корисність під дією фактору зносу (хоча автори використали
показник – частка амортизації). Нововведенням Р. Зайдлера та ін. було використання
у моделі безризикового рівня доходності капіталовкладень, який автори запропонували
визначати, як середній рівень прибутковості шестимісячних облігацій казначейства США.
Цю константу автори використовували, як рівень щорічного зростання обсягу витрат
на формування ІКП. Таке припущення є не зовсім зрозумілим, оскільки обсяг щорічного
зростання інтелектуальних витрат у світі значно випереджає як прибутковість облігацій
казначейства США, так і більшість інших витрат підприємства. Більш коректним було б
використання розрахованої величини фактичного середньорічного зростання витрат
на формування ІКП1.
Таким чином, модель Р. Зайдлера та ін. розкриває процес відтворення ІКП за рахунок
поєднання процесів формування, накопичення та зносу його складових (людського,
структурного капіталів та капіталу відносин) і має вигляд формули 5, а із врахуванням її
рекурсивності – формули 6:
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де ICt, ICt-1 – вартість ІКП в році t та t-1; ά – частка капіталізованих витрат на формування
ІКП; Ht – витрати на формування людського капіталу в році t; St – витрати на формування
структурного капіталу в році t; Rt – витрати на формування капіталу відносин в році t;
δ – рівень амортизації ІКП2.
При цьому автори використали константу для визначення щорічного темпу приросту
загального обсягу витрат щодо формування ІКП, із використанням якої модель 6 набуває
наступного вигляду:
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де IEt – витрати на формування ІКП в році t; γ – константа, яка дорівнює щорічному темпу
приросту витрат на формування ІКП.
Таким чином, Р. Зайдлер та ін. досягли значних успіхів у методичному обґрунтуванні
та практичному визначенні рівня ІКП, а також динамічних параметрів його відтворення
1
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(рівня зносу та капіталізації витрат). Однак крім вищеназваних, в їх розробках є кілька
інших недоліків. Головним з них є об’єднання в процесі аналізу всіх витрат на формування
ІКП в один показник, відповідно й отримані результати, а саме, частка капіталізованих
витрат та рівень амортизації (зносу) ІКП, характеризували всі складові ІКП та витрат на їх
формування. Однак різні складові ІКП – людський, організаційний, інтелектуальнотехнологічний капітали та капітал відносин – та різні витрати на їх формування мають різні
характеристики процесу відтворення. Зокрема, різні витрати на формування ІКП суттєво
відрізняються між собою за питомою вагою капіталізації.
Також існує суттєва різниця між рівнем зносу окремих складових ІКП. Витрати на
відтворення капіталу відносин, а саме рекламні витрати, потребують значно більшої
частоти оновлення, а ніж витрати на формування організаційного й технологічного
капіталів підприємства, що обумовлюється значно більшою динамікою морального зносу
капіталу відносин у порівнянні із організаційним та технологічним капіталами, що повинно
бути відображено у коефіцієнті їх зносу. Існування таких недоліків у моделі Р. Зайдлера та
ін. зокрема доведено М. Балістером та ін., які розглядали окремо динаміку відтворення
людського капіталу (витрат на оплату праці) та структурного капіталу (витрати на RsD) і
отримали суттєво відмінні рівні показників. Автори довели, що тільки 16% від обсягу
витрат на персонал підприємства здатні приносити майбутні прибутки, при цьому щорічно
людський капітал втрачає 34% своєї вартості під дією фактору зносу1. При цьому рівень
капіталізації витрат RsD склав 76% при щорічному рівні зносу – 13,9%2. Тоді як М. Хірші та
Дж. Вейгандт показали, що втрата здатності приносити майбутні прибутки у рекламних
витрат доходить до 60% за рік3.
Таким чином, витрати на відтворення різних складових ІКП мають суттєві відмінності
щодо їх здатності приносити вигоди підприємству у майбутньому: від 16% у витрат на
оплату праці і до 76% у витрат на RsD, а відповідно до облікового стандарту SNA 2008 всі
100% витрат на RsD повинні обліковуватись як капітальні витрати4. Також значно
відрізняються складові ІКП за динамікою зносу: від 13,9% у витрат на RsD до 60%
у рекламних витрат. Тому перед їх об’єднанням, як це зробили Р. Зайдлер та ін., слід було б
врахувати питомі частки цих витрат, з метою визначення середнього рівня коефіцієнтів
капіталізації та зносу ІКП. Або слід було б в моделі окремо визначити рівні показників
капіталізації та показників зносу для кожної з складових ІКП.
Другим недоліком моделі Р. Зайдлера та ін. є вибір окремих показників динаміки.
Автори називають δ – рівнем амортизації ІКП, тоді як амортизація, як процес повернення
вартості, не має безпосереднього відношення до процесу відтворення ІКП, а є лише
спробою відображення зносу у бухгалтерському обліку. Більш коректним є використання
δ, в значенні рівня щорічного зносу ІКП або його складових, тобто тієї частки корисності
ІКП, яка втрачається за рік в результаті його морального зносу. Не зрозумілим є
використання у моделі в якості γ показника безризиковості, а саме прибутковості
шестимісячних облігацій казначейства США. Виходячи із економіко-математичної
сутності рівняння 8, під γ слід розуміти середньорічні темпи зростання витрат на
формування ІКП та його окремих складових. При цьому важливим, на нашу думку, є
використання в моделі середньорічних темпів зростання витрат по кожному виду ІКП та
1
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для кожного підприємства окремо. Оскільки у кожного підприємства своя динаміка цих
витрат та особливості відтворення ІКП.
Вибір конкретних показників для врахування витрат на формування ІКП також може
визивати питання. Найбільш точним буде розрахунок вартості ІКП із використанням
масиву даних щодо витрат на всі елементи ІКП за кожною з чотирьох його груп (людський
капітал, капітал відносин, інтелектуально-технологічний капітал, організаційний капітал) за
весь період існування підприємства (або хоча б за відносно великий період). Але ж такий
розрахунок буде можливим лише за умов наявності і можливості доступу до такої
інформації, що в умовах дослідження групи підприємств є майже не можливим. Тому
єдиною умовою є використання наукового методу абстрагування, та вибір групи
показників, які включають необхідні витрати на формування ІКП, і до яких є можливість
доступу. За таких умов слід зазначити, що науковці вимушені користуватись існуючою
звітністю підприємств, яка не дозволяє повністю розкрити сутність та обсяг ІКП. Тому
закордонні автори й використовують витрати на RsD та витрати на оплату праці, а в деяких
випадках й рекламні витрати, як ті, що частково здійснюються для відтворення ІКП.
Наприклад, Л. Накамура вважав, що вартість нематеріальностей підприємства можливо
визначити завдяки врахуванню витрат на RsD, на оплату праці творчим працівникам, а
також витрат, які пов’язані із купівлею програмного забезпечення та інших НМА,
збільшенням вартості бренду1.
У вітчизняній звітності підприємствами не ведеться облік головної складової витрат
(за обсягом та часткою капіталізації) на відтворення ІКП, а саме витрат на RsD. Тому
вітчизняні науковці вимушені користуватись показниками витрат на відтворення людського
капіталу – частина витрат на оплату праці персоналу, витрат на відтворення капіталу
відносин – частина витрат на збут, витрат на інтелектуально-технологічний капітал –
придбання об’єктів інтелектуальної власності, витрат на організаційний капітал – частина
адміністративних витрат підприємства.
Також покращити результати оцінки вартості ІКП можливо було б за допомогою
врахування певних галузевих та внутрішньо фірмових особливостей. Наприклад, рівень
середнього зносу ІКП в різних галузях значно відрізняється, оскільки існує велика різниця в
інтенсивності RsD та іншої інтелектуальної діяльності у різних сферах економічної
діяльності. Ще одним прикладом врахування особливостей процесу відтворення на різних
підприємствах є використання при розрахунку вартості ІКП тези про вплив на формування
людського капіталу підприємства не тільки обсягу витрат на оплату праці, а й середнього
рівня оплати праці в розрахунку на одного працівника. Недоліком запропонованої М.
Балістером, Р. Зайдлером та ін. методики було відсутність врахування зміни вартості
грошей у часі. Це набуває особливої важливості в разі аналізу динаміка як самого ІКП, так і
процесу його відтворення. Також при оцінці відтворення ІКП слід було б врахувати
можливість придбання окремих елементів ІКП у зовнішньому середовищі підприємства
оскільки це є ще одним засобом зростання ІКП поряд із капіталізованими витратами на
оплату праці та RsD.
В результаті критичного розгляду існуючих витратних моделей оцінки ІКП було
запропоновано авторську модель для оцінки окремих видів ІКП – людського,
технологічного, організаційного капіталу та капіталу відносин:

𝐼𝐶

ά

В

і

Кн

φ .

(11)

1

Nakamura, L.I. (2001, October, 01-15). What is the U.S. gross investment in intangibles? (At least) one trillion
dollars a year! Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper.
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де ICtij – грошова оцінка j-го виду ІК і-го підприємства у періоді t; άj – частка
капіталізованих витрат на відтворення j-го виду ІК; Кн – коефіцієнт нарощення вартості
грошей у періоді t; φі – мультиплікатор відтворення j-го виду ІК і-го підприємства;

Btіj – обсяг витрат на відтворення j-го виду ІК і-го підприємства у році t; γі – коефіцієнт
оновлення j-го виду ІК і-го підприємства; δi – коефіцієнт вибуття j-го виду ІК.
При оцінці вартості людського капіталу підприємства в модель 11 додається ще один
фактор, а саме коефіцієнт відношення середньорічних витрат на оплату праці
на підприємстві до середньогалузевого рівня цього ж показника. В разі, якщо підприємство
має відносно не довгу історію існування та, відповідно, відтворення свого ІК,
мультиплікатор капіталізації поточних витрат слід розраховувати за формулою 12, що
математично зменшить обсяг ІКП.
Останнім недоліком моделей ІКП М. Балістера, Р. Зайдлера та ін. є те, що автори
взяли до уваги лише витратні показники. Тобто оцінка ІКП базувалась на традиційному
методі витратного обліку активів підприємства з одним суттєвим нововведенням, яке
полягало у віднесені частини витрат, які традиційно вважаються поточними (витрати на
оплату праці, рекламні витрати та в деякій мірі витрати на RsD) до складу капітальних
витрат, оскільки було теоретично й практично доведено їх здатність приносити економічну
вигоду протягом майбутніх періодів.
Наслідком таких недоліків витратних методів є невідповідність балансової вартості
капіталу його реальній вартості, в першу чергу це стосується нематеріальних складових
капіталу підприємства. У провідних економіках світу цій проблемі почали приділяти увагу
вже протягом кількох десятиріч, що призвело до суттєвого підвищення адекватності оцінки
ІКП в балансах підприємств. Однак й досі реальна вартість підприємств розвинутих країн
світу значно відрізняється від їх балансової вартості, що можна довести із використанням
доходних й ринкових методів оцінки капіталу.
Як було відмічено у авторських дослідженнях сутності відтворення ІКП, в процесі
об’єднання людського капіталу із іншими складовим ІКП відбувається одночасно процесу
споживання й самозростання ІКП123. Споживання ІКП обумовлюється зменшенням його
корисності в результаті морального старіння. Тоді як самозростання ІКП полягає в тому, що
в процесі споживання старих формуються нові знання, які втілюються у різні форми нових
інтелектуальних продуктів та у нові об’єкти ІКП. Таким чином, головним недоліком
існуючих моделей динамічної оцінки відтворення ІКП є неможливість їх застосування для
комплексного аналізу відтворення, а саме, аналізу динаміки вартості ІКП, його зносу,
формування та самозростання.
Серед сучасних доходних методів оцінки вартості ІКП слід виокремити моделі, які
базуються на врахуванні надлишкової дохідності, як характеристики результату
використання ІКП та моделі дисконтування грошового потоку, зокрема модель Д. Ольсона4.
1

Літвінов, О.С. (2016). Стадії відтворення гудвіла підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та
управління, 4, 159-162.
2
Літвінов, О.С. (2016). Відтворення інтелектуального капіталу підприємства. Проблеми та перспективи
розвитку підприємництва, 3 (14) , 1, 45-49.
3
Літвінов, О.С. (2015). Ефективність відтворення нематеріальних ресурсів підприємства. Актуальні проблеми
економіки, 6 (168), 39-47.
4
Ohlson, J.A. (1995). Earnings, Book Values, and Dividends in Security Valuations. Contemporary Accounting
Research, 11, 661-687.
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Моделі надлишкової доходності базуються на дисконтуванні майбутньої надприбутковості
фірми. При цьому рівень майбутньої прибутковості розраховується із використанням
емпіричних даних за минулі періоди. Для дисконтування отриманих надлишкових доходів
використовується рівень безризикової прибутковості.
Було запропоновано розраховувати суму всіх очікуваних наднормованих прибутків
підприємства за умовою що їх обсяг буде дорівнювати розрахованому рівню
𝐴𝐸
із врахуванням приведення до єдиної вартості за допомогою коефіцієнту
дисконтування:

𝐼𝐶

∑∞ 𝐴𝐸

𝐴𝐸
𝐼𝐶
𝐼𝐶

1

⋯

𝐴𝐸
𝐴𝐸

∞

,

,
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де 𝐼𝐶 – грошова оцінка ІК і-го підприємства у періоді t доходним методом;
𝐸
– очікуваний обсяг прибутку і-го підприємства у періоді t+1; 𝑟𝑡 – вартість капіталу
(розмір безризикової прибутковості власного капіталу); 𝜔 – мультиплікатор капіталізації
очікуваних наднормованих прибутків у році t.
Мультиплікатор капіталізації очікуваних наднормованих прибутків є функцією від
вартості капіталу, тобто від рівня відсотку безризикової прибутковості. Західні вчені частіш
за все використовують в якості вартості капіталу розмір відсотку за облігаціями
держказначейства США. У вітчизняних умовах, при використанні національної валюти,
в якості вартості капіталу частіш за все використовують відсоток за депозитами. Чим
більшою є вартість капіталу (розмір безризикової прибутковості капіталу), тим меншим є
мультиплікатор капіталізації наднормованого прибутку.
Висновки і пропозиції. На основі здійснення критичного аналізу існуючих моделей
оцінки ІКП та виділення їх недоліків, було запропоновано моделі оцінки вартості ІКП.
Витратна модель дозволяє здійснювати оцінку як окремих складових, так і всього ІКП,
базуючись на відкритих статистичних даних про обсяги витрат підприємства, враховує
зміну вартості грошей у часі, рівень зносу та відтворення ІКП. Доходна модель базується
на капіталізації очікуваного наднормованого прибутку підприємства із використанням
мультиплікатора капіталізації.
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MECHANISM OF PROVISION OF ECONOMIC SAFETY
OF THE ENTERPRISE
Nowadays there are many risks and threats that the enterprise encounters in its activities, most
of which are not new by their content, but the forms of their occurrence may change.
The practice of economic activity and scientists have already proposed concrete methods and
mechanisms for solving such problems. Management of economic safety of an enterprise
requires the reduction of these methods and mechanisms into a single system, which will be
based on general principles and criteria for assessing the economic status of the business entity.
These principles and criteria would allow early identification and elimination of risks and threats,
as well as make strategic decisions, ensuring sustainability and enterprise development.
Keywords: economic security, economic mechanism, mechanism of reservation, mechanism
of protection, mechanism of regulation, mechanism of compensation, mechanism of ensuring
economic security.

Постановка проблеми. Економічна безпека функціонування підприємства залежить
від здатності своєчасно і в достатньому обсязі задовольняти економічні потреби і вимоги
груп інтересів, причому «...приватні інтереси можуть бути виправдані лише тоді, коли вони
одночасно служать також інтересам держави»1.
З іншого боку, економічна безпека підприємства відображає потенційні можливості
виробництва продукції, що користується попитом і надання послуг на основі
збалансованого і найкращого використання всіх видів ресурсів у невизначеному
середовищі. Сума результатів діяльності підприємств є основою підйому економічного,
матеріального і культурного рівня життя суспільства.
Метою статті є проведення аналітичного огляду існуючих методів та механізмів
вирішення проблем, що впливають на економічну безпеку підприємства та виникають
у процесі діяльності підприємства. Здійснення аналізу та створення єдиного механізму
забезпечення економічної безпеки підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на те, що багатьма вченими
запропоновано конкретні методи та механізми забезпечення економічної безпеки
підприємства, проблема створення механізму забезпечення економічної безпеки
підприємства в Україні все ще знаходиться на стадії свого становлення та, як правило,
обмежується окремими вузькоспеціалізованими галузями. Разом з тим, вже третє десятиліття
в Україні відбуваються активні ринкові трансформації, а ефективний механізм управління
ризиками та загрозами на більшості вітчизняних підприємств так і не було сформовано.
Виклад основного матеріалу. Термін «механізм» походить від грецького «Mechane»,
що означає «знаряддя», «машина»2. В даний час існує безліч думок щодо сутності та
1

Воронкова, А.Е., Пономарьов, В.П., Дібніс, Г.І. (2000). Підтримка конкурентоспроможного потенціалу
підприємства. Київ: Техніка, 152.
2
Гапоненко, В.Ф., Беспалько, А.Л., Власков, А.С. (2007). Экономическая безопасность предприятий. Подходы
и принципы. Москва: Ось-89, 154-168.
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можливості використання категорії «механізм» в економіці. У системі господарювання під
механізмом розуміють сукупність таких елементів, як організаційна форма і структура
управління, методи і важелі впливу, що забезпечують ефективну реалізацію властивих
цілей і найбільш повне задоволення суспільних, колективних та індивідуальних інтересів1.
Існує два погляди на сутність механізму: вузький та широкий. Вузький підхід трактує
механізм як виключно надбудовне явище - як сукупність засобів, що застосовуються
суспільством (з урахуванням обставин місця і часу - державою) в регулюванні економічних
процесів. Представники широкого підходу вважають, що характеристика механізму
неможлива, якщо не брати до уваги дії внутрішніх законів, що регулюють економічні
процеси. Таким чином, в цьому розумінні господарський механізм зливається за своїм
змістом з економікою2.
Згідно Ю. М. Осипова, господарський механізм - це система господарювання
суб’єктів з притаманними їм механізмами господарювання і властивими всій системі
суспільними господарськими інститутами, що регулюють діяльність господарюючих
суб’єктів3.
З даного визначення випливає, що головними компонентами господарського
механізму є господарюючі суб’єкти (люди та інститути). Для них характерна поведінкова
форма існування, обумовлена інтересами, вибором, мінливістю, поведінковим характером
відрізняється функціонування всього господарського механізму. Формулюючи такий
висновок, на нашу думку, Ю. М. Осипов надає поняттю «господарський механізм» значну
суб’єктивність і залежність об’єктивної категорії «господарський механізм» від конкретних
суб’єктів їх діяльності.
На думку Б. А. Райзберг, господарський механізм - сукупність організаційних
структур і конкретних форм і методів управління, а також правових норм, за допомогою
яких реалізуються діючі в конкретних умовах економічні закони, процес виробництва 4.
Незважаючи на досить узагальнене трактування, дане визначення дозволяє його адаптувати
в залежності від цілей і конкретних умов господарювання.
В економіці має місце спір про можливість застосування поняття «механізм», так як
він розуміє жорсткі, спочатку обумовлені межі, складові елементи, важелі приведення
в дію, в той же час як сучасні умови висувають вимоги органічності до всіх систем, в тому
числі і виробничих.
На наш погляд, використання категорії «механізм »щодо підприємства цілком
доречно, однак не можна уявляти механізм як сукупність елементів, що мають єдину мету,
що призведе до ототожнення його з системою.
Гнучкість і адаптивність механізму обумовлюється урахуванням всіх можливих
зовнішніх і внутрішніх чинників його формування. Узагальнюючи приведення тлумачення,
при реалізації механізму господарювання можна виділити ряд процесів, серед яких
формування виробничих зв’язків і відносин, тобто побудова організаційної структури,
розробка та вибір методів і важелів управління, що дозволяють ефективно реалізувати
виробничі цілі та інтереси і потреби індивіда, колективу, суспільства в цілому.
Досліджуючи природу організаційного механізму і економічного механізму
управління підприємством, не можна не враховувати їх тісний взаємозв’язок, який виникає
тому, що ці механізми реалізуються в рамках єдиної системи управління, а отже, вони
1

Омелянович, Л.О., Долматова, Г.Є. (2005). Економічна безпека торговельного підприємства, Донецьк:
ДонДУЕТ, 195.
2
Колесніченко, Є.А. (2012). До питання про критерії економічної безпеки підприємства: методичні аспекти
розробки. Соціально-економічні явища і процеси, 12, 126.
3
Осипов, Ю.М. (1994). Основы теории хозяйственного механизма. Москва: МГУ, 61.
4
Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева, Е.Б. (2011). Современный экономический словарь. Москва:
ИНФРА-М, 376.
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формуються під впливом одних і тих же факторів, їх створення обмежене одним ресурсним
потенціалом, вони функціонують в одних і тих же умовах господарювання.
Часто економічний механізм ототожнюють з системою економічних стимулів і
методів управління, спрямованих на забезпечення високопродуктивної праці робітників,
спеціалістів та інших працівників, що не можна назвати вичерпним визначенням. В той же
час під економічним механізмом розуміється «інтегрована багаторівнева система форм і
методів господарювання».
Отже, під механізмом забезпечення економічної безпеки функціонування підприємства
ми розуміємо цілісну систему, що складається з окремих, відносно самостійних, але
одночасно і взаємопов’язаних продуктивних структурних елементів. До основних елементів
механізму відносяться: форма організації виробництва, економічні або господарські зв’язки,
система стимулів, управління, планування, фінансування, стягнення податків, ціноутворення.
Найважливішими елементами господарського механізму є господарюючі суб’єкти і
відносини, в які вони вступають з приводу організації виробництва і господарських зв’язків.
Форми господарських зв’язків різноманітні, вони можуть бути безпосередніми і
опосередкованими, прямими і непрямими, виробничими і невиробничими, юридично
оформленими і не оформленими.
Господарські зв’язки існують як всередині форми організації виробництва, так і поза
нею. Вони відрізняються також за місцем їх утворення: у виробництві, при обміні, розподілі
або споживанні. Усередині конкретної форми організації виробництва господарські зв’язки
між його учасниками реалізуються, як правило, в порядку обміну діяльністю, а між
господарськими суб’єктами - як обмін товарами і послугами1.
Механізм забезпечення економічної безпеки функціонування підприємства
покликаний забезпечувати створення умов, що мотивують ефективну діяльність всіх
елементів підприємства, високий ступінь узгодженості громадських і особистих потреб та
інтересів. Механізм повинен сприяти забезпеченню економічної безпеки на вході та виході
з системи, створити надійні умови функціонування керуючої та керованої систем2.
Механізм економічної безпеки функціонування підприємства являє собою сукупність:
філософії економічної безпеки підприємства, функцій, що реалізують процес управління
економічною безпекою, ресурсного забезпечення механізму, цільової спрямованості, яка
містить основні організаційні форми та економічні інструменти, необхідні для забезпечення
економічного безпеки функціонування підприємства. Перераховані вище складові
утворюють структуру механізму забезпечення економічної безпеки функціонування
підприємства (Рис. 1).
Теоретико-філософська складова є фундаментом формування механізму. Філософія
економічної безпеки - система переконань в загальній системі підприємства, що містить
образ мислення і зобов’язання кожного працівника виконувати свої посадові функції
відповідно до вимог безпеки. Філософія повинна бути викладена, узгоджена, затверджена і
доведена до кожного працівника.
Цільова складова, що розкриває утримання механізму по окремих елементах
підприємства - це сукупність взаємопов’язаних організаційних форм і економічних методів
та інструментів, що дозволяють підприємству безперервно функціонувати в умовах
динамічності середовища, досягаючи і зберігаючи заплановані параметри і результати
шляхом реалізації процедур забезпечення безпеки, регульованих зовнішніми та
внутрішніми нормами і правилами.
1

Васильців, Т.Г. (2008). Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення.
Львів: НІСД, 384.
2
Меркулова, Е.Ю. (2011). Формування індивідуальної фінансової нормативної моделі управління економічної
надійністю виробничих систем. Соціально-економічні явища і процеси, 12 (034), 181-187.
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Рис. 1. Механізм забезпечення економічної безпеки
Наслідки економічного механізму спрямовані на забезпечення безпеки
функціонування підприємства на вході, забезпечення безпеки керуючої підсистеми,
забезпечення безпеки керованої підсистеми, а також забезпечення безпеки підприємства
на виході.
Складова шуканого механізму включає в себе: науково-методичне, інформаційне,
організаційно-правове, матеріальних-технічне, кадрове та фінансове забезпечення.
Найбільш істотним елементом механізму є адміністративно-економічні інструменти, які
власне і приводять механізм забезпечення економічної безпеки підприємства в дію.
До адміністративних інструментів державного і регіонального рівня можна віднести
законодавче регулювання, ліцензування, квотування, нормування, лімітування,
інспектування.
До економічних інструментів державного і регіонального рівня прямого впливу слід
віднести: державне замовлення, дотації, цільове фінансування, а до інструментів непрямої
дії – податкові ставки, пільги, відстрочення платежів; кредитно-грошові (облікова ставка,
норми обов’язкового резервування, лізинг, кредитні пільги, операції державних установ
на ринку цінних паперів); валютні (обмінний курс); митні збори, державні мита, пільги;
інвестиції (амортизація, прибуток, державні гарантії інвестора)
На рівні господарюючого суб’єкта слід виділити наступні адміністративно-економічні
інструменти: діагностика, контроль, планування, нормування, стягнення, матеріальне
стимулювання та інші. Однією з форм такого управління є організація системи діагностики,
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яка включає в себе встановлення цілей підприємства, поточний збір та обробку інформації
для прийняття управлінських рішень, здійснення функцій контролю відхилень фактичних
показників від планових, а також підготовку рекомендацій для прийняття управлінських
рішень.
Діагностика є інструментом саморегулювання підприємства, що забезпечує зворотний
зв’язок в середині самого управління. Координуючи, інтегруючи і направляючи діяльність
всієї системи управління підприємства на досягнення поставлених цілей, діагностика
виконує функцію інструменту «управління підприємством» і є синтезом планування,
управлінського обліку, контролю, організації інформаційних потоків та багато чого іншого1.
До адміністративних інструментів відносяться різні постанови та норми, проте
в умовах ринкової економіки їх слід застосовувати з великою обережністю.
Критеріями визначення меж державного втручання в виробничі системи можуть
служити: ефективність функціонування, забезпечення впливу на перебіг економічних
процесів, ефективність бюджетної політики. Державне врегулювання має прагнути
до об’єктивної оцінки сумісності з ринком і конкуренцією і знаходити шляхи досягнення
ефективної взаємодії. Тому, на нашу думку, найбільшого поширення повинні отримати такі
фінансові інструменти, як субсидії та пільгове оподаткування. Слід мати на увазі, що
в великих розмірах фінансова допомога може надавати надзвичайно сильну дію
на виробничу систему.
Функціональні порушення в процесі прийняття рішень усуваються системою, що
складається з чотирьох типів механізмів: резервування, регулювання, компенсації та
захисту.
Якщо девіація нормального рівня економічної безпеки перевищена - це означає, що
в дію вступають механізми резервування, для керуючої системи це означає необхідність
коригування встановлених норм і можливість здійснення інвестиційних проектів, так як для
цього в діяльності підприємства утворилися надлишкові резерви, що не використовуються.
Якщо при появі зовнішнього або внутрішнього впливу вступає в дію механізм захисту, який
«забирає» ті резерви, що не перевищують порогових значень і вважаються для системи
незначними, то це означає, що фактичний стан підприємства знаходиться на рівні
нормальної економічної безпеки. Механізм захисту зазвичай не вимагає значного
ресурсного забезпечення, але покликаний економити ресурси системи.
Якщо граничне значення перевищено, то вступає в дію регуляторний механізм механізм управлінського регулювання, що вимагає залучення до процесу регулювання
додаткових виробничих ресурсів. Регуляторний механізм залишається дійсним, поки
не перевищено межу нарощування або зниження інтенсивності функціональних зв’язків.
В даному випадку фактичний стан підприємства відноситься до низького рівня економічної
безпеки, що для керуючої підсистеми означає необхідність проведення напрямків
вдосконалення підприємства шляхом реформування і залучення додаткового вільних
джерел коштів для повернення підприємства в нормальний стан2.
Механізм компенсації використовується в тому випадку, якщо існуюча структура
не справляються з зовнішніми або внутрішніми загрозами і з’являється необхідність
змінювати структуру за рахунок внутрішніх або зовнішніх (залучених) ресурсів і
нестандартних рішень. Ці рішення є проявом підприємництва, яка може бути використана
в даному випадку як ресурс для перетворення менш безпечної діяльності підприємства
в більш надійну. Як правило, такі підприємства потребують реорганізації. Ситуаційне
1

Омелянович, Л.О., Долматова, Г.Є. (2005). Економічна безпека торговельного підприємства, Донецьк:
ДонДУЕТ, 195.
2
Меркулова, Е.Ю. (2011). Формування індивідуальної фінансової нормативної моделі управління економічної
надійністю виробничих систем. Соціально-економічні явища і процеси, 12 (034), 181-187.
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управління можливо в рамках механізму регуляції, коли кожному з цих станів відповідає
певна дія, яка повертає фінансово-господарську діяльність підприємства в нормальний
стан В рамках механізму компенсації можливе використання підприємництва як ресурсу
на благо виробництва з метою створення нових ефективних поєднань ресурсів,
спрямованих на задоволення раніше незадоволених потреб, які породили проблему.
Необхідно ширше і активніше застосовувати міри інформаційного та
консультаційного характеру. Зокрема, через засоби масової інформації в окремих випадках
необхідно активізувати громадську думку, а також прагнути до взаємопов’язаності цілей і
засобів їх досягнення у вигляді господарсько-політичних механізмів. Якісно новим видом
фінансового посередництва, що знижує ступінь ризику і невизначеності, є інформаційне
забезпечення клієнтів, в першу чергу, інвесторів, яке ґрунтується на системі
консультативних та маркетингових послуг, надавати пріоритет інвесторам, а також
на участь у процесі управління активами або в створенні системи колективного
інвестування1.
Економічна безпека підприємства неможлива без розширеного відтворення усіх сторін
основного капіталу. цей процес повинен знайти своє відображення в неухильному
підвищенні технічної, енергетичної та інформаційної озброєності виробництва,
устаткування всіх галузей господарського комплексу сучасною технікою і, в кінцевому
підсумку, служити стійкою основою інтенсивного типу розширеного відтворення.
Слід підкреслити, що розширене відтворення основного капіталу та його пропорції
мають тривалий вплив на всі сторони функціонування підприємства, так як є фундаментом
його перспективного розвитку. Основною умовою розширеного відтворення основного
капіталу є великі капітальні вкладення, що здійснюються поряд з процесом покращення
використання обладнання. Важливим кількісним показником, який характеризує наявність
розширеного виробництва основного капіталу, служить значна величина капітальних
вкладень у порівнянні з сумами амортизаційних відрахувань, так як амортизаційні
відрахування дозволяють проводити лише просте відтворення.
Основною характеристикою механізму, що визначає напрями вдосконалення
підприємства є створення сприятливого середовища для розвитку підприємств, яке
забезпечується стабільним державним законодавством, діагностикою основних
економічних показників. При цьому всі форми власності мають рівні права на існування, а
пріоритетною є та, яка сприяє підвищенню ефективності виробництва і рівня життя
населення та розвиток виробництва.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, механізм
підвищення економічної безпеки підприємства допускає досягнення ефективних параметрів
функціонування, збереження виробничого і кадрового потенціалу, створення підприємства,
що поєднує підприємницьку діяльність з державним регулюванням, формування передумов
і умов для надійного їх функціонування.
Подання механізму підвищення економічної безпеки підприємства, що формується на
основі наукових підходів і принципів з використанням фундаментальних і прикладних
теорій, в широкому і вузькому сенсі констатує множини його елементів, що доводить
складність процесу забезпечення безпеки. При цьому необхідний вибір конкретних
інструментів механізму в залежності від умов функціонування підприємства, стадії
розвитку його фінансово-господарської діяльності, і, як наслідок, від справжнього рівня
економічної безпеки підприємства.

1

Судоплатов, А.П.: ред. (2001). Безопасность предпринимательской деятельности. Практическое пособие.
Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 54-58.
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