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WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL
ECONOMIC RELATIONS
Олена Попко, к. е. н.
Національний університет водного господарства та
природокористування, Україна

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Olena Popko, PhD in Economics
National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

GLOBALIZATION: STAGES OF DEVELOPMENT AND TRENDS
Transformation of the world’s space into a single zone, where the factors of production are
freely moving, requires from the bodies of this system a correct understanding of the essence of
the process of globalization and its main characteristics. It will enable the optimal formation of
the priorities of economic development. The attention is focused on the positive and negative
aspects of globalization based on statements by leading economists. As a result of the study the
main forces of influence on the development of the global business environment were
identified. They are the growth of well‐being and interest in the economy knowledge, steady
macroeconomic uncertainty, the return of geopolitics, the strengthening of nationalism and
protectionism. Possible schemes for further development of the global paradigm are described.
Key words: globalization, globalization processes, global business environment, macroeconomic
uncertainty.
Постановка проблеми. Розвиток міжнародної економічної взаємодії відбувався протягом
століть. Проте остання хвиля глобалізації, яка визначається як транскордонне переміщення товарів,
послуг, фінансових і трудових ресурсів, розпочалась після закінчення «холодної війни» на початку
1990-х років, поширюючись на все більшу кількість країн та встановлюючи якісно нові економічні
зв’язки. Трансформація світового простору в єдину зону, де вільно просуваються фактори
виробництва, вимагає від суб’єктів даної системи правильного розуміння сутності процесу
глобалізації та основних його характеристик, що уможливлюватиме оптимальне формування
пріоритетів економічного розвитку.
Теоретичні та прикладні аспекти проблем глобалізації, дослідження економічної сутності й
перспектив її розвитку знайшли своє відображення в наукових працях провідних вітчизняних і
зарубіжних учених, серед яких: С.Айтов, О.Білорус, В.Власов, Д.Вільямсон, А.Гальчинський,
Н.Гражевська, Д.Гелбрейт, Б.Губський, В.Іноземцев, М.Делягін, Н.Карасьова, М.Кастельс,
В.Клочко, Ю.Кирилов, Е.Кочетов, І.Кириленко, П.Лаудисіна, Д.Лук’яненко, Е.Макгрю, Ю.Макогон,
О.Могильний, А.Неклесса, В.Новицький, І.Осадча, Ю.Пархомов, М.Портер, А.Поччаї, Е.Петерсон,
Р.Робертсон, В.Сіденко, С.Сіденко, С.Соколенко, Дж.Сорос, А.Уткін, А.Філіпенко, Т.Фрідман,
А.Чухно, Ю.Ясковец та ін.
Завданням даного дослідження є визначення сутності глобалізації, виявлення впливу
глобалізаційних процесів на розвиток національних економік і ринків, ідентифікація основних сил
впливу на подальший розвиток світових процесів глобалізації та можливих сценаріїв розвитку
глобальної парадигми.
Виклад основного матеріалу. Термін «глобалізація» в сучасній економічній літературі є
однією з найбільш часто вживаних категорій та використовується для ідентифікації закономірностей
світового економічного розвитку. Термін «глобалізація» походить від французького «global», тобто
планетарний, всеосяжний та означає всеохоплюючий процес трансформації світового
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співтовариства у відкриту цілісну систему інформаційно-технологічних, фінансово-економічних,
суспільно-політичних, соціально-культурних взаємозв’язків і взаємозалежностей1.
Глобалізація охоплює всі сфери суспільного життя, включаючи економіку, політику,
соціальну сферу, культуру, екологію, безпеку, впливає на виробництво товарів і послуг,
використання робочої сили, інвестиції та технології2.
Власне глобальна економіка розглядається як історичний соціально-економічний процес,
змістом якого є зростаючий взаємозв’язок і взаємозалежність національних економік, злиття
національних ринків у єдиний світовий простір3.
Американський фахівець з питань глобалізації Т. Фрідман в своїх працях зазначає
«Глобалізація – це інтеграція ринків, націй-держав і технологій, що дозволяє індивідуумам,
корпораціям, націям–державам досягати будь-якої точки світу швидше, глибше і дешевше, ніж
раніше. Глобалізація має свій власний набір економічних правил, які базуються на відкритті,
дерегуляції і приватизації національних економік з метою зміцнення її конкурентоспроможності та
збільшення привабливості для іноземного капіталу»4.
На думку одного з провідних соціологів сучасності, професора соціології Каліфорнійського
університету, який спеціалізується в галузі інформаційного суспільства М. Кастельс
«Глобалізація…постійний процес розвитку капіталістичного способу виробництва, який, долаючи
межі часу й простору, наприкінці ХХ століття перетворює світову економіку в глобальну, з новою
інфраструктурою, створюваною інформаційними й комунікаційними технологіями»5.
Вітчизняні науковці розглядають глобалізацію з точки зору комплексного підходу. Так,
у науковій праці провідного вітчизняного економіста П.Саблука «Глобалізація і продовольство»
зазначено «…на зламі XX–XXI століть світове співтовариство переходить до нової ери глобалізації
розвитку», а … «світовий досвід другої половини XX століття показує, що ніякі специфічні умови,
особливості національного розвитку, кризові стани і внутрішні трансформації не можуть ані
відмінити, ані відкласти певною мірою об’єктивних законів глобалізації розвитку»6.
У монографії Ю.Яковца «Глобалізація і взаємозв’язок цивілізацій» відзначається, що
«інтеграційні процеси в світовій економіці досягнули такого рівня і тісноти зв’язку між
національними економіками, що правильно говорити про глобальну економіку як пріоритетний
феномен, який має свої власні закономірності, тенденції, механізми функціонування і розвитку»7.
Науковці І. Бочан та І. Михасюк зміст глобалізації трактують наступним чином:
«глобалізація – тенденція до відходу від окремих національних економічних одиниць у напрямі
створення єдиного великого глобального ринку; історичний соціальний процес, змістом якого є
зростаючий взаємозв’язок і взаємозалежність національних економік, політичних та соціальнокультурних систем, а також взаємодія суб’єктів світосистемних відносин різних рівнів щодо
регулювання їх діяльності в різних сферах на єдиному світовому просторі»8.
На думку науковців П. Єщенко та Ю. Палкіна нині відбувається заміна індустріального
способу виробництва постіндустріальним.
Відбувається перенесення високих технологій зі сфери матеріального виробництва до сфери
інформації, культури, освіти, охорони здоров’я, розвивається сервісна сфера, а також зростає
демократизація суспільства та соціальна захищеність населення»9.
Разом з тим, дослідники з питань глобалізації відзначають не лише позитивні, а й негативні
сторони процесу глобалізації. Остання часто зустрічає опір з боку національних економік через
1

Базилевич, В.Д., Базилевич, К.С. (2008). Ринкова економіка: основні поняття і категорії: навчальний
посібник. Київ: Знання, 2008.
2
Кирилов, Ю. (2016). Вплив процесів глобалізації на розвиток національних економік. Ефективна економіка, 12.
3
Бочан, І.О. (2007). Глобальна економіка. Київ: Знання.
4
Friedman, J. (1989). Oligopoly Theory.Cambridge.
5
Кастельс, М. (2011). Інформаційні технологіі, глобалізація та соціальний розвиток. Афоніна, Е.А.,
Бондаренка, В.Д., Мартинова, А. Ю. (ред.) Соціальна глобалістика: навч. посіб. Київ: Освіта України.
6
Саблук, П.Т., Білоус, О.Г., Власов, В.І. (2008). Глобалізація і продовольство: монографія. Київ: УААН, Нац.
наук. Центр «Ін-т аграр. Економіки».
7
Яковец, Ю.В. (2003). Глобализация и взаимодействие цивилизаций. Москва: ЗАО «Изд-во «Экономика».
8
Бочан, І.О. (2007). Глобальна економіка. Київ: Знання.
9
Єщенко, П.С., Палкін, Ю.І. (2005). Сучасна економіка: [навч. посіб.]. Київ: Вища шк.
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нерівномірність розподілу переваг, які у більшості випадків розподіляються на користь більш
економічно розвинених країн. У науковій праці «Глобальні форми економічного розвитку: історія і
сучасність»1 професор А.С. Філіпенко відзначає суперечливий діалектичний характер проявів
глобалізації, зокрема зближення, співробітництва в умовах глобалізації, який полягає у дедалі
більшій інтернаціоналізації світового господарства, відкритості національних економік, поглибленні
міжнародного поділу та кооперації праці, з одного боку, та у прагненні до економічної незалежності
і зміцнення національних господарств – з іншого.
Відомий дослідник у галузі глобалістики, геополітики та геоекономіки, член-кореспондент
НАН України О. Білорус визначає глобалізацію як завершену економічну мегасистему світового
масштабу, основу якої складають нова система і структура продуктивних сил, нова висока
глобальна комунікаційна технологія, глобальні валютно-фінансова система і власність
транснаціональнальних корпорацій (ТНК), специфічні економічні відносини і глобальна організація
виробництва й праці2. У своїх наукових працях О.Білорус використовує поняття «закону
глобалізації» як одного з головних економічних законів світового розвитку, який передбачає, що
країни, котрі не забезпечили власних технологічних проривів глобального характеру, заснованих
на глобальних
замовленнях
та
глобальному
попиті,
втрачатимуть
власну
світову
конкурентоспроможність та незалежність, і не будуть рівноправними учасниками світового ринку.
О.Білорус акцентує увагу на необхідності пошуку місця України в глобальному світовому
економічному просторі, пропонуючи систему принципів національної ідеї, концепцію та систему
національних інтересів, засновані на засадах справедливості держави та добробуту суспільства3.
Разом з тим, на думку автора, нинішній постіндустріальний етап глобалізації та глобальної
інтеграції соціально-економічного розвитку світу позначений низкою нових закономірностей, що
набувають характеру об’єктивно чинних законів. Зокрема початок XXI століття вирізнявся суттєвим
посиленням дії глобальних чинників розвитку, наростанням впливу силових аспектів глобалізації,
поглиблення суперечностей і конфліктів інтересів4. З огляду на це, О. Г. Білорус пропонує
розглядати глобалізацію з двох точок зору: 1) як природне об’єктивне явище; 2) як силовий
насильницький процес, що здійснюється в інтересах «глобалізаторів».
На думку автора, глобалізація і панування глобальних корпорацій призводять до незворотної
деформації двох основних механізмів ринку, включаючи зміну характеру основного двигуна
прогресу капіталістичної економіки – ринкової конкуренції в сторону глобальної монополізації
економіки, що, своєю чергою, позбавляє шансів на змагальність не тільки окремих
товаровиробників, а й цілі країни. З іншого боку, глобалізація остаточно вбиває вільний ринок,
оскільки вихід на нього нових неглобальних країн вкрай ускладнений або закритий. Відбувається
трансформація таких регулюючих інститутів, як попит і пропозиція, оскільки глобальні монополії
штучно формують «глобальний попит» і «глобальну пропозицію»5.
О.М. Могильний у своїй науковій праці «Державне регулювання аграрного виробництва
в період трансформації економіки» вказує на сучасні погляди західних дослідників, які застерігають
людство стосовно того, що глобалізація все більше розмиває національні кордони і робить
структурно неможливим для окремих націй підтримувати незалежні або навіть автономні
економіки, форми правління і соціальні структури. Часто громадські рухи виступають проти
глобальних порядків, які запроваджуються Світовим банком (СБ), Міжнародним валютним фондом
(МВФ), Світовою організацією торгівлі (СОТ), іншими фінансовими, економічними й торговими
інститутами. Паралельно триває пошук альтернативних концепцій розвитку людства в XXI столітті6.
Академік НАН України Ю. М. Пахомов вважає, що наслідки глобалізації реалізуються
переважно через перетікання доходів між країнами на основі нееквівалентного обміну, який
1

Філіпенко, А.С. (2000). Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність. Київ: «Знання».
Білорус, О.Г. (2001). Глобалізація і національна стратегія України. Київ: ВО «Батьківщина».
3
Білорус, О.Г. (2001). Глобалізація і безпека розвитку: монографія. Київ: КНЕУ.
4
Білорус, О.Г. (2015). Глобальна неоконвергенція транзитивних, трансформаційних і авангардних соціальноекономічних систем. Економічна теорія, 3, 56-64.
5
Білорус, О.Г. (2001). Стратегічні імперативи розвитку України в умовах глобалізації. Економічний Часопис,
XXI, 10, 3-8.
6
Могильний, О.М. (2002). Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки.
Київ, 2002.
2
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глобалізація в багато разів посилює1. На думку автора, країна, маючи високі темпи економічного
зростання, в процесі глобалізації може виснажуватися, втрачати доходи і навіть відставати від
економік з більш низькими темпами зростання. До країн-донорів, які своїми вартісними потоками
живлять економіки технологічно успішних країн, Ю.М.Пахомов відносить й Україну.
У своїх наукових працях В. П. Клочко негативні наслідки глобалізації розглядає як
«…результат сучасного бурхливого розвитку і непідготовленості суспільства до його регулювання.
Викликана ринковими силами сама по собі вона не забезпечує ні справедливості, ні соціального
прогресу, ні усування нерівності і потребує великої відповідальності як від національних урядів, так
і від міжнародних інститутів по відверненню негативних наслідків»2.
Фахівці та дослідники глобалізації не виробили єдиного підходу до розгляду в ретроспективі
виникнення, етапів становлення та чинників розвитку, наслідків і проявів глобалізацій них процесів
у світовому економічному просторі, що обумовлено багатогранністю та складністю вищеозначеного
процесу3.
Узагальнення переваг та негативних сторін глобалізації представлено на рис.1.

Переваги глобалізації
1. Поглиблення спеціалізації й
міжнародного поділу праці
2. Економія на масштабах
виробництва
3. Міжнародна торгівля на
взаємовигідній основі
4. Посилення конкуренції
5. Зростання продуктивності праці в
результаті раціоналізації
виробництва на глобальному рівні,
поширення передових технологій

Негативні сторони глобалізації
1. Переваги глобалізації
розподіляються нерівномірно

2. Процеси глобалізації зменшують
економічний суверенітет країни

3. Швидке поширення економічних
збоїв і фінансових криз з одних
регіонів світу в інші

6. Можливість мобілізації значних
обсягів фінансових ресурсів
7. Основа для вирішення загальних
проблем людства
8. Доступність інноваційних засобів
спрощення бізнесу та
підприємництва, швидкість
інформаційних потоків

4. Безробіття

5. Збільшення нелегальної міграції

Рис.1. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток
національних економік
1

Пархомов, Ю.М. (1997). Національна економіка в глобальному конкурентному середовищі. Київ: Україна.
Яковец, Ю.В. (2003). Глобализация и взаимодействие цивилизаций. Москва: ЗАО «Изд-во «Экономика».
3
Кирилов, Ю. (2016). Вплив процесів глобалізації на розвиток національних економік. Ефективна економіка,
12.
2
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Історично теоретико-фундаментальне вивчення глобалізації почалось з шістдесятих років
ХХ століття в результаті виникнення нагальної потреби ідентифікації та регулювання міжнародних
економічних відносин і становлення світового господарства. Умовний поділ часових періодів
формування економічної глобалізації представлено в наукових працях С.Айтова1: 1-ший період –
середина 60-тих-70-тих років XX століття; 2-гий період – середина 70-тих-середина 90-тих років
ХХ століття; 3-тій період – середина 90-тих років ХХ століття – початок XXI століття.
На думку автора, сутність першого періоду полягає у виникненні та становленні уяви щодо
загальних глобальних проблем – продовольчої, екологічної, нестачі мінеральних ресурсів та ін. На
даному етапі визначалися межі демографічного та економічного розвитку, у т.ч. на основі
математичних моделей.
Другий період формування економічної глобалізації характеризується зародженням
неолібералізму, що зумовило стрімкий розвиток вільного глобального ринку й обмеження
національного впливу. Найбільш поширеним аргументом цієї течіє є твердження, що проблеми
національних ринків зумовлено недоліками господарської діяльності держави і, щоб їх усунути,
необхідно відмовитись від державного втручання, що дискредитувало себе, та повернутися
до вільного ринку і вільної конкуренції. Одночасно в цей період часу зароджувалася й ідея
антиглобалізму, зорієнтотована на заперечення ідей глобалізації. Розвал Радянського Союзу дав
поштовх для розвитку антиглобалістичного напрямку і, відповідно, краху уявлень про переваги
об’єднань різних територій, держав і народів до єдиної політичної, економічної та соціальної
системи2.
Масштабне сприйняття глобалізаційних процесів світовою спільнотою розпочалось
з середини 90-х років і до початку XX століття, що було, перш за все, зумовлено усвідомленням
національними урядами та суспільством нагальної потреби участі в глобальній економічній,
політичній, соціальній світовій взаємодії3. В рамках третього етапу провідні науковці визначили
глобалістику як науку з вивчення закономірностей глобалізації.
Останню хвилю глобалізації, починаючи з 1989 року, західні експерти П.А.Лаудісін та
Е.Р.Петерсон Ради з глобальної ділової політики (GBPC, Global Bisiness Policy Concil) умовно
поділяють на певні часові періоди: 1) Глобалізація 1,0 (1989-2000 рр.); 2) Глобалізація 2,0 (20012008 рр.); 3) уповільнення процесів глобалізації (2009-2016 рр.)4.
На думку авторів, у міру того, як країни колишнього Радянського Союзу та Китай
лібералізували свою економіку й інтегрувалися в глобальну економічну систему, очолювану США,
відбувався стрімкий розвиток міжнародної економіки. Як зазначається в Звіті GBPC, «стрімкий
розвиток глобалізація 1990-х і 2000-х років було зумовлено двома ключовими драйверами. Першим
стала відносна геополітична стабільність, іншим – безпрецедентне економічне зростання на ринках,
що розвиваються, перш за все Китаю та Індії»5.
Дещо несуттєве уповільнення розвитку глобалізації спостерігалось після серії скоординованих
терористичних атак на території США 11 вересня 2001 року. Однак протягом подальших семи
років глобалізаційні процеси відносно швидко відновились завдяки міжнародній інтеграції економік
країн БРІКС та інших невеликих країн, що розвиваються.
Період часу, з 2001 до 2008 року, характеризується стрімким зростанням транскордонних
переміщень товарів, послуг, капіталу і мігрантів. Провідні західні аналітики відзначають, що «пік
1

Айтов, С.Ш. (2004). Формирование экономических концепций о глобализации: к постановке проблемы.
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 4,
243-246.
2
Карасьова, Н.А. (2015). Глобалізація світового господарства та її сучасні характеристики. Інноваційна
економіка, 1, 28-32.
3
Айтов, С.Ш. (2004). Формирование экономических концепций о глобализации: к постановке проблемы.
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна, 4,
243-246.
4
Карасьова, Н.А. (2015). Глобалізація світового господарства та її сучасні характеристики, Інноваційна
економіка, 1, 28-32.
5
Global Business Policy Council (GBPC) / Research Report. From Globalization to Islandization (2016).
Сайт Global Bisiness Policy Concil. <https://www.atkearney.com/web/global-business-policy-council/article?/
a/from-globalization-to-islandization> (2019, січень, 09).
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глобалізації» було досягнуто в 2007 році. Так, в 2007-2008 роках світові торговельні потоки сягнули
рекордного рівня – 64,3 відсотка світового валового внутрішнього продукту (ВВП), а приплив
потоків прямих іноземних інвестицій досяг рекордного значення – понад 2,2 трильйонів доларів.
Глобальні потоки портфельних інвестицій також перевищили свій історичний середній рівень,
склавши майже 2 відсотки світового ВВП в 2005 і 2006 роках.
Світова фінансова криза і рецесія 2008-2009 років виявилися більш руйнівними для глобальної
інтеграції, аніж будь-які попередні виклики, завдавши шкоди не лише глобальній економіці, а й
міжнародним економічним зв’язкам. Як наслідок, основні економічні показники глобалізації за цей
період знизилися – як в абсолютному вираженні, так і в частці світового ВВП. Слід відзначити, що
глобальна фінансова криза менше торкнулася ринків, що розвиваються, аніж розвинені ринки,
оскільки вони зберегли позитивні темпи зростання ВВП на рівні 3 відсотків в 2009 році, в той час як
темп зростання ВВП на розвинених ринках скоротився на 3 відсотки в цьому ж році.
Після глобальної фінансової кризи 2009 року світова економіка відновила тенденцію
до зростання в 2010 році, багато в чому завдячуючи економіці країн, що розвиваються, у тому числі,
Китаю. Подальше уповільнення темпів розвитку глобалізації зумовлено переважно тим, що
більшість великих економік вже глобалізовані (за винятком деяких прикордонних ринків в країнах
Африки). На сьогодні за ключовими показниками глобальної взаємодії ще не досягнуто докризового
рівня.
Історично склалося, що саме міжнародна торгівля товарами є драйвером глобалізації. Проте
в період з 2011 -2016 роки торгівля товарами щороку скорочувалася в частині світового ВВП.
Натомість спостерігалось стрімке зростання в галузі міжнародної торгівлі послугами, включаючи
перевезення пасажирів, вантажів, телекомунікаційні та поштові послуги, страхові та фінансові
послуги, юридичні та бухгалтерські послуги тощо. Разом з тим, відзначається процес стрімкого
зростання глобального туризму.
На думку експертів з питань глобалізації П.А.Лаудісіна та Е.Р.Петерсона, глобальний
економічний порядок сьогодні підтримується п’ятьма силами, які змінюють глобальне бізнессередовище, серед яких: зростання добробуту; зростання зацікавленості до економіки знань; стійка
макроекономічна невизначеність; повернення геополітики; посилення націоналізму та
протекціонізму1 (рис.2). При цьому перші дві сили є результатом подій, що виникли в попередні
періоди глобалізації, які заклали основу для нинішнього «тайм-ауту». Решта три – є незалежними
силами глобального операційного середовища, що виникли в посткризовий період та мають
суттєвий влив на глобалізаційні процеси1.
Сучасний стан розвитку глобалізації західні аналітики характеризують як перехідний, який
трансформується в реальному часі в нові, ще не визначені форми.
Рада з глобальної ділової політики (GBPC) на основі останніх світових тенденцій
спрогнозувала чотири можливих сценарії розвитку нової глобальної парадигми (рис.3), серед них:
глобалізація 3,0; поляризація; островізація; узагальнення.
На думку експертів Ради з глобальної ділової політики перший потенційний сценарій –
«Глобалізація 3.0» представлятиме оновлену транскордонну інтеграцію. Такий варіант можливий
за умови, що найбільші світові економіки, включаючи США, Китай та ЄС демонструватимуть
високі темпи економічного зростання. При цьому стрімке глобальне економічне зростання
можливе за умови зниження геополітичної напруженості та усвідомлення урядів країн, що більше
можна виграти від транскордонних економічних зв’язків, гармонізуючи міжнародні правила і
стандарти, аніж від націоналізму і протекціонізму. Новим драйвером глобалізації
транснаціональні корпорації вбачають країни африканського континенту, включаючи Нігерію,
Кенію, Ефіопію і Гану2.

1

Global Business Policy Council (GBPC) / Research Report. From Globalization to Islandization (2016).
Сайт Global Bisiness Policy Concil. <https://www.atkearney.com/web/global-business-policy-council/article?/
a/from-globalization-to-islandization> (2019, січень, 09).
2
Global Business Policy Council (GBPC) / Research Report. From Globalization to Islandization (2016).
Сайт Global Bisiness Policy Concil. <https://www.atkearney.com/web/global-business-policy-council/article?/
a/from-globalization-to-islandization> (2019, січень, 09).
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5. Посилення
націоналізму та
протекціонізму

1. Зростання
добробуту

4. Повернення
геополітики

2. Економіка
знань

3. Стійка
макроекономічна
невизначеність

Рис.2. Основні сили впливу на подальший розвиток
світових процесів глобалізації

Глобалізація 1,0
(1989-2000 рр.)
1. Глобалізація 3,0

Глобалізація 2,0
(2001-2008 рр.)
Уповільнення
глобалізаційних
процесів
(2009-2016 рр.)

Можливі сценарії
розвитку глобальної
парадигми

2. Поляризація

3. Островізація
4. Адитивне
виробництво та
спільна економіка

Рис.3. Можливі сценарії розвитку глобальної парадигми
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Другий потенційний сценарій – «Поляризація», за якого зростатиме геополітична
напруженість і економічне суперництво, як наслідок посилення націоналістичних настроїв
в Китаї, Росії та в інших країнах, що розвиваються. У результаті формуються окремі блоки
геополітичних альянсів і відповідних економічних партнерств. Так, в 2018 році США, Канада і
Мексика домовилися про нову торговельну Мексикансько-Канадську угоду (USMCA), яка
замінить Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA), в якій відстежуються
антикитайські положення, спрямовані на посилення торговельного тиску на Китай. На думку
експертів Economist Intelligence1, торговельна війна між США та Китаєм триватиме, як мінімум,
до 2020 року, що суттєво послабить економічне зростання в обох економіках і негативно
позначиться на зростанні глобальної економіки в цілому. Російська Федерація також розширює
свою глобальну присутність, кидаючи виклик домінуванню США щодо глобальної безпеки. Інші
«гарячі» точки також представляють значні ризики для світової економіки. Таким чином, вектор
глобальної торгівлі в останні роки зміщується з об’єднання економічних інтересів країн,
заснованого на міжнародних правилах та стандартах, в сторону політичних розрахунків
і бар’єрів.
Третій можливий сценарій, на думку експертів, – «Островізація», за якого посилюватимуться
націоналістичні настрої в ключових економіках світу, що, своєю чергою, може призвести
до радикальних протекціоністських заходів. При цьому глобальна торгівля і потоки капіталу різко
скорочуватимуться, оскільки продукція виготовляється виключно для внутрішнього споживання,
що обумовлено як протекціоністською політикою уряду, так і прихильністю споживачів на користь
національних товаровиробників.
Четвертий можливий сценарій – «Узагальнення» передбачає стрімке поширення адитивного
виробництва і спільної економіки. Узагальнення в значній мірі залежить від технічного прогресу,
інновацій, зміни традиційних бізнес-моделей. Такий сценарій може розвиватися паралельно з будьяким з трьох інших сценаріїв.
Кожен із вище зазначених потенційних сценаріїв вже найближчим часом може розвиватися
як поодиноко, так і в комбінації з двох та більше. Націоналістична і протекціоністська політика
націлена на створення регіональних, національних та субнаціональних економічних островів,
в той час як технічний прогрес і поширення 3D-друку сприятиме формуванню об’єднаних
регіональних економік, що може вплинути на скорочення транскордонних економічних зв’язків, а
також споживчого попиту на традиційні продукти. Натомість для переходу до сценарію
«Глобалізації 3.0» необхідно докласти максимальних зусиль з боку громадськості та політиків
світового рівня.
На даний час окремі країни визнають, що повторити шлях США з її випереджувальними
факторами виробництва неможливо. Як наслідок, окремі країни все частіше обирають шлях
багатополярного світу з варіантом розвитку, який передбачає модель сталого соціальноекономічного розвитку, вільну від сучасних парадоксів світової ринкової системи2.
Багатополярна модель сталого соціально-економічного розвитку базується на спеціалізації
країн. При цьому економічна інтеграція повинна спиратись на геокультурні та етнорелігійні
цінності народів і бути вільною від протиріч системи світового ринка.
Висновки з проведеного дослідження. Сучасна глобалізація являє собою складний
процес економічної інтеграції світової спільноти. Надалі глобалізацію можна реалізовувати
шляхом потужної політичної та економічної співпраці провідних країн світу. Виокремлення
основних сил впливу на подальший розвиток світових процесів глобалізації дозволяє
спрогнозувати можливі сценарії їхнього розвитку, серед яких, на нашу думку, багатополярна
модель, заснована на спеціалізації країн, має стати прогресивною формою економічної
інтеграції.

1

Global EIU forecast. Trade war will destroy the supply chain (2018). Сайт Economist Intelligence.
<http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=147256798&Country=France&topic=Economy&subtopic=Outlook>
(2019, січень, 09).
2
Довгаль, О.А., Сердюк, Г.В. (2018). Сучасний торговий протекціонізм США і перспективи функціонування
інтеграційного об’єднання НАФТА. Проблеми економіки, 3, 6-12.
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STRATEGIES OF THE XXI CENTURY.
NEW ALTERNATIVES OF STRATEGIC ANALYSIS
IN GLOBAL COMPETITION CONDITIONS
The article analyzes the approaches of scientists to the definition of the essence of the strategy,
evaluates the advantages and disadvantages of the proposed definitions and examines new
strategies development, that avoid direct market competition, but bring satisfaction of
consumers’ needs to a new level. The research revealed a strategy developed by Chan Kim and
Renee Mauborgne, dubbed the Blue Ocean. This is an innovative way to translate a product or
service beyond the scope of competition, since it can make it so different from existing on the
market that it no longer needs to compete with it. In line with this strategy, innovation is
inseparable from the values. Innovation of value allows creating a new market space, creating
and obtaining new demand, destroying a trade‐off between value and cost, and most
importantly – developing without fear of competition.
Key words: strategy, competition, value innovation, Blue Ocean Strategy Strategy Canvas.
Постановка проблеми. Ринкова економіка кожен день кидає виклик підприємствам,
створюючи нові вимоги, які обумовлюються конкуренцією, високою якістю, постійно зменшеним
часом виконаних робіт та необхідністю гнучко реагувати на зміни ринкової ситуації. В таких умовах
для розвитку компанії та його існуванні в довгостроковій перспективі керівництво має передбачати
можливі ризики та якомога швидко вміти змінювати модель управління і вектор направлення. Для
отримання результату та досягнення своїх цілей, кожне підприємство повинно розробляти різні
види стратегій і чітко слідувати їх виконанню.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти формування стратегії
підприємства знайшли своє висвітлення у дослідженнях як зарубіжних вчених-економістів, так і
вітчизняних: Andrew John Wiles, Nelson Wilmarth Aldrich, Dean Ray Koontz, Боумен Клифф, Дж.
Шонессі, І. Ансофф, Шершньова З.Є., Мескон М. Х., Альберт М., Хедоурі Ф., Карлоф Б., Горєлов
Д.О., Большенко С.Ф. та ін. Проблемним місцем проведених досліджень згаданих науковців
виступає відсутність єдиного поняття терміну «стратегія» що не допомагає вирішити проблеми,
з якими стискаються підприємства в умовах глобальної конкуренції.
Постановка цілей. Аналіз та систематизація підходів до визначення економічної сутності
поняття «стратегія».
Виклад основного матеріалу. Визначення стратегії та її значення у забезпеченні розвитку
підприємства в умовах глобальної конкуренції є дуже важливим питання сьогодення. Проведемо
аналіз досліджень різних вчених стосовно визначення поняття «стратегія» (табл.1).
За результатами аналізу систематизовані підходи до поняття «стратегія» (рис.1). та
виявлено, що більшість науковців схиляються до думки, що стратегія – це загальний документ,
комплексний план дій, який визначає напрямок компанії, основуючись на аналізі зовнішнього та
внутрішнього середовища підприємства, цілях, бажанні та амбіціях власників, лідерів та ТОПменеджерів.
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Таблиця 1
Квінтесенція поняття «стратегія»
Автор

Визначення поняття

Andrew John Wiles

раціональне прийняття рішень, в результаті яких ресурси компанії
протиставляються
можливостям,
запропонованим
умовами
1
конкуренції

Nelson Wilmarth Aldrich

зовнішнє середовище і ресурси компанії, які є основою формування
стратегії фірми2

М. Портер

створення унікальної та вигідної позиції, що передбачає певний набір
видів діяльності3

Dean Ray Koontz

генеральна програма дій, що виявляє пріоритети проблем і ресурси для
досягнення головної мети. Вона формує головні цілі та основні шляхи
їх досягнення таким чином, що підприємство отримує єдиний напрям
розвитку4

Raymond Thornton
Chandler

визначення основних цілей та задач компанії, а також напрямку
діяльності та розміщення ресурсів найкращим чином для досягнення
поставлених задач5

Боумен Клифф

дії організацій і компаній у боротьбі за ринки збуту продукції6

Дж. Шонессі

набір правил для отримання рішення7

І. Ансофф

набір правил для прийняття рішень, якими організація керується у своїй
діяльності8

Шершньова З.Є.

філософія, якою має керуватися організація. З цієї точки зору стратегія
це: позиція, спосіб життя, що не дає зупинятися на досягнутому, а
орієнтує на постійний розвиток9

Мескон М. Х.,
Альберт М., Хедоурі Ф.

детальний, всебічний комплексний план, який повинен забезпечити
здійснення місії організації та досягнення її цілей10

Карлоф Б.

узагальнена модель дій, що необхідні для координації
та розподілу ресурсів компанії11

Горєлов Д.О.,
Большенко С.Ф.

визначення перспективних орієнтирів діяльності підприємства
на основі оцінювання його потенційних можливостей і прогнозування
розвитку зовнішнього середовища12

1

Афанасьєв, М.В., Селезньова, Г.О (2007). Стратегія підприємства: Навч.-метод. посібник. – Харків:
ІНЖЕК, 272.
2
Там само.
3
Там само.
4
Саєнко, М. Г. (2006).Стратегія підприємства: Підручник. Тернопіль: Економічна думка, 390.
5
Там само
6
Боумен, К.(1997). Основы стратегического менеджмента. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ,175.
7
Шонесси, Дж. (1979). Принципы организации управления фирмой. Москва: Прогресс, 109.
8
Ансофф, И. (1989).Стратегическое управление. Москва: Экономика, 519.
9
Шершньова, З.Є, Оборсъка С.В. (1999). Стратегічне управління: Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 384.
10
Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. (1992).Основы менеджмента. Москва: Дело, 702.
11
Карлоф, Б. (1991) Деловая стратегия: концепция, содержание, символы. Москва: Экономика, 239.
12
Горєлов, Д.О., Большенко С.Ф. (2011). Стратегія підприємства. Навчально-методичний посібник. Харків:
ХНАДУ, 133.
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Продовження табл. 1
Віханський О.С.

план управління підприємством, спрямований на зміцнення його
позицій, задоволення потреб споживачів та досягнення передбачених
цілей1

Річард Румельт

набір послідовних аналітичних заходів, концепцій, методик, аргументів
та дій, що покликані знайти таке рішення проблеми, яке дозволить
серйозно вплинути на ситуацію та виправити її2

М. Туленков

установлена на досить тривалий період сукупність норм, орієнтирів,
напрямів, сфер, способів і правил діяльності, що забезпечують
зростання та високу конкурентоспроможність організації, які
зміцнюють позиції на ринку, підвищують здатність до виживання
в умовах конкуренції3

Артеменко Л.П.,
Гук О.В.

забезпечення ефективних шляхів використання ресурсів і резервів
підприємства для максимально ефективної реалізації стратегії
підприємства на всіх етапах розвитку4

Гончаров Ю.В., Лапчик довгострокова програма, яка спрямована на досягнення цілі, що
Ю.Ю.
постійно піддається контролю, оцінюється та коригується в процесі її
реалізації5
Захарчин Р.М.

цілісне відображення цілей і засобів економічного розвитку будь-якого
підприємства в довгостроковій перспективі.6

Погорелов Ю.С.

безупинний процес, що відбувається за штучно розробленою або
природною програмою як зміна станів підприємства, кожен з яких є
якісно іншим за попередній, через що у підприємства як у складної
системи з’являються нові властивості, якості та характерні риси,
розкриваються та можуть бути реалізовані нові можливості.7

Тур О.В.

комплекс управлінських рішень (системи управлінських заходів,
сукупність цільових програм, плани розвитку), спрямованих
на формування позитивних перспектив, пріоритетів і напрямів
розвитку соціально-економічної системи господарюючого суб`єкта,
як результат забезпечення динамічного і сталого розвитку
підприємства8

1

Виханский, О.С. (1998).Стратегическое управление: Учебник. Москва: Гардарика, 296.
Румельт, Р. (2014). Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это важно. Москва:
Манн, Иванов и Фербер, 448.
3
Туленков, Н. (1997). Ключевая позиция стратегического менеджмента в организации. Проблемы теории и
практики управления, 104-107.
4
Артеменко, Л.П., Гук, О.В., Жигалкевич, Ж.М. (2009). Реалізація стратегії розвитку підприємства:
синергічний підхід. Інвестиції: практика і досвід, 12–14.
5
Гончаров, Ю.В., Лапчик, Ю.Ю. (2014). Удосконалення стратегії розвитку підприємства. Вісник Київського
національного університету технологій та дизайну, 193-199.
6
Захарчин, Р.М. (2014). Сучасні виклики щодо формування економічної стратегії розвитку підприємства.
Науковий вісник НЛТУ України, 245-250.
7
Погорелов, Ю.С. (2017). Способи розвитку підприємства: умови та результативність використання.
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 76-84.
8
Тур, О.В. (2015). Формування поняття стратегія розвитку підприємства. Інтелект XXI, 38-45.
2
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Рис. 1. Систематизація підходів до визначення сутності стратегії
Джерело: розроблено автором
На сьогоднішній день традиційний стратегічний аналіз, який заснований на моделях Портера,
Ансоффа та інших видатних вчених, не дозволяють вирішити всі проблеми, з якими стискаються
підприємства в умовах глобальної конкуренції. Компанії потопають у шаленій гонці переслідування
один одного, де використовують майже однакові інструменти для боротьби для збільшення своєї
аудиторії на долю якогось відсотка1. Вихід з даної ситуації запропонували Чан Кім і Рене Моборн,
які ввели поняття Blue and Red Ocean strategy – Стратегія Блакитного та Червоного Океану,
базуючись на 15-літніх дослідженнях, автори використовують в якості прикладів 150 успішних
1

Тур, О.В. (2015). Формування поняття стратегія розвитку підприємства. Інтелект XXI, 38-45.
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стратегій на відрізку в 120 років серед 30 галузей, які втілили стратегію блакитного океану
в реальність1.
Згідно Чана Кім і Рене Моборн, сукупність існуючих і потенційних ринків можна розділити
на дві частини або два види океану:
1. Червоний -символізує існуючі на даний момент галузі (відомий ринок);
2. Блакитний – позначає галузі, які на сьогоднішній день ще не існують. Вони можуть
знаходитися як за межами вже існуючих галузей, так і всередині їх кордонів 2.
В одній частині океанів відбувається жорстока конкурентна боротьба в рамках традиційного
стратегічного аналізу: «В червоних океанах кордон галузі визначений і узгоджений, а правила гри
в конкуренцію всім відомі. Тут компанії намагаються перевершити своїх суперників, щоб
перетягнути на себе більшу частину існуючого попиту, безжальні конкуренти ріжуть один одному
глотки, заливаючи червоний океан кров’ю3».
В іншій частині океану конкуренції не існує, адже цих галузей поки немає, їх ще тільки
належить створити: «Блакитні ж океани, навпаки, позначають незаймані ділянки ринку, вимагають
творчого підходу і дають можливість рости і отримувати високі прибутки. Хоча деякі блакитні
океани створюються за межами прокладених кордонів галузі, більшість з них все ж виникає
всередині червоних океанів, розсуваючи вже існуючі галузеві межі ... У блакитних океанах
конкуренція нікому не загрожує, оскільки правила гри ще тільки належить встановлювати» 4.
Наведена таблиця 2 підсумовує відмінні характеристики в червоних океанах (Red Ocean
Strategy) проти створення блакитного океану (Blue Ocean Strategy).
Таблиця 2
Відмінні характеристики стратегії Блакитного та Червоного Океанів5
Red Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy

Боротьба на існуючому ринку

Створення нового ринкового простору

Перемога над конкурентами

Створення нерелевантної конкуренції

Використання існуючого попиту

Створення та захоплення нового попиту

Пошук золотої середини та компромісу між
цінністю та витратами

Відмова від компромісу між цінністю та
витратами

Побудова системи діяльності компанії
в залежності від стратегічного вибору,
орієнтованого або на диференціацію, або
на низькі витрати

Можливість одночасно і диференціації, і
зниження витрат. Розмір витрат з плином часу
ще більш зменшується завдяки ефекту
масштабу.

Розглянуті характерні риси червоного та блакитного океанів потребують доцільності
розглядання стратегічної логіки, що формує «блакитні океани». У тих галузях, де створюються нові
ніші, і компанії можуть не тільки благотворно впливати на структуру витрат і пропозицію, але й
змінювати стратегічні уявлення про зростання бізнесу, народжується інновація цінності –
стратегічна логіка, що формує блакитні океани (рис. 2).
Відповідно до цієї стратегії, інновації невіддільні від цінностей, оскільки підсумком такого
розвитку може стати лише неефективна гонка за технологіями. Цінності без інновацій, в свою чергу,
не дають можливості диференціювати бренд. Інновація цінності дозволяє створити новий ринковий
простір, сформувати і отримати новий попит, зруйнувати компроміс між цінністю і витратами, а
найголовніше – розвиватися, не боячись конкуренції.
1

Chan Kim,W., Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to create uncontested market space and make
the competition irrelevant. Harvard Business school Press, 256.
2
Там само.
3
Там само.
4
Там само, 256.
5
Там само.
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Витрати

Економія витрат здійснюється шляхом
усунення та зменшення факторів,
на які конкурує промисловість

Цінність для покупця піднімається шляхом
підняття та створення елементів, яких галузь
ніколи не пропонувала

Цінність для
покупця

Рис. 2 Основа стратегії блакитного океану1
Розглянемо існуючі приклади підприємств зі стратегією блакитного океану (табл.3).
Таблиця 3

Назва

Інновація

Cirque du
soleil

Об’єднання цирку та театру,
відмова від тварин

Ford
з моделлю
T

Перше масове виробництво
автомобілів

Crysler
minivan

Новий клас машин, зручні
в користуванні, як легковий
автомобіль, але мали ще
велике багажне відділення
Персональні настільні
копіювальні автомати

оргтехніка

Canon

музика

iTunes
Apple

спорт

Автомобільний
ринок

Напрямок
Цирк

Стратегія Блакитного Океану в світових компаніях

Curves

Цифрове завантаження
музики. Покупка окремої
одної пісні.
фітнес-клуб з простими
тренажерами, зверненими
в коло, практично повною
відсутністю дзеркал і
доброзичливою атмосферою

Чим зумовлено
Інновація цінності
(використання
існуючих технологій)
Інновація цінності
(використання
існуючих технологій)
Інновація цінності
(використання
існуючих технологій)
Інновація цінності
(використання
існуючих технологій)

Ринок
непривабливий

непривабливий

непривабливий

непривабливий

Інновація цінності
(використання
існуючих технологій)

привабливий

Інновація цінності
(використання
існуючих технологій)

привабливий

1

Шапошников, П.A., Дерен, И.И. (2011). О новых подходах к конкурентным стратегиям на примере рынка
профессиональной косметики. Журнал Конкурентні стратегії та тактики, 6 (30).
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Заслуговує на увагу погляд вчених на основу інновації цінності, а саме на аналітичну модель
стратегічної канви, яка виконує два завдання – відображає поточний стан справи на відомому
просторі ринку (дозволяє зрозуміти основні характеристики існуючих продуктів) і дозволяє
визначити можливість для інновації цінності.
Головна складова стратегічної канви – крива цінності, яка є графічним відображенням
порівняльної ефективності роботи підприємства з розрахунком ряду факторів конкуренції в галузі.
Це найбільш важливі з точки зору споживача параметри продукту (як товару, так і послуги) –
«фактори, за якими йде конкуренція і куди направляються інвестиції в даній галузі»1.

Питання
матриці ERFRC

Результат
компанії

Фіксування
Які фактори слід
зафіксувати і обрати за
costant?

Усунення

Підняття

Які чинники, які
галузь приймає
як само собою
зрозумілі, слід
скасувати?

Які фактори слід
значно підвищити
в порівнянні з
існуючими в галузі
стандартами?

Нова
канва
цінностей

Скорочення

Створення

Які фактори слід
значно знизити в
порівнянні з
існуючими в галузі
стандартами?

Які чинники що
раніше не
пропонувалися
галуззю слід створити?

Змушує одночасно досягнути і
диференціації, і низьких витрат,
порушуючи компроміс
«цінність-витрати»
Моментально виявляє компанії,
які займаються лише
підвищенням і створенням,
що призводить до зростання
їх витрат і часто надмірно
ускладнює продукти і послуги –
таке нерідко зустрічається
у багатьох організаціях
Менеджери будь-якого рівня
легко розуміють цю систему
і активно залучаються
до процесу її реалізації
Заповнити грати означає для
компанії ретельно вивчати
кожен фактор, за яким ведеться
конкуренція в даній галузі,
виявляючи ті допущення, які
були зроблені ними несвідомо
в процесі конкурентної боротьби
Змушує закріпити позиції
на ринку та не боячись рухатися
вперед

Рис. 3. Матриця 5-Q (Eliminate-Reduce-Fix -Raise-Create)
«усунути-скоротити-зафіксувати -підвищити-створити» та переваги компанії
при її використанні
Джерело: розроблено автором
За розробкою вчених створення нової канви цінностей відбувається за рахунок відповіді
на 4 питання та заповнення матриці (Eliminate-Reduce-Raise-Create (ERRC)) «усунути-скоротитипідвищити-створити», що служить для подальшого розвитку моделі чотирьох дій, змушуючи
компанії, не тільки задати всі чотири питання, але і зробити по всіх чотирьох напрямках будь-які
1

Chan Kim,W., Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to create uncontested market space and make
the competition irrelevant. Harvard Business school Press, 256.
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конкретні кроки для створення нової кривої цінності. З нашої точки зору, особливо цінним для
економічної науки є розгляд п’ятого питання в умовах нестабільної економіки: «Які фактори слід
статично зафіксувати не зважаючи на коливання всіх інших?». Аналізуючи практичну сторону
діяльності підприємства не всі показники мають позитивний характер при динамічному коливанні
певних показників (рис.3).
Слід акцентувати увагу на необхідності запозичення зарубіжного досвіду, зокрема для перемоги
в майбутньому компаніям потрібно припинити спроби конкурентної боротьби. Тому були розроблені
шість шляхів, які дозволяють менеджерам знизити ризики компанії і це дає їм змогу успішно
ідентифікувати можливості, які існують, шляхом реконструкції ринкових кордонів 1(табл. 4).
Таблиця 4
Шість шляхів від конкуренції до Блакитного Океану
Шлях
Галузь
Стратегічна група
Група покупців
Спектр пропонованих
продуктів або послуг
Функціональноемоційна орієнтація
Час

Конкуренція
Фокусуються на суперниках тієї ж самої
галузі
Фокусуються на конкурентоспроможних в рамках стратегічної групи
Фокусуються на кращому
обслуговуванні групи покупців
Фокусуються на максимізації цінності
продуктів і послуг в рамках галузі
Фокусуються на поліпшенні цінової
політики в рамках функціональноемоційної орієнтації галузі
Фокусуються на пристосуванні до зовнішніх тенденцій у міру їх виникнення

Створення Блакитного океану
Розгляд альтернативних
галузей
Розгляд різних стратегічних
груп в рамках галузі
Переоцінка групи покупців
в даній галузі
Розгляд додаткових продуктів
та послуг
Переосмислення
функціонально-емоційної
орієнтації галузі
Участь у формуванні зовнішніх тенденцій з плином часу

Використовуючи досвід закордонних компаній проведемо аналіз для візуального
ознайомлення зі шляхом від конкуренції до Блакитного Океану (рис.4).
Висновки. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що сьогодні існує велика кількість
підходів до визначення терміну «стратегія» і серед аналізу запропонованих науковцями виявлено,
що більшість схиляються до думки, що стратегія – це загальний документ, комплексний план дій,
який визначає напрямок компанії, основуючись на аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства. Однак це не допомагає вирішити проблеми, з якими стискаються підприємства
в умовах глобальної конкуренції сьогодні. Компанії потопають у конкуренції, де використовують
майже однакові інструменти для боротьби для збільшення своєї аудиторії на долю якогось відсотка.
Вихід з даної ситуації запропонували професори Чан Кім і Рене Моборн, які ввели поняття Blue and
Red Ocean strategy – Стратегія Блакитного та Червоного Океану, яку вже застосували десятки
відомих, великих, світових компаній.
На жаль Чан Кім і Рене Моборн не виділяють чіткі критерії, за якими відбувається оцінка
показників для їх порівняння, що дещо обмежує корисність пропонованого інструментарію. Проте,
показники можуть порівнюватися між собою на підставі експертної оцінки шляхом присвоєння їм
певних балів за шкалою від 0 до 10 або з якої-небудь іншої, виходячи з доцільності, яка залежить від
особливостей кожної конкретної галузі. Також природна монополія – це ринок не довгостроковий і
стратегію треба буде переглядати знову і знову. Але переваги на новому ринку також очевидні: патенти
та юридичні дозволи, політичні, операційні та культурні зміни блокують виникнення конкурентів.
Тому дана стратегія є актуальною для дослідження і вдосконалення у майбутньому.
Перспективи подальших досліджень. Дослідити місце стратегії блакитного океану
на українському ринку. Виявити реальні недоліки та можливості українських підприємств
з використанням нових стратегій ХХІ століття.
1

Chan Kim,W., Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to create uncontested market space and make
the competition irrelevant. Harvard Business school Press, 256.
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Smaller Reg Circuses

Cirque du Soleil

Компанія
Cirque du Soleil
Шлях до Блакитного
Океану
Галузь

Traditional Health Club

Home Exercise

Curves

Компанія
Curves
Шлях до Блакитного
Океану
Стратегічна група

Ave. Jap Barbershop

QB House

Компанія
QB House
Шлях до Блакитного
Океану
Функціональноемоційна орієнтація

Рис. 4 Стратегія Блакитного Океану компанії Cirque du Soleil,
Curves та QB House
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION
OF POST-CUSTOMS CONTROL INSTRUMENTS
INTO DOMESTIC CUSTOMS LEGISLATION
IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN PRACTICE
The approximation of customs legislation to the provisions of international conventions and
agreements, as well as in the context of further European integration aspirations is one of the
most urgent issues in the field of implementation of the state customs business in Ukraine.
The purpose of the study is to summarize the national practice of implementing post‐customs
control procedures, as well as substantiate the feasibility of amending the Customs Code
of Ukraine regarding the introduction of post‐customs control tools into domestic customs
legislation. The regulatory documents of the EU, which provide for the use of customs control
instruments after issue in the context of amendments to the Customs Code of Ukraine, are
analyzed by the authors in this article.
Key words: customs audit, customs control, post‐customs control, forms of customs control.
Urgency of research.
Modern trends in the development of national customs legislation are characterized by the acquisition
of their signs of supranational nature, as a result of which the customs legislation of most countries
becomes “international”, that is, to acquire common features, which involves the use of standard
instruments of control over the activities of foreign economic entities. The analysis of customs and tariff
regulation of many countries of the world indicates a gradual departure from “sovereign lawmaking” in the
customs sphere as a result of the formation of national customs legislation in accordance with the trends
and principles of international customs law.
It should be noted that today at the level of the World Customs Organization, World Trade
Organization there are uniform standards of customs regulation of international trade, ratified by the
governments of many countries of international agreements on increasing the security of the international
supply chain and simplifying customs procedures (International Convention on the simplification and
harmonization of customs procedures, Framework standards for Securing and Facilitating International
Trade in WCO, WTO Agreement on Facilitation of World Trade).
Actual scientific researches and issues analysis.
The issues of the formation of an effective mechanism for the implementation of post-customs
control are studied by such scholars and practitioners, such as: O.M. Vakulchyk, I.H. Berezhniuk,
I.S. Gubina, M.O. Yedynak, P.V. Pashko, O.A. Fradynskyi, D.O. Sahariova and others. An effective
mechanism for the implementation of post-customs control in accordance with international
recommendations and requirements, in particular, further discussion of the proposed changes to the
Customs Code of Ukraine, which determined the relevance of the study, has not created in Ukraine despite
the considerable number of publications of scientists and practitioners.
Definition of uninvestigated parts of general matters.
The purpose of the study is to summarize the national practice of implementing post-customs control
procedures, as well as substantiate the feasibility of amending the Customs Code of Ukraine regarding
the introduction of post-customs control tools into the domestic customs legislation.
The method of research.
The concept of balancing interests of the state and foreign economic activity entities with regard to
ensuring national security and simplifying customs control procedures is entrusted at the core of this research.
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Post-release customs control is an integral part of the system of providing simplifications, which ensures
minimal interference of customs authorities in the external economic activity of high-confidence business.
The statement of basic materials.
The adaptation of domestic customs legislation to the European one, taking into account the
provisions of the said international conventions and agreements is one of the most important reasons for the
adoption of the current Customs Code of Ukraine (hereinafter  CCU) in 2012. In particular, the CCU
formalized in the domestic customs legislation such concepts as “authorized economic operator”, “risk
management system”, “control after customs clearance”, which in the said code was objectified as
“documentary verification of compliance with the requirements of the Ukrainian legislation on state
customs issues cases” and is the legal basis for carrying out inspections after customs clearance by
the customs audit units within the structure of the State fiscal service of Ukraine1. At the same time, much
of the provisions of the CU have not become practical, the other one needs to be improved, which causes
the initiation of a significant number of draft laws to amend it.
A draft Law of Ukraine “On Amendments to the CCU (regarding the Authorized Economic
Operator and Facilitation of Customs formalities), which is approved at the meeting of the Cabinet
of Ministers of Ukraine from 06.04.2016 in order to bring domestic customs legislation closer to the EU
standards within the framework of the implementation of the Association Agreement between Ukraine
and the EU, the Ministry of Finance of Ukraine and a number of expert and non-governmental
organizations have developed and registered with the VRU No. 4777 dated June 3, 20162. In particular,
unlike the current CMU, the draft law in question translates the system of simplifications to foreign
economic entities, provides for the submission of a short import declaration and expands the forms
of customs control, namely the introduction of a special form of customs control, such as post-release
control (post-customs control).
However, the Verkhovna Rada Committee on the issues of Taxation and Customs Policy at its
meeting of 21.06.2017 (protocol No. 66), having considered draft law No. 4777, returned to its subject
the right of legislative initiative for revision, since it has been established that a number of important
provisions of the bill are based on the norms of the EU customs legislation, which acted by 31.05.2016.
This applies, in particular, to the list of special customs simplifications that can be provided by
the Authorized Economic Operator. In addition, it was noted that the draft law does not comply with
the norms of the customs legislation of the EU regarding the conditions for the provision of special
customs simplifications.
Consequently, the Draft Law of Ukraine “On Amendments to the CCU on some Execution
of Chapter 5 of Title IV of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the
European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other
hand” (hereinafter – the bill number 7473) was registered in 29.12.20173. This bill is an amended
version of the bill number 4777, and its aim is to introduce at the legislative level AEO institution
similar to the functioning of the EU, Ukraine and fulfillment of obligations under the Agreement.
Note that there are the following forms of customs control in accordance to the Article 336
of the current CCU4:
 verification of documents and information are provided to the bodies of income and fees during the
movement of goods during the movement of goods, vehicles of commercial purpose through the customs
border of Ukraine in accordance with Article 335 of the CCU;
1

Митний кодекс України (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної ради України.
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92-15/stru#Stru> (2019, січень, 15)
2
Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого
економічного оператора та спрощень митних формальностей» (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59320> (2018, вересень, 21).
3
Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання
Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони» (Верховна Рада України).
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64322>
(2019, січень, 15)
4
Митний кодекс України (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної ради України.
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92-15/stru#Stru> (2019, січень, 15)
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 customs inspection (inspection and re-examination of goods, vehicles of commercial purpose,
inspection and re-examination of hand baggage and luggage, personal review of citizens);
 accounting of goods, vehicles of commercial purpose, which are transported through the customs
border of Ukraine;
 oral interviews of citizens and officials of enterprises;
 review of territories and premises of warehouses of temporary storage, customs warehouses, free
customs zones, duty-free shops and other places, where goods, commercial vehicles are subject to customs
control, or activities carried out under the control of which in accordance with the CCU and other laws
Ukraine is entrusted to bodies of incomes and charges;
 checking the registration of goods transiting through the customs border of Ukraine and / or being
under customs control;
 conducting documentary audits of compliance with the requirements of the Ukrainian legislation
on the state customs business, including timeliness, reliability, completeness of charging and payment of
customs payments;
 sending requests to other state bodies, institutions and organizations, authorized bodies of foreign
states to establish the authenticity of documents submitted to the body of incomes and fees.
Extension of existing forms of customs control is envisaged by the said bills through amendments to
the Article 336 and the introduction of a new Article 3371 “Verification of documents after release of goods
(post-customs control)”. These changes provide for the possibility of using officials by revenue and
customs control bodies by checking documents after the release of goods (post-customs control) –
verification of documents, the details of which are indicated in the customs declaration, on which the
revenue of goods was made, or verification of documents on the basis of which the release of goods was
made.
Post-customs control is carried out on the results of the application of the risk management system
and may be initiated during customs clearance or within 30 calendar days from the date of release of the
goods. Thus, it is proposed to introduce a control mechanism after customs clearance, but not in the form of
“documentary checks of compliance with the requirements of the Ukrainian legislation on state customs
issues”, which is called “customs audit” among the practitioners (implementation of which involves
implementation of a number of organizational measures from the side of customs DFS) and in the form of
post-customs control.
Thus, post-customs control (verification of documents after release of goods) – verification of
documents, the information specified in the customs declaration, on which the issue of goods was made, or
verification of documents on the basis of which the issue of goods was made. It is carried out on the results
of the application of the risk management system and may be initiated during customs clearance or within
30 calendar days from the date of release of the goods for the purpose:
– establishing the availability of documents, details of which are given in the customs declaration,
and their authenticity;
– checking the conformity and completeness of the information specified in the customs declaration
and primary records (if the issue of goods was made in accordance with Article 2491 of this Code), the
relevant additional declarations and the information contained in the documents specified in such customs
declarations.
The documents, which were not provided to the body of revenues and fees during the customs
clearance of goods are subject to sole control and is carried out solely by that body of revenue and fees,
which carried out the customs clearance of goods. The body of incomes and fees sends for the declarant in
written or electronic form with the list of documents that must be provided for the post-customs control, as
well as the time period for their submission. The declarant is required to provide the documents specified in
the notification to the body of incomes and fees for the implementation of post-customs control within ten
working days from the date of receipt of such notice. Post-customs control is carried out in the premises of
the body of incomes and fees or the declarant.
Discussion.
Thus, it is envisaged to introduce a new form of customs control, which in its content has all the
features of post-audit customs in its classical sense, but has a simplified procedure for initiating and
a limited number of documents for verification (carried out by the results of the application of risk
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management system and may be initiated during customs clearance or within 30 calendar days from
the date of release of goods)1.
Note that there is no single definition of the category of post-customs control in the foreign and
domestic literature, but the following terms are used: “post-customs audit”, “post-customs control”, “postclearance audit”, “post-clearance control”, “post-entry audit”2. However, despite the diversity of the
categorical definition, the essence of all the concepts is that this form of customs control is a minimization
of “throughput” customs procedures and the implementation of customs control by further in-depth
documentary verification of the subject of foreign economic activity after the customs clearance of goods
and vehicles.
It is necessary to take European experience in the process of reforming the state customs business in
Ukraine, which involves optimization of personnel, forms of customs control and interaction of the customs
with economic entities. In the EU, the attraction of customs is minimal and usually remote, which allows
the use of the principle of declarative consent, to verify the documents after the release of goods, that is, to
apply post-customs control, which significantly reduces the need to increase the staff of customs in the face
of increased commodity flows.
It should be noted that the category “post-release control” is used in the European customs
legislation, namely in Article 48 of the current EU Customs Code3. It provides that the customs authorities
can check the accuracy and completeness of the information contained in the customs declaration and other
prescribed EU legislation documents the authenticity and accuracy of supporting documents for customs
control purposes, which allows checking the declarant’s accounts and other documents relating to the
movement of goods. Such control may take place in the premises of the owner of the goods or
representative of the owner, any other person who directly or indirectly participate in foreign economic
transactions. “Post-release control” procedures are supplemented and expanded by the provisions of
Articles 9, 21, 82, 292 of the EU Implementing Regulation 2015/24474.
It should be noted that the careful analysis of the guide “Simplified Procedures Manual / The only
permission for Simplified Procedures (TAXUD / 1284/2005)” makes it possible to assert that at the level of
normative regulation in the EU on the issues of post-audit customs also separately distinguish two
categories: control after release (post-clearance controls) and post-clearance audits5.
In particular, Article 2. XI. 2. “Post-clearance controls on the supplementary declaration and
supporting documents” of the Guide to “Simplified Procedures / The only permission for Simplified
Procedures” TAXUD / 1284/2005, Rev. 5 Final6 determines that the correctness, reliability of
accompanying documents can also be checked during post-customs control.
Post-customs control provides for the sole verification of customs declarations and accompanying
documents of the economic operator in accordance with the norms of the EU Customs Code, and postcustoms audit – covers a wider range of issues. Consequently, post-clearance audits involve an audit of
the administration, organization and internal procedures and / or internal systems of the entity (checking
of accounting and separate foreign and economic operations), at the same time post-clearance controls
focus exclusively on consideration of declarations and supporting documents. It has been noted
1

Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання
Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони» (Верховна Рада України).
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64322>
(2019, січень, 15)
2
Вакульчик, О.М. (2014). Формування системи митного аудиту в Україні : монографія. Хмельницький :
ПП Мельник А.А.
3
REGULATION (EU) No 952/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:EN:PDF> (2018, September, 11).
4
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 of 24 November 2015. <http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2447> (2018, September, 11).
5
Simplified procedures/ single authorisation for simplified procedures. Guidelines. TAXUD/1284/2005, Rev. 5 Final.
<https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/conference_
events/budapest2008/sasp_guidelines_rev4.pdf> (2018, Septemb[er, 11).
6
Ibid.
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that post-clearance control and post-clearance audit procedures have much in common, but postclearance audits are wider.
Updated Guide to “Simplified Procedures / The only permission for Simplified Procedures” TAXUD
/ 1284/2005, Rev. 61 determines that EU legislation provides a legal basis for conducting audits. The Article
78 of the EU Customs Code provides for the verification of customs declarations after release of goods,
while Articles 13 to 16 of the EU Customs Code serve as a legal basis for inspections. In addition, national
customs or tax laws may provide the customs authorities with the right to audit business entities and third
parties.
Conclusions. Consequently, a customs audit is a kind of customs control or assessment carried out
by the customs authority to ensure that the actions and events carried out by the business entities are in
accordance with national and European legislation and the requirements for the implementation of the
customs business. It should be noted that EU customs audit is a systematic and objective process for
obtaining, evaluating and providing evidence of the accuracy and completeness of data, actions and events
of an economic operator. It is usually necessary to visit the premises of the economic operator to conduct
a customs audit.
Types of control that are carried out after the release of the goods to ensure the accuracy of customs
declarations can be classified as post-customs control. At the same time, it seeks not only to check
economic operators for compliance with their customs legislation, as it may include a check carried out to
assess whether an economic operator meets the criteria required for the status of Authorized Economic
Operator.
In our opinion, it is expedient to accept these changes to the MCU in the context of introduction
of post-customs control, as well as development organizational and regulatory measures on the possibility
of its use by officials of the Customs SFS of Ukraine with a view to further approximation of the norms of
domestic customs legislation to the European one, ensuring proper control of economic entities
in conditions of minimal interference with their foreign economic activity.
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UKRAINIAN-POLISH ECONOMIC COOPERATION
IN THE CONDITIONS OF THE EUROPEAN PRIORITIES
The economic cooperation between Ukraine and Poland in recent years has been analyzed. The
macroeconomic indicators of development of countries are presented. The position of Poland
and Ukraine in international ratings is presented on the following indicators: GDP, GDP per
capita, inflation and unemployment, state of state budget deficit and external debt of the
countries, etc. The tendencies of trade and services for the period of 2008‐2017 are investigated.
The commodity structure of export and import between these countries is substantiated. The
tendencies of investment cooperation between Ukraine and Poland are analyzed. The most
important investment projects in the territory of both countries are determined. The migration
processes, in particular, the features of immigration of Ukrainians to Poland, are explored.
Key words: GDP, the EU, economic situation, migration, investments, goods, trade, services.
Постановка проблеми. Зародження Європейського Союзу (ЄС), як одного із найвдаліших
інтеграційних об’єднань всього світу, відбулось у 50-60х роках минулого століття. Відтоді, методом
еволюційного та поступального розвитку ЄС розширював свої кордони методом приєднання нових
країн, удосконалював вироблені правила єдиної економічної політики. Починаючи із 90-х років
окремі
країни
пострадянського
простору
орієнтувались
у своєму
розвитку
саме
на західноєвропейську модель економічного зростання. Серед таких країн є і Польща, а пізніше
(з 2000-х років) стала і Україна. Наразі, з 2004 р. Польща є повноцінним членом ЄС, а Україна
з 2014 р. має статус асоційованого членства. Польща – одна із країн ЄС, яка змогла зайняти вагоме
місце на світовому ринку. Підтвердженням цього є те, що у рейтингу найбільших країн-експортерів
у 2017 р. 23 місце посідає Польща (експорт – 224,6 млрд. дол.), при цьому за показником ВВП
за ПКС на душу населення – лише 69 місце у світі (29,6 тис. дол. )1.
Мета статті полягає у комплексному дослідженні співпраці України та Польщі
у торгівельній, інвестиційній сферах, процесах міграції, визначенні місця обох країн у світовій та
європейській спільноті.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми інтеграції економіки України
у міжнародну спільноту, перспектив розвитку відносин України та ЄС досліджуються
у роботах вітчизняних вчених: Андрійчук В.Г.2, Вишинська Т.Л.3, Тохтамиш Т.О.4,
1

Central Intelligence Agency. <https://www.cia.gov> (2019, січень, 26).
Андрійчук, В.Г., Іванов, Є.І. (2014). Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне
регулювання і зовнішньоторговельний режим сторін. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, № 3, 4-15.
3
Вишинська, Т.Л., Генералов, О.В., Севрук, І.М. (2015). Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами
в Україні. Science Rise, 3/3(8), 41-45.
4
Тохтамиш, Т.О., Ягольницький, О.А., Овчиннікова, М.А. (2018). Аналіз зовнішньої торгівлі товарами та
послугами України з країнами європейського союзу. Глобальні та національні проблеми економіки, 23, 44-50.
2
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Романенко В.А.1, Зеліч В.В.2. Однак аналізу стану та особливостям зовнішньої торгівлі України та
Польщі присвячено недостатню кількість наукових праць, що зумовило необхідність даної роботи.
Виклад основного матеріалу. Україна та Польща – країни пострадянського простору, які
у 1990-х роках мали майже однакові вихідні умови до економічного зростання. Але різні шляхи та
методи проведення економічних реформ періоду становлення як країн із перехідною економікою
демонструють різні вихідні результати економічної ситуації наразі (табл. 1). ВВП за ПКС Польщі
в 3 рази перевищує цей показник в Україні. Зростання ВВП Польщі майже у 2 рази випереджає
зростання ВВП ЄС в цілому та України зокрема. У Польщі ВВП на душу населення наближається
до рівня середньоєвропейського і наразі становить майже 30 тис. дол. на особу, в той час, як
в Україні – всього близько 9 тис. дол. на особу. Рівень інфляції в нашій країні є майже світовим
рекордом у 2017 р., оскільки Україна посідає 210 місце у світі за рівнем інфляції, в той час як
Польща – 106 місце. Показники зовнішнього боргу, дефіциту державного бюджету, рівня безробіття
у Польщі значно кращі від середньоєвропейського значення.
Таблиця 1
Основні макроекономічні показники України та Польщі, 2017 р.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показник
ВВП за ПКС, млрд.
дол.
Зростання ВВП, %
ВВП на душу
населення за ПКС,
тис. дол.
Рівень інфляції, %
Дефіцит державного
бюджету, % від ВВП
Зовнішній борг, % від
ВВП
Рівень безробіття, %
Обсяг експорту,
млрд. дол.
Обсяг імпорту, млрд.
дол.
Сальдо торгівельного
балансу, млрд. дол.

Україна
значення
місце
показника
у світі

Польща
значення
місце у світі
показника

ЄС

369,6

50

1 126

23

20 851

2,5

135

4,7

60

2,3

8,8

135

29,6

69

40,9

14,4

210

2,0

106

1,5

1,5

92

1,7

96

3,0

71,1

48

50,6

100

86,8

9,2

133

4,9

70

8,6

39,7

55

224,6

23

1 929 896

49,1

53

223,8

23

1 895 126

-9,4

166

0,8

46

34,9

Джерело: сформовано авторами на основі3
Високий рівень зовнішнього боргу ЄС пояснюється критичною ситуаціє окремих країнчленів. Зокрема, зовнішній борг Греції – 181 % від ВВП країни (2 місце у світі, поступається лише
Японії, в якої цей показник 237 %), Італії – 131 % (5 місце у світі), Португалії – 125 % (9 місце
у світі).
Світовий рейтинг безробіття сформований таким чином – спочатку країни із найнижчим
рівнем безробіття і далі по зростанню. Україна посідає 133 місце у світі, її країни-сусіди
по рейтингу – Колумбія, Беліз, Сурінам, Франція. У Польщі значно краща ситуація, навіть
1

Романенко, В.А., Лебедева, Л.В. (2017). Зовнішня торгівля України з ЄС: тенденції, проблеми, перспективи.
Економіка та суспільство, 9, 71-77.
2
Зеліч, В.В. (2015). Аналіз тенденцій розвитку співробітництва з транскордонними партнерами України та
Закарпаття у зовнішній торгівлі. Науковий вісник Ужгородського університету, 2 (46), 137-144.
3
Central Intelligence Agency. <https://www.cia.gov> (2019, січень, 26).
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у порівнянні з ЄС. Серед європейських країн найвищий рівень безробіття у Греції – 21,5 % (189
місце у світі), Іспанії – 17,2 % (179 місце), Хорватії – 12,4 % (164 місце).
Україна здійснює торгівлю товарами та послугами приблизно із 205 країнами світу, проте
одним із ключових партнерів протягом тривалого часу є саме Польща. Це пояснюється зокрема
історичними та географічними факторами.
Тому для аналізу україно-польського співробітництва проаналізуємо зовнішньоторговельний
баланс України та Польщі за останні роки.
На основі показників Державної служби статистики України розраховано загальні показники
зовнішньої торгівлі товарами України і Польщі, які надано в табл. 2.
Таблиця 2
Узагальнені показники зовнішньої торгівлі товарами України та Польщі,
2008-2017 рр.
Показники
2008
2009 2010 2011
Питома вага
експорту України
12,90 12,72 13,69 15,5
в Польщу, %
Питома вага
імпорту Польщі
14,83 14,10 14,60 12,4
в Україну, %
Зовнішньоторгове
льне сальдо, млн. -1942,0 -962,3 -1001,6 -389,30
дол. США

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15,1

15,2

15,6

15,2

16,3

15,5

13,6

15,1

14,6

15,2

15,7

16,6

-990,9 -1526,42 -426,16 -346,72 -493,32 -729,23

Джерело: сформовано авторами на основі1
Дані табл. 2 вказують на те, що Польща є один із основних партнерів у зовнішній торгівлі
України. Падіння питомої ваги експорту спостерігалося у 2008-2010 рр., проте далі спостерігається
нарощення обсягів експорту з даною країною.
Не менш важливе значення має товарна структура експорту та імпорту України з Польщею.
Основні товарні групи наведено в табл. 3.
Як бачимо з даних табл. 3, то значна частка експорту з України до Польщі це насамперед
товари сировинної групи. Так, у 2017 році експортувалося: руди, шлаки і зола (10,6 %), чорні метали
(16,1 %), деревина та вироби з ней (7,7 %). Разом з тим, досить значну частку в експорті мають
товари з високою доданою вартістю – електромашини (у 2017 р. – 12,2 %).
Імпортуються товари, насамперед, сировина. У 2017 році з Польщі надійшло: паливо (18,1 %),
пластмаси (8,5 %), папір та картон (2,9 %). Також у серед імпортованих товарів значну частину
займають такі, які мають високу додану вартість (2017 р.): реактори ядерні, котли та машини (8,6
%), електричні машини (8,4 %), засоби наземного транспорту, крім залізничного (5,0 %).
Проаналізуємо структуру експорту та імпорту торгівлі послугами України з Польщею.
Загальні показники зовнішньої торгівлі послугами надано в табл. 3.
Дані табл. 4 вказують на те, що питома вага експорту до Польщі поступово збільшується
починаючи з 2008 р. Питома вага імпорту послуг з Польщі в середньому складає 4,77 %. Однак,
починаючи з 2013 р. питома вага експорту переважає над питомою вагою імпорту послуг, що є
позитивною тенденцією для економіки України.
Важливе значення має структура експорту та імпорту послуг. Основні товарні групи торгівлі
послугами між Україною та Польщею наведено у табл. 4.
Як бачимо з табл. 5, головними статтями експорту є послуги з переробки матеріальних
ресурсів (у 2017 р. – 46,1 %) та транспортні послуги (у 2017 р. – 32,3 %). А в експорті переважають
такі види послуг як: транспортні (у 2017 р. – 46,6 %), ділові (у 2017 р. – 19,4 %), послуги у сфері
телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (у 2017 р. – 11,5 %).

1

Державна служба статистики України. <https:// www.ukrstat.gov.ua> (2019, січень, 24)
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Таблиця 3
Зовнішня торгівля України основними товарами з Польщею,
2013-2017 рр.
Товарні групи
Експорт, %
насiння і плоди олійних рослин
рослинні матеріали
для виготовлення
жири та олії тваринного або
рослинного походження
продукти переробки овочів
залишки і вiдходи харчової
промисловості
руди, шлак і зола
палива мінеральні; нафта і продукти
її перегонки
деревина і вироби з деревини
чорнi метали
вироби з чорних металiв
електричнi машини
меблi
Імпорт, %
палива мінеральні; нафта і продукти
її перегонки
ефiрнi олії
пластмаси, полімерні матеріали
деревина і вироби з деревини
папiр та картон
реактори ядерні, котли, машини
електричнi машини
засоби наземного транспорту, крім
залізничного

2013

2014

2015

2016

2017

3,8

2,8

2,8

4,6

2,9

2,0

3,2

2,8

-

-

2,4

2,3

2,4

3,5

4,8

5,5

4,6

4,0

2,3

2,0

4,5

4,8

4,6

3,4

3,1

15,4

13,7

11,0

8,8

10,6

5,4

4,0

1,1

2,6

2,5

4,1
24,0
2,3
11,5
2,4

6,4
23,1
2,1
11,9
2,8

9,0
17,9
2,6
14,1
3,9

8,5
19,3
2,9
12,5
5,5

7,7
16,1
3,1
12,2
7,1

16,7

16,7

20,3

15,9

18,1

2,2
9,4
2,4
8,4
7,9
8,6

2,2
9,7
2,3
3,6
8,2
10,3

2,2
9,1
1,3
3,2
7,3
9,8

2,5
9,2
1,3
3,3
8,7
8,8

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

3,6

3,0

3,1

3,6

5,0

Джерело: сформовано авторами на основі1
Таблиця 4
Узагальнені показники зовнішньої торгівлі послугами України та Польщі,
2008-2017 рр.
Показники

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Питома вага експорту, %
Питома вага імпорту, %
Зовнішньоторго-вельне
сальдо, млн. дол. США

3,75
6,01

2,77
4,16

2,92
4,67

3,73
4,21

3,69
4,75

5,11
3,97

5,08
4,71

6,21
3,59

7,34
5,73

8,58
5,93

–77,9 –42,87 -48,17 -8,36 -33,97 50,67 54,43 83,17 81,92 146,07

Джерело: сформовано авторами на основі2
1
2

Державна служба статистики України. <https:// www.ukrstat.gov.ua> (2019, січень, 24).
Державна служба статистики України. <https:// www.ukrstat.gov.ua> (2019, січень, 24).
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Таблиця 5
Зовнішня торгівля України основними послугами з Польщею,
2013-2017 рр.
Товарні групи
Експорт, %
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
Транспортні послуги
Послуги, пов’язані з подорожами
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні
та інформаційні послуги
Ділові послуги
Імпорт, %
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
Транспортні послуги
Послуги, пов’язані з подорожами
Послуги зі страхування
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні
та інформаційні послуги
Ділові послуги
Джерело: сформовано авторами на основі

2013

2014

2015

2016

2017

36,6
34,7
5,4

38,5
32,4
3,5

41,5
30,3
4,2

43,9
27,7
2,5

46,1
32,3
2,3

8,0

10,7

11,9

10,7

6,5

10,6

11,2

8,1

6,7

6,5

5,1

5,0

4,9

4,3

5,9

44,6
10,5
5,5

38.8
7,8
5,0

44,3
8,2
4,9

44,1
7,1
16,1

46,6
8,2
2,0

7,8

8,4

8,3

7,0

11,5

19,0

23,0

15,0

13,7

19,4

1

Також важливо проаналізувати кількість прямих інвестицій в економіку між країнами (рис. 1).
Отже, частка інвестицій з Польщі в економіку України незначна, близько 3 % від всіх прямих
інвестицій з країн ЄС. Лідерами прямих інвестицій вже тривалий час є Кіпр, Нідерланди та
Великобританія, на які в сукупності припадає близько 65 % інвестицій, що надходять в економіку
України з ЄС. Найвагомішими польськими інвестиціями в Україні є: фабрика будівельної кераміки
«Церсаніт», фабрика паркету «Барлінек», меблева фабрика «Новий Стиль», фабрика упаковки
«КенПак», фабрика автозапчастин «Інтер-Гроклін», фабрика металообробки «ПолімексМостосталь», банк «Кредобанк», «Плюс-банк», кластерне утворення «Агромісто»2.
З України до країн ЄС у 2017 р. було вкладено 6 115 млн. дол. прямих інвестицій, з яких
97 % до Кіпру, і близько 3 % у всі інші країни ЄС, в тому числі Польщі. Найвагомішими
українськими інвестиційними проектами в Польщі є: металургійний комбінат «Гута Ченстохова»
(інвестор – «ІСД»), суднобудівельний завод «Сточнє Гданське» (інвестор – «ІСД»), «Гута Покуй»
(інвестор – «Приват»), завод освітлювальних приладів «Геліос» (інвестор – «Іскра»),
плодопереробний завод «T.B.Fruit Dwikozy» (інвестор – компанія «T.B.Fruit» (власник
торгівельної марки «Яблуневий дар»), Мазовецький сироварний завод «Ostrowia» (інвестор –
Група компаній «Milkiland»)3.
Існує ще одна важлива сфера співпраці обох країн – процеси міграції. Саме Польща є країноюлідером в ЄС як країна імпортер робочої сили з України. 95 % трудових мігрантів Польщі –
українці. Раніше в Польщу виїжджали в основному люди старшого віку, однак за період 2014-2016
років 38% мігрантів – це студенти і випускники вузів віком від 18 до 25 років, а ось людей старшого
покоління всього 18%. Близько 70 % зароблених коштів мігранти пересилають своїм сім’ям
1

Державна служба статистики України. <https:// www.ukrstat.gov.ua> (2019, січень, 24).
Економічний бюлетень Посольства України в РП січень 2016 року №109.
<https://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/poland/files/biuleten_15.docx> (2019, січень, 25).
3
Економічний бюлетень Посольства України. <https://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/poland/files/biuleten_15.docx>
(2019, січень, 25).
2
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Рис. 1. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіку за 2008-2017 рр.
Джерело: побудовано авторами на основі1
в Україну2.В цілому, перекази українських емігрантів значно більші, ніж закордонні інвестиції,
за 2015-2017 роки трудові мігранти переказали в Україну 23,8 млрд. дол.: у 2015 році –7.0 млрд. дол.
США, у 2016 році –7.5 млрд. дол. США, у 2017 році –9.3 млрд. дол. США. І більшість цих переказів
надішли саме із Польщі.
Варто хоча б приблизно оцінити масштаби української міграції до Польщі, це можна зробити
відповідно до кількості виданих українським громадянам віз – близько 2,5 млн. упродовж 20162017 років. В 2015 році у Польщі у повітових (районних) відділах праці було зареєстровано
763 тис. заяв від працедавців про працевлаштування українців, у 2016 році ця цифра майже
подвоїлася – 1,3 млн., а в 2017 році збільшилась до 1,8 млн. Окремо треба зазначити, що станом
на кінець року близько 143 тис. українців отримали право на тимчасове чи постійне перебування
в Польщі. Відтак, за приблизними підрахунками й оцінками експертів, приблизно 1 млн. українців
перебуває на даний момент у Польщі і цей показник має тенденцію до зростання3. Звичайно, що
основним спонукальним фактором міграції є порівняно вища заробітна плата. Мінімальна заробітна
плата в країнах ЄС, що територіально близькі до України становить: (станом на січень 2018 року):
Болгарія (261 євро), Румунія (408 євро), Чехія (478 євро), Угорщина (445 євро), Польща (503 євро),
Естонія (500 євро). Для порівняння, мінімальна заробітна плата в Україні (у жовтні 2018 р.) –
3723 грн. або всього 115 євро4.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, проведений аналіз динаміки та
структури співробітництва України та Польщі вказує на те що остання є одним з основних
торговельних партнерів України. Найбільше Україна експортувала чорні метали,
електромашини, деревину, руди. Переважали імпортні поставки палива, пластмаси, реактори
ядерні та машини (у тому числі електричні). Серед послуг у експорті переважали з переробки
матеріалів та транспортні. Імпортували з Польщі послуги – транспортні, ділові, комунікаційні,
комп’ютерні. Щодо прямих інвестицій в економіку, то з Польщі до України у 2017 р. надійшло
815,5 млн. дол. США (3% від всіх прямих інвестицій з ЄС), натомість з України до Польщі
у 2017 р. надійшло – 6,8 млн. дол. США. Також у статті проаналізовано міграційні процеси
1

Державна служба статистики України. <https:// www.ukrstat.gov.ua> (2019, січень, 24).
Украинцы в Польше: как живут, работают и на что тратят деньги. <https://businessviews.com.ua/ru/economy/
id/ukraincy-v-polshe-1514/> (2019, січень, 28).
3
Українська міграція до Польщі: якою вона стане? <https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2381161-ukrainskamigracia-do-polsi-akou-vona-stane.html> (2019, січень, 28).
4
Державна служба статистики України. <https:// www.ukrstat.gov.ua> (2019, січень, 24).
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між двома країнами. Збільшення кількості молоді, яка виїжджає за кордон, вказує на негативну
тенденцію.
Отже, проаналізувавши стан зовнішньої торгівлі України та Польщі, можна зробити висновок,
що обсяги торгівлі, не зважаючи на скрутне становище України, поступово нарощуються.
Вважаємо, що однією з причин цього може бути переорієнтація українських виробників на ринки
ЄС.
Подальшого наукового досліджень потребують питання подальшої переорієнтації українських
виробників на ринки ЄС, відповідна стандартизація товарів та послуг, що сприятиме збільшенню
рівня конкурентоспроможності вітчизняних виробів на європейських ринках.
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THE OVERVIEW OF THE WORLD MARKET
FOR BIOENERGETIC FUELS PRODUCTION
AND CONSUMPTION
The world market for bioenergy fuels development trends, especially bioethanol and biodiesel, has
been studied in the article. The main components of biofuels market in world countries formation
and development have been determined. Markets of the largest biofuel producing countries which
successfully provide their consumers with liquid biofuels both as in the form of traditional fuel
impurity and in pure form have been analyzed. The essence of biodiesel with the help of European
small‐scale and large‐scale technology production and use has been discovered. It has been found
that biofuels are used intensively in the world as a mixture of low or high levels both for "flex‐fuel"
type cars and without modifications. With the help of state support and cooperation with oil
producers and car companies the world trend of biofuel production and use is increasing year by
year. It has been grounded that an important place in climate change issue and environmental
ecosystem violations is irrational and excessive use of primary energy sources.
Key words: production, consumption, world market, biofuels, biodiesel, bioethanol, biomass.
Постановка проблеми. В умовах сьогодення перед людством стоять такі важливі питання як:
раціональне використання запасів палива, зменшення викидів та впливу парникових газів
на навколишнє середовище. Вчені розрахували, що обмеження змін клімату і утримання його
на безпечному рівні, за якого можна уникнути небезпеки для існування екосистем, у ХХІ столітті
слід використовувати лише чверть обсягу викопного палива, яке нині вважається економічно
вигідним для споживання 1.
При інтенсивному використанні первинних джерел енергії в атмосфері відбувається
накопичення парникових газів, таких як: CO2 – вуглекислий газ, CH4 – метан, N2O – закис азоту,
HFC – гідрофторовуглеці, PFC – перфторовуглеці, SF6 – гексафторид сірки2. Концентрація
парникових газів в атмосфері послаблює як кліматичну систему так і екосистему в цілому, що
призводить до виникнення глобальних проблем та катаклізмів. Тому виникає необхідність залучати
нетрадиційні джерела енергії, які створені на основі біоенергетичної сировини і тим самим сприяти
розвитку біоенергетики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням розвитку біоенергетики та біоенергетичних видів палива приділено значку увагу
у працях таких вчених як Г. Калетник, Г. Гелетуха, Т. Желєзна, С. Коляденко, Г. Голуб, С. Кухарець
та ін. Зокрема, Г. Калетник вважає, що для виробництва палива розглядаються всі види енергії, але
з екологічних причин особливо цікаві відновлювані її форми3. Г. Гелетуха, Т. Желєзна стверджують,
що ефективність залучення біомаси в енергетичний баланс певної країни багато в чому залежить
1

Калетник, Г.М. (2009). Вплив біоенергетики на екологічний стан навколишнього середовища України. Вісник
аграрної науки : науково – теоретичний журнал Української академії аграрних наук, 10, 53-57.
2
Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997.
(Організація об’єднаних націй). Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_801>. (2018, червень, 22).
3
Калетник, Г.М. (2008). Розвиток світового ринку біопалива. Економіка та держава, 11, 52-54.
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від розвиненості місцевого ринку біопалив1. С. Коляденко, уважає, що біопаливо займає особливе
місце в структурі відновлювальних джерел енергії, воно розглядається в світі як важливий ресурс
для диверсифікації джерел енергії та забезпечення енергетичної безпеки, розвитку сільського
господарства, сільських територій тощо2. Г. Голуб, С. Кухарець відмічають, що
сільськогосподарська діяльність повинна розвивати ефективні методи раціонального
землекористування та «безвідходних технологій» для задоволення як продовольчих, так і
енергетичних
потреб.
Одним
із напрямів
підвищення
енергетичної
ефективності
в сільськогосподарському виробництві є зниження частки невідновлювальних джерел енергії
за рахунок використання поновлюваних джерел енергії3.
Зарубіжні вчені в своїх працях досліджують різні інноваційні підходи до виробництва
біопалива та його використання. С. Дарда, Т. Папалас, здійснили огляд біопалива чотирьох
поколінь, з метою висвітлення переваг, недоліків, негативних зовнішніх чинників та обмежень для
їх ефективної комерціалізації4. Енергетичнy цінність та економічнy ефективність твердого
біопалива, виробленого з вторинної сировини та тирси дослідили Чекала В., Бартніковська С. та ін 5.
Моіолі Е., Салваті Ф., Чіеза М. оцінили стійкість виробництва біоенергії в контексті зв’язку через
новий індекс ефективності та виробництво біопалива першого покоління в перспективі споживання
природних ресурсів6.
Огляд різних технологій, доступних в даний час для виробництва біопалива за допомогою
термохімічного способу виробництва, з використанням цукрового баштану та жому цукрових
буряків як сировини, з особливим інтересом до використання газифікації вихідної сировини та
подальшого перетворення синтетичного газу в паливо здійснили Нікодем Т., Бершем Т. та ін.7
Мета дослідження. Метою даного дослідження є аналіз розвитку та функціонування ринку
біоенергетичних видів палива у Світі.
Виклад основного матеріалу. Розвиток біоенергетики та використання біомасових
технологій можуть допомогти зменшити навантаження на екосистему в наслідок використання
мінерального палива. Оскільки, біомаса має відносно низький рівень обсягу викидів вуглецю
(за паливний цикл), то зміна біопаливами та біопродуктами палив і продуктів, вироблених з нафти,
може призвести до значного зниження обсягів викидів парникових газів8.
За розрахунками експертів альтернативні види палива відіграватимуть важливу роль у світовій
енергетичній структурі і зможуть забезпечити понад 50% світової потреби в енергії до 2050 р., а
за прогнозом Світової енергетичної ради – до 80–90 % на кінець поточного століття. На разі
здебільшого розвинені країни світу беруть за пріоритетність розвиток галузі біоенергетики, а особливо
виробництво біологічних видів палива, які дають можливість зберегти природні ресурси і поліпшити
екологічний стан навколишнього середовища. Перевагою виробництва біопалива є те, що при
використанні біоетанолу і біодизеля локальний вплив на навколишнє середовище, включає зменшення
викидів пилу і майже нульові викиди сірки, аніж при використанні стандартного бензину або дизелю.
1

Гелетуха, Г.Г., Желєзна, Т.А., Баштовий, А.І. (2017). Огляд кращих практик організації роботи ринку
біопалива у країнах ЄС. Промышленная теплотехника, 5, 108-112.
2
Коляденко, С.В., Коляденко, Д.Л. (2013). Проблеми та перспективи розвитку ринку біопалива в Україні та
Світі. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 19, 195-198.
3
Голуб, Г.А., Кухарець, С.М. (2015). Особливості виробництва біопалива та отримання енергії в умовах
агропромислового виробництва. Техніка і технологія АПК, 2 (65), 31-34.
4
Darda, S., Papalas, T., Zabaniotou, A. (2019). Biofuels journey in Europe: Currently the way to low carbon economy
sustainability is still a challenge. Journal of Cleaner Production, vol. 208, 575-588. doi: https://doi.org/10.1016/
j.jclepro.2018.10.147.
5
Czekała, W., Bartnikowska, S., Dach, J., Janczak, D., Smurzyńska, A., Kozłowski, K., Bugała, A., Lewicki, A.,
Cieślik, M., Typańska, D., Mazurkiewicz, J. (2018). The energy value and economic efficiency of solid biofuels
produced from digestate and sawdust. Energy, vol. 159, 1118-1122. doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.06.090.
6
Moioli, E., Salvati, F., Chiesa, M., Siecha, R.T., Manenti, F., Laio, F., Rulli, M.C. (2018). Analysis of the current
world biofuel production under a water–food–energy nexus perspective. Advances in Water Resources,
vol. 121, 22-31. doi: https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2018.07.007
7
Nicodème, T., Berchem, T., Jacquet, N., Richel, A. (2018). Thermochemical conversion of sugar industry by-products
to biofuels. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 88, 151-159. doi: http://doi.org/10.1016/ j.rser.2018.02.037.
8
World Energy Outlook 2008. (2008). International Energy Agency. < https://www.iea.org/media/weowebsite/
2008-1994/WEO2008.pdf>. (2017, September, 10).
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Виробництво біопалива засновано на використанні енергетичної сільськогосподарської
сировини або біомаси. Вироблене паливо з даної сировини таке як біоетанол і біодизель може
використовуватися в двигунах внутрішнього згорання як без модифікацій так і із незначними.
Сприятливі кліматичні умови, наукові розробки і технологічна оснащеність більшості країн
світу роблять їх перспективно придатними у виробництві біопального як першого так і другого
покоління. Тому, розвиток і формування ринку біопалива на основі біоенергетичної сировини
відбувається в багатьох країнах світу, але найпровіднішими країнами в цій галузі є США, Бразилія,
країни-члени ЄС та ін.
Світове виробництво біоетанолу в 2018 р. становило 122 млн л, в 2013 р. – 108 млн л, а
в 2015 р. – 118 млн л. за досліджуваний період виросло на 13 %. За дослідженнями Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) виробництво біоетанолу до 2026 р. зросте
до 137 млн л. Споживання виробленого етанолу у світі в 2018 р. становить 123 млн т, в 2013 р.
становило 108 млн л, а до 2026 р. зросте до 137 млн л. Світова ціна на етанол в 2018 р. складає
48,4 дол. США/гл., що по відношенню до 2013 р. зменшилася на 25,6 %. (рис. 1). Слід відмітити, що
виробництво біоетанолу з кожним роком зростає за рахунок попиту на даний вид біопалива та
за рахунок державної підтримки розвитку біоенергетичної галузі.
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Рис. 1. Фактичні та прогнозні показники виробництва, споживання
та рівня світових цін на біоетанол
Джерело: складено за даними ОЕСD 1.
На разі у світі біоетанол є найважливішим видом біопалива, який можна використовувати як
паливо в чистому вигляді або як додаток до палива. Головними виробниками даного виду палива є
США та Бразилія, які в загальній структурі виробництва займають понад 80 % і в 2018 р. США
виробило більше 60,8 млн л біоетанолу, а Бразилія 28,7 млн л. (табл. 1).
Провідне місце у світовому виробництві та споживанні біоетанолу займає США.
Виробництво біоетанолу у США в 2018 р. становить 61,0 млн л., що по відношенню до 2013 р.
зросло на 17,7 %. Споживання біоетанолу у США в 2018 р. становить 57,8 млн л, а за прогнозними
показниками до 2026 р. становитиме 61,6 млн л. (рис. 2). За даними Асоціації відновлювальних
палив (Renewable Fuels Association) виробництво біоетанолу здійснюється в 28 штатах. Найбільша
частка виробництва біоетанолу припадає на такі штати як: Айова – 16,3 млн л/рік, Небраска –
8,3 млн л/рік, Іллінойс – 6,8 млн л/рік, Мінесотта – 4,9 млн л/рік, Індіана – 4,5 млн л/рік та
Південна Дакота – 4,2 млн л/рік2.
1

OECD Statistics. (2018). Homepage. <http://www.stats.oecd.org>. (2018, December, 07).
Ethanol strong. (2018). 2018 Ethanol Industry Outlook. Renewable Fuels Association. <https://www.ethanolresponse.com/
wp-content/uploads/2018/02/2018-RFA-Ethanol-Industry-Outlook.pdf>. (2018, August, 15).
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Таблиця 1
Динаміка виробництва та споживання біоетанолу в світі, млн л.
Назва країни
Індія
виробництво
споживання
Китай
виробництво
споживання
ЄС-28
виробництво
споживання
Бразилія
виробництво
споживання
США
виробництво
споживання

2013

2014

2015

Роки
2016
2017

2,0
1,8

2,2
2,1

2,2
2,2

2,5
2,6

2,0
2,4

2,2
2,7

2,3
2,8

2,8
3,4

9,1
9,0

9,8
9,7

9,7
10,0

10,0
9,9

10,0
10,0

10,2
10,1

11,2
11,4

11,8
11,9

6,8
7,8

7,0
8,4

7,1
8,3

7,2
8,3

7,3
8,0

7,5
8,1

7,2
8,0

7,3
8,1

27,7
24,3

28,6
26,5

30,4
29,3

27,2
27,4

27,1
26,4

28,7
28,0

32,7
30,8

36,3
34,4

51,8
52,0

55,6
52,6

57,5
54,5

59,2
56,0

61,0
58,5

60,8
57,8

61,0
60,1

61,6
60,0

2018

2020

2026

Джерело: складено за даними ОЕСD1.
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Рис. 2. Виробництво та споживання біоетанолу у США
Джерело: складено за даними ОЕСD2.
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OECD Statistics. (2018). Homepage. <http://www.stats.oecd.org>. (2018, December, 07).
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Слід відмітити, що у США частка етанолу в бензині коливається від 10 % до 85 %. Більшість
виробленого етанолу використовується як додаток до бензину і складає 15 % у сумішах з бензином
середнього рівня і у вигляді суміші високого рівня Е 85 (85 % – біоетанолу та 15 % – бензину),
призначеної для використання в транспортних засобах типу «flex – fuel» тобто в автомобілях
адаптованих до використання етанолу.
У 2017 р. ринок біопалива марки Е 85 та інших видів досяг значних вершин. По-перше,
у США налічується 24 млн автомобілів типу «flex – fuel», тобто приблизно кожний 10
автотранспортний засіб може використовувати біопаливо марки Е 85 або інші. По-друге, біопаливо
з використанням етанолу можна знайти в 45 штатах країни на 4 тис. роздрібних автозаправних
станціях, що є можливим та доступним для використання споживачів. Наприклад, в штаті Міннісота
є 422 автозаправні станції на яких продається біопаливо марки Е 85. В інших штатах таких, як
Каліфорнія, Флорида, Техас, Північна Каліфорнія та Пенсільванія на автозаправних станціях
продають біопаливо як марки Е 85, так і марки Е 15, Е 20, Е 30, Е 40 для того щоб споживачі мали
більший вибір у задоволенні своїх паливних потреб1.
Розвиток виробництва та споживання біотанолу у США безпосередньо пов’язано із широким
видом автотранспорту, які можуть використовувати біопаливо марки Е 15. А саме найпопулярніші
марки автомобілів представляють свою продукцію в даному сегменті (табл. 2).
Багаторічна практика виробництва та використання біоетанолу у США демонструє ряд
позитивних факторів: 1) дає можливість заощадити державні кошти на придбання нафтопродуктів;
2) поліпшити стан навколишнього природного середовища; 3) зменшити рівень безробіття
за рахунок відкриття нових заводів та створення нових робочих місць; 4) економічну стабільність
розвитку сільського господарства.
Бразилія є другим великим виробником біоетанолу в світі. У 2013 р. виробництво етанолу
в країні становило 27,7 млн л, а у 2018 р. його обсяг досяг майже 28,7 млн л і зріс на 3,6 %
в порівнянні з 2013 р. Обсяг біоетанолу становить 40 % від загального обсягу ринку палива.
Прогнозують, що виробництво біоетанолу до 2026 р. зросте до 32,4 млн л на рік, а споживання
становитиме 31,5 млн л. (рис. 3).
Виробництво біоетанолу у Бразилії здебільшого здійснюється на основі цукрової тростини,
що являється найдешевшою та ідеальною сировиною для виробництва і отримання спирту в процесі
ферментації. В процесі переробки 1 т цукрової тростини можна отримати 138 кг цукру та 145 кг
сухої багаси (сухий вуглеводорід). А при виробництві біоетанолу використовується вся цукрова
тростина, що дає можливість виробити 72 л етанолу з 1 т сировини2. Слід відмітити, що країна є
енергозалежною, оскільки не багата на власні нафтові родовища. Тому з початком нафтової кризи
в 1970 р. на Ближньому Сході, уряд Бразилії ввів в дію Національну програму по використанню
алкоголю (National Fuel Alcohol Program), яка включала в себе виробництво спирту як добавки для
палива. Основні засади програми включають державну допомогу приватним підприємствам
з виробництва спиртової добавки за допомогою податкових пільг та преференцій, а також
обов’язковий вміст біоетанолу в бензині в розмірі 20 %–25 %. Нині у Бразилії на автомобільних
заправках продають біоетанол марки Е 27 складовими якого є суміш етанолу 27 % та бензину 75 %.
Також в країні діє програма «70 до 30», яка стосується випуску автомобілів типу «flex – fuel»
в розмірі 7 із 10 нових автомобілів повинні бути з адаптованими двигунами для використання
біоетанолу або сумішевого палива34. Планується, що до 2030 р. внутрішнє споживання біоетанолу
зросте на 18 % за рахунок збільшення транспортних засобів типу «flex – fuel», кількість яких

1

Ethanol strong. 2018 Ethanol Industry Outlook. Renewable Fuels Association. <https://www.ethanolresponse.com/
wp-content/uploads/2018/02/2018-RFA-Ethanol-Industry-Outlook.pdf>. (2018, August, 15).
2
Российская Биотопливная Ассоциация. (2018). Главная страница. <http://www.bioehtanol.ru>.
(2018, сентябрь, 23).
3
Martins, A.L., Wanke, P., Chen, Z., Zhang, N. (2018). Ethanol production in Brazil: An assessment of main drivers
with MCMC generalized linear mixed models. Resources, Conservation and Recycling, vol. 132,. 16-27.
doi: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.01.016
4
Mączyńska, J., Krzywonos, M., Kupczyk, A., Tucki, K., Sikora, M., Pińkowska, H., Bączyk, A., Wielewska, I.
(2019). Production and use of biofuels for transport in Poland and Brazil – The case of bioethanol. Fue,. vol. 241,
989-996. doi: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.12.116
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Таблиця 2
Ринкова частка використання автомобілями біопалива
марки E15 у США
Назва
концерну

2012

2013

2014

Роки
2015

2016

2017

2018

BMW Group
BMW
Mini*
Daimler (Mercedes-Benz)
FCA (Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep,
Ram)
Ford Motor Company (Ford,
Lincoln)
General Motors (Buick, Cadillac,
Chevrolet, GMC)
Honda Motor Company (Honda,
Acura)
Hyundai Motor Company
(Hyundai, Kia)**
Mazda
Mitsubishi Motors Corporation
Nissan Motor Company (Nissan,
Infiniti)
Subaru
Tata Motors (Jaguar, Land Rover)
Toyota Motor Corporation
Lexus
Toyota
Volkswagen Group
Audi
Porsche
Volkswagen
Volvo Car Group

Ринкова
частка, %
1,7 %
0,3 %
2,1 %
11,9 %
14,9 %
17,2 %
9,5 %
7,5 %
1,7 %
0,6 %
9,3 %
3,7 %
0,6%

14,2 %

1,3 %
0,3 %
2,0 %
0,5%
використання біопалива марки Е 15 затверджено Управлінням
з охорони довкілля США;
використання біопалива марки Е 15 затверджено для
автовиробників усіх марок;
використання біопалива марки Е 15 затверджено для
автовиробників деяких марок.

Примітка: * дозволено використовувати до 25% сумішей етанолу в бензині.
**
біопаливо марки Е 15 дозволено використовувати у всіх моделях Hyundai,
окрім Hyundai Sonata.
Джерело: складено за даними RFA1.
1

Renewable Fuels Association. (2018). Homepage. <https://ethanolrfa.org/>. (2018, February, 10).
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Рис. 3. Виробництво та споживання біоетанолу у Бразилії
Джерело: складено за даними ОЕСD1.
досягне 67 % автомобілів з двигуном внутрішнього згорання2. Галузь виробництва біоетанолу
у Бразилії набирає більших обертів з кожним роком через використання сучасних технологій та
високорентабельної сировини – цукрової тростини. А також через державну підтримку та податкові
пільги уряду.
Не менш важливе місце у світовому виробництві біоетанолу займають такі країни як Китай,
Індія, країни-члени ЄС-28 та інші. У 2013 р. обсяг виробництва етанолу в Китаї за рік становив
9,1 млн л і 10,2 млн л у 2018 р., а до 2026 р. прогнозується, що дана цифра складатиме 11,8 млн л.
У період 2013– 2018 рр. обсяг виробництва біоетанолу зріс на 10,7 %. Слід відмітити, що розвиток
виробництва біоетанолу в Китаї проходить досить не стрімко. Оскільки, основною причиною
такого розвитку є підвищення цін на зернові культури, які являються основними продуктами
харчування. Споживання етанолу в даній країні за прогнозами OECР буде становити у 2026 р.
11,9 млн л в рік, а за досліджуваний період у 2013 р. становило 9,0 млн л і 10,1 млн л відповідно
у 2018 р. Отже, споживання до 2026 р. приблизно зросте на 24,4 % у порівняні з 2013 р., що може
призвести до спаду внутрішнього виробництва у відношенні до споживання біоетанолу та
перевести країну до розряду імпортерів даного виду палива при низькому рівні торгівлі. Слід
зауважити, що незначна частка зростання виробництва біоетанолу буде припадати
на використання кукурудзи, а впровадження у виробництво іншої біоенергетичної сировини такої
як картопля, сорго, низькоякісні злаки та інші на даний момент досліджуються в контексті
виробництва біопалива.
Країни-члени ЄС–28 такі, як Німеччина, Франція, Великобританія, Чехія, Австрія, Польща та
інші здебільшого зорієнтовані на виробництві рідких біопалив двох типів: біодизелю з олійних
культур (ріпак, соя, соняшник та інші) та біоетанолу з цукрово-крохмальних рослин (зерно). Країничлени ЄС–28 приділяють значну увагу виробництві біогазу з органічних відходів
сільськогосподарських підприємств та сміттєзвалищ муніципального значення. За останні шість
років виробництво етанолу в ЄС зросло на 10,3 % і становить 7,5 млн л у 2018 р. У 2013 р.
виробництво становило 6,8 млн л, а до 2026 р. зросте до 7,3 млн л. Споживання етанолу в ЄС–28
до 2026 р. зросте на 3,8 % і становитиме 8,1 млн л у порівнянні з 2013 р. з показником в 7,8 млн л.
1

OECD Statistics. (2018). Homepage. <http://www.stats.oecd.org>. (2018, December, 07).
Brazil Biofuel Annual 2018 Report. (2018). USDA Foreign Agricultural Service. Global Agricultural Information
Network. <https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Sao%20Paulo%20ATO_
Brazil_8-10-2018.pdf>. (2018, September, 20).
2
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Дані показники зростання в споживані етанолу зумовлені тим, що етанол в ЄС використовують
у вигляді добавки до бензину, що включає в себе суміш як з великим так і з малим вмістом
біоетанолу для транспортних засобів типу «flex – fuel». Динамічне зростання виробництва біопалива
в ЄС здійснюється за рахунок фінансової компенсації для заповнення фінансового розриву між
біопаливами та викопними паливами1. Також, в ЄС діють податкові переваги, що включають в себе
дотації та податкові пільги.
Уряд Індії зосередився на виробництві біопалива як на одному із альтернативних джерел
доходу на довготривалий період часу і для надання життєздатності виробникам цукрової
тростини. Оскільки, ціни на цукрові культури в світі впали, то виробництво біоетанолу
із цукрової тростини буде зростати і в 2026 р. становитиме 3,4 млн л у порівнянні з 2013 р. –
2,0 млн л. З 2013 р. по 2018 р. виробництво зросло на 10 %. Відповідно у 2013 р. становило
2,0 млн л, а у 2018 р. 2,6 млн т . Виробництво етанолу в Індії в майбутньому зростатиме,
оскільки виробництво даного виду палива основане на мелясі з цукрової тростини, яка являється
найдешевшою сировиною та альтернативним джерелом доходу до державного бюджету
на довготривалий період часу. Споживання етанолу в 2013 р. становило 1,8 млн л, а в 2026 р.
за прогнозом експертів ОЕСР становитиме 3,4 млн л. З 2013 р. по 2018 р. споживання етанолу
в Індії зросло на 50 %. Розвиток виробництва та використання біоетанолу в Індії з кожним
роком зростатиме, що дасть можливість забезпечувати внутрішній ринок біопаливом і тим
самим розвивати дану галузь енергетики.
Виробництво і використання біодизелю в світі засноване і підпорядковане на засадах
суспільної політики, яка включає в себе законодавчі стимули та податкові пільги. За прогнозами
ОЕСР у 2013 р. було спожито 30,2 млн л біодизелю, а вироблено 30,0 млн л. Прогнозується, що
до 2026 р. динаміка споживання біодизелю в світі зросте до 39,1 млн л при ціні 92,3 дол. США/гл
(рис. 4). Ціни на біодизель в світі за прогнозований період будуть в межах 112,7-92,3 дол. США/гл,
що є значно вищими за ціни на звичайне паливо. Високі ціни на біоенергетичний вид палива
зумовлені подорожчанням вартості сировини та підвищення рівня витрат на виробництво
біодизелю.
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Рис. 4. Фактичні та прогнозні показники виробництва, споживання
та рівня світових цін на біодизель в світі
Джерело: складено за даними ОЕСD 2.
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2

Калетник, Г.М. (2008). Розвиток ринку біопалив в Україні. Київ: Аграрна наука, 464.
OECD Statistics. (2018). Homepage. <http://www.stats.oecd.org>. (2018, December, 07).
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Виробництво біодизелю у 2018 р. зросло на 3,6 % і становить 37,4 млн л в порівнянні
з минулим роком – 36,1 млн л. За прогнозами експертів ОЕСР виробництво біодизелю до 2026 р.
становитиме 39,0 млн л. Це зростання буде незначним, оскільки, темпи розвитку даної галузі були
галопуючими в продовж п’яти років.
Лідируючі позиції в галузі виробництва біодизелю належать країнам ЄС. Темпи виробництва
біодизелю в майбутньому зростатимуть, що може призвести до: 1) стрімкого зростання попиту
на олійні культури; 2) підвищеної зацікавленості (попиту) до імпортованої сировини; 3) зростання
цін на олійні культури; 4) призупинення розвитку біопаливного ринку.
Сьогодні в Європі використовують великомасштабну та дрібномасштабну технологію
виробництва біодизелю, яка заснована на «німецькій» та «французькій» моделі (рис. 5).

Виробництво біопалива

Дрібномасштабне виробництво
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Рис. 5. Європейські моделі виробництва біодизельного палива
Джерело: власні дослідження.
Слід відмітити, що споживання виготовленого біопалива в Європейських країнах
здійснюється на двох принципових схемах. Перша, це «французька» схема де споживання біопалива
здійснюється автомобілями та автобусами, оскільки використання звичайного дизельного пального
під час проїзду в деяких містах заборонений через перевищення норм викидів токсичних речовин.
Штрафи за недотримання норм викидів токсичних речовин перевищують різницю вартості
біодизеля і дизельного палива. Біодизель додають до звичайного дизельного палива із доведенням
до 5 % концентрації1.
В «німецькій моделі» – виробництво біопалива становить до 3 тис. т на рік за рахунок
фермерського та кооперативного виробництва і споживання. Фермери або кооперативи фермерів
вирощують ріпак, посівні площі якого сягають 10-12 % орних земель. Оскільки, фермери самі
вирощують сировину і виробляють біопаливо для власних потреб Уряд Німеччини з 2001 р. надавав
кожному фермерові дотацію: близько 360 євро за кожний гектар, на якому вирощується ріпак для
1

Приварникова, І.Ю., Шевченко, Р.О. (2014). Використання біодизеля як один із інноваційних напрямків
ресурсозбереження та забезпечення енергетичної безпеки України. Вісник Дніпропетровського університету.
Серія Менеджмент інновацій, 3, 62-68.
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технічних цілей. З кожної тонни ріпаку можна отримати близько 300 кг олії, а з неї –
270 кг біодизеля1,2.
Основними виробниками та споживачами біодизелю в світі є країни-члени ЄС, виробництво
та використання якого ще відбулося впродовж 90-х років і значно розширилося за останні роки.
У 2017 р. виробництво біодизелю в ЄС становить 11,5 млн т, а виробнича потужність складає
22,9 млн т/рік 3.
Провідними країнами з виробництва біодизелю в ЄС є Німеччина, Франція, Нідерланди,
Іспанія, Польща, Італія (табл. 3).
Таблиця 3
Виробничі потужності та виробництво біодизелю у деяких країнах ЄС
у 2017 році
Назва країни

Виробничі потужності, млн т

Виробництво, млн т

Австрія

524

302

Бельгія

846

459

Болгарія

356

39

Великобританія

528

263

Греція

729

138

Іспанія

3,39

1,11

Італія

1,52

503

Нідерланди

2,51

1,39

Німечинна

4,01

3,02

Польща

1,24

779

Португалія

639

271

Франція

2,08

1,70

Джерело: складено за даними European Biodiesel Board (EBB).
Німеччина являється одним із основних лідерів з виробництва і споживання біопалива в світі,
тому, що дана країна має перші позиції в області наукових досліджень і розробок стосовно
біопалива, а також більша частина орних земель країни зарезервовані для вирощування
енергетичних культур. Згідно Європейського співтовариства Німеччина планує до 2020 р. збільшити
частку споживання біопалива до 10 % для збільшення енергетичної безпеки країни та поліпшення
екологічного стану. Виробництво біопалива відбувається на комерційній основі за рахунок
відсутності політичних бар’єрів та сприятливих законодавчих стимулів. У 2017 р. виробничі
потужності біодизелю в Німеччині становили 4,0 млн т/рік, а виробництво зросло до 3,0 млн т.
В країні загалом існує більше 50 заводів по виробництву біодизелю та біоетанолу. Станом
на 2018 рік в Німеччині існує 26 біодизельних заводів з загальною потужністю виробництва
3,04 млн т/рік. Найкрупнішими заводами з виробництва біодизелю є: Cargill GmbH (м. Франкфуртна-Майні) з виробничою потужністю 300 тис т/рік, New Natural Energies West GmbH (м. Нойс) –
260 тис. т/рік, Mercuria Biofuels Brunsbüttel GmbH (м. Брунсбюттель) – 250 тис. т/рік, Louis Dreyfus
commodities Wittenberg GmbH (м. Лютерштадт-Віттенберг) – 200 тис. т/рік, Biopetrol Rostock GmbH
(м. Росток) – 200 тис. т/рік та ін4.
1

Фаїзов, А.В. (2003). Економіко-екологічні потреби виробництва та переробки ріпаку в Україні. Науковий
вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки, 3, 271-282.
2
Приварникова, І.Ю., Шевченко, Р.О. (2014). Використання біодизеля як один із інноваційних напрямів
ресурсозбереження та забезпечення енергетичної безпеки України. Вісник Дніпропетровського університету.
Серія Менеджмент інновацій, 3, 62-68.
3
European Biodiesel Board. (2018). Homepage. < http://www.ebb-eu.org/stats.php>. (2018, November, 20).
4
Bockey, D. (2018). Biodiesel 2017/2018 Assessment report and outlook – Excerpt from the UFOP annual report.
Germany: UFOP, 52.
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Німеччина виробляє і реалізує чистий біодизель марки В 100, який продається
на 1500 заправних станціях. Близько 30 % біодизелю розповсюджується через мережу комунальних
заправних станцій, а 7 % через головних споживачів або операторів комунальних автопарків,
компанії таксі тощо. Понад 65 % загального виробництва біодизелю споживають далекобійники,
таксисти та аграрії1. Отже, розвиток біодизельного виробництва в Німеччині залежить від
стабільного розвитку попиту на внутрішньому ринку.
Франція займає не менш лідируючу позицію серед основних виробників біодизелю в Європі.
Досвід роботи країни в цій сфері становить більше десяти років і розпочався ще в 80-х роках
ХХ століття за рахунок пошуку нових ринків збуту олії кользи, яка в той час на європейських
продуктових ринках була мало представлена. Інтенсивність розвитку біопаливної промисловості
припадає на 1991-1995 р. коли проводилися випробувальні роботи в цій області за участі всіх
зацікавлених сторін таких як: автомобільна промисловість – «Рено», «Пежо»; нафтопереробна та
бензинова промисловість – «Ельф», «Тоталь»; міністерства сільського господарства та
промисловості; енергетичні агенції та компанії комунального транспорту. Основною метою всіх
1

було визначити найкращий спосіб виробництва біодизелю, його використання та розподіл .
Сьогодні у Франції працює чотири заводи з виробництва біодизелю з загальною виробничою
потужністю понад 360 тис. т/рік: Комп’єн – 60,5 тис. т/рік, Гран-Куронн – 180,5 тис. т/рік, Верден –
33,5 тис. т/рік та Буссен – 33 тис. т/рік2. За даними ЕВВ у 2017 р. виробництво біодизелю зросло
до 1,7 млн т, а виробнича потужністю склала 2,0 млн т/рік . Стратегія використання біодизелю або
МЕРО (метиловий-ефір-ріпакової-олії) полягає у злагодженій системі між виробниками і
нафтопереробними компаніями, які використовують біодизель як добавку до звичайного дизельного
пального. Даний вид палива називається «Дистер», він є офіційно визнаний французькою владою та
розповсюджується нафтовими компаніями у двох формах3: 1) у вигляді 5 % суміші («Shell»: 2 %)
з викопним дизельним паливом для поліпшення змащувальної здатності останнього; 2) у вигляді
30% суміші, яка використовується у більше ніж тридцяти містах, що входять до «Клубу
біодизельних міст» («Club des Villes Dister»), головна мета якого – використовувати екологічні
переваги біодизеля. Отже, розвиток і використання біодизелю у Франції відбувається за рахунок
правової захищеності та спільній стратегії маркетингу між виробниками біопалива та нафтовими
компаніями. А виробництво біопалив для Франції є альтернативою в сільському господарстві
на землях, виведених з сільськогосподарського обігу для непродовольчого виробництва (частка
земель становить 70 % або 410 тис. га)4.
В Італії працює дванадцять біопаливних заводів з виробничою потужністю понад 60 тис. т/рік.
У 2017 р. обсяг виробленого біодизелю в країні становив 0,5 млн т, а виробнича потужність 1,5 млн
т/рік. Італійське виробництво біодизелю базується на використанні насіння ріпаку та соняшнику, які
переважно експортуються з Німеччини та Франції. Власний обсяг сировини для виробництва
біодизелю (рослинні олії) становить близько 2 млрд. т/рік і зараз відновлюється лише половина
1

цього обсягу, для чого застосовується технологія розкислення та дегідратації . Отже, слід
зауважити, що виробництво біодизелю в Італії є нестабільним через брак власної сировини та
високих цін на імпортовані олійні культури, а використання виробленого біологічного палива
відбувається лише в комунальній сфері (котли центрального опалення).
Виробництво біопалива за останні роки зростає, що призводить до росту попиту та
зацікавленості більшості країн світу. В світі виробництвом біодизелю займається дванадцять країн,
такі як: США, Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Чехія, Австрія, Бельгія, Словаччина,
Швейцарія, Китай та Австралія. Подальший ріст та розвиток біодизельної промисловості залежить
1

Bockey, D. (2018). Biodiesel 2017/2018 Assessment report and outlook – Excerpt from the UFOP annual report.
Germany: UFOP, 52.
2
Bockey, D. (2018). Biodiesel 2017/2018 Assessment report and outlook – Excerpt from the UFOP annual report.
Germany: UFOP, 52
3
Bart, J.C.J., Palmeri, N., Cavallaro, S. (2010). Biodisel science and technology: from soil to oil. Cambridge:
Woodhead Publishing, 840.
4
European e-Justice Portal – European Judicial Atlas in civil matter (2018). Homepage.
<http://www.europa.eu.int/comm/energy_transport/atlas/html/biordmarfutc.html>. (2018, May, 15).
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від інтенсивності впровадження наукових досліджень і розробок в цій області, від співпраці усіх
учасників ринку та від випробування біоенергетичних палив в якості сумішей з традиційним
паливом на міському транспорті.
Висновки з проведеного дослідження. В умовах сьогодення розвиток галузі біоенергетики,
виробництво та використання біоенергетичних видів палива сприяє зменшенню викидів
парникових газів в атмосферу та нераціональному використанню невідновлювальних джерел
енергії. Провідними країнами в світі по розвитку біоенергетики є США, Бразилія, країни-члени
ЄС та ін. США є найбільшим виробником та споживачем біоетанолу в світі. В країні успішно
розвинута мережа автозаправних станцій з біоетанолом різних марків від Е 15 до Е85. Компаніївиробники біоетанолу в США успішно співпрацюють з нафтовими компаніями та автомобільними
концернами. З кожним роком виробництво біоетанолу зростає, оскільки уряд США зацікавлений
в розвитку галузі біоенергетики за рахунок надання державної підтримки, податкових пільг та
дотацій. Лідируючі позиції в області виробництва біодизелю належать країнам-членам ЄС.
Виробництво біодизелю здійснюється за рахунок використання олійних культур, що дає
можливість виробляти біодизель першого та другого покоління. В ЄС розвиток ринку біопалива
здійснюється за допомогою податкових пільг, дотацій, державних програм підтримки, науковим
розробкам.
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ШЛЯХИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
У ВИРІШЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ
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Of Sciences Of Ukraine

WAYS OF INTERNATIONAL CO-OPERATION
IN SOLVING THE ECONOMIC PROBLEMS
OF ECOLOGIZATION OF THE UKRAINIAN
THERMAL POWER PLANTS
The article defines the economic problems of ecologization of the objects of thermal power
engineering in Ukraine, namely the problems of introduction of desulfurization and nitrogen
cleaning treatment plants at large combustion plants. The estimation of capital costs for the
introduction of modern treatment plants is given on the example of DTEK Ladyzhinskaya
TPP, since it is one of the largest pollutants of the country’s airspace. The article calculates
the prevented emissions and the prevented tax when implementing the requirements
presented in the national emission reduction plan for large combustion plants. The ways
of solving the problems of ecologization of the objects of thermal power engineering
of Ukraine, as well as the possibility of international cooperation and the use of foreign
investments are considered.
Key words: energy, environmental protection, Large Combustion Plants, sustainable
development, emission reduction technologies.
Постановка проблеми. Незважаючи на значні заходи стимулювання поновлювальних та
екологічно безпечних джерел енергії вони лише частково спроможні задовольняти світові потреби
в електроенергії, тому вкрай важливо використовувати більш чисті та екологічно безпечні способи
вироблення електроенергії традиційними способами, наприклад на ТЕС. Оскільки більшість
устаткування потужних теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей України знаходиться
в передкритичному стані і є морально і фізично застарілими необхідно нагально шукати шляхи їх
швидкої екологізації.
Мета статті. Розкриття економічних проблем екологізації об’єктів теплоенергетики України
та розгляд можливих шляхів їх вирішення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В Україні дослідженням проблем структурного
розвитку енергетики країни та ключовими напрямками розвитку її паливно-енергетичного
комплексу з урахуванням екологічних вимог присвячені роботі науковців Інституту загальної
енергетики НАН України. Дослідження у сфері моделювання, прогнозування та засобів зменшення
техногенного забруднення довкілля об’єктами енергетики здійснюються в Інституті проблем
моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. А в Інституті вугільних технологій НАН
України розробляють методи діагностики та зниження викидів забруднюючих речовин від об’єктів
енергетики.
Питання екологізації об’єктів енергетики розглядають такі іноземні інститути, як Інститут
енергетичних досліджень (Вашингтон, США), Інститут енергетики (Лондон, Великобританія),
Абердинський інститут енергетики (Шотландія).
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Виклад основного матеріалу. На даний момент одним із основних документів що
регламентують функціонування об’єктів теплоенергетики України являється Національний план
скорочення викидів від великих спалювальних установок. Згідно його вимогам, до 2033 року всі
спалювальні установки, номінальна теплова потужність яких становить 50 МВт і більше на кінець
дії плану повинні відповідати вимогам Директиви 2010/75/ЄС.
На кінець строку дії Національного плану скорочення викидів граничні обсяги викидів
сірчистого ангідриду та оксидів азоту на ДТЕК «Ладижинська ТЕС» повинні складати по 2 870,3 т.
В плані представлені запропоновані Міністерством енергетики та вугільної промисловості України
заходи для скорочення викидів забруднюючих речовин від ДТЕК «Ладижинська ТЕС» та час їх
виконання (табл. 1).
Таблиця 1

Назва установки

Ладижинська ТЕС (енергоблоки 1,2,3)

Ладижинська ТЕС (енергоблоки 4,5,6)

Блок №

План заходів для скорочення викидів забруднюючих речовин
від ДТЕК «Ладижинська ТЕС»1
Технології скорочення викидів та рік введення
в експлуатацію
SO2

NOx

Тип

Рік

Тип

Рік

1

МСДГ*

2028

СКВ**

2028

2

МСДГ

2028

СКВ

2023

3

МСДГ

2028

СКВ

2032

4

МСДГ

2024

СКВ

2022

5

МСДГ

2024

СКВ

2023

6

МСДГ

2024

СКВ

2025

* МСДГ – Мокре сіркоочищення;
** СКВ – Селективне каталітичне відновлення.
Першою значною проблемою екологізації об’єктів теплоенергетики можна виділити ціну
встановлення сірко- та азотоочисного обладнання на ТЕС, що розглядається. В таблиці 2
представлені питомі капітальні затрати на встановлення сучасних газоочисних установок на парових
котлах.
Таблиця 2
Оцінка питомих капітальних затрат на встановлення сучасних
газоочисних установок на парових котлах2
Забруднююча речовина

Вартість, € / (Гкал/год)

SO2

24000 – 60000

NOx

6000 – 24000

1

Кінцевий проект національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України). Офіційний сайт Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України. <http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244996332> (2019, лютий, 05).
2
Кінцевий проект національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (Міністерство
енергетики та вугільної промисловості України). Офіційний сайт Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України. <http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244996332> (2019, лютий, 05).
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Подальший розрахунок дозволить визначити капітальні затрати на встановлення сучасних
газоочисних установок на ДТЕК «Ладижинська ТЕС». Встановлена теплова потужність
підприємства – 438 Гкал/год1. Для розрахунку капітальних затрат буде використовуватись найвища
із представлених в таблиці 2 вартостей.
Капітальні затрати на встановлення сіркоочисних споруд:
438 Гкал/год * 60 000 € / (Гкал/год) = 26 280 000 € ≈ 814 680 тис. грн.
Капітальні затрати на встановлення азотоочисних споруд:
438 Гкал/год * 24 000 € / (Гкал/год) = 1 051 200 € ≈ 32 587 тис. грн.
Згідно директиви 2010/75/EU саме оператори, які обслуговують спалювальні установки
повинні проводити екологізацію своїх підприємств за власні кошти.
Наступний розрахунок дозволяє визначити попереджений викид при встановлені новітніх
очисних споруд на ДТЕК «Ладижинська ТЕС». Попереджений викид можна вважати таким, що
не був здійснений завдяки введенню очисного обладнання. За допомогою даного розрахунку можна
побачити як швидко окупиться встановлення газоочисного обладнання і за який час екологізація
почне приносити дохід підприємству.
Згідно із ст. 234 Податкового кодексу України ставки податку за викиди в атмосферне повітря
ангідриду сірчистого та оксидів азоту стаціонарними джерелами забруднення складає 2451, 85
гривень за 1 тонну2.
Відсоток очистки димових газів від сполук сірки мокро вапняковим способом приймаємо
за 99%. За річний викид приймемо дані 2017 року3. Маємо:
70 996,583 т * 0,99 = 70,287 тис. т.
Сума податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються виходячи з фактичних обсягів викидів,
ставок податку за формулою 1:
Пвс = Мі х Нпі, (1)
де Мі – фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини у гривнях
з копійками.
Сума попередженого податку, тобто податку, який не буде сплачено завдяки введенню
очисного обладнання, складає:
ППвс = 70,287 тис. т * 2451, 84 = 172 332,5 тис. грн.
Тобто при очистці на 99% ТЕС за один рік зекономить 172 млн. грн. (по даним 2017 року).

1

Обґрунтування щодо схвалення проекту постанови «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від
22.10.2015 № 2635» стосовно зміни тарифу на виробництво теплової енергії АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
ВП «Ладижинська ТЕС» (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (НКРЕКП). Офіційний сайт НКРЕКП. <http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/
Materialy_zasidan/2018/zhovten/30.10.2018/p10_30-10-18.pdf> (2019, лютий, 05).
2
Податковий кодекс України (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2019, лютий, 05).
3
Екологічний паспорт вінницької області (Вінницька обласна державна адміністрація). Офіційний сайт
Вінницької обласної державної адміністрації. <http://www.vin.gov.ua/dep-apr/stan-dovkillia/239-ekolohichnipasporty/7520-ekolohichnyi-pasport-oblasti-za-2016-rik> (2019, лютий, 05).
54

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 1 2019

Відсоток очистки димових газів від оксидів азоту селективним каталітичним відновленням
також приймемо за 99%. За річний викид знову приймемо дані 2017 року. Маємо:
8396,383 т * 0,99 = 8,312 тис. т.
Сума попередженого податку при введенні азотоочисних споруд складає:
ППвс = 8,312 т * 2451, 84 = 20 379,7 тис. грн.
Тобто, при очистці димових газів від ангідриду сірчистого та оксидів азоту на 99 % та
найбільших можливих питомих капітальних затратах на встановлення сучасних газоочисних
установок на парових котлах, введення сіркоочисних споруд на ДТЕК «Ладижинська ТЕС»
окупиться за рахунок екологічного податку за 5 років, а азотоочисних – за 2 роки.
Ще одна проблема яку необхідно розглянути – це відсутність будь яких підприємств і
організацій, що розробляють, продають чи встановлюють сірко- та азотоочисне обладнання в межах
України. Вони є в країнах ближнього зарубіжжя, наприклад, в Індії та Німеччині1,2. Це означає, що
до суми встановлення цього обладнання повинні добавитися кошти на його транспортування та
ввезення в країну.
На даний момент ДТЕК «Ладижинська ТЕС» підвладна ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».
На рис. 1 Можна побачити чистий прибуток та непокритий збиток ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
за 2009 – 2015 рр.
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Рис. 1. Чистий прибуток та непокритий збиток ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
за 2009 – 2015 рр.3

1

IndiaMART (2019). Homepage. <https://www.indiamart.com> (2019, лютий, 05).
ANDRITZ (2019). Homepage. <https://www.andritz.com> (2019, лютий, 05).
3
Звіт генерального директора ПАТ ДТЕК «Західенерго» про результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2015 рік (Генеральний директор ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО). Офіційний сайт DTEK.
<https://dtek.com/content/files/zapadenergo/zvit-gendirektora-za-2015-rik.pdf> (2019, лютий, 05).
2
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Така ж ситуація, згідно основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства
склалася і в 2016 – 2017 роках (табл. 3).
Таблиця 3
Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», (тис. грн.)1
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

Період
2017
17 444 165
11 158 612
807 526
3 190 787
1 247
1 487 031
5 785 333
127 905
2 123 636
9 535 196
- 1 179 613
12 790 541
- 92,2254

2016
12 277 229
4 420 054
732 906
5 159 312
158 177
831 818
994 953
127 905
1 736 333
9 545 943
- 296 693
12 790 541
-23,1963

Також можна відмітити, що власний капітал ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» станом
на 01.01.2016 складав всього 1334,8 млн. грн.2
Тобто, не зважаючи на те що при встановлені 99%-ої очистки димових газів капітальні затрати
на ДТЕК «Ладижинська ТЕС» можуть компенсуватися за рахунок екологічного податку всього
за 5 років, реальна фінансова ситуація, що склалася на ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» не дозволяє
підприємству провести масштабну екологізацію ні одного зі своїх підрозділів включно з ДТЕК
«Ладижинська ТЕС», тому є необхідним розгляд інших джерел фінансування екологічної
реконструкції даного об’єкта.
Джерелами фінансування екологічних заходів в енергетиці у Національному плані скорочення
викидів від великих спалювальних установок вказуються:
– інвестиційні державні кошти;
– повернення енергетичним підприємствам частини платежів (більше 80%) за викиди для
реалізації екологічних проектів;
– власні кошти підприємств та кошти інвесторів;
– міжнародні запозичення;
– інші джерела.
Особливо потрібно виділити таке джерело фінансування як міжнародні запозичення, адже
потреба у коштах перевищує можливості як операторів великих спалювальних установок так і
держави загалом, тому без допомоги зарубіжних інвесторів виконання Плану стане неможливим.
Важливо звернути увагу, що однією з основних цілей Енергетичної стратегії України
на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» є інтеграція
газового й електроенергетичного ринків та відповідних транспортних мереж, а також

1

Повідомлення про проведення загальних зборів ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО (Фінансовий портал Fin.Org.UA).
<http://www.fin.org.ua/news/1284375> (2019, лютий, 05).
2
Звіт генерального директора ПАТ ДТЕК «Західенерго» про результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2015 рік (Генеральний директор ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО). Офіційний сайт DTEK.
<https://dtek.com/content/files/zapadenergo/zvit-gendirektora-za-2015-rik.pdf> (2019, лютий, 05).
56

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 1 2019

нафтотранспортної системи України в енергетичний простір ЄС1. Тобто в найближчому
майбутньому реальним є масштабний продаж теплової енергії за кордон. При 99 %-му очищені
можливе додаткове виготовлення енергії без перевищення граничних обсягів викидів сірчистого
ангідриду та оксидів азоту.
На 2017 рік показники виробництва теплової енергії на ДТЕК «Ладижинська ТЕС» складали
111,942 тис. Гкал. Щоб викид сірчистого ангідриду та оксидів азоту знаходився в межах гранично
допустимих виробництво теплової енергії не повинно перевищувати 450 тис. Гкал.
На 2018 рік для ДТЕК «Ладижинська ТЕС» представлені такі планові показники:
– виробництво теплової енергії – 105,290 тис. Гкал;
– тариф на виробництво теплової енергії – 510,95 грн/Гкал;
Можливі результати продажу додатково виробленої енергії (при використанні даних
2018 року):
(450 тис. Гкал – 105,290 тис. Гкал)* 510,95 грн/Гкал = 176 129,6 тис. грн.
Маємо що при продажі додатково виробленої енергії за кордон введення новітніх очисних
споруд на ДТЕК «Ладижинська ТЕС» окупиться менше ніж за 5 років. Маючи дані результати
можливо запропонувати систему обміну. Використовуючи міжнародні запозичення можливо
провести повну екологізацію об’єкта енергетики, а борг підприємство може повертати додатково
виготовленою енергією.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Питання очистки димових газів від
об’єктів теплоенергетики стоїть дуже гостро на даному етапі розвитку України. Беручи до уваги
досить короткі строки та неспроможність операторів великих спалювальних установок самостійно
надати фінансове забезпечення екологізації підприємств енергетики виникає необхідність у розгляді
міжнародної співпраці, як одного із основних джерел масштабної екологічної реконструкції
теплоенергетики України.
В подальшому дослідженні необхідно детально розглянути механізм фінансового
забезпечення виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних
установок. Також потрібно, використовуючи досвід розвинених країн розробити детальний проект
повноцінної екологізації одного із об’єктів теплоенергетики, визначити можливих операторів, які
спроможні встановити затверджені в Плані технології та країни, що можуть бути зацікавлені
в екологізації об’єктів теплоенергетики України.
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CONCEPTUAL FRAMEWORK
FOR MANAGEMENT AND REGULATION
OF THE STATE FINANCIAL SECURITY
A set of approaches to the state financial security management is specified. Management
of financial security of the state is disused according to the principles of financial security
management of the enterprise; as a means of realizing its financial interests; as a set
of measures to counter the internal and external threats to its financial sovereignty; as one of
the functions of the state authorities, aimed at the efficient allocation of national financial
resources. Strategic guidelines for strengthening the state of various subsystems of the complex
system of financial security of the state are offered. The drawbacks of the process of regulating
the level of state financial security have been identified, such as duplication by regulators of
each other’s functions and the need of development of strategic guidelines for its stabilization.
Key words: financial security, financial security management, financial security state regulation,
strategy, national regulators.
Introduction. Achieving the state of financial independence is one of the tasks of ensuring
the financial security of the state, a positive consequence of its high level.
The Ukrainian financial market is constantly experiencing the need for external financing.
Of the 77 banking institutions that operated in the domestic banking system as of December 1, 2018, 37 has
foreign capital, and 22 institutions are characterized by 100% of foreign capital. Thus, 28.5% of the
domestic banking system belongs to foreign investors. With the advent of European financial companies
on the domestic financial market, similar trends can be traced in others, except for banking, its segments.
In order to restore and stabilize the state of the economy, Ukraine periodically receives financial tranches
and loans from the International Monetary Fund. So, in 2019, Ukraine is expected to get $ 3.9 billion over
a period of 14 months. That is, the full financial independence of the time can not be spoken. In addition to
the need for external financing, the negative characteristics of the current state of Ukraine’s financial
security are the size of the budget deficit, the trends of devaluation of the hryvnia against the US dollar,
the dynamics of the hryvnia to the US dollar, low growth rates of gross domestic product, indicators of the
proportion of non-working loans and assets of banks, professional participants in financial services markets
and their clients, etc. In view of this, studies devoted to the problems of ensuring Ukraine’s financial
security in the long run, of stabilizing its state at the present time, become especially relevant.
Target setting. The purpose of the study is to generalize and systematize the fundamental principles of
management and regulation of the state financial security, taking into account the economic, political and social
realities that are inherent to Ukraine today. To succeed in achieving this goal, it is necessary to perform a whole
series of important research tasks, including: to specify the problems of the existing system of providing
financial security of Ukraine; to offer strategic guidelines for strengthening the state of the financial security
system of the country; to identify shortcomings in the process of regulating the level of state financial security.
Analysis of recent research and publications. Systemologically to the study of Ukraine’s financial
security came up such scholars as Melykh O., who spend the essence of evaluation criteria and preventive
measures to strengthen the financial security of the state in his publication1, Revak I., Prokopenko V.,

1

Мелих, О. (2013). Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення.
Економічний аналіз, 12(2), 266-272.
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who defined the objects and subjects of providing financial security of the state1, Petrushevska V., who
offered the author’s classification of the threats to the financial security of the state and proposed
approaches to the formation of state financial security protective mechanisms2, Tkalenko S., who
determined the peculiarities of the state of financial security of the country in the conditions of
strengthening of globalization processes3, Kovalchuk M., who specified the institutional components of
financial security at the macro level4 and others56. Taking into account that the peculiarity of the domestic
economy is the high proportion of the shadow sector in it, the attention of the publications Vlasyuk O. and
Bryhinets O. are noteworthy78.
However, for now, strategic guidelines have not been developed to meet the challenges of ensuring
economic security over the next few years; there is no modern legal basis for organizing the protection of
economic entities from all kinds of threats of the financial nature of origin in the country’s financial
security system, there are no effective approaches to monitoring and regulation of financial security at the
micro and macro levels.
Research results and discussion. Assessing the level of financial security should be the first step in
its ensuring process. The following should be a set of measures, the implementation of which will either
maintain or improve the achieved level of security (for its high level) or increase it (if the evaluation is low
or critical). The development of a list of decisions that should be taken at the level of state authorities in
order to improve the state of financial security of the country forms the essence of the process of managing
financial security. The theoretical and methodological basis of security-oriented management has been
attempting for many years now by leading domestic experts in science and practice at both micro and macro
levels. However, the term "management" in the context of providing financial security is more often used
for business entities, and not for the state as a whole. This circumstance actualizes the necessity of
expanding the theoretical-categorical apparatus of security science by specifying the notion of "managing
financial security of the state". Kolodizyev O. and Seredina A. as the managing of financial security means
"conscious deliberate influence of the subject of management on a variety of needs, interests and values of
the individual, society and state, threats and dangers, internal and external factors that affect the state of
financial security, state and non-state institutions that interact with each other and carry out the
corresponding activity within the limits of the legislation of Ukraine in order to increase its functioning to
solve the tasks of providing financial security"9. In our opinion, it is necessary to specify what the authors
of the definition understand for the "influence on a plurality of needs and interests" and believe that it
would be better to use the specific functions of management to specify the content of the concept under
study, since it is precisely because of them that influence should be exercised.
Kulinska A.V. in her study of public administration of the financial component of the economic security
of the national economy, considers the state administration to be the Ukrainian economy on the basis of ensuring
its financial security "a set of theoretical foundations, methodological approaches, practical recommendations
aimed at specifying the financial interests, timely prevention and neutralization of threats to financial security,
and also the definition and application of methods of ensuring the security of the financial sector"10.
1

Ревак, І.О., Прокопенко, В.Ю. (2010). Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки держави. Системи обробки
інформації, 3, 152-154.
2
Петрушевська, В.В. (2013). Фінансова безпеки держави: класифікація загроз та формування захисних
механізмів. Економічний форум, 4, 218-226.
3
Ткаленко, С. (2013). Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів. Міжнародна
економічна політика, 1, 101-122.
4
Ковальчук, М.В. (2016). Інституціональні складові фінансової безпеки держави. Економіка та держава, 7, 88-93.
5
Zachosova, N., Herasymenko O., Shevchenko A. (2018). Risks and Possibilities of the Effect of Financial Inclusion
on Managing the Financial Security at the Macrolevel. Investment Management and Financial Innovations, 15/4, 304-319.
6
Zachosova, N., Babina N., Zanora V. (2018). Research and methodological framework for managing the economic
security of financial intermediaries in Ukraine. Banks and Bank Systems, 13/4, 119-130.
7
Власюк, О. С. (2013). Тіньова економіка та її вплив на безпеку сектору державних фінансів України. Фінанси
України, 6, 18-25.
8
Бригінець, О. O. (2014). Детінізація економіки як основа фінансової безпеки держави. Фінансове право, 3, 62-65.
9
Колодізєв, О.М., Середіна, А. В. (2010). Державна система управління фінансовою безпекою України та
правові засади її функціонування. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник
наукових праць, 30, 383-398.
10
Кулінська, А.В. (2017). Державне управління фінансовою складовою економічної безпеки національної
економіки України <http://economics.opu.ua/wp-content/uploads/2017/10/АР-Кулинская.pdf> (2019, December, 15).
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Thus, the category of "security management" here is determined by minimizing threats and their negative
effects, as well as using approaches to ensuring financial security.
Under the notion of "management of financial security of the state", we propose to understand the
totality of actions of state authorities in planning, organizing, coordinating, implementing and controlling
the process of ensuring the financial security of the state, aimed at achieving the state of fulfillment of
financial interests of the country, regions, business entities, households, individuals, in the presence of
threats that can make this an obstacle.
Based on the analysis of professional literature, one can distinguish the following approaches to the
management of financial security of the state (Table 1).
Table 1
Approaches to the management of financial security of the state
Approach

The essence of the approach

The traditional functions of
security-oriented
financial
management are singled out, and
the ultimate goal of implementing
measures within them is to
achieve a state of financial
security
Management of financial A set of priority financial interests
security of the state as a of the state in the internal and
means of realizing its external arenas is defined, a set of
financial interests
financial strategic guidelines and
tactical actions in the direction of
their achievement are developed
Management of financial
security of the state on the
principles
of
financial
security management of the
enterprise

Management of financial
security of the state as a set
of measures to counter the
internal and external threats
to its financial sovereignty

Management of financial
security of the state as one
of the functions of the state
authorities, aimed at the
efficient
allocation
of
national financial resources

The management of financial
security
involves
identifying
threats,
monitoring
their
manifestations, assessing the
probable size of negative impact
on financial resources or subjects
of the financial security system,
developing and implementing
mechanisms for counteracting
threats and compensating for the
consequences
of
their
manifestation
Management of financial security
of the state is a set of measures on
the formation, distribution and use
of financial resources by state
structures in order to effectively
carry out state financial tasks,
taking into account the influence
of
existing,
predicted
and
unpredictable threats on this
process

Disadvantages
The peculiarities of the public
administration process in comparison
with management in the practice of
entrepreneurial activity are not taken
into account

The emphasis is on financial
interests, with the interests of the
state in particular, as compared with
entrepreneurial structures; at the
same time, financial interests may
conflict with the need for financial
sovereignty, which is one of the
conditions for absolute financial
security
Bringing
financial
security
management to counteract threats
without implementing the rest of the
classical management functions

The resources involved in the
financial security system are not
limited to public finances or the state
budget; it is the finances of
enterprises, financial institutions,
households and the population that
need to be distributed in such a way
that financial interests are attained,
and all of them were adequately
protected from inappropriate use by
government agencies

Made by authors
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Consequently, the categories of management of financial security of the state and the ensuring of
financial security of the state are closely linked. Therefore, effective management of the financial
component of Ukraine’s economic security can not be carried out without realizing the characteristics and
features that the quality ensuring of financial security must meet. According to Revak O., "increasing the
effectiveness of the mechanism for ensuring financial security depends on the coherence and effectiveness
of all elements of the system of ensuring financial security of Ukraine ... The prerequisite for the effective
functioning of the mechanism for ensuring financial security of Ukraine, and at the same time its
constituent element, is the availability of legal, regulatory and information ensuring that regulates the
interaction of all its elements 1.
Based on the analysis of professional literature and existing economic realities, we can argue that
the problems of the existing system of ensuring financial security of Ukraine is as follows (Table 2).
Table 2
The problems of the existing system of financial security of Ukraine
Problem
The lack of a single
meaningful interpretation
of the essence of the
concepts of "financial
security of the state",
"management of financial
security of the state",
"regulation of financial
security of the state"
Imperfection of the
terminology of the
process of ensuring
the financial security
of the state

The need to revise
the structure of the state
financial security system
using a multilevel
approach

The need for
modernization
of methodological
recommendations
for assessing the level
of financial security
of the state

1

Plane of solution
Theoretical
Ways of solution
Formulation of a
categorical apparatus
for managing financial
security of the state

Formulation of the
definition of the
category of financial
security of the state

Determination
of the list of elements
of the system
of financial security
of the state and the
features of ensuring
their protection against
threats
Establishing
the disadvantages of
existing methodological
tools, isolating
indicators that have lost
relevance, reviewing
intervals of values and
sources of information
for calculations

Methodological

Practical

Use of the proposed
definitions to describe
the terminology in the
process of developing
the State Financial
Security Strategy

The use of the proposed
definitions in the
information-analytical
support of management
of financial security
of the state

Use of the author’s
definition during the
development of the
provision of processes
for assessing the state
of state financial
security management
Development of
methodological
principles for forming
the system of financial
security of the state
as an object of
management and
regulation
Development of
a modern methodology
for assessing the level
of financial security
of the state as a tool
for obtaining
the information basis
for its provision

Use of the definition
when developing the
Concept of Ensuring
Financial Security
of the State

Use of the proposed
approach in the process
of regulating the state
of the objects of the
financial security
system of the country
in the regulatory legal
field
Use of the proposed
methodology by public
authorities in
developing strategic
guidelines for the
development of the
country’s financial
system

Ревак, О.І. (2009). Механізм забезпечення фінансової безпеки України: теоретичний аспект. Науковий вісник
Львівського державного університету внутрішніх справ, 2, 10-20.
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Сontinuation of the table 2
Problem
A large number
of threats to
the financial security
of the state
Insufficient
information-analytical
and personnel support
for the process of
regulating the state
of financial security
of the state
Insufficient level
of awareness on
the state structures
of the need to ensure
the financial security
of the state

Plane of solution
Theoretical
Ways of solution
Clarification of the list of
threats to the financial
security of the state from
the internal and external
sources of formation
Determination of the list
of shortcomings of
existing information and
personnel provision of
the state financial
security regulation
process
Justifying the need
to ensure the state
financial security to
achieve a high level
of national and economic
security of the country

Methodological

Practical

Taking into account
the negative impact
of threats when assessing
the level of financial
security of the state
Development of
innovative approaches
to state regulation
of financial security
of the country

Timely identification
of threats, their
avoidance,
minimization
of negative influence
Formation of a list
of tasks for national
regulators to implement
the task of effectively
regulating the state
of financial security
of the state
Development of
strategies for ensuring
a high level of security
of all subsystems of the
financial security
system of the state
taking into account
the inherent threats and
peculiarities and
measures of regulation
of the state of financial
security of the country
as a whole

Clarification of the
vectors of the impact
of the state of each
component of the
financial security system
on its overall level and
the formation of
assumptions about the
possibility of regulation
and coordination of this
process

Made by authors
The two most significant drawbacks of the current state of organization of ensuring financial security
of Ukraine are the absence of the State Financial Security Strategy as the main document governing
the financial security relations at the national level and the imperfection of existing traditions of state
regulation of the level of financial security of the country. Back in 2010, Khvostenko V. while defining
conceptual approaches to Ukraine’s financial security strategy, offered the following key areas that require
an increase in the quality of financial security management, such as the stock market; financial engineering;
personnel and education; non-bank services, monetary system; insurance; taxes; budget sphere»1.
As priority directions for strengthening Ukraine’s financial security Lutsyk-Dubova T. proposes to
recognize "the reform of the budget system; improvement of monetary policy; stock market regulation;
regulation of corporate relations; regulation of the insurance market"2. Bondarenko A. believes that
"Ukraine should implement such a strategy of state regulation of financial security, to ensure the economy
of oil and gas resources, to restore equipment in the energy sector, switch to energy saving technologies,
radically change the foreign economic policy"3.
In our opinion, strategic guidelines for strengthening the state of different subsystems
of a comprehensive system of financial security of the state over the next five years should be:
– reduction of the state budget deficit and expenses for its maintenance;
1

Хвостенко, В.С. (2010). Концептуальні підходи до стратегії фінансової безпеки України. Вісник економіки
транспорту і промисловості, 29, 185-187.
2
Луцик-Дубова, Т.О. (2012). Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки України. Наукові праці
Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 22/2, 40-46.
3
Бондаренко, А.І. (2018). Механізми забезпечення фінансової безпеки України. Інвестиції: практика та
досвід, 3, 107-109.
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– reduction of Ukraine’s financial dependence on foreign capital;
– stabilization of the financial market and monitoring of the level of economic security of its
participants;
– restoration of public and business confidence in financial institutions by using mechanisms of
additional guarantees and increasing the level of transparency of their activities and requirements for their
top management;
– increasing financial inclusion, financial literacy and stimulating demand for financial products
and services;
– reduction of cash in circulation;
– increasing the opportunities for small and medium-sized businesses to participate in financial
processes;
– activating the use of internal sources of budget replenishment and covering the budget deficit;
– raising the level of investment attractiveness of the country in the international capital market;
– development of the Concept and Strategy for ensuring financial security of Ukraine by 2025;
– reforming the system of national regulators of financial services markets;
– quality control of financial services and strengthening of mechanisms of protection of consumer
rights of financial products and services;
– strengthening supervision over the state of economic security of systemic financial institutions.
Ensuring a high level of financial security of the state is a task that needs to be solved at the national
level. Effective state regulation of financial processes, the course of which provides the necessary resource
for economic development, is very important for its successful implementation. Unfortunately, the domestic
system of state regulation of financial security has a number of shortcomings, the presence of which can
prevent the increase of the level of financial security of Ukraine in the long term.
Such disadvantages include:
– absence of a single body, whose competence should be the task of regulating the state of financial
security of the country;
– lack of documentary evidence of the process of managing the financial security system
as a whole, and its functional and structural components, in particular, at the state level;
– duplication of functions of each other by national regulators of the financial market; the lack
of a specific task in their list for monitoring the state of security of financial services markets and their
professional participants;
– lack of practice of periodic assessment of the level of financial security of the country at the state
level.
Consequently, awareness at the national level of the need to ensure the financial security of the state;
the formation of methodological grounds for assessing its current level and the development of strategic
guidelines for stabilizing its state in the future in the scientific and applied fields are important and
necessary steps in the current economic and political conditions, to ensure Ukraine’s financial sovereignty,
its economic development and social convergence with the European powers in the near future.
Conclusions. The study of the conceptual bases for management and regulation of the state financial
security made it possible to make the following important conclusions.
1. It is possible to distinguish the following approaches to the management of financial security of
the state: management of financial security of the state according to the principles of financial security
management of the enterprise; management of financial security of the state as a means of realizing its
financial interests; management of financial security of the state as a set of measures to counter the internal
and external threats to its financial sovereignty; the management of financial security of the state as one of
the functions of the state authorities, aimed at the efficient allocation of national financial resources.
2. The main problems of the existing system of ensuring the financial security of Ukraine include: the
lack of a single meaningful interpretation of the concepts of "financial security of the state", "management
of financial security of the state", "financial security of the state regulation", imperfection of the
terminology of the process of ensuring the financial security of the state, the need to revise the structure of
the system of financial security of the state using a multi-level approach, the need for modernization of
methodological recommendations for the evaluation of the level of state financial security, a large number
of threats to the country’s financial security, insufficient information and analytical and personnel support
for the process of regulating the state of financial security of the state, insufficient level of awareness at the
state level of the necessity of ensuring the financial security of the state, etc.
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3. The following priority strategic guidelines for strengthening the state of different subsystems of
the complex system of financial security of the state are proposed, such as reforming the system of
regulation of the state of the financial system in general and financial services markets in particular; raising
financial literacy and financial inclusion, reducing public debt and deficit of the state budget through the
use of domestic financial investments, which will help to improve the state of investment attractiveness of
Ukraine and restore the level of trust of the population to the state authorities on the one hand and to
professional participants of the financial services market ‒ on the other.
4. The following main disadvantages of the process of regulating the level of state financial security
have been identified, such as the lack of qualitative information support for this process, duplication by
regulators of each other’s functions, the lack of a unified approach to assessing the current state of financial
security and the need of development of strategic guidelines for its stabilization.
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THE REGULATORY STATE MODEL
OF THE INVESTMENT PROCESSES
OF THE UKRAINIAN TRANSPORT
AND LOGISTIC SYSTEM DEVELOPMENT
In the article the theoretical aspects of modern state of Ukraine’s transport and logistic system
are analyzed. It was established that conducting of the analysis of state regulation mechanisms
of transport and logistic system is determined by strategic importance of economic policy for the
state. It was proved that the most efficient way for development of transport area of Ukraine
may be realized by formation of transport and logistic system of the state. A model of state
regulation of investment processes of Ukrainian transport and logistic system development is
proposed and analyzed. The principles of investments promotion are considered. The key
priorities of technical and technological modernization of the transport under the trend
of Ukrainian transport and logistic system development were substantiated.
Key words: logistic, transport infrastructure, public‐private partnership, infrastructure,
mezzanine finance.
Постановка проблеми. Вивчення сучасного стану транспортно-логістичноїї системи
в України, а також дослідження основних механізмів та особливостей її державного регулювання є
надзвичайно важливим для розвитку економіки України. Необхідність здійснення аналізу
механізмів державного регулювання транспортно-логістичної системи обумовлена стратегічною
важливістю економічної політики для держави, оскільки обґрунтування та вдосконалення
механізмів державного регулювання транспортно-логістичної системи є основою формування
ефективного конкурентоспроможного середовища, що забезпечує економічну безпеку країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу загальних проблем
теорії та практики державного управління присвячено праці: Бідняка М.Н., Васильєва О.В.,
Гаги В.А., Герасимчук З. В., Козлової В.П., Кузнєцової А.І., Кулаєва Ю.І., Красовского В.П.,
Пащенка Ю.Є., Рибчука А.В., Рудь Н.Т., Садловської І.П., Филюк Г.М., Шевчука Я. В., Самуельсона
П.Э., Аткінсона А. та інших.
Постановка завдання. Аналіз наукових джерел, присвячених розвитку логістики
транспортно-логістичної системи, дозволяє виявити широкий спектр проблем, що залишаються
поза увагою вчених. Так, актуальним є уточнення та вдосконалення наукових підходів
до вивчення механізмів державного регулювання інвестиційних процесів розвитку транспортнологістичної системи, а також розробка практичних рекомендацій щодо імплементації механізмів
державного управління логістикою України. Мета дослідження полягає в теоретичному
обґрунтуванні та вдосконаленні механізмів державного регулювання логістичної сфери
в України.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Транспортно-логістичний комплекс України – це
стратегічно важливий та вагомий сегмент країни у в політичному, економічну та соціальному
аспекті. Логістика України становить у валовому внутрішньому продукті країни близько 12 %, при
цьому створюючи робочі місця для населення у розмірі 7 % від загальної кількості зайнятого
населення1.
Як свідчить світовий досвід, найбільш ефективний напрям розвитку транспортного сектору
України може бути реалізований шляхом формування транспортно-логістичної системи країни, яка
забезпечує взаємодію всіх учасників транспортно-розподільчого процесу в організаційноекономічному, технічному, технологічному та інформаційному аспектах під час руху вантажних
потоків, а також дає змогу зайняти конкурентоспроможні позиції на міжнародних ринках
транспортно-логістичних послуг2.
В Україні діє єдина логістична система, основним завданням якої є підтримувати рівень
відповідності вимогам суспільного виробництва; дотримуватися вимог національної безпеки, мати
розширену інфраструктуру, забезпечувати зовнішньоекономічні зв’язки України.
За статистичними даними попит на вантажні перевезення зростає, але низькому рівні
залишається транспортно-експедиційне обслуговування населення і економіки. Залишається
на низькому рівні інноваційна складова в розвитку парків рухливого складу і технічних засобів
транспорту, особливо при здійсненні внутрішніх перевезень. Істотне відставання і по екологічних
параметрах роботи транспорту.
Одним із головних чинників успішної реалізації проектів розвитку транспортно-логістичної
системи є джерела їх фінансування, які чинять вирішальний (у тому числі негативний) вплив
на макроекономічні показники розвитку3. До джерел фінансування можна віднести: кошти державних
і місцевих бюджетів, які формуються з таких стягнень (надання безкоштовного фінансування
з бюджету для важливих інфраструктурних об’єктів або бюджетні кредити на умовах повернення,
цільові інвестиційні програми, фінансування з державних залучених коштів); загальнодержавні
податки і збори (податок на прибуток підприємств та інші податки); спеціальні збори (збори
за користування об’єктами транспортної інфраструктури); штрафи (стягуються за порушення при
користуванні об’єктами транспортної інфраструктури); власні кошти підприємств і їхніх структурних
підрозділів (тарифи, прибуток, амортизаційні відрахування, накопичені грошові кошти); кредити
банків та інших фінансових установ (широко застосовуються для фінансування транспортної
інфраструктури); синдиковані або консорціальні кредити (надаються на умовах угоди двох і більше
кредитних інститутів між собою спільно надати кредит позичальнику); проектне фінансування
(є різновидом інвестиційного кредиту, це інструмент кредитування проектів, за якого велика частина
повернення позикових коштів здійснюється за рахунок грошового потоку, який виробляється самим
проектом); мезонінне фінансування (надається в невеликих обсягах (10-20%) від загального
проектного фінансування, це одне із джерел фінансування, за якого інвестор надає кошти у вигляді
боргового фінансування з одночасним придбанням опціона на придбання акцій позичальника
в майбутньому за визначеною ціною за певних умов); облігації для внутрішнього ринку (відбувається
через емісію цінних паперів для розміщення на внутрішньому фондовому ринку); облігації для
зовнішнього ринку (випускаються позичальником при залученні коштів на зовнішніх ринках);
інфраструктурні облігації (облігації, що випускаються спеціально для фінансування об’єктів
інфраструктури, зі строком обертання від 15 до 20 років); акціонування (участь у уставному капіталі
або корпоративне фінансування. Акумуляція коштів відбувається через продаж акцій); лізинг
(у ситуації, коли середньострокові або довгострокові кредитні кошти не доступні, лізинг дає реальну
можливість вирішення проблеми інвестицій у модернізацію об’єктів транспортного сектору);
публічно-приватне партнерство ( механізмом інвестування транспортних проектів для забезпечення
реалізації пріоритетів діяльності через активізацію використання інноваційних технологій, виділення і
раціональне використання інвестиційних площадок, удосконалення бізнес-моделей розвитку,
забезпечення ефективного управління ресурсами та бізнес-процесами).
1

Державна служба статистики України (2018). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua> (2019, січень, 20).
Садловська, І.П. (2011) Стратегічне управління національною транспортною транспортною
інфраструктурою : монографія. Київ, 355.
3
Бондар, Н.М. (2014) Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державо-приватного
партнерства: монографія. Київ.: НТУ, 336.
2
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Для активізації та підвищення ефективності інвестування пропонується модель державного
регулювання інвестиційних процесів, що включає два взаємопов’язаних регулюючих блоки:
регулятивна система (створення сприятливого інвестиційного клімату в галузі транспорту) та
керуюча система (державний контроль інвестиційних процесів) (рис. 1).
Існуючий механізм державної підтримки інвестиційних проектів потребує вдосконалення
за рахунок збільшення мінімальних строків інвестиційного кредитування для інвестиційних
проектів (до 8 – 10 років), зниження і диференціації процентних ставок за інвестиційними
кредитами, спрощення схеми субсидування державою процентних ставок за інвестиційними
кредитами, удосконалення системи страхування виробничих та комерційних ризиків інвестиційних
проектів, створення державного транспортного інвестиційного фонду або наділення функціями
інвестиційного фонду банків для фінансування інноваційних та інвестиційних проектів розвитку
транспортно-логістичної системи.
Активізація інвестування має здійснювати за такими принципами:
1. Послідовна децентралізація інвестиційного процесу на основі розвитку різноманітних
форм власності.
2. Підвищення частки внутрішніх (власних) джерел накопичень підприємств
3. Державна підтримка підприємств за рахунок централізованих інвестицій при зміні
безповоротного фінансування на конкурсне кредитування на зворотній і платній основі відповідно
до державних цільових програм
4. Розширення гарантії сумісного державно-комерційного фінансування інвестиційних
проектів.
5. Збереження бюджетного фінансування для соціально значущих обєктів, що мають
некомерційний (неприбутковий) характер1.
Одним із важливих напрямків розвитку транспортно-логістичної системи є технічна та
технологічна модернізація. У разі подальшого зволікання з технічною та технологічною
модернізацією транспорту конкурентоспроможність України на міжнародних ринках дедалі
знижуватиметься, а внутрішні виробники зазнаватимуть непродуктивних втрат. Через застарілу
транспортну систему українська економіка втрачає можливості отримання прибутків.
Основні пріоритети технічної та технологічної модернізації транспорту в напрямку розвитку
транспортно-логістичної системи України:
1. Розвиток транспортної мережі. Розбудова міжнародних транспортних коридорів.
Впровадження швидкісного залізничного сполучення між обласними центрами України та Києвом.
Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та їх технічне
переоснащення. Модернізація морських, річкових портів та аеропортів. Запровадження механізмів
стимулювання поетапної модернізації та розвитку транспортної інфраструктури, оновлення
транспортних засобів для потреб галузі.
Врегулювання на законодавчому рівні питання створення спрощеного механізму вилучення та
викупу земельних ділянок для розвитку транспортної інфраструктури, передачі земель в концесію
для будівництва автомобільних доріг та оформлення підприємствам та організаціям транспорту
земельних ділянок у користування.
Створення законодавчої бази та економічних механізмів для сприяння локалізації кращих
інноваційних технологій будівництва транспортної інфраструктури, виробництва та оновлення
рухомого складу на базі вітчизняних підприємств, зокрема стимулювання розвитку їх
зовнішньоекономічної діяльності шляхом встановлення митних пільг.
2. Прискорене оновлення рухомого складу. Поповнення парку транспортних засобів новими
прогресивними транспортними засобами. Забезпечення раціональної структури парку транспортних
засобів за потужністю, вантажністю, пасажиромісткістю, спеціалізацією, видами палива.
Організація серійного вітчизняного виробництва та поставки рухомого складу нового
покоління. Удосконалення нормативно-правової бази з питань розробки і впровадження
економічного і фінансового механізмів (у т.ч. лізингу) оновлення рухомого складу транспорту.
3. Впровадження прогресивних транспортних технологій. Створення мережі взаємозв’язаних
логістичних та мультимодальних терміналів. Всебічне сприяння розвитку й широкому застосуванню
1

Коденська, М.Ю. (2016) Інтеграція як фактор активізації інвестиційної діяльності. Економіка АПК, 6, 24-31.
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Рис. 1. Модель державного регулювання інвестиційних процесів розвитку
транспортно-логістичної системи України
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контейнерних, контрейлерних та інших видів комбінованих перевезень. Створення правових засад
здійснення змішаних (комбінованих) перевезень та взаємодії різних видів транспорту та інших
структур, пов’язаних з пропуском вантажопотоків у транспортних вузлах. Впровадження сучасних
інформаційних технологій обміну даними, системи обміну торговою та транспортною
документацією, електронного документообігу. Впровадження навігаційних технологій, включаючи
супутникові, засоби радіонавігації, ідентифікації місцезнаходження транспортних засобів на базі
загальноєвропейської системи Галілео.
4. Створення сприятливого інвестиційного клімату. Залучення інвестицій. Запровадження
державно-приватного партнерства. Запровадження механізмів довгострокового пільгового
кредитування інвестицій у ресурсо- та енергозберігаючу техніку та технології. Переоцінка основних
фондів та запровадження механізму прискореної амортизації. Розширення елементів платності
користувачів транспортної інфраструктури (автошляхи, залізнична мережа) на принципах
самоокупності. Стимулювання фінансових інститутів для інвестування в транспортний комплекс.
Реалізація основних пріоритетів технічної та технологічної модернізації транспорту
в напрямку розвитку транспортно-логістичної системи України, дозволить пришвидшити розбудову
магістральних шляхів сполучення, покращити ефективність використання транспортного потенціалу
країни, обслуговування економіки та населення. Забезпечити безпеку перевезень та охорони
навколишнього середовища. Впорядкувати схеми вантажоруху на основі транспортної логістики
з побудовою загальнодержавних і міжнародних логістичних систем. Посилить координацію руху
матеріальних, інформаційних та фінансових потоків. Забезпечить сталий розвиток транспортної
галузі, та концентрації ресурсів для змішаного фінансування розвитку транспортно-логістичної
системи.
Розвиток і поглиблення ринкових відносин в галузі транспорту, безперервне зростання
кількості підприємств і організацій різної форми власності вимагають відповідних змін та
перетворень, які б дозволили суб’єктам ринку найкращим чином відповідати потребам сьогодення
як за своєю технічною базою, так і за структурою та організацією транспортного обслуговування
пасажирів та суб’єктів господарювання. В той же час швидкі зміни конкурентного середовища і
конкурентних умов зумовлюють великий ступінь невизначеності роботи суб’єктів господарювання
та вжиття відповідних заходів збоку держави. Розвиток ринкового середовища з одного боку
дозволить суб’єктам господарювання галузі транспорту надавати своїм клієнтам послуги
за вартістю, що відповідає кон’юнктурі ринку та передбачати в тарифах витрати на оновлення своєї
матеріально-технічної бази, а з іншого, клієнти та суб’єкти отримують стимули для власного
розвитку та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності.
Основні пріоритети розвитку ринкового середовища в напрямку розвитку транспортнологістичної системи України:
1. Вдосконалення системи ефективного державного регулювання транспорту. Забезпечення
правових основ транспортної діяльності. Застосування механізмів ліцензування і сертифікації
суб’єктів, продукції і послуг транспорту. Вдосконалення тарифно-цінового регулювання та
фіскальної політики. Удосконалення системи технічного регулювання. Децентралізація державного
управління дорожнім господарством, структури ефективного управління та розподілу повноважень
та відповідальності у сфері дорожнього господарства
2. Завершення інституціальних перетворень, розвиток конкурентного середовища
на транспорту. Утворення операторських компаній та компаній з експлуатації інфраструктури.
Реформування структури управління державних підприємств з розмежуванням господарських
функцій та функцій державного управління. Удосконалення системи збору, аналізу та використання
адміністративних даних в галузі транспорту. Прийняття нормативно-правових актів щодо
лібералізації транспортного ринку та недискримінаційної відкритої конкуренції на ньому відповідно
до законодавства ЄС. Гарантування рівноправного, відкритого та прозорого доступу операторам
до транспортної інфраструктури; Розвиток прозорого національного ринку транспортноекспедиційних послуг.
3. Підвищення відповідальності та прозорості під час прийняття управлінських рішень.
Впровадження структур корпоративного управління. Впровадження системи відкритих даних,
електронних сервісів та інших заходів із запобігання та протидії корупції в транспортній галузі.
Впровадження електронного урядування з метою зниження навантаження і спрощення
адміністративних процедур для бізнесу. Розвиток сервісів доступу до публічної інформації.
Посилення діалогу між споживачами послуг та органами державної влади, органами місцевого
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самоврядування, громадянським суспільством. Впровадження сервісу електронного надання
адміністративних послуг.
4. Розвиток мультимодальних технологій та логістичних технологій. Формування нормативноправової бази розвитку інтермодальних, мультимодальних перевезень, транспортної логістики.
Розвиток мультимодальних транспортних технологій та інфраструктурних комплексів під
різні
види
транспорту.
Створення
мережі
маршрутів
регулярних
контейнерних/інтермодальних/мультимодальних вантажних поїздів, синхронізованих з поїздами
країн ЄС. Створення мережі мультимодальних транспортно-логістичних кластерів та базових
логістичних центрів, сухих портів, терміналів, спеціалізованих перевантажувальних комплексів,
тощо.
Гармонізація розвитку припортової інфраструктури (залізничних підходів, автодоріг) та
пропускної спроможності портів. Зменшення часу обробки вантажів та формальностей шляхом
спрощення адміністративних процедур при міжнародних перевезеннях. Забезпечення єдиної
технологічної сумісності на основних напрямках перевезень та стиках між видами транспорту.
5. Впровадження прозорих і ефективних тарифних моделей, перехід до ринкової практики
встановлення тарифів на перевезення. Розроблення порядку формування тарифів відповідно
до фактичної структури витрат, вимог стабільного розвитку, забезпечення вільного ціноутворення
у конкурентних секторах ринку транспортних послуг. Запровадження принципів оплати
транспортних послуг користувачем та замовником транспортних послуг.
Отже, реалізація основних пріоритетів розвитку ринкового середовища в напрямку розвитку
транспортно-логістичної системи України, може призвести до скорочення впливу держави
в транспортну діяльність до мінімально необхідного рівня. Розширення сфери залучення приватних
інвесторів. Ріст конкуренції незалежних операторів. Скорочення державної участі в транспортній
діяльності. Розподілення потенційно-конкурентних і природно-монопольних видів діяльності.
Скорочення монопольного сектору, розвиток ринкових відносин. Оптимізації та покращення
управління державними ресурсами. Підвищення ефективності внутрішніх логістичних операцій
вантажного транспорту. Створення ефективної національної транспортної системи та оптимізація
транспортних витрат.
Висновки з проведеного дослідження. Формування та розвиток транспортно-логістичних
систем виступає індикатором рівня розвитку національного господарства за рахунок стійкості та
адаптації до всіх змін, при цьому формуючи конкурентоспроможність своєї економічної системи.
Наша країна має всі передумови для повноцінної участі у світовій економічній системі, але
недостатня фінансова підтримка з боку держави та обмежене коло іноземних інвесторів призводить
до певного гальмування ефективного розвитку національної економіки. А ринкові принципи
вільного переливання ресурсів, що обумовлюють функціонування ринкової економіки,
забезпечують гнучкість транспортно-логістичних систем, сприяючи структурним змінам
в національній економіці.
Формування оптимального потенціалу транспортно-логістичних систем в сучасних умовах
дозволить здійснити безперебійне оновлення транспортно-логістичної інфраструктури, забезпечити
більш повне використання наявних в країні ресурсів і можливостей для досягнення надання
високого рівня якісних логістичних послуг, впровадження сучасних технологій, в тому числі й
інформаційних і, таким чином, створити сприятливі умови для зростання національної економіки.
Важливим фактором стійкого розвитку економічної системи є задоволення потреб на найвищому
рівні за рахунок розвитку транспортно-логістичних систем, що призводить до як найповнішого
залучення виробничих та транспортних підприємств та до активізації всіх економічних процесів
в країні.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
З ПОЗИЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Oleksandr Zlotenko
Khmelnitskiy National University, Ukraine

SPECIFICS OF THE INVESTMENT RESOURCES
FORMATION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
OF UKRAINE FROM THE PERSPECTIVE
OF ECONOMIC SECURITY
The article analyses the category of "investment", in particular, the aspect of riskiness is
defined. At the same time, the concept of investment activity and its impact on economic
security are analysed. The dynamics of macroeconomic indicators in the context of the
influence of volumes of attraction of investment funds on the development of the industrial
sector and the economy as a whole are analysed. It was established that the main threat to
the economic security of Ukraine’s economy in the context of investment activity is
insufficiency of provision of investment resources, which makes it impossible for a rapid
upgrade of production in particular and enterprises of the industrial sector. At the same time,
investments are mostly made by national investors, the share of foreign investment is
relatively small, which makes the investment process in the country dependent on internal
economic, political and social fluctuations, which is reflected in the deterioration
of the country’s investment climate.
Key words: investment, investment security, economic security, industry, capital investment.
Постановка проблеми. Інвестиційна складова займає важливе місце у забезпеченні
економічної безпеки господарюючого суб’єкта. Така тенденція прослідковується в сучасному стані
економічного розвитку України
Мета статті. Статистична оцінка інвестиційної активності суб’єктів вітчизняної економіки та
визначення основних джерел залучення капіталу.
Виклад основного матеріалу досліджень. На сьогоднішній день у більшості випадків
поняття інвестицій трактується відповідно до Закону України Про інвестиційну діяльність як
майнові та інтелектуальні цінності, вкладені в підприємницьку та іншу діяльність для створення
прибутку, досягнення соціального та екологічного ефекту1.
Під впливом змін у соціальній, економічній та політичних сферах відбувається постійна
еволюція формулювання поняття інвестицій. Наприклад, на основі узагальнення та доповнення
вище наведених формулювань запропоновано під інвестиціями розуміти майнові та немайнові
цінності, вкладені в об’єкти економічної чи іншої діяльності для отримання економічного,
соціального чи інтегрованого ефекту з урахуванням факторів власності, часу, ризику, ліквідності,
розподілу отриманих результатів, формування умов суспільного розвитку.
Існують й інші сучасні інтерпретації поняття інвестицій, які враховують особливості їх
реалізації та використання отриманих результатів. Найбільш відомі з існуючих визначень поняття
інвестицій наведені в табл. 1.
1

Закон України Про інвестиційну діяльність, 1999 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради
України, 47, 664.
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Таблиця 1
Систематизація визначень поняття «інвестиції»
Автор
Черваньов Д.М.
Нейкова Л.І.

Бушовська Л.Б.
Кузьмін Є.С.

Горбатюк Л.М.

Катан Л.І.,
Хорішко К.С.

Сириченко Н С

Швець Ю.О.,
Бурдило О.В.

Визначення
Відносини, пов’язані з довгостроковим авансуванням грошових, майнових та
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької
діяльності, в їхні основні та обігові фонди, а також у науково-технічний
розвиток, якісне вдосконалення виробничої бази та освоєння випуску нових
видів продукції від моменту авансування до реального відшкодування й
отримання прибутку або соціального ефекту1
Процес перетворення однієї відтворювальної форми в іншу, тобто стан руху,
потоку2
Вкладення не лише у господарську діяльність, а й інші види діяльності, що
мають на меті не тільки економічний результат, а й екологічні, соціальні та
інші ефекти3
Економічні ресурси, що спрямовуються на збільшення як реального капіталу
суспільства, тобто на розширення чи модернізацію виробничого апарату, так і
інвестиції в «людський капітал»4
Грошові (чи еквівалентні їм) кошти (капітал), які потенціальний інвестор
(власник фінансових засобів), планує вкласти в реальний проект, з метою
покращення розвитку будь-якої сфери діяльності даного проекту
(з урахуванням можливих ризиків), отримання прибутку (доходу) або за для
досягнення соціального ефекту5
Вкладення власних, позичених, або залучених ресурсів у формі матеріальних,
фінансових, інтелектуальних цінностей в об’єкти підприємницької та інших
видів діяльності, як на короткий, так і тривалий період, усередині країни й
за її межами, індивідуальними або / і інституціональними інвесторами, і
утворенням на цій основі державно-транснаціонального капіталу з метою
отримання прибутку (доходу) і / або досягнення позитивно-соціального
ефекту6
Вкладання капіталу для подальшого його приросту7

Наведені вище визначення поняття «інвестиції» характеризують зазначене явище як процес, а
саме вкладення цінностей, що носять різноманітний характер за для забезпечення діяльності
у певній заздалегідь обраній сфері з метою отримання конкретної вигоди.
Такий підхід до визначення поняття «інвестиції» не враховує ризик, що неминуче виникає
у процесі перетворення зазначених вище цінностей у ресурс забезпечення діяльності, яка
в майбутньому може привести до отримання вигоди. Таким чином, розглядаючи поняття
1

Черваньов, Д.М, Нейкова, Л.І. (1999). Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
України. Київ: Знання.
2
Бушовська, Л.Б. (2017). Управління інвестиційною діяльністю як важливий складник економічної безпеки
підприємства. Економіка і суспільство, 11, 170-176.
3
Кузьмін, Є.С. (2015). Ефективність інвестицій підприємств молочної промисловості: монографія. Київ:
ННЦ «ІАЕ».
4
Горбатюк, Л.М. (2010). Інвестиції: економічна сутність і класифікація. Вісник Полтавської державної
аграрної академії, 2, 201-204.
5
Катан, Л.І. (2010). Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Інвестиції: практика та досвід, 15, 22-24.
6
Сириченко, Н.С. (2015). Економічна сутність і класифікація інвестицій в умовах глобальних трансформацій.
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка, 2 (1), 263-269.
7
Швець, Ю.О., Бурдило, О.В. (2017). Оцінка інвестиційного клімату в Україні: стан, проблеми та шляхи його
поліпшення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні
відносини та світове господарство, 12 (2), 165-168.
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«інвестиції» можна зазначити, що це є процес, який пов’язаний з певною мірою невизначеності,
оскільки вигода, яка отримується від реалізації інвестицій, матиме місце у майбутньому.
У зв’язку з невизначеністю майбутнього виникає ризик. Характер впливу факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища на процес здійснення інвестицій унеможливлює розрахунок
абсолютно точного прогнозу результатів діяльності, ресурсами якої виступають цінності, що
розглядаються в рамках поняття «інвестиції». Оскільки не може бути абсолютно точного прогнозу
виникає певний рівень ризикованості, який слід враховувати, здійснюючи інвестиції.
Разом з тим слід зазначити, що ризик в контексті поняття «інвестиції» доцільно розділити
на дві компоненти: ризик втрати початкових цінностей, які виступають ресурсами певної діяльності
та ризик безпосередньо пов’язаний з освоєнням діяльності за рахунок використання зазначених
цінностей, як ресурсу.
Враховуючи вищевикладене, поняття «інвестиції» доцільно розглядати з огляду
на ризикованість цього процесу. Тобто тут слід усвідомлювати, що отримання вигоди в контексті
поняття «інвестиції» виникає тільки тоді коли існує ризик.
Отже інвестиції це вкладення матеріальних та нематеріальних цінностей в об’єкти
економічної, соціальної, екологічної та інших видів діяльності з урахуванням існування
ризикованості в результаті чого досягається відповідна вигода.
Забезпечення ходу реалізації процесу можливе за рахунок здійснення певної діяльності.
Оскільки в рамках категорії інвестицій розглядається саме процес, тут виникає поняття
інвестиційної діяльності.
Інвестиційну діяльність здебільшого розглядають з точки зору розміщення інвестиційних
ресурсів, і тут можна зробити висновок, що суб’єктом здійснення такої діяльності є інвестор тобто
юридична чи фізична особа, яка здійснює певну послідовність заходів з метою ефективної реалізації
власних ресурсів, суть якої полягає в отриманні прибутку.
На нашу думку поняття інвестиційної діяльності доцільно розглядати також в контексті
процесу, який направлений саме на залучення додаткового фінансування тобто суб’єктом
здійснення інвестиційної діяльності виступає юридична, або фізична особа, яка відчуває потребу
у зовнішньому фінансуванні та залучає на заздалегідь визначених умовах додаткові ресурси з метою
забезпечення своєї діяльності.
Тобто тут йде мова про організовану діяльність, що здійснюється в реально існуючих
на ринку умовах господарювання за допомогою практичних дій суб’єктів інвестиційної діяльності,
функцій яких полягають у цілеспрямованому процесі знаходження необхідної кількості
інвестиційних ресурсів, виборі відповідних об’єктів чи інструментів для їх вкладання чи залучення,
розробці і впровадженні поетапної інвестиційної програми чи стратегії та забезпеченні ефективної її
реалізації з метою отримання прибутку та/чи іншого позитивного ефекту1.
Оскільки інвестиційний процес пов’язаний з певною мірою ризикованості, мінімізація ризику
сприятиме забезпеченню економічній безпеці адже цим визначатиметься вірогідність якісного
використання ресурсів і як наслідок збільшення обсягів виробництва і покращення добробуту
економіки в цілому.
Ефективна інвестиційна діяльність є однією із дієвих складових економічної безпеки, оскільки
дозволяє досягти рівня капітальних вкладень, які забезпечують відтворення, реструктуризацію та
технічну модернізацію виробництва, запобігаючи моральному і фізичному зносу обладнання,
зниження обсягів і конкурентоспроможності продукції, втрати кваліфікації персоналом2.
Економічна безпека та розвиток країни залежить зокрема від рівня інвестицій, що надходять
до країни та здійснюються національними інвесторами, оскільки таке інвестиційне забезпечення
створює умови в тому числі для технічної модернізації виробництва, що в свою чергу створює
умови для зростання обсягів виробництва.
Такі аспекти, як: технічний рівень, організація виробництва, здатність до засвоєння інновацій
здійснюють основний вплив на результативність діяльності, яка забезпечується інвестиційними
ресурсами3 (табл. 2).
1

Петренко, Л.М. (2012). Теоретичні аспекти дослідження інвестиційної діяльності. Наукові праці
Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 22, ІІ, 330-334.
2
Приходько, В.П. (2013). Інвестиційна безпека як важливий чинник подолання фінансово-економічної кризи.
Інвестиції: практика та досвід, 16, 6-9.
3
Очередько, О.О. (2016). Перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств України. Менеджер, 4, 24-31.
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Таблиця 2
Показники інвестування української економіки
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Капітальні
інвестиції
272074 192878 189061 180575,5 241286 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 448461,5
в економіку,
млн. грн.
Індекси
капітальних
97,4
58,5
103,4
103,4
118,8
108,5
88,9
75,9
98,3
122,1
інвестицій
в економіку,
%
Рівень
інвестування
28,7
21,1
17,5
16,7
18,3
19,4
17,2
14,0
13,8
20,3
економіки,
% до ВВП
ВВП
у фактичних
948056 913345 1082569 1082569 1316600 1408889 1454931 1566728 1979458 2982912
цінах, млн.
грн.
Джерело: Державна служба статистики, порядок доступу: http://www.ukrstat.gov.ua [12].
Нормативну кількість необхідних інвестицій вираховують відношенням норми інвестування
до ВВП. В Україні протягом аналізованого періоду лише у 2008 році значення показника перевищило
25%, тоді як у 2009-2010 роках зафіксовано дефіцит інвестиційних ресурсів в економіці.
У 2016 році порівняно з 2011 роком спостерігається зменшення рівня інвестування економіки
з 16,7% до 13,8%. Проте вже у 2017 році його значення зросло майже вдвічі.
В цілому Економіка України перебуває в кризовому стані, проте сьогодні можна
стверджувати, що існує позитивна тенденція її подальшого розвитку про що свідчить зростання
номінального ВВП у доларовому еквіваленті. Так, за результатами 2017 року ВВП країни
зафіксувався на позначці 112,2 млрд дол., що майже на 10% більше, ніж відповідний показник
2016 року. За результатами 2016 року рівень ВВП становив 93,2 млрд дол., що складає лише 60,39 %
від прогнозованого значення за результатами 2016 року.
Поряд із збільшенням рівня номінального ВВП у доларовому еквіваленті простежується
чіткий тренд до зростання обсягів ВВП у гривневому відповіднику, майже у 2 рази. Проте таке
інтенсивне зростання швидше свідчить про негативні аспекти розвитку національної економіки,
оскільки засвідчує знецінення національної грошової одиниці (табл. 3).
Особливості динаміки ВВП вказують на рецесію української економіки, та падіння
виробництва. Не дивлячись на зростання обсягів ВВП у 2016 та 2017 роках, це є негативним
результатом, так як таке зростання визначається у відношенні до попереднього року. Таким чином,
падіння реального ВВП протягом 2014–2015 років свідчить про те, що економіка країни знаходилась
на рівні 2000-х років
У період 2013–2016 років спостерігається дисбаланс між значеннями рівня номінального
ВВП, вираженому в національній валюті та в доларовому еквіваленті. Проаналізувавши дані
за відповідні періоди реального ВВП, можна сказати, що невідповідність росту номінального ВВП
у гривневому пояснюється лише високою інфляцією.
Формуючими галузями ВВП, залишаються: промисловість, торгівля та сільське господарство.
Промисловість займає провідну позицію в економіці України, результати діяльності підприємств
зазначеної галузі є основними факторами соціально-економічного розвитку. Вплив промисловості
на розвиток економіки країни підтверджується показником індексу промислової продукції за період
2014-2017 років (рис. 1), оскільки його позитивний тренд співпадає з позитивною динамікою
реального ВВП в країні протягом зазначеного періоду (табл. 4).
Близько 35% залучених капітальних інвестицій припадає саме на підприємства промислового
сектору.
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Таблиця 3
Показники ВВП України за 2002-2018 роки
ВВП України
Загальний
Рік

У гривнях,
млрд.

На душу населення

У доларах США,
млрд.

У гривнях

У доларах США

2010

1082,5

136,4

23600,4

2974

2011

1316,6

163,1

28813,9

3570,8

2012

1408,8

175,7

30912,5

3856,8

2013

1454,9

183,3

31988,7

4030,3

2014

1566,7

131,8

35834

3014,6

2015

1979,4

90,6

46210,2

2115,4

2016

2383,1

93,2

55853,5

2185,9

2017

2982,9

112,2

70224,3

2641,4

2018

3428,0

129,4

81232,2

3065,4

1

Джерело: Державна служба статистики

120
112,2
103,4

100

94,4

99

98,4

103,1
97,1

82,8

80
60
40
20
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Рис. 1. Індекс промислової продукції
Джерело: Державна служба статистики

1

Державна служба статистики (2019). Головна сторінка. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2019, січень, 30).
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Таблиця 4
Динаміка і структура капітальних інвестицій в Україні
за джерелами фінансування
Вид діяльності
Усього
у тому числі
за рахунок
коштів державного
бюджету
коштів місцевих
бюджетів
власних коштів
підприємств та
організацій
кредитів банків та
інших позик
коштів іноземних
інвесторів
коштів населення
на будівництво
житла
інших джерел
фінансування

2014
млн. грн.
%
249873
100

2015*
млн. грн.
%
219420
100

2016
млн. грн.
%
273116
100

2017
млн. грн.
443872,7

%
100

6174,9

2,47

2738,7

1,25

6919,5

2,53

15295,1

0,5

6796,8

2,72

5918,2

2,70

14260

5,22

41565,4

1,8

165787

66,35

154630

70,47

184351

67,50

310061,7

73,5

34734,7

13,90

21739,3

9,91

20740,1

7,59

29588,8

7,6

4271,3

1,71

5639,8

2,57

8185,4

3,00

6206,3

2,0

24072,3

9,63

22064,2

10,06

31985,4

11,71

32802,5

12,0

8036,7

3,22

6690,2

3,05

6674,7

2,44

8352,6

2,6

Джерело: Державна служба статистики
Головним джерелом капітальних інвестицій виступають власні кошти підприємств та
організацій (67,50% у 2016 році, 2017 році – 73,5%, що на 5,02 в. п. більше ніж у 2016 р.
за аналогічний період).
Не менш важливим джерелом фінансового забезпечення інвестиційної активності підприємств
виступають прямі іноземні інвестиції (ПІІ), однак їх обсяги у промисловість України є незначними –
за рахунок коштів іноземних інвесторів у 2014 році освоєно 1,7% від загального обсягу капітальних
інвестицій у промисловість (рис. 2).
Нестача внутрішніх інвестиційних ресурсів створює потребу залучення в економіку країни
іноземних інвестицій. Безпечним для інвестиційно-інноваційного потенціалу України вважається
рівень залучення прямих іноземних інвестицій, відповідно до якого відношення чистого річного
приросту іноземних інвестицій до ВВП не перевищує 6%.
Нажаль в Україні зазначений показник є дуже низьким та проявляє тенденцію до зменшення,
так у 2010 році його значення досягло 4,2 %, у 2011 році – 4,3 %, у 2012 році – 3,8 %, у 2013 році –
1,8 %, що свідчить про вкрай малі об’єми залучення інвестицій з інших країн.
Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій цілком відображає характер коливань
національної економіки чим підтверджує важливість інвестиційної складової в контексті
забезпечення економічної безпеки економіки країни в цілому.
Висновок. Можна стверджувати, що основна загроза економічній безпеці економіки України
в контексті інвестиційної діяльності полягає у недостатності забезпечення інвестиційними
ресурсами, що унеможливлює стрімке оновлення виробництва зокрема і підприємств промислової
галузі.
Інвестиції здебільшого здійснюються національними інвесторами, частка іноземних
інвестицій порівняно незначна, що робить інвестиційний процес в країні залежним від внутрішніх
економічних, політичних та соціальних коливань, це відображається у погіршенні інвестиційного
клімату країни.
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Рис. 2. Обсяг прямих іноземних інвестицій (млрд. дол. США)
Джерело: Державна служба статистики
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АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА ВИЗНАЧЕННЯ
РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
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ANALYTICAL COMPONENT IN DETERMINATION
OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY WITHIN
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF DOMESTIC
MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
The article is devoted to the study of common approaches to the definition of the level of
economic security of the enterprise. The absence of a universal method of estimation the
economic security is noted. The methods of determining the level of economic security of foreign
economic activity of the enterprise from the standpoint of estimation the operating environment
of the enterprise, from the standpoint of foreign economic activity risk assessment and the
method based on the three‐component indicator are investigated in the work. The mechanism of
complex estimation of economic security of the foreign economic activity of the enterprise from
the perspective of the factors of influence of internal and external environment is offered.
Key words: economic security, foreign economic activity, estimation of the level of economic
security, analytical support.
Постановка проблеми. Прийняття ефективних управлінських рішень щодо забезпечення
економічної безпеки (ЕБ) зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) вітчизняних підприємств потребує
на разі вдосконалення аналітичного забезпечення управління в сфері ЕБ підприємства, розробки
відповідного методичного інструментарію, що дасть змогу здійснювати ґрунтовний аналіз різних
аспектів діяльності підприємства, зокрема зовнішньоекономічної діяльності, та забезпечить
можливість отримання достовірної та об’єктивної оцінки рівня економічної безпеки
зовнішньоекономічної діяльності досліджуваного підприємства.
Стан дослідження. На сьогоднішній день в науковій літературі є чимала
кількість напрацювань щодо забезпечення економічної безпеки підприємств. Велика увага
науковців приділена саме формуванню методичних засад аналізу та оцінюванню
рівня економічної безпеки. Серед вітчизняних науковців необхідно виділити праці
таких
вчених:
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та Л.Г. Шемаєвої1. Серед наукових праць щодо оцінювання рівня економічної безпеки
зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств варто відзначити праці
Н.І. Гавловської2 та М.Д. Домашенко3.
Наявні наукові розробки щодо визначення рівня економічної безпеки вітчизняних
підприємств мають як і свої переваги, так і певні недоліки. Тому дане питання потребує подальшого
ґрунтовного дослідження.
Метою статті є здійснення аналізу існуючих підходів до оцінювання рівня економічної
безпеки вітчизняних підприємств, зокрема економічної безпеки їх зовнішньоекономічної діяльності
та розробка комплексного механізму оцінювання ЕБ ЗЕД підприємства.
Виклад основного матеріалу досліджень. Успішність здійснення зовнішньоекономічної
діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств великою мірою залежить сьогодні від
аналітичного забезпечення управління в сфері економічної безпеки зовнішньоекономічної
діяльності. Аналітична складова передбачає вибір методів оцінювання рівня економічної безпеки
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, прийняття відповідних управлінських рішень, що
ґрунтуються на результатах такої оцінки, розробку та впровадження заходів щодо попередження
ризиків та загроз, або ж усунення їх наслідків тощо.
Необхідно зазначити, що до якісного аналітичного забезпечення управління в сфері ЕБ ЗЕД
виставляються такі вимоги: безперервність моніторингу рівня ЕБ ЗЕД підприємства, своєчасність
виявлення потенційних та реалізованих ризиків та загроз, об’єктивність оцінки рівня ЕБ ЗЕД,
раціональність управлінських рішень, дієвість вжитих заходів щодо забезпечення відповідного рівня
ЕБ ЗЕД.
Необхідно виділити, на нашу думку, основні етапи здійснення оцінки рівня ЕБ ЗЕД, які
властиві будь-якій методиці оцінювання, незалежно від підходу. Такі етапи включають:
1. Вибір методики оцінювання рівня ЕБ ЗЕД підприємства;
2. Визначення індикаторів та формування системи показників, що стануть основою
оцінювання;
3. Збір необхідного масиву інформації;
4. Визначення рівня ЕБ ЗЕД підприємства.
Аналіз наявних підходів та методів оцінювання рівня економічної безпеки підприємств виявив
відсутність єдиного універсального методу здійснення відповідної оцінки. Більшість представлених
в науковій літературі методів мають як свої переваги, так і недоліки, що, як правило, ускладнює їх
використання на практиці та перешкоджає отриманню реальної оцінки рівня економічної безпеки.
Крім того, наше дослідження виявило відсутність належної уваги до аналізу економічної безпеки
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Сьогодні вітчизняні науковці надають перевагу тій чи іншій методиці, часто доповнюючи їх
власними рекомендаціями, в залежності від особливостей господарської діяльності досліджуваних
підприємств. Формування системи показників при цьому здійснюється відповідно до обраного
науковцями підходу до оцінки рівня ЕБ підприємства.
На сьогоднішній день найбільш поширеними в наукових джерелах підходами до оцінки
рівня ЕБ підприємства є наступні: індикаторний, ресурсно-функціональний, програмноцільовий (комплексний) та підхід на основі економічних ризиків. Деякі науковці виділяють
також окремо функціональний підхід та ситуаційно-суб’єктний. Їх характеристика
представлена в таблиці 1.
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дисертація на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук. Хмельницький: Хмельницький
національний університет.
3
Домашенко, М.Д. (2012). Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних
підприємств: д исертація на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук. Суми: Сумський
державний університет.
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Таблиця 1
Характеристика підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства
Назва підходу,
прихильники
Індикаторний
підхід

Ресурснофункціональний
підхід
Програмноцільовий підхід
(комплексний)
Функціональний
підхід

Ситуаційносуб’єктний підхід

Сутність підходу
Рівень
економічної
безпеки
встановлюється
за допомогою індикаторів (граничне значення
показника),
на основі
порівняння
фактичних
показників
фінансово-господарської
діяльності
підприємства з граничними значеннями встановлених
індикаторів.
Визначення стану ресурсів та їх використання
з метою протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам.
Рівень ЕБ підприємства визначається на основі
оцінки кожної функціональної складової ЕБ.
Визначення рівня ЕБ підприємства здійснюється
через порівняння фактичних показників діяльності
підприємства з визначеними орієнтирами діяльності
на основі інтегрування показників ЕБ підприємства.
Визначення
рівня
ЕБ
підприємства
за функціональними
видами
менеджменту
(стратегічний,
операційний,
фінансовий,
інноваційний, кадровий, маркетинговий), за якими
сформовано систему показників, та виведення
інтегрального показника.
Визначення рівня ЕБ підприємства здійснюється
на основі аналізу ситуацій, які склалися у взаємодії
із суб’єктами зовнішнього середовища. Формується
система показників, визначаються вагові коефіцієнти
та визначається інтеграційний показник.

Прихильники
підходу
Г.В.Козаченко,
В.П.Пономарьов,
О.М.Ляшенко1;
Л.Є.Шульженко,
М.В.Кравченко2
С.Ф.Покропивний3;
В.Г.Алькема,
М.І.Копитко4
С.Б.Довбня,
Н.Ю.Гічова5

О.В.Ілляшенко6

Л.Г.Шемаєва 7

Іншими менш поширеними є такі підходи, як: підхід на основі теорії економічних ризиків,
на основі аналізу фінансового стану підприємства, на основі експертного оцінювання, на основі
використання економіко-математичних методів, підхід прогнозування банкрутства підприємства,
матричний підхід. Розглянуті підходи можуть братись за основу для здійснення оцінки рівня ЕБ ЗЕД
вітчизняних машинобудівних підприємств. При цьому варто враховувати зовнішньоекономічну
складову, визначити найбільш вагомі показники на основі даних зовнішньоекономічної діяльності і,
таким чином, адаптувати підхід для здійснення потрібної оцінки.
1

Козаченко, А.В., Пономарев, В.П., Ляшенко, А.Н. (2003). Экономическая безопасность предприятия:
монография. Киев: Либра.
2
Шульженко, Л.Є., Кравченко, М.В. (2013). Індикаторний метод в оцінюванні економічної безпеки. Вісник
Хмельницького національного університету, 3 (2), 183-187.
3
Покропивний, С.Ф. (2001). Економіка підприємства. Київ: КНЕУ.
4
Алькема, В.Г., Копитко, М.І. (2015).Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки автомобілебудівних
підприємств. Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка", 39, 75-88.
5
Довбня, С.Б., Гічова, Н.Ю. (2008). Діагностика рівня економічної безпеки підприємства. Фінанси України, 4, 88-97.
6
Ілляшенко, О.В. (2016). Методологічні засади формування та функціонування механізмів системи
економічної безпеки підприємства: дисертація на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук.
Сєверодонецьк: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
7
Шемаєва, Л.Г. (2010). Економічна безпека підприємства у стратегічній взаємодії з суб’єктами зовнішнього
середовища: дисертація на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук. Київ: Харківський
національний економічний університет.
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В роботі М.Д.Домашенко1 запропоновано визначати рівень ЕБ ЗЕД на основі
трьохкомпонентного показника, складовими якого є: внутрішня оцінка рівня ЕБ ЗЕД підприємства,
коефіцієнт ризикованості виходу на ринок певної країни, коефіцієнт рівня ринкових можливостей
підприємства при здійсненні ЗЕД.
Внутрішня оцінка рівня ЕБ ЗЕД підприємства, іншими словами, потенціал підприємства
визначається за допомогою виділення основних функціональних складових економічної безпеки,
за якими була сформована система показників, що найбільш повно характеризують відповідну
складову в системі економічної безпеки підприємства. На основі отриманих значень кожної
складової визначається рівень внутрішнього потенціалу для здійснення ЗЕД.
Наступним показником є коефіцієнт ризикованості виходу на зовнішні ринки. Автор пропонує
визначати країновий ризик, який, з авторської позиції, являє собою “багатофакторне явище, що
характеризується тісним взаємозв’язком фінансових, соціально-економічних та політичних
змінних”. Рівень країнового ризику М.Г. Домашенко визначає на основі індексу Бері (визначається
методом експертних оцінок чотири рази на рік німецькою фірмою Бері). Даний індекс включає такі
показники, як: ефективність економіки; рівень політичного ризику; рівень заборгованості;
доступність банківських кредитів; доступність короткострокового фінансування; доступність
довгострокового позичкового капітулу; вірогідність настання форс-мажорних обставин; рівень
кредитоспроможності країни; сума невиконаних зобов’язань з виплати зовнішнього боргу.
Таким чином, індекс Бері, який характеризує рівень країнового ризику, дає можливість
підприємству оцінити всі потенційні ризики від співпраці з суб’єктами тієї чи іншої держави.
Ще одним необхідним показником для визначення рівня економічної безпеки ЗЕД
підприємства є коефіцієнт рівня ринкових можливостей підприємства при здійсненні ЗЕД. Метод
оцінки рівня ринкових можливостей підприємства при здійсненні ЗЕД, на думку автора, враховує
три важливих параметри, а саме: ступінь новизни товару, ступінь новизни ринку та ступінь новизни
споживача. На основі комбінацій даних параметрів визначається саме рівень ринкових
можливостей.
Таким чином, трикомпонентний показник оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД
машинобудівного підприємства автор пропонує визначати за функціональною залежністю
за формулою:
Knj

f I, Pn, Dj ,

(1)

де I – внутрішня оцінка рівня економічної безпеки ЗЕД підприємства;
Pn– коефіцієнт ризикованості виходу на ринок країни ;
Dj– коефіцієнт рівня ринкових можливостей машинобудівного підприємства при здійсненні ЗЕД.
В результаті визначення трикомпонентного показника оцінки рівня ЕБ ЗЕД будується
матриця, відповідно до якої підприємство може знаходитися в зоні абсолютної безпеки, в зоні
прийнятної безпеки , в зоні хиткої безпеки та в зоні неприпустимої безпеки.
Цікавою з позиції оцінювання рівня ЕБ ЗЕД вітчизняних підприємств є робота Н.І.Гавловської
2
. В межах безпекоорієнтованого підходу автор пропонує оцінювати не рівень безпосередньо
ЕБ ЗЕД суб’єкта, а стан його середовища функціонування, зокрема ринку, пояснюючи це тим, що: “
стан та безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства – суб’єкта ЗЕД істотно залежать
не тільки від управлінських рішень, але й від стану зовнішнього середовища, яке може мати різну
оцінку своєї безпеки щодо підприємства ”.
В роботі в процесі оцінювання ринку враховується два основних аспекти: прибуток та
безпека. Критерій прибутковості розраховується на основі даних фінансової звітності підприємства,
а критерій безпеки – на основі інформаційно-аналітичних даних рейтингових агентств, міжнародних
індексів та висновків експертів.
1

Домашенко, М.Д. (2012). Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних
підприємств : дисертація на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук. Суми: Сумський
державний університет.
2
Гавловська, Н.І. (2017). Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств:
дисертація на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук. Хмельницький: Хмельницький
національний університет.
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Автором запропоновано п’ять сценаріїв поєднання прибутку та безпеки діяльності. В кожному
сценарії різне комбінування критеріїв прибутку та безпеки. Вибір того, чи іншого сценарію
залежить великою мірою, крім інших факторів, від схильності керівництва до ризику.
Також в межах даного підходу науковцем було сформовано пропозиції щодо оцінювання
окремого контрагента для співпраці з вітчизняним підприємством. В роботі визначено перелік
ризиків та загроз, які можуть виникнути під час співпраці з певним контрагентом, та розподілено їх
за критеріями ймовірності виникнення та мірою наслідків від їх реалізації. В результаті було
сформовано сценарії дій підприємства для запобігання актуалізації ризиків та загроз, а також дій
після їх реалізації.
Ще однією досить поширеною методикою визначення рівня ЕБ ЗЕД підприємства є методика
на основі оцінювання ризиків ЗЕД підприємств 1. Дана методика передбачає регулярний моніторинг
внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства, аналіз ризиків та джерел їх
походження, визначення показників для їх оцінювання, встановлення механізмів і моделей
взаємозв’язку показників і факторів ризику.
Вказана методика включає кількісний та якісний аналіз ризиків ЗЕД підприємства. Кількісний
аналіз ризиків здійснюється на основі таких методів: статистичний метод, метод побудови дерева
рішень, комбінований метод, метод аналогій та експертних оцінок. Якісний аналіз передбачає
наявність таких методів: аналізу існуючої інформації, моделювання діяльності, метод збору нової
інформації, евристичні методи.
Таким чином, визначення рівня ЕБ ЗЕД вітчизняних підприємств має певну варіацію методів,
хоча й потребує подальшого вивчення, особливо в питанні вибору критеріїв та формування системи
показників для здійснення оцінки.
Сьогодні аналітичне забезпечення управління системою ЕБ ЗЕД вітчизняних підприємств
потребує розвитку дієвого механізму аналізу ЗЕД підприємств з позиції виявлення та мінімізації ризиків
та загроз. Такий аналіз повинен мати комплексний характер для усесторонньої оцінки факторів впливу
внутрішнього та зовнішнього середовища. Графічно даний механізм представлено на рис.1.
Запропонований механізм визначення рівня ЕБ ЗЕД складається з трьох взаємопов’язаних
блоків: діагностика, управління та реалізація.
Блок діагностики передбачає визначення параметрів оцінки рівня ЕБ ЗЕД. Основними
параметрами оцінки є ефективність ЗЕД підприємства, фактори внутрішнього середовища та фактори
зовнішнього середовища. Важливо здійснювати систематизацію ризиків та загроз окремо
за середовищем впливу та окремо формувати систему показників, оскільки характер впливу факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища є різним та ймовірність настання реалізації ризиків та загроз
також різна. За сформованою системою показників визначається рівень впливу факторів внутрішнього
та зовнішнього середовища та здійснюється загальна оцінка рівня ЕБ ЗЕД підприємства.
Блок управління передбачає прийняття управлінських рішень відповідно до результату оцінки
рівня ЕБ ЗЕД, вибір сценарію управління рівнем ЕБ ЗЕД та вибір виконавців обраного сценарію.
Важливим на даному етапі оцінки є проведення контролю за виконанням управлінських рішень.
Блок реалізації включає впровадження заходів щодо нейтралізації наявних ризиків та загроз
чи попередження їх настання. Крім того, такі заходи можуть включати складову адаптації ЕБ ЗЕД
до тих факторів, вплив яких може позначитись на рівні ЕБ ЗЕД та, які жодним чином не можуть
бути попереджені чи усунені підприємством. Також даний блок включає аналіз ефективності
реалізованих рішень. Подальша оцінка рівня ЕБ ЗЕД підприємства в динаміці є важливим кроком,
оскільки за її допомогою можна визначити дієвість даного механізму.
Висновки. Таким чином, за результатом аналізу наявних підходів та методик здійснення
оцінки рівня ЕБ ЗЕД необхідно зробити висновок, що відсутність єдиної методики здійснення
оцінки рівня ЕБ, зокрема ЕБ ЗЕД підприємства, спричиняє ряд інших проблемних ситуацій, таких
як: неможливість застосування одного методу для визначення рівня ЕБ, оскільки в результаті оцінки
неповністю розкривається інформація, необхідна для прийняття управлінських рішень; відсутність
загальної системи показників, які б задовольняли усі методики оцінювання рівня ЕБ підприємства.
Ці та інші питання породжують необхідність подальших наукових досліджень щодо управління
в сфері економічної безпеки підприємства.
1

Левченко, М.О. (2010). Методи оцінки ризиків зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного
підприємства. Вісник Хмельницького національного університету, 6 (3), 190-194.
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Комплексна оцінка рівня ЕБ ЗЕД підприємства
Визначення параметрів оцінки

Діагностика

Аналіз факторів впливу
внутрішнього середовища

Аналіз факторів впливу
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК
В УКРАЇНІ
Denis Tkachenko
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WAYS OF IMPROVING THE MECHANISM
OF STATE REGULATION OF TNC ACTIVITIES
IN UKRAINE
The article has identified the problems connected with TNC operation in Ukraine and
the necessity to improve mechanisms of state regulations of their functioning in the country
based on close relationship between state and municipal government institutions as well as
division into three categories (TNC‐importers, TNC‐manufacturers, TNC not presented in the
domestic market of the country). Within the improved mechanism state policy, strategy, aims,
tasks, principles, forms, methods and instruments have been identified for each TNC category.
The article, among other things, describes key tasks and objectives for the implementation
of an effective mechanism for the regulation of TNCs. Separately, an integral indicator was
allocated to assess the effect of entry into the Ukrainian domestic market of such TNCs.
Key words: state regulations, state authorities, mechanism, municipal authorities, policy,
strategy, transnational companies.
Постановка проблеми. Проблематика діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та
їх взаємовідносин з державними і місцевими органами влади потребує зміни механізму державного
регулювання функціонування ТНК в країні. Україна потребує підвищення ефективності такого
регулювання та реалізації у повній мірі потенціалу взаємовідносин з ТНК і отримання таким
шляхом додаткових стимулів для зростання національної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблематики функціонування ТНК
в Україні дозволяють виділити дві групи напрацювань:
– праці вітчизняних науковців щодо взаємодії з ТНК в умовах трансформації національної
економічної системи, які, у тому числі, торкаються проблематики регулювання їх діяльності,
у першу чергу державними і муніципальними владними інститутами. Сюди відносимо роботи:
І.С. Грошик1, І.О. Ночвіної2, М.П. Проценко3, Н.В. Чумака4 та інших;
– наукові розвідки, які розкривають проблематику державного регулювання діяльності ТНК
в країні. Акцентуємо увагу на працях: А.О. Задої та Е.М. Лимонової5, Я.С. Копійки6,
К.В. Марченко7, Е. Томиленко8 та ін.
1

Грошик, І. С. (2017). Транснаціональні корпорації в економіці України: історія, статистика, тенденції
розвитку. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право), 1, 17-24.
2
Ночвіна, І. О. (2014). Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та їх вплив
на національну економіку. Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Економіка, 14, 200-207.
3
Проценко, М. П. (2016). Тенденції розвитку ТНК: світовий та національний ракурс. Фінансовий простір, № 4
(24), 73-79.
4
Чумак, Н. В. (2016). Проблемні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій в Україні. Глобальні та
національні проблеми економіки. МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 9, 719-723.
5
Задоя А. О., Лимонова, Е. М. (2014). Регулювання діяльності ТНК: державний рівень. Академічний огляд,
№ 2 (41), 117-125.
6
Копійка, Я.С. (2014). Економічна сутність ТНК та особливості нормативно – правового регулювання їх
діяльності на території України. Управління розвитком, 6 (169), 54-57.
7
Марченко, К.В. (2014). Основні напрями державного регулювання діяльності ТНК на території України.
АГРОСВІТ, 11, С.59–67.
8
Томиленко Е. (2018). Правове регулювання ТНК. ХайВей <http://h.ua/story/368140> (2018, листопад, 21).
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Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Не зважаючи на суттєву
кількість наукових напрацювань щодо діяльності ТНК в Україні та їх державного регулювання,
відзначаємо відсутність розробки єдиного механізму такого регулювання, який би включав у себе
регулювання всіх типів транснаціональних корпорацій відносно до економіки країни, а саме:
імпортерів, виробників, не функціонуючих в національній економічній системі.
Мета статті. Запропонувати та надати характеристику удосконаленому механізму державного
регулювання діяльності ТНК в Україні, що буде включати ряд напрямів оптимізації такого
регулювання і враховувати взаємодію з національною економікою трьох типів ТНК: ТНК –
імпортерів; ТНК – виробників; ТНК, які не представлені в країні.
Виклад основного матеріалу. Практика взаємодії транснаціональних корпорацій з владними
інститутами України показала низьку ефективність та результативність співпраці цих двох
ключових елементів національної економічної системи. На особливу увагу заслуговує низька
ефективність сучасного механізму державного регулювання діяльності ТНК в країні. Відзначаємо
необхідність удосконалення всіх його складових (рис. 1).
Ключовим елементом механізму державного регулювання діяльності ТНК повинна бути
співпраця державних владних інститутів та місцевих органів самоврядування, оскільки саме органи
місцевого самоврядування визначають інвестиційний клімат у регіонах і безпосередньо
співпрацюють з підрозділами транснаціональних корпорацій. Окремо зазначаємо, що механізм
повинен включати державне регулювання діяльності трьох окремих категорій ТНК, а саме: ТНК –
імпортери; ТНК, що мають виробничі підрозділи в Україні (ТНК – виробники); ТНК, що
не представлені на внутрішньому ринку країни.
Враховуючи проблеми посткризового розвитку національної економіки України та
необхідність стимулювання вітчизняного виробництва і зменшення рівня безробіття в країні
до ТНК – імпортерів продукції повинна, у більшості, застосовуватись політика стримування,
виключенням повинен бути тільки критичний імпорт. Політика стримування відносно ТНК –
імпортерів повинна мати наступну мету: стимулювання транснаціональних корпорацій відкрити
виробничі підрозділи в Україні. В рамках наведеної політики державні органи влади потребують
використання превентивно – обмежувальної стратегії побудови взаємовідносин державних
інституцій, національних суб’єктів господарювання з таким типом ТНК, де ключовими повинні бути
дві складові такої стратегії: відсутність дискримінації ТНК – імпортерів на внутрішньому ринку
країни; побудова взаємовідносин з такими ТНК виходячи з відсутності вітчизняних виробників
продукції відповідної якості та ціни.
Співпраця з транснаціональними корпораціями такого типу потребує досягнення тільки
економічних цілей, а саме: збільшення надходжень до державного і місцевих бюджетів;
забезпечення максимального захисту вітчизняних виробників від імпорту; забезпечення
конкурентоспроможності національних підприємств; захист ринку праці у країні; недопущення
зростання безробіття; боротьба з монопольним положенням на ринку окремих імпортерів;
недопущення банкрутства та ліквідації національних виробників; запобігання деформації валютних
взаємовідносин у країні.
Ключовими завданнями реалізації механізму державного регулювання діяльності ТНК –
імпортерів в Україні повинні бути: збільшення податкових та інших надходжень до державного і
місцевих бюджетів; розвиток економіки внаслідок ефективної взаємодії ТНК, держави, регіональної
влади, національних суб’єктів господарювання і домашніх господарств.
Принципами державного регулювання діяльності ТНК – імпортерів на внутрішньому ринку
країни є: ефективність взаємодії; підтримка конкурентоспроможності; розвиток економічних
відносин. Взаємовідносини між державними інституціями та ТНК – імпортерами повинні
базуватись на відповідному державному плануванні.
Серед методів, щодо регулювання державою функціонування ТНК – імпортерів
на внутрішньому ринку України необхідно виділити: економічні з переважанням адміністративних,
а саме: пряма заборона, ліцензування, квотування, штрафи, зниження податкового тиску; правові,
до яких відносимо розроблені і працюючі нормативно – правові акти країни, та необхідні регулюючі
документи, які потрібно прийняти стосовно регулювання діяльності транснаціональних корпорацій
на внутрішньому ринку України.
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Рис. 1. Удосконалений механізм державного регулювання
діяльності ТНК в Україні
*Розроблено автором
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Серед інструментів регулювання діяльності ТНК – імпортерів на внутрішньому ринку Україні
необхідно виділити: загальноекономічні, куди відносимо – податкові, тарифні інструменти та
вимоги до функціонування таких ТНК; торгівельні, куди відносимо – тарифні та кількісні
обмеження на імпорт; угоди, спрямовані на регулювання торгівлі в окремих секторах (або галузях)
економіки; «добровільні обмеження імпорту».
У сучасних умовах розвитку національної економіки країна потребує збільшення іноземних
інвестицій, що потребує побудови механізму державного регулювання не представлених в Україні
транснаціональних корпорацій.
Країна у особі державних інституцій та муніципальної влади повинна реалізовувати
заохочувальну політику для такого типу ТНК, що вимагає: виділення відповідних галузей
національної економіки та промисловості, які потребують іноземних інвестицій; оцінці ефекту для
України від входу на внутрішній ринок таких ТНК (див. нижче); активного пошуку та
налагоджування ділових контактів з транснаціональними корпораціями; проведення індивідуальних
перемовин щодо їх виходу на внутрішній ринок України; реалізації комплексу заходів залучення
інвестицій та інновацій таких транснаціональних корпорацій в Україну.
На особливу увагу в межах розробки та реалізації заохочувальної політики для ТНК, що
не представлені на внутрішньому ринку країни заслуговує оцінка ефекту для України від входу
на внутрішній ринок таких ТНК, для чого рекомендується використовувати відповідний
інтегральний показник:
N
N
Іe = Σ Н+ і *Wi – Σ Н– і *Wi,
i=1
i=1

(1)

де, Н+ і (– і) – значення відповідного позитивного (негативного) ефекту від виходу ТНК
на внутрішній ринок України (дорівнює від 1 до 10) та розраховується за допомогою експертних
методів оцінки; Wi – вагомість окремих позитивних (негативних) ефектів від виходу ТНК
на внутрішній ринок України у їх загальній структурі (сума Wi за всіма складовими повинна
дорівнювати 1,0); N – кількість виявлених в рамках аналізу позитивних (негативних) ефектів від
виходу ТНК на внутрішній ринок України.
При цьому, якщо інтегральний показник є позитивним для окремої ТНК, то доцільним є
продовжити процес залучення такої корпорації до країни і, навпаки, якщо є від’ємним – необхідно
відмовитись від залучення, або змінити комплекс заохочувальних заходів.
Для ТНК, що планується залучати на внутрішній ринок країни необхідно розробити та
реалізувати нейтрально – заохочувальну стратегію з акцентом на заохочення до входу
на національний ринок країни. В межах відповідної політики та стратегії необхідно чітко поставити
та досягати економічних цілей, а саме: збільшення конкуренції на внутрішньому ринку; зростання
обсягів податкових та інших надходжень до державного і місцевих бюджетів; розвиток або вивід
з кризи окремих галузей національної економіки (окремих підприємств) або відповідних територій;
збільшення зайнятості населення держави; збільшення доходів національних суб’єктів
господарювання та домашніх господарств; покращення інфраструктури; імпортозаміщення;
реалізація експортного потенціалу країни, її окремих галузей та територій; покращення
зовнішньоторговельного балансу держави; реалізація заходів з оптимізації національної валютної
політики.
Завданнями державного регулювання не представлених в Україні ТНК повинні стати:
підвищення рівня взаємовідносин з ТНК з точки зору залучення їх на національний ринок
на основі паритетності інтересів; збільшення обсягу інформації про країну у контексті залучення
їх інвестиційних вкладень. Розкриваючи принципи регулювання державою співробітництва
з такого типу ТНК, зазначаємо, що ключовим принципом є розвиток економічних відносин
у контексті отриманні достатнього обсягу інформації стосовно початку інвестиційної діяльності
ТНК в Україні.
Формою такого державного регулювання повинно бути планування відносно реалізації
відповідної політики і стратегії країни (див. вище). На особливу увагу в межах планування
необхідно звернути на розрахунок та використання наведеного вище інтегрального показника
розрахунку ефекту від входу на внутрішній ринок країни транснаціональних корпорацій.
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Удосконалений механізм державного регулювання діяльності ТНК в Україні стосовно тих
корпорацій, що не представлені на вітчизняному ринку повинен включати наступні методи такого
регулювання: економічні, куди відносимо переважно стимулюючі методи; інформаційні; правові,
що потребують розробки відповідного законодавчого забезпечення діяльності ТНК в країні.
Відносно інструментів регулювання державою співробітництва з ТНК, що не представлені
на національному ринку, то сюди відносимо загальноекономічні, торгівельні та міжнародні.
Найбільшу увагу стосовно державного регулювання діяльності ТНК в Україні необхідно
приділити ТНК – виробникам, оскільки сьогоднішня практика вказує на відсутність рівноправності
відносин та низький зиск для національної економіки, суб’єктів господарювання і домашніх
господарств від взаємодії з такими корпораціями.
Окремо звертаємо увагу на проблеми з оподаткуванням ТНК в Україні. Зазначаємо вкрай
низьку частку податків, що сплачують транснаціональні корпорації в України у ВВП та загальному
обсязі податкових доходів зведеного бюджету по зрівнянню як з економічно розвинутими країнами,
так і з країнами, які розвивають власні економічні системи (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка частки податкових платежів ТНК у ВВП та загальному обсязі
податків України у 2010 – 2016 роках
* Складено автором на основі джерел 1,2,3,4.
Таким чином, для ТНК, що працюють на внутрішньому ринку України, державних органів
влади, місцевого самоврядування, національних суб’єктів господарювання, домашніх господарств
вкрай важливим є розробити та реалізувати удосконалений механізм державного регулювання
діяльності таких корпорацій в країні.
Відзначаємо необхідність застосування підтримуючої політики стосовно ТНК – виробників,
оскільки застосування цієї політики дозволить: збільшити доходи та податкові видатки ТНК,
стимулювати інвестиційні вкладення, збільшення виробничих потужностей, кількості зайнятого
населення, надасть сигнал ТНК – імпортерам та ТНК, що не представлені на внутрішньому ринку
країни про можливість виходу на нього як виробників і інвесторів.
В межах підтримуючої політики для України пропонується використовувати превентивно –
стимулюючу стратегію, що повинна бути реалізована в межах національної стратегії країни та бути
1

Статистична інформація (Державна служба статистики України). (2018). Офіційний сайт Державної служби
статистики України <http://www.ukrstat.gov.ua. > (2018, листопад, 21).
2
Податкові надходження. Доходи бюджету України. (2018). CASE Україна <http://www.cost.ua/budget/revenue>
(2018, листопад, 21).
3
Фененко, П. О. (2015). Податкова складова діяльності транснаціональних корпорацій: можливості та виклики.
Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка і менеджмент, 14, 272-276. Податкові доходи України (2017).
Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром. Київ: USAID.
4
Податкові доходи України (2017). Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційнодослідницьким центром. Київ: USAID.
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інтегрована у комплекс державних та місцевих стратегій країни. При цьому, головною метою такої
стратегії повинно бути досягнення паритету інтересів між державними та місцевими органами
влади, національними виробниками, домашніми господарствами з однієї сторони, та ТНК з іншої
сторони.
Цілями для зазначеної політики та стратегії повинні бути наступні:
1. Економічні – збільшення ВВП, обсягів національного виробництва, інвестицій, конкуренції
на внутрішньому ринку, конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, податкових та інших
надходжень до бюджетів різних рівнів, доходів національних виробників та домашніх господарств.
2. Соціальні – зменшення безробіття, усунення диспропорцій у оплаті праці робітників різних
галузей економіки та територій, розвиток соціальної інфраструктури, зростання соціального захисту
населення.
3. Екологічні – зменшення екологічного тиску виробництв на навколишнє середовище,
вирішення нагальних екологічних проблем, збільшення інвестицій у екологічні проекти та
програми, розвиток екологічної інфраструктури.
Наведені цілі потребують постановки та вирішення комплексу завдань, а саме: підвищення
інтеграції у світовий економічний простір; збільшення податкових та неподаткових надходжень;
збільшення рівня зайнятості; підвищення рівня реальних доходів домашніх господарств; розвиток
галузей економіки, що знаходяться у кризі або відсутні у країні; зростання інвестицій у інновації та
НДДКР; підвищення рівня імпортозаміщення; доступ до провідних технологій; підвищення якості
підготовки персоналу. Зазначене вище можливо реалізувати лише при дотриманні відповідних
принципів державного регулювання діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому
ринку України, до яких відносимо: ефективність взаємодії; стратегічний розвиток; підтримку
конкурентоспроможності; розвиток економічних відносин.
Удосконалений механізм державного регулювання діяльності ТНК – виробників повинен
базуватись на відповідних довгострокових, середньострокових, короткострокових планах та
програмах розвитку взаємодії з транснаціональними корпораціями. Реалізація зазначеного вище
механізму повинна спиратись на комплекс відповідних методів, до яких відносимо: економічні
(стимулюючі, адміністративні); інформаційні; правові (податкове законодавство та законодавство
стосовно діяльності ТНК в Україні).
Удосконалений механізм державного регулювання діяльності ТНК – виробників повинен
базуватись на використанні відповідних інструментів, як то: загальних для національної економіки –
інструменти регулювання оподаткування, тарифів, фінансових відносин, а також окремі вимоги
до функціонування ТНК; регулювання торговельних відносин – обмеження імпорту, двосторонні та
багатосторонні договори щодо регулювання торгівельних відносин, угоди про добровільне
обмеження експорту, створення спеціальних територій стимулювання експортного виробництва;
транснаціональних – угоди щодо регулювання оподаткування, інвестування, торгівлі між окремими
країнами світу, відповідними міждержавними утвореннями та в межах функціонування ряду
міжнародних організацій.
Окремо зазначаємо необхідність використання оцінки ефекту для України від функціонування
на її внутрішньому ринку окремих ТНК – виробників, що повинна проводитись за допомогою
інтегрального показника, який був запропонований для ТНК, що не представлені на національних
ринках.
Висновки і пропозиції. У дослідженні акцентовано увагу на необхідності удосконалення
державного регулювання діяльності транснаціональних корпорацій в Україні. При цьому, ключовим
тут є розробити удосконалений механізм регулювання державними (муніципальними) владними
інститутами функціонування ТНК в країні.
Виділено, що зазначений механізм повинен базуватись на тісній співпраці державних владних
інститутів та місцевих органів самоврядування і розподілі транснаціональних корпорацій на три
окремі категорії: ТНК – імпортери; ТНК, що мають виробничі підрозділи в Україні (ТНК –
виробники); ТНК, що не представлені на внутрішньому ринку країни. В межах удосконаленого
механізму державного регулювання діяльності ТНК в Україні виділено та надано характеристику
таким його складовим, як державна політика, стратегія, цілі, завдання, принципи, форми, методи,
інструменти.
Подальші дослідження слід направити на оцінку зарубіжного досвіду регулювання діяльності
та інтеграції ТНК у світову і національну економіку.
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MODERN PROBLEMS AND STRATEGIES OF THE STATE
ON ENERGY SAFETY
The article analyzes modern problems of energy supply of the state and defined strategies for
achieving energy efficiency and reducing energy intensity by increasing the share of own
resources. Steps are being taken that will promote the implementation of ecologically safe state
development and mechanisms for stimulating the development of non‐traditional energy. Based
on an analysis of the current state of energy use and energy development in Ukraine, there is a
need proved to increase the share of primary energy from alternative energy sources that can
solve critical problems in the regions of Ukraine.
Key words: energy security, sustainable development, energy efficiency, ecologically safe
development management, non‐traditional energy.
Постановка проблеми. Вирішення проблеми енергозабезпечення за рахунок підвищення
частки власних ресурсів є однією з найактуальніших проблем у розвитку нашої держави.
Найважливішими державними завданнями є зниження енергоємності з орієнтацією на технікотехнологічні інновації у області підвищення енергоефективності. Аналізуючи вектори розвитку
екологобезпечного та енергонезалежного розвитку в різних країнах, слід виділіть наступні кроки,
які будуть сприяти впровадженню екологобезпечного розвитку в Україні: збільшення частки
використання альтернативних джерел енергії (вітрових, сонячних електростанцій і т. ін.);
упровадження нових видів джерел енергії; удосконалення законодавства, що регулює енергетичну
галузь; забезпечення необхідного державного рівня заохочення інвестицій у екологоорієнтований
розвиток; формування ринкових умов для розвитку енергетичної галузі; перехід від
енергозбереження до енергоефективності; заохочення до збереження навколишнього середовища та
енергоефективності у виробничому та споживчому секторах (надання пільг, кредитів з меншими
відсотковими ставками, заходи щодо стимулювання); використання технічних засобів досягнення
енергоефективності; структурний аналіз всіх галузей економіки, що споживають енергію, і розробка
практичних рекомендацій щодо енергозбереження.
Мета статті. Метою статті є аналіз сучасних проблем енергозабезпечення держави та
стратегій у досягненні енергоефективності та зниження енергоємності з орієнтацією на технікотехнологічні інновації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями багатьох проблем у розвитку
енергозбереження, енергетичної та економічної безпеки протягом тривалого часу займається низка
вітчизняних вчених та дослідників: А. Гальчинський, Я. Жаліло, Г. Забарний, С. Кудря, А. Шевцов,
А. Шидловський, В. Ліпкан, Н. Нижник, Г. Ситник, М. Земляний, Л. М. Горбач та інші. Серед
зарубіжних фахівців цими дослідженнями займаються: В. Вайс, А. Ердман, Б Заннер, У. Нордхаус,
У. Рау, В. Штрайхер, Р. Юнг та інші. На засадах проведеного літературного огляду встановлено, що
науковці розглядають питання екологобезпечного розвитку держави та енергозабезпечення з позиції
впровадження альтернативної енергетики, яка зміцнює енергетичну безпеку.
Виклад основного матеріалу. Політична незалежність і соціально-економічний розвиток
України значною мірою обумовлені вирішенням проблеми енергозабезпечення. Власними паливноенергетичними ресурсами Україна забезпечена лише на 30%. У зв’язку з цим рівень світових цін
на них значним чином позначається на економіці нашої країни і рентабельності функціонування
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енергозалежних галузей. Існує зростання енерговитрат, особливо в таких видах економічної
діяльності як теплоелектроенергетика, металургія, хімічна і нафтохімічна промисловість і в цілому
можна очікувати активізацію інфляційних процесів, оскільки і без того дефіцитні фінансові ресурси
будуть витрачатися «непродуктивно», тобто не на приріст національного багатства країни.
У зв’язку з цим, вирішення проблеми енергозабезпечення за рахунок підвищення частки
власних ресурсів є однією з найактуальніших проблем у розвитку нашої держави. Однією
з державних завдань першорядної важливості є зниження енеоргоємності промисловості країни,
оскільки даний сектор економіки найбільш вагомий споживач органічних видів палива (табл. 1).
Таблиця 1
Структура споживання паливно-енергетичних ресурсів в динаміці

Рік

Кінцеве
споживання
енергії,
тис.т н.е.

прир
одни
й газ

2017
2016
2015
2014
2010

50086
51649
50831
61460
74004

29,9
30,3
31,5
34,1
38,4

До обсягів кінцевого споживання, %
сира нафта
вугілля
та
електроен теплоен
та торф
нафтопроду
ергія
ергія
кти
10,4
20,1
20,2
15,6
12,2
18,7
19,6
15,9
12,4
18,6
20,1
14,8
14,9
16,5
18,0
14,5
11,3
16,5
15,6
16,9

1

біопаливо
та відходи
3,8
3,3
2,5
2,0
1,3

Витрати паливно-енергетичних ресурсів на виробництво кінцевої продукції промисловості
України вище, ніж в розвинених країнах приблизно в 5-10 разів2. Нами проаналізована сучасна
динаміка ним структура споживання паливно-енергетичних ресурсів, а також виявлено тенденції
в енергозабезпеченні. У порівнянні з 1990 р. спостерігається скорочення споживання органічних
видів палива на виробничо-експлуатаційні потреби, що головним чином обумовлено спадом
виробництва за цей же період.
Разом з тим спостерігається або статика, або динаміка у споживанні тепла і електроенергії.
Очевидна динаміка зростання споживання паливно-енергетичних ресурсів з 2001 року та негативні
тенденції подальшого зростання енергоємності української економіки. Так, темпи зростання
паливно-енергетичних ресурсів випереджають зростання валового внутрішнього продукту країни
(ВВП), тобто збільшуються і без того високі у порівнянні з розвиненими країнами питомі витрати
цих дефіцитних у країні ресурсів на випуск кінцевої продукції.
Таким чином, сучасний техногенний базис України як був, так і залишається енергоємним, що
свідчить про не орієнтацію на техніко-технологічні інновації в області підвищення його
енергоефективності. Проблема спалювання органічного палива для енергопостачання економіки
країни найтіснішим чином взаємопов’язана з глобалістичною проблемою сучасності – запобіганням
загрози зміни клімату під впливом ефекту парникових газів (двоокис вуглецю, метан та ін.
промислові гази).
У розвинених країнах світу в якості стратегічного напрямку в енергетиці прийнятий стійкий
курс на розвиток «екологічно чистої» альтернативної (нетрадиційної) енергетики: вітрової,
сонячної, теплонасосної та ін. Наприклад, ще в 90-х роках минулого століття в Японії в рамках
державної політики «Місячне сяйво» розроблялися нові типи теплонасосних станцій з метою
широкомасштабного використання розсіяного у воді і в повітрі тепла для обігріву житлових
будинків і забезпечення потреб в тепловій енергії заводів і фабрик3. У Швеції використовуються
1

Загальне постачання первинної енергії за 2007-2017 роки (Державна служба статистики України). Офіційний
сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/sg/ekolog/ukr/
zp_pen_u.html> (2019, лютий, 06).
2
Бобылев, С.Н., Ходжаев, А.Ш. (1997). Экономика природопользования. Москва: ТЕИС.
3
Лайко, О.І., Нікішина, О.В., Гетьман, О.Л. (2014). Потенціал сталого розвитку стратегічних ринків України.
Київ: ІПРЕЕД НАН України.
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теплові насоси, що працюють на принципі компресорних холодильників, що використовують тепло,
що міститься в повітрі і поверхневих шарах ґрунту. Налагоджено також серійне виробництво
теплових насосів в Норвегії, Англії, Франції, Швейцарії, ФРН, Данії і ін. Країнах. Окремі поселення
(наприклад, Уінланд-Весбю) на 70% забезпечуються теплом за рахунок робіт локальних
теплонасосних станцій. У країнах Європи активізується процес розвитку вітрової і сонячної
енергетики для вирішення проблеми енергозабезпечення.
В Україні на рівні державної політики також значна увага приділяється проблемам
енергозбереження та розвитку альтернативної енергетики. Вийшов цілий ряд законів України у цій
галузі. Однак у практику дані стратегічні напрями державної політики не втілюються. Як вже
зазначалося, зростаючою динамікою характеризується як витрата органічних видів палива у теплоелектропостачанні, так і викиди в атмосферу. Частка альтернативної енергетики в Україні – менше
3%, хоча за існуючими прогнозами – ця величина може складати до 20%.
Які ж причини даної ситуації? На нашу думку, слід відзначити дві найбільш важливі:
– відсутність дієвих фінансових механізмів стимулювання енергозбереження, розвитку
альтернативної енергетики;
– відсутність наукової та матеріально-технічної бази для реконструкції техногенного парку
економіки з орієнтацією на енергозбереження і заміщення органічних видів паливно-енергетичних
ресурсів практично невичерпними «екологічно чистими» нетрадиційними ресурсами.
У практиці розвинених країн з метою стимулювання розвитку нетрадиційної енергетики та
обмеження використання органічних видів палива використовують переважно два податкових
механізми:
– податок на органічні види палива (його розміри складають до 20% і без того високої
вартості органічних видів палива – природного газу, нафти, вугілля і т.ін.);
– податок на викиди СО2 при спалюванні органічних видів палива.
Особливо слід підкреслити, що саме високі ціни і податки на органічні види палива
спонукають підприємців реалізовувати інвестиційні проекти в галузі енергозбереження та
альтернативного енергозабезпечення, у тому числі і на рівні розробки техніко-технологічних «ноухау». При цьому і політика розвинених держав полегшує підприємцям реалізацію цих завдань,
оскільки на державному рівні реалізуються масштабні програми з розробки нових технічних засобів
і технологій у області підвищення ефективності енергозабезпечення, середозахисту (включаючи
атмосфероохоронні кошти), за їх серійного виробництва. Таким чином, у розвинених країнах значна
роль відводиться науковому потенціалу, як фактору економічного зростання, оскільки саме
«науковий потенціал» дозволяє забезпечувати інноваційний розвиток матеріально-технічного
базису у енергопостачанні.
У законодавчому порядку в Україні також введена у дію система обов’язкового екологічного
оподаткування. Зокрема, ця система зборів за забруднення атмосфери стаціонарними та
пересувними джерелами забруднення.
Так, за даними Держкомстату України у 2016 р. викиди забруднюючих речовин у атмосферне
повітря від стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2015 р. збільшилися на 6,8% та становили
3,1 млн т., у 2017 р. бачимо скорочення до 2,6 т. (табл. 2). Крім того, у 2017 р. від стаціонарних
джерел забруднення в атмосферне повітря надійшло 12,4,2 млн т (на 8,8% більше порівняно
з 2015р.) діоксиду вуглецю.
Інтенсивність викидів CO2 від спалювання викопного палива в Україні за період 1990 – 2017
рр. зменшилась вдвоє, але вона майже у 2 рази перевищує світові показники.
Слід відмітити, що статистичні дані по різним джерелам відрізняються. Так, наприклад,
статистичні дані оцінки викидів СО2 згідно «Національного кадастру антропогенних викидів
із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні» відрізняються. В Національному
кадастрі антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні
враховується чистий СО2 від землекористування, зміни в землекористуванні і лісове господарство
як фактор утилізації СО2, тобто природний фактор, а не зменшення викидів СО2 за рахунок
альтернативної енергетики з використанням енергозберігаючих прогресивних екологічно безпечних
технологій. Крім того, іншим джерелом є статистичний щорічник України, який надає інформацію
за такими категоріями: стаціонарними джерелами забруднення, автомобільним транспортом,
авіаційним, залізничним, водним транспортом та виробничою технікою. У ньому не представлено
оцінку викидів СО2 у житлово-комунальному господарстві та громадському будівництві.
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Таблиця 2
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел забруднення України, млн тон1
1990

2000

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

2016*

2017*

4,3

4,3

3,3

2,9

3,1

2,6

198,2

197,6

166,9

138,9

150,6

124,2

Обсяги викидів забруднюючих речовин
9,4

3,9

4,1

4,4

Обсяги викидів діоксиду вуглецю**
-

-

165,0

202,2

*без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
*до 2004 р. дані по обсягам викидів діоксиду вуглецю не розроблялись Держкомстатом

Отже достовірної інформації стосовно оцінки викидів СО2 практично немає, що свідчить про
недосконалість системи оцінки викидів СО2 в Україні та про необ’єктивні висновки на основі
існуючої статистичної бази.
Цільові функції даної системи – обов’язкового екологічного оподаткування полягають
в наступному:
– збори за забруднення повинні служити стабільними джерелами фінансування програм
у області скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу, у тому числі за рахунок скорочення
споживання дефіцитних органічних видів палива, розвиток нетрадиційної енергетики;
– дана система повинна стимулювати підприємців до впровадження інновацій, що
забезпечують скорочення викидів шкідливих речовин у атмосферу, у тому числі за рахунок
зменшення витрачання органічних видів палива.
Однак, на практиці цей механізм не спрацьовує, що пов’язано з недосконалістю діючої
нормативно-економічної бази справляння зборів забруднення атмосфери. Для регулювання викидів
вуглекислого газу (як найбільш вагомого джерела забруднення атмосфери) у розвинутих країнах
використовується податок на двоокис вуглецю (СО2) – вуглецевий податок, ставки якого суттєво
різняться між країнами (від $10 до $150 за тонну СО2). Податок на викиди СО2 в Україні функціонує
вже тривалий час. Відповідно до Податкового кодексу України (зі змінами від 07.12.2017 р.)2
положеннями статті 243, пунктом 243.4 встановлено ставку податку на двоокис вуглецю
стаціонарними джерелами забруднення – 0,14 грн за 1 т. Водночас через низький рівень поточної
ставки вуглецевого податку цей механізм в економічній діяльності не спрацьовує.
При такій величині дана система зборів (податків) не зацікавлює підприємців у впровадженні
прогресивних атмосфероохоронних засобів. Їм легше платити податки, навіть за штрафним
ставками, ніж впроваджувати технічні інновації у області скорочення викидів шкідливих речовин.
При цьому і держава не «балує» підприємців широким ринком пропозицій техніко-технологічних
інновацій, що дозволяють скоротити витрати органічного палива і викиди шкідливих речовин
у атмосферу, оскільки діюча система зборів не сприяє фінансовому забезпеченню реалізації
державних програм у цій галузі. У зв’язку з цим у відсутності вітчизняного ринку
екологоорієнтованих технічних інновацій підприємці змушені закуповувати їх за кордоном за дуже
високими цінами, які на порядок і кілька порядків вищі за ті цін, які могли б бути при вітчизняному
виробництві аналогів цих технічних засобів. Так, наприклад, в нашому науковому Інституті
підраховувалася ціна на опріснювальну техніку при їх вітчизняному серійному виробництві. Вона
відрізняється зі світовими цінами на кілька порядків.
1

Загальне постачання первинної енергії за 2007-2017 роки (Державна служба статистики України). (2018).
Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/sg/
ekolog/ukr/zp_pen_u.html> (2019, лютий, 06).
2
Податковий кодекс України (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2019, лютий, 06).
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Сучасна оцінка актуальності вирішення проблеми розвитку наукового і матеріальнотехнічного потенціалу для формування енергоефективної економіки у державній фінансовій
політиці чревата і подальшими, ще більшими, потрясіннями у соціально-економічному та
політичному розвитку України.
При цьому слід зазначити, що надії на те, що в Україні будуть величезні іноземні інвестиції
на реалізацію проектів, що забезпечують інвесторам обсяги скорочення викидів забруднюючих
речовин, на нашу думку, ефемерні. Іноземним підприємцям вигідніше, на нашу думку, продавати
нам технічні «ноу-хау», а не ділитися з нами своїми науковими винаходами без досить високої
вигоди для себе. У зв’язку з цим на рівні державної політики також необхідно переосмислити
«прибутковість» фінансових вкладень у розвиток наукового потенціалу. Однак, для цього необхідно
удосконалювати саму інституційно-організаційну структуру нашої науки. Повинна бути
скоординованість роботи наукових підрозділів. При цьому підрозділи, що фінансуються за рахунок
бюджетних коштів, повинні працювати за державними замовленнями, що забезпечує практичну
реалізацію пріоритетних стратегічних напрямків державної політики.
На превеликий жаль, в даний час втрачено значну частину наукового потенціалу
у порівнянні з 80-ми і 90-ми роками. Зокрема, це втрата науково-виробничих галузевих
підрозділів, які займалися розробкою інноваційних технічних засобів для розвитку альтернативної
енергетики і т.ін. У зв’язку з цим на сучасному етапі одним із пріоритетних стратегій у політиці
держави є необхідність активізації процесу створення матеріально-технічних основ для
екологізації техногенного базису економіки України на основі широкого залучення лізингових та
франчайзингових форм зовнішньоекономічного співробітництва. В першу чергу, у даному
випадку
нами
мається
на увазі
необхідність
організації
серійного
виробництва
екологоорієнтованих технічних засобів, що користуються попитом як на технічному, так і
на світовому ринку, тим самим приносячи державі значні доходи. При цьому під
екологоорієнтованими технічними засобами маються на увазі ті інновації, які забезпечують
скорочення: використання природних ресурсів, утворення відходів та викидів шкідливих речовин
у атмосферу і водні об’єкти. У сфері енергозабезпечення – це ті технічні засоби, які забезпечують
підвищення енергоефективності виробництв, зниження забруднення навколишнього природного
середовища і розвиток нетрадиційної енергетики.
Необхідно також реформування теоретико-методологічних основ чинної системи зборів
за забруднення атмосфери. У міру розширення державних фінансових можливостей за рахунок
продажу технічних інновацій у центрі уваги повинна стояти стратегія формування потужного
наукового потенціалу країни, який є вагомим фактором економічного зростання, що, на жаль, у нас
недооцінюється.
Слід зазначити, що в Інституті є певні розробки стосовно техніко-економічного обґрунтування
наступних нетрадиційних проектів у сфері енергозабезпечення: розвиток морської енергетики
(теплонасосної, хвильової), утилізація «непридатних» вторинних енергоресурсів на цілі опріснення.
Ці розробки виконувалися у 80-90-ті роки1. Окремі з них були впроваджені. Зокрема, розробки
з утилізації вторинних енергоресурсів на хімічних підприємствах (виробництво сірчаної кислоти і
складних мінеральних добрив) у місті Актау (Казахстан). В ці роки, незважаючи на відносно низькі
ціни на органічні види палива, дані варіанти енергозабезпечення були конкурентоспроможними
з традиційними варіантами теплоелектропостачання. Зараз же в умовах зростання цін на органічне
паливо інвестиційна привабливість і конкурентоспроможність даних проектів значно зросла. При
цьому нами досліджувалися питання організації серійного виробництва теплонасосної техніки,
опріснювальної техніки, що також є вкрай актуальним в Україні, де в багатьох регіонах
спостерігається дефіцит водних ресурсів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Стратегія державної політики полягає
у поступальному вирішенні проблеми формування енергоефективної економіки країни за рахунок
поетапного виділення пріоритетності стратегій на основі ранжирування їх за ступенем
«прибутковості». Зараз фінансові ресурси обмежують можливості вирішення проблеми
енергозабезпечення за рахунок підвищення ролі власних ресурсів на основі реструктуризації
1

Громова, Е.Н., Степанов, В.Н., Крыжановский, Р.А. (1990). Экономико-экологическая эффективность
создания морских теплонасосных станций для рекреационных объектов. Одесса: ИЭ АН УССР.
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техногенного базису економіки з орієнтацією його розвитку на енергоефективність, на розвиток
альтернативної енергетики.
Ще Адам Сміт зазначав, що в країні бідної на капітал, непродумане використання накопичень
може бути величезною проблемою для економічного розвитку. Сміт стверджував, що з метою
розширення можливостей отримання майбутнього доходу накопичення потрібно використовувати
для створення виробничого обладнання або технічних вдосконалень1.
Перспективами подальших наукових досліджень в даному напрямку будуть концептуальні
засади створення системи управління екологоорієнтованим енергоефективних розвитком,
запровадження стратегії та механізмів стратегічного управління, що забезпечують довгостроковий
розвиток на засадах екологізації.
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STATISTICAL ANALYSIS OF MARKETING POTENTIAL
OF EDUCATIONAL AREA OF UKRAINE
The article is devoted to the statistical analysis of the educational area of Ukraine at the state
and regional level. As a result of the study, due to the calculation of multidimensional average,
the level of attractiveness of the market of educational services and its trends over the past
three years were calculated. The signs of marketing potential of educational institutions in the
regional aspect have been highlighted on the basis of which a cluster analysis was carried out. In
the educational area of higher education institutions, are specified four clusters, which combine
higher education institutions with a similar level of marketing potential. There is proposed the
management of marketing potential of clusters on the principles of cluster analysis with
allocation of peculiarities of management decisions in each group (cluster) of institutions of
higher education
Key words: marketing potential, marketing potential management, institutions of higher
education, multidimensional average, cluster analysis, educational area.
Постановка проблеми. Освітній простір країни є фундаментом побудови економічно
незалежної та стійкої держави. Освіта – фактор, що впливає на рівень освіченості нації та
інтелектуального капіталу країни, конкурентоспроможність робочої сили та освітнього простору,
зниження чисельності осіб, що емігрують у пошуках кращої освіти та в подальшому роботи.
Всебічний розвиток маркетингового потенціалу ринку освітніх послуг, що надаються вищими
навчальними закладами та приведення його функціонування у відповідність до умов, що
висуваються світовою економікою є запорукою конкурентоспроможності національної економічної
системи.
Актуальність теми дослідження обумовлено тим, що аналіз динаміки привабливості
освітнього простору України та подальше дослідження його у контексті маркетингового потенціалу
закладів вищої освіти за регіонами дозволить запропонувати вектор управлінських дій в залежності
від рівня наявного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аспекти управління маркетинговим потенціалом
досліджувались у працях Л. В. Балабанової, Р. В. Мажинського1, управління потенціалом розглядала
Е.Н. Лизунова 2, О.Ю. Амосов 3. Аналіз освітнього ринку України здійснювали такі науковці як
І.О. Ахновська 4, Я.О. Горинь5, А.О. Малюкіна 6 та інші.
1

Балабанова, Л.В., Мажинський, Р.В. (2005). Управління маркетинговим потенціалом підприємства:
монографія. Київ: ДонДУЕТ, 144.
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Лизунова, Е.Н. (2016). Стратегічне управління потенціалом підприємства на основі підвищення його
конкурентоспроможності. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Міжнародні
економічні відносини та світове господарство, 9, 97-100.
3
Амосов, О.Ю. (2012). Формування потенціалу підприємства: організаційний та управлінський аспект.
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Ахновська, І.О. (2017). Аналіз потенціалу освітнього ринку України. Фінанси, облік, банки, 1 (22), 34-45.
5
Горинь, Я.О. (2015). Функціонування ринку освітніх послуг в Україні. Науковий вісник Львівського
державного університету внутрішніх справ, 1, 81-89.
6
Малюкіна, А.О. (2014). Аналіз ринку освітніх послуг в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2, 617-620.
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Аналіз привабливості освітнього простору та маркетингового потенціалу ринку освітніх
послуг, що надаються закладами вищої освіти статистичними методами є питанням не достатньо
дослідженим.
Таким чином, метою статті є інтегральна оцінка привабливості вітчизняного освітнього
простору та кластеризація регіонів України за рівнем маркетингового потенціалу закладів вищої
освіти.
Виклад основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Сукупність навчальних закладів утворює національний освітній простір, що має свої особливості,
слабкі та сильні сторони. Освітній простір України доволі рідко використовує всі можливості
маркетингу як науки, хоча і усвідомлює важливість маркетингу як філософії діяльності. Важливим
вектором розвитку країни є постійне підвищення рівня привабливості вітчизняних навчальних
установ. Для реалізації цієї мети доцільно звертатись до маркетингового потенціалу підприємств.
Для вибору напрямків розвитку слід проаналізувати освітній простір за факторами, які дозволять
у кількісному виразі виміряти привабливість ринку освітніх послуг.
Аналіз рівня привабливості освітнього простору за факторами, що в цілому формують
маркетинговий потенціал освітнього ринку доцільно зробити за допомогою статистичного методу
багатовимірної середньої, що дозволяє надати характеристику певному явищу за множиною ознак
одночасно.
Серед факторів, що характеризують привабливість освітнього простору України слід
виділити:
– видатки на освіту, млрд грн;
– обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, % ВВП;
– чисельність кандидатів наук, осіб;
– чисельність докторів наук; осіб;
– площа гуртожитків, м2.
Обґрунтування вибору факторів полягає в наступному: обсяг видатків на освіту та частку
таких витрат у процентному виразі до валового внутрішнього продукту свідчить про рівень участі
держави та зацікавленості у розвитку вітчизняного освітнього простору; чисельність кандидатів та
докторів наук свідчить про науковий рівень національної системи освіти, який в подальшому
відкарбовується на її якості; площа гуртожитків є важливим фактором вибору закладу освіти для
нетутешніх студентів.
Для інтегральної оцінки привабливості освітнього простору України побудовано таблицю 1
з основними характеристиками досліджуваного показника.
Таблиця 1
Характеристика показників привабливості освітнього простору1,2
№ з/п

Найменування показника

2015 рік

2016 рік

2017 рік

1

Видатки на освіту, млрд грн
Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, %
ВВП
Чисельність кандидатів наук, осіб
Чисельність докторів наук, осіб
Площа гуртожитків, м2

30,185

34,825

41,14

1,52

1,46

1,38

62158
12682
6229073

60628
12418
6203604

61157
13582
6340506

2
3
4
5

З метою отримання якісного результату розрахунку інтегрального показника стандартизуємо
фактори. Згідно методики нормування вихідні ознаки замінюємо на стандартизовані (див.
формула 1), шляхом зіставлення вихідних даних з максимальним значенням. Вибір даної формули
передбачений прямим впливом кожної ознаки на кінцевий результат, тобто кожна ознака є
фактором «стимулятором» рівня привабливості освітнього простору.
1

Виконання зведеного і державного бюджетів (2019). Мінфін. <http://www.minfin.gov.ua> (2019, січень, 29).
Валовий внутрішній продукт (2019). Державна служба статистики України.
<http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm> (2019, січень, 29).
2
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Zij 

X ij
X max
j

,

(1)

де Z ij - стандартизований показник;

X ij - фактичне значення показника ознаки;

X max
- максимальне значення показника з розглянутої ознаки.
j
Нормовані показники дозволяють отримати інтегральну оцінку привабливості освітнього
простору України за формулою 2 (див. таблиця 2).

j 

j

1 m
 Z ij ,
m i 1

(2)

- багатовимірна середня;

m – число показників сукупності.
Таблиця 2
Інтегральна оцінка привабливості освітнього простору України
[розраховано автором]
№ з/п

Найменування показника

2015 рік

2016 рік

2017 рік

1
2
3
4
5

Видатки на освіту, млрд грн
Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, % ВВП
Кількість кандидатів наук, осіб
Кількість докторів наук, осіб
Площа гуртожитків, м2

0,73
1
1
0,93
0,98

0,85
0,96
0,98
0,91
0,98

1
0,91
0,98
1
1

Багатовимірна середня (  j )

0,77

0,78

0,82

Отримане значення багатовимірної середньої дозволяє дати оцінку рівню привабливості
освітнього простору України за 2015-2017 роки та порівняти його у різних періодах. Максимальні
значення показників відстежуються переважно в 2017 році. Загалом спостерігаються позитивні
тенденції внаслідок збільшення видатків на освіту та чисельності осіб з науковими ступенями
кандидата та доктора наук. Ріст видатків на освіту супроводжується зменшенням їх частки від
валового внутрішнього продукту, що свідчить про недостатнє зацікавлення держави в інвестиціях
в національну освіту та зменшення рівня підтримки освітнього ринку. Найбільша частка видатків
ВВП на освіту приходилась на 2015 рік та в подальшому поступово зменшувалась. Водночас,
інтегральний рівень привабливості поступово зростає. У порівнянні з 2015 роком інтегральний
показник виріс на 6,5%, що дає змогу надати позитивний прогноз для рівня привабливості освітньої
арени України. Графічне представлення рівня привабливості вітчизняного освітнього простору
за 2015-2017 рр. зображено на рисунку 1.
Таким чином, зацікавленість у розвитку рівня привабливості освітнього простору в першу
чергу залежить від держави. Збільшення видатків на освіту дозволить підвищити привабливість
освітнього простору за рахунок підготовки більшої чисельності осіб з науковим ступенем,
збільшити площу гуртожитків та інвестувати фінансові ресурси в наукові дослідження. Таким
чином, всебічна участь держави значно підвищує шанси збільшення потенціалу освітнього
простору.
Підготовка спеціалістів в різних областях та осіб з науковим ступенем здійснюється
в закладах вищої освіти. Саме вони є ядром освітньої арени і дозволяють підвищувати ефективність
функціонування вітчизняної економіки за рахунок підготовки кваліфікованих кадрів.
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0,82

Значення багатовимірної
середньої

0,82
0,81
0,80
0,79
0,78

0,77

Рівень
привабливості
освітнього
простору України

0,78

0,77
0,76
0,75
2015 рік

2016 рік
Рік

2017 рік

Рис. 1 Динаміка рівня привабливості освітнього простору України
Джерело: складено за дослідженням автора
Реалізація функції вищих навчальних установ досягається за рахунок збереження
конкурентоспроможності кожного закладу окремо, що у сукупності забезпечує привабливість
освітнього простору. Кожна освітня установа наділена власним маркетинговим потенціалом, який
залежить від певних зовнішніх та внутрішніх факторів. Управління маркетинговим потенціалом
освітніх установ, що мають високі рейтинги на ринку надання освітніх послуг значно відрізняється
від закладів, що займають низькі позиції.
Важливим питанням в сучасному освітньому просторі є якісне управління маркетинговим
потенціалом освітнього середовища в цілому, і кожної окремо взятої установи. Заклади вищої освіти
в України різняться за рейтингом та іміджем серед української спільноти, саме тому розподіл
на кластери закладів вищої освіти України за рівнем маркетингового потенціалу дозволить отримати
базову інформацію з метою подальшого управління ними.
Кластерний аналіз закладів вищої освіти України дозволяє об’єднати освітні установи в групи
за рівнем маркетингового потенціалу. Характеристикою маркетингового потенціалу освітнього
простору закладів вищої освіти є наступні ознаки:
х1 – кількість державних закладів,од;
х2 – чисельність студентів державних закладів,осіб;
х3 – чисельність студентів, що отримують стипендії, осіб;
х4 – чисельність студентів, що отримали направлення на роботу, осіб;
х5 – чисельність працівників з ступенем кандидат наук,осіб;
х6 – чисельність працівників з ступенем доктор наук, осіб;
х7 – кількість закладів, які здійснюють підготовку аспірантів, од.
Використання кластерного аналізу для управління маркетинговим потенціалом дозволить
встановити внутрішні взаємозв’язки в групах, які виділяться в процесі кластерізації та виявити
закономірності, що існують між об’єктами групах. У таблиці 3 зображено показники маркетингового
потенціалу ЗВО за регіонами України на базі який проведено подальше дослідження.
За допомогою програмного пакету Statistica отримуємо стандартизовані значення вхідних
даних, що значно поліпшує якість та точність розрахунків. Кластерний аналіз передбачає попереднє
графічне зображення можливої кількості кластерів за даними вибірки (див. Рис. 2).
На дендрограмі ми чітко бачимо окремий кластер до якого відноситься м. Київ та можливість
виокремлення близько чотирьох кластерів. Подальший аналіз дозволяє виділити оптимальну
кількість кластерів для освітнього простору України. Кластерний аналіз передбачає виділення
кластерів шляхом поступового розподілу регіонів на групи від мінімальної кількості
до максимально оптимальної для дослідження. Розподіл на два кластери показав, що є дві групи
регіонів України, які значно різняться за рівнем досліджуваних факторів (Рис. 3). На початковому
етапі дослідження ми бачимо, що в Україні існує чітке розмежування на більш- і меншконкурентоспроможні навчальні заклади.
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Таблиця 3
Показники маркетингового потенціалу освітнього простору ЗВО
Область

1

Фактори
х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

Вінницька

5

33352

8846

1649

1815

334

7

Волинська

2

17375

5859

1327

974

125

2

Дніпропетровська

17

88254

25392

7587

3876

966

29

Донецька

8

23893

7294

1239

1081

248

9

Житомирська

4

18780

6149

1670

858

153

5

Закарпатська

3

18510

3627

742

1023

241

3

Запорізька

7

52565

10748

2521

2219

484

11

Івано-Франківська

3

28689

5981

1017

1594

338

4

Київська

3

21449

7241

1541

812

165

10

Кіровоградська

2

8791

3562

477

494

67

2

Луганська

5

16774

3805

367

618

147

5

Львівська

16

102195

23127

4363

5831

1220

32

Миколаївська

4

24739

6066

1505

832

217

5

Одеська

19

89485

20453

4603

4661

1035

24

Полтавська

5

32781

7246

3001

1583

324

7

Рівненська

3

21545

6127

1398

985

128

4

Сумська

4

30462

8219

1889

1302

225

5

Тернопільська

4

31130

7471

899

1775

320

5

Харківська

29

150426

35688

6436

8780

2022

64

Херсонська

4

19319

4498

668

806

173

8

Хмельницька

4

20993

5747

1424

1311

211

6

Черкаська

4

28130

7470

1164

1276

242

6

Чернівецька

2

21067

5121

1837

1301

259

5

Чернігівська

4

15618

4686

807

723

120

4

м. Київ

38

285109

64665

8727

14627

3818

213

1

Статистичний збірник «Вища освіта в Україні» (2017), Державна служба статистики України.
<http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/ publosvita_u.htm.> (2019, січень, 29).
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Рис. 2 Деревоподібна кластеризація регіонів України
за рівнем маркетингового потенціалу

Рис. 3 Розподіл освітнього простору ЗВО на 2 кластери
При встановлені параметра розподілу вибірки на 4 кластери отримуємо групи, що
відповідають деревоподібній кластеризації. Аналіз дозволив виділити групи об’єктів зі схожими
характеристиками всередині, тобто з однаковим рівнем маркетингового потенціалу (див. Рис. 4).
При виділені чотирьох кластерів чітко розмежовуються області з різним рівнем
маркетингового потенціалу. Перший кластер відрізняється найвищими показниками за всіма
досліджуваними факторами. Між третім та четвертим кластером існують невеликі розбіжності, але
за факторами х3, х4 та х5 простежується відмінність між групами, тому розподіл на чотири кластери
є найоптимальнішим варіантом для освітнього простору України (див. Рис.5).
Розподіл освітнього простору на 4 кластери довів дані початкової дендрограми, а саме
гіпотезу, що маркетинговий потенціал ЗВО у м. Києві може бути виділений в окремий кластер та
наявність чотирьох кластерів. Рейтинги освітніх установ підтверджують отриманий результат, адже
у рейтингах ЗВО займають перші позиції саме переважно навчальні заклади м. Києва. Управління
маркетинговим потенціалом для закладів вищої освіти полягає у підтримці свого іміджу та статусу,
тобто пріоритетним постає орієнтир на збереження та покращення показників діяльності.
Географічне положення та історичні умови визначають начальні заклади м. Києва еталоном для
інших навчальних закладів країни. Управлінські дії в такому випадку зводяться до впровадження
закордонних практик та розповсюджені досвіду серед інших закладів вищої освіти.
Другий кластер займає проміжні позиції, але близькі до показників першого кластеру, що
свідчить про необхідність додаткових зусиль щодо розвитку освітнього потенціалу регіонів.
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Рис. 4 Кластери освітнього простору ЗВО за рівнем маркетингового потенціалу

* дані по АРК відсутні
Рис.5 Рівень маркетингового потенціалу ЗВО за регіонами України
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В даному випадку управлінські рішення повинні бути направлені на подальший розвиток потенціалу
та зосереджуватись на бенчмаркінгу для досягнення позицій лідерів в освітньому просторі.
Третій та четвертий кластер характеризується низькими показниками, та потребує негайних
рішень щодо розвитку маркетингового потенціалу регіонів, що входять у дані кластери. Заклади
вищої освіти повинні значно підвищувати якість освіти та кваліфікацію персоналу для досягнення
успіху на ринку надання освітніх послуг.
За допомогою кластерного аналізу виявлено чотири кластери сучасного освітнього простору
України та вектор управлінських дій для кожного з них. Водночас, розподіл ЗВО на кластери
за рівнем маркетингового потенціалу освітнього ринку у регіональному вимірі є передумовою зміни
поглядів на розвиток освітнього простору. Кластерний аналіз дозволив розглядати ЗВО України
у взаємозв’язку, а не як окремі одиниці, саме тому вдале управління маркетинговим потенціалом
дозволить значно підвищити рівень конкурентоспроможності національного освітнього простору.
Висновки. За результатами проведеного дослідження, виявлено, що на сьогоднішній день
освітній простір має тенденцію до нарощення рівня привабливості, яких досягається шляхом
збільшення видатків на освіту та чисельності кандидатів та докторів наук. Негативним моментом
державної політики в сфері освіти є зменшення частки витрат на освіту в загальному обсязі ВВП.
За допомогою кластерного аналізу виявлено, що освітній простір поділяється на чотири
кластери, а саме:
з найвищим рівнем маркетингового потенціалу;
з достанім рівнем маркетингового потенціалу;
з невисоким рівнем маркетингового потенціалу;
з низьким рівнем маркетингового потенціалу.
Для кожного з кластерів управління маркетинговим потенціалом є відмінним, і схожі
управлінські рішення знайдуть застосування тільки всередині кластеру з урахуванням внутрішніх
взаємозв’язків та особливостей. Дослідження маркетингового потенціалу дозволило виявити єдиний
регіон, що містить в собі потужний потенціал ЗВО. Результати досліджень виявили, що освітній
простір України хоча і має тенденції до збільшення рівня привабливості, але все ж таки потребує
розвитку. Таким чином, статистичний аналіз є важливим методом дослідження управління
маркетинговим потенціалом на всіх рівнях: національному, регіональному та об’єктовому.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
ФАКТИЧНОГО ТА ПРОГНОЗНОГО РІВНЯ
РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Eugenia Khaustova, PhD in Economics
Kiev National University of Technology and Design, Ukraine

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING
THE ACTUAL AND EXPECTED LEVEL OF INTELLECTUAL
CAPITAL DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION
OF HIGHER EDUCATION
The author of the article proceeds from the fact that at this stage of the development of the
domestic economic science there are no solid theoretical and practical studies concerning the
level of development of the intellectual capital of the IHE, and carries out research using factor
analysis with the establishment of the values of the main components in the groups of initial
indicators and using the hierarchical approach with the aggregated estimation of the level of
development of the intellectual capital of a separate IHE on the basis of the additive convolution
of the initial indicators. Based on the obtained regression models of exponential development of
intellectual capital and its components for investigated IHE, prognostic estimates of the
development of their intellectual capital were made. As a research object, classical universities
were selected among those with the highest rating results according to the TOP‐200 IHE Ukraine
and provided relevant public information.
Key words: intellectual capital, human capital, capital relations, organizational capital, factor
analysis, normalization, institution of higher education.
Постановка проблеми. Враховуючи основні недоліки існуючих інтегральних методів
оцінювання інтелектуального капіталу, а саме: суб’єктивність результатів використання методу
експертних оцінок, розрахунок на підставі обмеженої кількості чинників, а також представлення
чинників різними одиницями виміру було запропоновано застосування методу багатофакторного
аналізу – методу головних компонент, який дозволяє усувати вищезазначені недоліки в оцінці та аналізі
чинників розвитку та нарощування інтелектуального капіталу державного закладу вищої освіти (ЗВО).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багатофакторний аналіз відіграє істотну роль
у багатьох дослідженнях, зокрема в оцінці конкурентоспроможності, економічної безпеки1 та
людського потенціалу (розвитку) на макрорівні 2. Він робить можливим зведення великого
числового матеріалу до кількох незалежних і простих факторів. Його метод головних компонент має
деякі переваги перед іншими методами факторного аналізу, які полягають в тому, що він об’єднує
вплив значної кількості чинників в декілька характерних факторів – компонент, що пояснюють
основну дисперсію й найбільшу кореляцію вихідних показників. Перший головний компонент
визначає напрямок у просторі вхідних значень показників з найменшою дисперсією. Другий
головний компонент визначається за ортогональним (протилежним) напрямком вхідних значень
1

Касич, А.О., Бреус, С.В., Денисенко, М.П., Хаустова, Є.Б. (2018). Прогнозування рівня економічної безпеки
закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій. Електронне наукове фахове видання
«Ефективна економіка» <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11226>. (2019, лютий, 14)
2
Tутова, О.В. (2015). Вимірювання рівня людського розвитку за допомогою методів. Економіко-математичне
моделювання соціально-економічних систем, 20, 343-355. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/emmses_2015_20_21>.
(2019, лютий, 14).
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показників, що не ввійшли у першу компоненту, з метою пояснення більшої частину залишкової
дисперсії. Виокремлення наступних компонент залежить від значення сумарної дисперсії
попередніх. Отже, метод головних компонент можна покласти в основу методики оцінювання
інтелектуального капіталу, що є математично обґрунтованим, враховуючи різний характер та
кількість чинників, що впливають на розвиток інтелектуальної діяльності.
Завдання даної статті полягало у дослідженні можливостей використання методу головних
компонент факторного аналізу в оцінюванні фактичного та прогнозного рівня розвитку
інтелектуального капіталу та його складових для ЗВО.
Виклад основного матеріалу. Метод оцінки розвитку інтелектуального капіталу (ІК) було
розроблено з використанням рекомендацій Е. Педро1, існуючих підходів до його оцінки для
промислових підприємств О. Кожушко2 та підходів до оцінки людського розвитку О. Тутової, а
також класифікації складових ІК за Л. Едвінсоном3. Джерелом збору даних для аналізу слугували
звіти ректорів закладів, що досліджувались. В наслідок того, що значення вхідних і-показників
певної складової ІК окремого ЗВО могли коливатися у відносно великих інтервалах та мати різні
одиниці виміру, вони були лінійно нормалізовані А.Херв’є 4 в межах [-1, 1]:
для чинників-стимуляторів:
𝑥

𝑥

2

𝑥

𝑥

1

𝑥

(1)

та для чинників-дестимуляторів:
𝑥

2

1,

(2)

де 𝑥 – нормалізоване значення вхідного i-показника за а-період спостереження;
,𝑥
–
𝑥 – базове значення вхідного i-показника за а-період спостереження; 𝑥
відповідно максимальне та мінімальне значення i-го показника за всі періоди спостереження.
Далі з використанням статистичного програмного продукту Statistica проводиться факторний
аналіз методом головних компонент. За його результатами вхідні і-показники перетворенні в нові iyпоказники з різними факторними навантаженнями за у-чинниками. В рамках певної 𝑚-складової ІК
на підставі максимальних факторних навантажень для кожного 𝑖𝑦-показника розраховувалася його
ваговий коефіцієнт:
𝑑

𝑓
∑𝑓

𝑉𝑎𝑟
𝑉𝑎𝑟

(3)

– ваговий коефіцієнт вхідного i-го показника з максимальним значенням факторного
де 𝑑
1,
навантаження, який увійшов в y-чинник (головну компоненту) 𝑚-складової ІК, 𝑖 1, 𝑛, ∑ 𝑑
де n – вхідних і-показників 𝑚-складової ІК;
𝑓 – максимальне значення факторного навантаження вхідного і-показника, який увійшов
в y-чинник (головну компоненту);
𝑉𝑎𝑟 – частки загальної дисперсії y-чинника (головної компоненти), який згрупував вхідні
і-показники 𝑚-складової ІК з факторними навантаженнями більше 0,7 (з сильним кореляційним
зв’язком за критерієм Пірсона).
1

Pedro, Eu., Leitão, J., Alves, H. (2018). Intellectual capital and performance: Taxonomy of components and multidimensional analysis axes. Journal of Intellectual Capital, 19, 2, 407-452. https://doi.org/10.1108/JIC-11-2016-0118.
2
Кожушко, О. (2011). Економічне моделіуваннія рівня захисту інтелектуального капіталу промислових
підприємств. Вісник Житомирского державного технологічного університету. Серія Економічні науки, 3 (57).
https://doi.org/10.26642/jen-2011-3(57)-254-257.
3
Edvinsson, L., Maloni, М. (1997). Intellectual Capital: relizing your company’s true value by finding its hidden
brainpower. HaperBusiness.
4
Herve, A. (2010). Normalizing Data. In Neil Salkind (Ed.), Encyclopedia of Research Design.Thousand Oaks, CA:
Sage. <https://www.utdallas.edu/~herve/abdi-Normalizing2010-pretty>. (2019, лютий, 14).
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Щорічні значення інтегрального показника розвитку окремої 𝑚-складової ІК ЗВО
передбачали визначення індикаторів для іy-показників (для вхідних і-показників, що згруповані за учинниками з факторними навантаженнями більше 0,7:
𝑑

Л

Лі норм

(4)

𝑑

В

Ві норм

(5)

𝑑

О

Оі норм ,

(6)

де 𝑑 Л , 𝑑 В , 𝑑 О – відповідно вага iy-показника клієнтської, людської та інноваційної 𝑚складової ІК, 𝑖 1, 𝑛, де n – кількість і-показників, що використовуються для оцінки 𝑚-складової ІК
1 ;
(∑ 𝑑
Лі норм , Ві норм , Оі норм – нормалізовані значення вхідних і-показників відповідно людського
капіталу, капіталу відносин та організаційного капіталу (інформаційного, інноваційного,
процесного) в межах [-1, 1].
При нормалізації вхідних і-показників деякі з них набули нульового значення, тому з метою
запобігання отримання нульових значень інтегральних індикаторів іy-показників та, як наслідок,
самого інтегрального показника розвитку та захисту окремої 𝑚-складової ІК для їх розрахунків було
використано нормовану адитивну згортку. Враховуючи зазначене щорічна оцінка інтегрального
показника для окремої 𝑚-складової інтелектуального капіталу певного ЗВО здійснювалася в межах
[-1,1] за формулами:
ІЛ

∑

𝑑

л

Лі норм

(7)

ІВ

∑

𝑑

в

Ві норм

(8)

ІО

∑

𝑑

о

Оі норм ,

(9)

де ІЛ , ІВ , ІО – відповідно інтегральні показники розвитку складової інтелектуального капіталу
1 .
за певний період для окремого ЗВО ( 1 I
З метою визначення інтегрального показники розвитку ІК в цілому за роками спостереження
отримані дані про рівня розвитку складових ІК (інтегральні показники без нормалізації) підлягають
факторному аналізу методом головних компонент та перетворюються в нові mz-показники. Для
кожного mz-показника (інтегральних показників ІЛ , ІВ та ІО , що згруповані за z-компонентами
з факторними навантаженнями більше 0,7) розраховується його ваговий коефіцієнт:
𝑑

(10)

∑

де 𝑑 – вага інтегрального показника m-складової ІК з максимальним значенням факторного
навантаження, який увійшов в z-чинник (головну компоненту), де 𝑚 1,3 – індекс складової ІК
1);
(∑ 𝑑
𝑓 – максимальне значення факторного навантаження інтегрального показника m-складової
ІК, який увійшов в z-чинник (головну компоненту);
𝑉𝑎𝑟 – частки загальної дисперсії z-чинника (головної компоненти), який згрупував
інтегральні показники m-складової ІК з факторними навантаженнями більше 0,7.
Розрахунок річних значень інтегрального показника ІК для кожного ЗВО передбачали
визначення індикаторів за відповідний період спостереження:
𝑑

Л

ІЛ

(11)

𝑑

В

ІВ

(12)

𝑑

О

ІО ,

(13)

де 𝑑 Л , 𝑑 В , 𝑑 О – відповідно ваговий коефіцієнт mz-показника або інтегрального показника m1 ;
складової ІК (∑ 𝑑
ІЛ , ІВ , ІО – інтегральні показники відповідно людського капіталу, капіталу відносин та
1 .
організаційного капіталу за роками спостереження ( 1 I
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Враховуючи річні значення індикаторів за складовими ІК річна оцінка інтегрального його
показника для певного ЗВО (ІІК ) здійснювалася в межах [-1,1] за нормованою адитивною згорткою:
ІІК

𝑑

Л

ІЛ

𝑑

В

ІВ

𝑑

О

∑𝑑

ІО

I

(14)

Оцінювання фактичного рівня розвитку інтелектуального капіталу виконано на підставі даних
фінансової звітності та звітів ректорів за період 2015-2018 роки для Київського національного
університету ім. Т. Шевченка (КНУ ім. Т. Шевченка)1, Харківського національного університету ім.
В. Н. Каразіна (ХНУ ім. В.Н. Каразіна)2 та Національного університету «Львівська політехніка»
(НУ «Львівська політехніка»)3.
Використовуючи вищенаведені формули, за даними факторного аналізу показників розвитку
складових інтелектуального капіталу було визначено його інтегральні показники за роками
(Таблиця 1).
З метою побудови економіко-математичної моделі та розробки прогнозних оцінок щодо
розвитку інтелектуального капіталу ЗВО подальші дослідження були пов’язані з визначенням
можливостей використання лінійних та нелінійних моделей. В загальному випадку, моделі лінійної
множинної регресії є найбільше прості з точки зору математики та практичного толкування. Тому
при оцінюванні моделі переваги надаються лінійним або нелінійним моделям, які можуть бути
зведені до лінійних. Повертаючись до моделі експоненціального зросту, треба зазначити, що ця
нелінійна модель може бути перетворена в лінійну шляхом логарифмування. Отже, для виконання
прогнозних розрахунків було обрано нелінійну модель експоненціального зростання з лінійною
структурою:
𝑦

𝑐

𝑒

…

і

і

(15)

де 𝑦 – значення функції складової ІК (значення інтегрального показника);
𝑐 – параметр моделі, який визначає максимальне значення швидкості зростання функції
складової ІК;
𝑒 – експонента або число Ейлера (2,718);
𝑏і , – коефіцієнти моделі, де і-індекс вхідного показника складової ІК;
𝑥і – значення вхідних показників-чинників певної складової ІК (нормалізовані).
За допомогою статистичного програмного продукту Statistica були визначені параметри
моделей експоненціального зросту рівня розвитку інтелектуального капіталу за структурними
складовими. Результати формування моделі розвитку ІК для ЗВО, що досліджуються, наведені
у Таблиці 2.
Виходячи з даних стратегічних документів ЗВО, що розглядаються, та значення параметрів
Сm (швидкості зростання функції) в моделях експоненціального зростання функції їх ІК, було
визначено прогнозні нормалізовані значення вхідних показників (𝑥прогноз ):
𝑥прогноз = 𝑥і + 2,0×|Сm|/К,

(16)

де К – кількість років спостереження (3 роки).

1

Офіційна інформація КНУ ім. Т. Шевченка (2019). Нормативні документи. <http://www.univ.kiev.ua/ua/official>.
(2019, лютий, 14).
2
Документи (2019). Звіти ректора ХНУ ім. В.Н. Каразіна. <http://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/
files_analitics>. (2019, лютий, 14).
3
Публічна інформація (2019). Львівська політехніка <http://lp.edu.ua/public-information>. (2019, лютий, 14).
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ɄɇɍɿɦɌ
ɏɇɍɿɦ ɇɍ©Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ
ɒɟɜɱɟɧɤɚ ȼɇɄɚɪɚɡɿɧɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚª
Ɂɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ

ȱɇɌȿɅȿɄɌɍȺɅɖɇɂɃɅɘȾɋɖɄɂɃɄȺɉȱɌȺɅ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀȱɄ

ȼɿɥɶɧɢɣɱɥɟɧ

ɩɢɬɨɦɚɜɚɝɚɲɬɚɬɧɢɯɇɉɉɳɨɦɚɸɬɶɧɚɭɤɨɜɢɣɫɬɭɩɿɧɶɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣʀɯɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɿɣɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ

ɩɢɬɨɦɚɜɚɝɚɲɬɚɬɧɢɯɇɉɉɳɨɦɚɸɬɶɜɱɟɧɟɡɜɚɧɧɹɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣʀɯɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɿɣɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ

ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɪɨɡɜɢɬɤɭɇɉɉ

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɩɪɨɲɟɧɢɯɇɉɉɡɿɧɲɢɯɁȼɈɭɬɱɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɬɚɇɉɉɳɨɩɪɚɰɸɜɚɥɢɜɿɧɲɢɯɁȼɈɭɬɱ

ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɬɚɡɚɝɚɥɶɧɭɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɭɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɲɬɚɬɧɢɯɇɉɉ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɇɉɉɧɚɡɜɿɬɧɭɞɚɬɭ 
ɫɟɪɟɞɧɹɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɇɉɉɧɚɨɞɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɨɫɿɛɧɚɩɪɨɝɪɚɦɭ

ɩɢɬɨɦɚɜɚɝɚɇɉɉɳɨɦɚɸɬɶɞɨɫɜɿɞɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɱɢɭ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯȼɇɁɱɥɟɧɫɬɜɨɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚɿɧɨɡɟɦɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɩɿɥɤɚɯɬɚ

ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɯɮɚɯɨɜɢɯɪɚɞɚɯɦɚɸɬɶɩɪɟɫɬɢɠɧɿɩɪɟɦɿʀɬɚɡɜɚɧɧɹɩɪɚɰɸɸɬɶɭɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭɬɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ
ɫɟɤɬɨɪɚɯɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɿɣɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɲɬɚɬɧɢɯɇɉɉ ɚɛɨɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɧɚɡɜɿɬɧɭɞɚɬɭ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɪɨɡɪɨɛɨɤɞɨɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɇɉɉɳɨɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɜ

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɪɨɡɪɨɛɤɚɯ
ɫɟɪɟɞɧɹɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɇɉɉɭɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɧɚɨɞɢɧɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣɞɨɝɨɜɿɪɬɚɝɪɚɧɬ

ɚɬɚɤɨɠɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭɳɨɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɡɚɛɸɞɠɟɬɧɿɤɨɲɬɢ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜɬɚɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨʀɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɇɉɉ

ɪɿɜɟɧɶɪɟɚɥɶɧɨʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀɇɉɉ

ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɧɚɭɤɨɜɨɝɨɜɢɡɧɚɧɧɹ±ɁȼɈɭɛɚɡɿ6FRSXVɡɚɿɧɞɟɤɫɨɦKLQGH[

ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɇɉɉ

ɜɿɞɫɨɬɨɤɜɢɬɪɚɬɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿɜɫɤɥɚɞɿɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯɜɢɬɪɚɬ Ɉȼ 

ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɩɥɢɧɧɨɫɬɿɤɚɞɪɿɜ

ɄȺɉȱɌȺɅȼȱȾɇɈɋɂɇ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀȱɄ

ȼɿɥɶɧɢɣɱɥɟɧ

ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɨɝɨɨɛɫɹɝɭɩɪɢɣɨɦɭɞɨɨɛɫɹɝɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɞɥɹɣɤɭɪɫɭɞɟɧɧɨʀ

ɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɨɫɜɿɬɧɿɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɬɚɦɚɝɿɫɬɪɿɜ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɨɝɨɨɛɫɹɝɭɩɪɢɣɨɦɭɞɨɤɿɥɶɤɨɫɬɿɜɫɬɭɩɧɢɤɿɜɧɚɣ

ɤɭɪɫɞɟɧɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɨɫɜɿɬɧɿɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɬɚɦɚɝɿɫɬɪɿɜ

ɿɧɲɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɨɞɟɥɿɪɨɡɜɢɬɤɭȱɄ

ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚ
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ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɞɟɧɧɿɣɬɚɡɚɨɱɧɿɣɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɜɫɬɭɩɧɢɤɿɜɧɚɣɤɭɪɫɞɟɧɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɤɿɥɶɤɨɫɬɿɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ
ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɝɪɚɦɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɡɚɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɬɚɦɚɝɿɫɬɪɿɜ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɝɪɚɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɦɚɝɿɫɬɪɿɜ
ɞɨɤɿɥɶɤɨɫɬɿɤɚɮɟɞɪ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɡɚɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦɬɚɤɿɥɶɤɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ
ɡɚɞɟɪɠɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ
ɩɢɬɨɦɚɜɚɝɚɫɥɭɯɚɱɿɜɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜɳɨɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɭɩɪɨɝɪɚɦɚɯɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɭɬɱɡ
ɿɧɲɢɯɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɬɚɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɁȼɈɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɫɥɭɯɚɱɿɜɧɚɡɜɿɬɧɭɞɚɬɭ
ɩɢɬɨɦɚɜɚɝɚɿɧɨɡɟɦɧɢɯɫɥɭɯɚɱɿɜɜɡɚɝɚɥɶɧɿɣʀɯɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɧɚɡɜɿɬɧɭɞɚɬɭ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɬɚɿɧɲɢɯɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɪɨɫɩɿɜɩɪɚɰɸɬɚ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɡɧɚɧɶ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɢɡɨɜɢɯɦɿɫɰɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɨɥɿɦɩɿɚɞɚɯɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯɤɨɧɤɭɪɫɚɯɪɚɡɿɜ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɝɨɜɨɪɿɜɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇɂɃɄȺɉȱɌȺɅ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀȱɄ
ȼɿɥɶɧɢɣɱɥɟɧ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɮɨɧɞɿɜɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨʀɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɛɚɡɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɚɛɨɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɜɟɪɧɟɧɶɞɨɛɚɡɞɚɧɢɯ
ɉɪɨɰɟɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɹɝɭɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɪɨɡɪɨɛɨɤ ɛɟɡɜɢɬɪɚɬ
ɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿɬɚɩɪɢɪɿɜɧɹɧɢɯɞɨɧɢɯɜɢɩɥɚɬ ɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ ɨɛɫɹɝɢɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɬɚɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɛɟɡɜɢɬɪɚɬɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɢɬɪɚɬɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿɬɚɩɪɢɪɿɜɧɹɧɢɯɞɨɧɢɯɜɢɩɥɚɬɚɬɚɤɨɠɜɢɬɪɚɬɧɚɩɪɢɞɛɚɧɧɹ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɭɦɛɸɞɠɟɬɧɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶɧɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɹɝɭɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɪɨɡɪɨɛɨɤ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ 
ɱɚɫɬɤɚɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɜɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɪɨɡɪɨɛɨɤ
ɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭɛɸɞɠɟɬɿ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɜɬɨɧɨɦɿʀɹɤɢɣɜɪɚɯɨɜɭɽɪɿɱɧɿɞɚɧɿɩɪɨɫɭɦɢɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨʀɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹɞɥɹɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜɜɢɬɪɚɬɢɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿɬɚɩɪɢɪɿɜɧɹɧɢɯɞɨɧɢɯɜɢɩɥɚɬɿɧɲɿɜɢɬɪɚɬɢɧɚɭɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɨɛɫɹɝɢɜɥɚɫɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯɩɚɬɟɧɬɿɜɿɬɨɜɚɪɧɢɯɡɧɚɤɿɜ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɡɚʀɯɜɢɞɚɦɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɢɬɪɚɬɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿɬɚɩɪɢɪɿɜɧɹɧɢɯɞɨɧɢɯɜɢɩɥɚɬɚɬɚɤɨɠɜɢɬɪɚɬɧɚɩɪɢɞɛɚɧɧɹ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɹɝɭɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɪɨɡɪɨɛɨɤ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ 
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Для показників з кращими нормалізованими значеннями (>0.0) за період спостереження
прогнозні значення залишанні без змін на підставі того факту, що їх динаміка суттєво не зміниться
відповідно до стратегічних планів діяльності університетів та буде дорівнюватиме 1.0
(максимальному значенню); нормалізовані значення всіх інших показників були встановлені
за формулою (12) або відповідно до показників стратегічних програм діяльності1234 відповідно
до швидкості зростання функції певної складової ІК.
За результатами розрахунків було складено Таблицю 3 з даними про фактичні та прогнозні
значення інтегральних показників розвитку інтелектуального капіталу та його складових для ЗВО,
діяльність яких досліджується.
Таблиця 3
Фактичні та прогнозні значення інтегральних показників розвитку
інтелектуального капіталу (ІК) та його складових
ЗВО,
що досліджуються
Київський
національний
університет
ім. Т. Шевченка
Харківський
національний
університет
ім. В. Н. Каразіна
Національний
університет
«Львівська
політехніка»

Інтегральний показник розвитку
Роки

людського
капіталу

капіталу
відносин

організаційного
капіталу

ІК
в цілому

прогноз на рік
2017/2018
2016/2017
2015/2016
прогноз на рік
2017/2018
2016/2017
2015/2016
прогноз на рік
2017/2018
2016/2017
2015/2016

0,7891
0,4245
-0,1309
-0,3876
0,2976
-0,0416
-0,0588
-0,0526
0,8686
0,3842
-0,0023
-0,4683

0,9952
0,9125
-0,5264
-0,7226
0,9415
-0,3093
0,5242
-0,0166
0,4511
0,0766
-0,2957
0,2500

0,5819
0,3279
-0,1723
-0,3255
0,3220
0,0904
0,1193
-0,1799
0,3589
0,2295
-0,1128
-0,1708

0,7879
0,5544
0,2762
-0,4789
0,5183
-0,1218
0,2128
-0,0646
0,5596
0,2607
-0,1059
-0,2042

Висновки. Розглянуті та апробовані методичні підходи до оцінювання фактичного та
прогнозного рівня розвитку інтелектуального капіталу ЗВО та його складових дозволяють
комплексно проаналізувати вплив багаточисельних чинників, що різняться за характером впливу
на інтелектуальну діяльність науково-педагогічного персоналу, систему організаційного та
інформаційного забезпечення внутрішніх освітніх та наукових процесів, а також формування
відкритих інноваційних структур та налагодження ділових зв’язків з різного роду партнерами.
Дієвість запропонованого методу підтверджується об’єктивністю прогнозних оцінок, що
враховують стратегічні завдання за окремими показниками та свідчать про існуючи перспективи
розвитку діяльності ЗВО, інтелектуальний капітал який досліджувався.
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4
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ
У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Svitlana Breus, PhD in Economics
Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

RESEARCH AND RISK EVALUATION UNDER MANAGING
THE PROCESS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
The article summarizes the process of risk evaluation, which forms the basis for managing the
process of ensuring the economic security of higher education institutions, presented in the form
of proposed stages of the formation of a methodological approach to risk evaluation for the
economic security of higher education institutions in six stages. On the basis of statistical data, the
research of threats and risk evaluation for the economic security of institutions of higher education
was carried out using the developed methodological approach to risk evaluation.
The predicted boundaries of the indicators according to the results of the risk analysis are
determined on the basis of the maximum percentage of the admissible value of the indicators
that can be used as the basis for calculating the forecast of the level of economic security of the
institutions of higher education system.
Key words: institutions of higher education, economic security of institutions of higher education,
threats to the economic security of the IHE system, risks to the economic security of the IHE system.
Постановка проблеми. Вища освіта являється фундаментом та гарантією розвитку держави,
у зв’язку з чим заклади вищої освіти, які в сучасних умовах являється провідниками інновацій та
центрами знань, знаходяться під впливом низки чинників, що сприяють, в свою чергу, породженню та
формуванню загроз їх ефективному функціонуванню, а відтак стану їх захищеності, отже економічній
безпеці та розвитку системи вищої освіти в цілому. Зважаючи на сутність закладів вищої освіти (ЗВО)
та можливості їх розгляду в якості суб’єктів господарювання та елементів соціально-економічної
системи, при здійсненні дослідження загроз економічній безпеці системи вишів доцільно враховувати
загрози як на макрорівні, так і на макрорівні. У зв’язку з зазначеним важливого значення набуває
виокремлення загроз та ризиків економічній безпеці системи закладів вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти
формування загроз та оцінювання ризиків розглянуто в працях багатьох авторів, зокрема таких:
Барановський О.І., Геєць В.М., Герасименко Л.В., Доля Л.М., Доценко І. О., Дуброва О. С., Завора
Т.М., Калюк О.M., Кизим М.О., Клименко С. М., Клебанова Т.С., Користін О.Є., Кузнецова І.О.,
Куркін М.В., Кюне О.О., Лебедин А. Г., Назаренко Д. В., Мартинюк В. П., Марущак С. М.,
Орлик О.В., Понікаров В. Д., Романовський І.Г., Тарасова К. І., Черняк О.І. та багатьох інших.
Проте, незважаючи на наявність великої кількості наукових публікацій, слід відмітити, що
за проблематикою статті відсутні комплексні дослідження загроз та ризиків економічній безпеці
системи закладів вищої освіти у контексті управління процесом її забезпечення. Також доцільно
зазначити, що в наукових працях відсутній універсальний інструментарій оцінювання ризиків
з урахуванням сформованих загроз економічній безпеці системи закладів вищої світи, що
обумовлює доцільність проведення даного дослідження.
Постановка завдання. Мета дослідження полягає у здійсненні оцінювання ризиків у контексті
управління процесом забезпечення економічної безпеки системи закладів вищої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Показники діяльності ЗВО за своєю природою є
випадковими величинами, що в умовах кон’юнктури ринку освітніх послуг отримують одне і тільки
116

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 1 2019

одне можливе значення, наперед точно невідоме і яке залежить від багатьох випадкових причин, що
заздалегідь не можуть бути всі враховані.
Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що виявлення загроз, чинників ризику та їх
оцінювання є в сучасних умовах важливим аспектом управління процесом забезпечення економічної
безпеки в цілому та системи закладів вищої освіти зокрема. Слід зазначити, що жоден з наявних
методичних підходів до оцінювання ризиків не являється в сучасних умовах універсальним, їх
бажано використовувати в комплексі, що передбачає розроблення методичного підходу
до оцінювання ризиків системи закладів вищої освіти на основі комбінування переваг окремих
методів, зокрема статистичного та імітаційного моделювання методом Монте-Карло задля
отримання у результаті точного прогнозу рівня ризиків.
Узагальнено процес оцінювання ризиків, що складає підґрунтя управління процесом
забезпечення економічної безпеки системи закладів вищої освіти передбачає виконання шести
етапів, які узагальнено представлені на рисунку 1 та передбачають виконання таких дій:
1. Формулювання мети оцінювання ризиків економічній безпеці системи закладів вищої
освіти. Задля здійснення управління процесом забезпечення економічної безпеки системи закладів
вищої освіти вибираються чинники, що безпосередньо стосуються проблеми з урахуванням
можливостей використання наявної інформації для оцінювання ризиків та складання їх переліку.
При цьому враховуються виявлені загрози та визначені ризики економічній безпеці системи
закладів вищої освіти.
2. Визначення вихідних даних для оцінювання ризиків економічної безпеки системи закладів
вищої освіти (здійснюється виявлення джерел ризиків, їх ідентифікація).
3. Виявлення джерел ризиків економічній безпеці системи закладів вищої освіти, їх
ідентифікація.
4. Оцінювання рівня ризиків з точки зору управління процесом забезпечення економічної
безпеки системи закладів вищої освіти (використання статистичного методу). Здійснюється
визначення мінімально допустимого рівня ризиків. Порівнювання ймовірностей виникнення
ризиків.
5. Узагальнення результатів аналізу ризиків.
6. Визначення прогнозних меж показників задля здійснення управління процесом
забезпечення економічної безпеки системи закладів вищої освіти (здійснюється розподіл
ймовірностей з використанням імітаційного моделювання методом Монте-Карло).
7. Визначення прогнозних меж показників задля здійснення управління процесом
забезпечення економічної безпеки системи закладів вищої освіти
8. Розроблення заходів зниження ризиків економічній безпеці системи закладів вищої освіти.
Сформовані етапи розкривають послідовність формування методичного підходу
до оцінювання ризиків економічній безпеці системи закладів вищої освіти, при цьому визначені
прогнозні межі показників та розроблені з урахуванням їх заходи зниження ризиків економічній
безпеці системи закладів вищої освіти є базисом управління процесом забезпечення економічної
безпеки системи закладів вищої освіти.
З використанням наведених етапів проведено розрахунок показників для оцінювання ризиків
економічній безпеці системи закладів вищої освіти використанням результатів дослідження1
за наведеними в ньому формулами 1-5, згідно з яким у процесі проведення аналізу безперервної
зміни показників протягом окремого періоду часу використано логарифмічну функцію (формула 1),
яка є складовою експоненціального згладжування та здійснює згладжування відхилень параметра,
що розглядається.
∑ ln

Х
Х

,

(1)

де Хт – показник за певний період часу;
Хт-1 – показник за період часу, що передує тому, в якому здійснюється розрахунок.
1

Романовський, І.Г. (2017). Застосування методу Монте-Карло для моделювання економічних ризиків
агропромислового підприємства. Проблеми економіки та політичної економії, 1, 129-141
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/pepe_2017_1_9>. (2019, січень, 31).
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Етап 1. Формулювання мети оцінювання ризиків економічній
безпеці системи закладів вищої освіти

Етап 2. Визначення вихідних даних для оцінювання ризиків
економічній безпеці системи закладів вищої освіти

Етап 3. Оцінювання рівня ризиків з точки зору управління
процесом забезпечення економічної безпеки системи закладів
вищої освіти
Визначення мінімально допустимого рівня ризиків.
Порівнювання ймовірностей виникнення ризиків.
Етап 4. Узагальнення результатів аналізу ризиків

Етап 5. Визначення прогнозних меж показників задля
здійснення управління процесом забезпечення економічної
безпеки системи закладів вищої освіти

Етап 6. Розроблення заходів зниження ризиків економічній
безпеці системи закладів вищої освіти

Базис управління процесом забезпечення економічної
безпеки системи закладів вищої освіти
Рис. 1. Етапи формування методичного підходу до оцінювання ризиків
економічній безпеці системи закладів вищої освіти
Волатильність показників протягом періоду за який проводиться аналіз здійснюється
за допомогою формули 2.
V

∑

Х
Х

.

(2)

Варіація показника протягом періоду, за який проводиться аналіз визначається за формулою 3.
𝐷
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Стандартне відхилення розраховується за формулою 4.

σ

∑

(4)

Варіація (дисперсія) показника за весь період розрахунку визначається за формулою 5.
𝑑

𝜎

(5)

В якості інформаційної бази для розрахунків показників (таблиця 1) використано інформацію
Державної служби статистики України – Офіційний веб-портал Державної служби статистики
України1, Постанови Кабінету Міністрів України та Накази Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України – офіційний веб-портал Верховної Ради України2. Розраховані показники
за формулами 1-5 наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Варіація показників протягом періоду, за який проводиться аналіз
та стандартне відхилення
Роки
1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всього
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всього

Складова
Волатильність
Варіація показника
експоненціаль- показника протягом протягом періоду,
Стандартне
ного
період часу, за який за який проводиться відхилення
згладжування
проводиться аналіз
аналіз
2
3
4
5
6
Видатки на вищу освіту у загальних видатках зведеного бюджету на освіту, млн грн
24998,4
–
–
–
–
26619,6
0,0628
–
0,0000
–
29335,9
0,0972
–
0,0012
–
30003,1
0,0225
–
0,0016
–
28340,5
-0,0570
–
0,0142
–
30981,8
0,0891
–
0,0007
–
35233,6
0,1286
–
0,0044
–
38681,1
0,0934
–
0,0010
–
–
0,4365
0,0624
0,0231
0,0575
Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах), млн грн
1120585
–
–
–
–
1349178
0,1856
–
0,0021
–
1459096
0,0783
–
0,0038
–
1522657
0,0426
–
0,0095
–
1586915
0,0413
–
0,0097
–
1988544
0,2256
–
0,0074
–
2385367
0,1820
–
0,0018
–
2982920
0,2235
–
0,0070
–
–
0,9791
0,1399
0,0412
0,0767

Значення
показника

Варіація
7
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0033
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0059

1

Офіційний веб-портал Державної служби статистики України (2010-2017). Головна сторінка.
<http://www.ukrstat.gov.ua>. (2019, січень, 31).
2
Офіційний веб-портал Верховної Ради України (2010-2017). Головна сторінка. <http://www.rada.gov.ua/>
(2019, січень, 31).
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Продовження табл. 1
1

3
4
5
6
7
Загальні видатки зведеного бюджету, млн грн
2010
377842,8
–
–
–
–
–
2011
416853,6
0,0983
–
0,0024
–
–
2012
492454,7
0,1667
–
0,0004
–
–
2013
505843,8
0,0268
–
0,0144
–
–
2014
523004,8
0,0334
–
0,0129
–
–
2015
679871,4
0,2623
–
0,0133
–
–
2016
835832,1
0,2065
–
0,0036
–
–
2017
1056760
0,2345
–
0,0077
–
–
Всього
–
1,0285
0,0546
0,0883
0,0078
Прийнято осіб на початковий цикл навчання (без тих, що прийняті для продовження навчання з метою
здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня), осіб
2010
381362
–
2011
307316
-0,2159
–
0,0268
2012
331164
0,0747
–
0,0161
2013
337420
0,0187
–
0,0050
2014
291647
-0,1458
–
0,0087
2015
259904
-0,1152
–
0,0040
2016
253217
-0,0261
–
0,0007
2017
264448
0,0434
–
0,0092
Всього
-0,3661
-0,0523
0,0705
0,1003
0,0101
Кількість ЗВО, од.
2010
330
–
–
–
–
–
2011
326
-0,0122
–
0,0000
–
–
2012
316
-0,0312
–
0,0001
–
–
2013
309
-0,0224
–
0,0000
–
–
2014
277
-0,1093
–
0,0082
–
–
2015
288
0,0389
–
0,0034
–
–
2016
287
-0,0035
–
0,0002
–
–
2017
289
0,0069
–
0,0007
–
–
Всього
–
-0,1327
-0,0190
0,0126
0,0425
0,0018
Кількість випускників, осіб
2010
528875
–
–
–
–
–
2011
515032
-0,0265
–
0,0008
–
–
2012
505420
-0,0188
–
0,0013
–
–
2013
471717
-0,0690
–
0,0002
–
–
2014
405392
-0,1515
–
0,0093
–
–
2015
374028
-0,0805
–
0,0007
–
–
2016
318681
-0,1601
–
0,0111
–
–
2017
359901
0,1216
–
0,0312
–
–
Всього
–
-0,3849
-0,0550
0,0545
0,0883
0,0078
Кількість студентів, осіб
2010
2066667
–
–
–
–
–
2011
1899138
-0,0845
–
0,0005
–
–
2012
1770311
-0,0702
–
0,0001
–
–
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Продовження табл. 1
1
2013
2014
2015
2016
2017
Всього
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всього
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всього
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всього
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всього

2
1673287
1437955
1375160
1369432
1329964
–

3
4
5
6
-0,0564
–
0,0000
–
-0,1516
–
0,0078
–
-0,0447
–
0,0003
–
-0,0042
–
0,0035
–
-0,0292
–
0,0011
–
-0,4408
-0,0630
0,0133
0,0437
Обсяг державного замовлення (прийому), осіб
263739
–
–
–
–
228646
-0,1428
–
0,0040
–
249531
0,0874
–
0,0279
–
232117
-0,0723
–
0,0001
–
231446
-0,0029
–
0,0059
–
177309
-0,2665
–
0,0349
–
189834
0,0683
–
0,0219
–
150905
-0,2295
–
0,0224
–
–
-0,5583
-0,0798
0,1171
0,1293
Обсяг державного замовлення (випуску), осіб
255685
–
–
–
–
251602
-0,0161
–
0,0010
–
253380
0,0070
–
0,0030
–
237944
-0,0629
–
0,0002
–
237110
-0,0035
–
0,0020
–
294399
0,2164
–
0,0699
–
173703
-0,5276
–
0,2300
–
182752
0,0508
–
0,0098
–
–
-0,3358
-0,0480
0,3159
0,2124
Кількість студентів, що навчались за рахунок державного бюджету, осіб
798571
–
–
–
–
777379
-0,0269
–
0,0001
–
767596
-0,0127
–
0,0007
–
735864
-0,0422
–
0,0000
–
663194
-0,1040
–
0,0042
–
649225
-0,0213
–
0,0003
–
652935
0,0057
–
0,0020
–
608625
-0,0703
–
0,0010
–
–
-0,2716
-0,0388
0,0084
0,0346
Кількість студентів, що навчались за рахунок місцевих бюджетів, осіб
14486
–
–
–
–
18372
0,2376
–
0,0644
–
18379
0,0004
–
0,0003
–
13087
-0,3396
–
0,1047
–
12201
-0,0701
–
0,0029
–
14722
0,1878
–
0,0416
–
12317
-0,1784
–
0,0263
–
12944
0,0497
–
0,0043
–
–
-0,1126
-0,0161
0,2445
0,1869

7
–
–
–
–
–
0,0019
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0167
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0451
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0012
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0349
121

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

Продовження табл. 1
1

2
3
4
5
6
7
Кількість студентів, що навчались за рахунок органів державної влади, юридичних осіб, осіб
2010
8374
–
–
–
–
–
2011
8886
0,0593
–
0,0073
–
–
2012
6519
-0,3098
–
0,0804
–
–
2013
7829
0,1831
–
0,0438
–
–
2014
10223
0,2668
–
0,0859
–
–
2015
9520
-0,0712
–
0,0020
–
–
2016
9227
-0,0313
–
0,0000
–
–
2017
6968
-0,2808
–
0,0648
–
–
Всього
–
-0,1838
-0,0263
0,2843
0,2015
0,0406
Кількість студентів, що навчались за рахунок фізичних осіб, осіб
2010
1245236
–
–
–
–
–
2011
1150152
-0,0794
–
0,0000
–
–
2012
1032412
-0,1080
–
0,0007
–
–
2013
916507
-0,1191
–
0,0014
–
–
2014
752337
-0,1974
–
0,0133
–
–
2015
701693
-0,0697
–
0,0002
–
–
2016
694953
-0,0097
–
0,0052
–
–
2017
701427
0,0093
–
0,0083
–
–
Всього
–
-0,5740
-0,0820
0,0291
0,0645
0,0042
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 січня, осіб
2010
45962947
–
–
–
–
–
2011
45778534
-0,0040
–
0,0001
–
–
2012
45633637
-0,0032
–
0,0001
–
–
2013
45553047
-0,0018
–
0,0001
–
–
2014
45426249
-0,0028
–
0,0001
–
–
2015
42760516
-0,0605
–
0,0024
–
–
2016
42584542
-0,0041
–
0,0001
–
–
2017
42386403
-0,0047
–
0,0000
–
–
Всього
–
-0,0810
-0,0116
0,0028
0,0200
0,0004
Кількість науково-педагогічних працівників у ЗВО, осіб
2010
142691
–
–
–
–
–
2011
139018
-0,0261
–
0,0002
–
–
2012
137112
-0,0138
–
0,0007
–
–
2013
135247
-0,0137
–
0,0007
–
–
2014
117197
-0,1432
–
0,0106
–
–
2015
111726
-0,0478
–
0,0001
–
–
2016
110055
-0,0151
–
0,0006
–
–
2017
107773
-0,0210
–
0,0004
–
–
Всього
–
-0,2807
-0,0401
0,0133
0,0436
0,0019
Кількість науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь кандидата наук, осіб
2010
66689
–
–
–
–
–
2011
67057
0,0055
–
0,0003
–
–
2012
67675
0,0092
–
0,0005
–
–
2013
69582
0,0278
–
0,0016
–
–
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Закінчення табл. 1
1
2014
2015
2016
2017
Всього

2
3
4
5
6
62158
-0,1128
–
0,0101
–
60628
-0,0249
–
0,0002
–
61266
0,0105
–
0,0005
–
61157
-0,0018
–
0,0001
–
–
-0,0866
-0,0124
0,0133
0,0436
Кількість науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь доктора наук, осіб
2010
13367
–
–
–
–
2011
13436
0,0051
–
0,0000
–
2012
13826
0,0286
–
0,0007
–
2013
14269
0,0315
–
0,0009
–
2014
12682
-0,1179
–
0,0144
–
2015
12418
-0,0210
–
0,0005
–
2016
13072
0,0513
–
0,0024
–
2017
13582
0,0383
–
0,0013
–
Всього
–
0,0160
0,0023
0,0202
0,0538
Кількість аспірантів на кінець року, осіб
2010
28630
–
–
–
–
2011
28305
-0,0114
–
0,0006
–
2012
27999
-0,0109
–
0,0007
–
2013
26270
-0,0637
–
0,0007
–
2014
23493
-0,1117
–
0,0056
–
2015
24625
0,0471
–
0,0070
–
2016
22838
-0,0753
–
0,0015
–
2017
22134
-0,0313
–
0,0000
–
Всього
–
-0,2573
-0,0368
0,0162
0,0481
Кількість докторантів на кінець року, осіб
2010
1236
–
–
–
–
2011
1292
0,0443
–
0,0009
–
2012
1445
0,1119
–
0,0094
–
2013
1454
0,0062
–
0,0001
–
2014
1418
-0,0251
–
0,0016
–
2015
1483
0,0448
–
0,0009
–
2016
1484
0,0007
–
0,0002
–
2017
1374
-0,0770
–
0,0085
–
Всього
–
0,1058
0,0151
0,0215
0,0554

7
–
–
–
–
0,0019
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0029
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0023
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0031

Аналіз даних таблиці 1 свідчить про стабільне зменшення показників у 2017 році порівняно
з 2010 роком, що є загрозами функціонуванню системи закладів вищої освіти та сприяють
виникненню ризиків економічній безпеці системи закладів вищої освіти. До явних загроз слід
віднести ті, що характеризуються зменшенням показників:
1. Кількості прийнятих на навчання осіб на початковий цикл навчання (без тих, що прийняті
для продовження навчання з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня)
на 116914 осіб (-30,66 %).
2. Кількості випускників на 168974,0 осіб (-31,95 %).
3. Кількості студентів на 736703,0 осіб (-35,65 %).
4. Обсягу державного замовлення (прийому) на 112834,0 осіб (-42,78 %).
5. Обсягу державного замовлення (випуску) на 72933,0 осіб (-28,52 %).
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6. Кількості студентів, що навчались за рахунок державного бюджету на 189946,0 осіб
(-23,79 %).
7. Кількості студентів, що навчались за рахунок місцевих бюджетів на 1542,0 осіб (-10,64 %).
8. Кількості студентів, що навчались за рахунок органів державної влади, юридичних осіб
на 1406,00 осіб (-16,79 %).
9. Кількості студентів, що навчались за рахунок фізичних осіб на 543809,0 осіб (-43,67 %).
10. Кількості науково-педагогічних працівників у ЗВО на 34918,0 осіб (-24,47 %).
До неявних загроз слід віднести ті показники, що характеризуються зменшенням таких
показників:
1. Кількості ЗВО на 41 ЗВО (-12,42 %).
2. Чисельності наявного населення (за оцінкою) на 1 січня, осіб на 356544,0 осіб (-7,78 %).
3. Кількості науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь кандидата наук
на 5532,0 осіб (-8,30 %).
4. Кількості аспірантів на кінець року на 6496,0 осіб (-22,69 %).
У процесі подальшого дослідження та оцінювання ризиків здійснено розрахунок показників
економічної безпеки системи закладів вищої освіти загалом та тих, що свідчать про наявність
ризиків, з використанням формул 1-5 та за допомогою програмного продукту Statistica (використано
в розрахунках та при побудові функції нормального розподілу ймовірностей). Результати
розрахунків наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Описові статистики показників
Кількість
спостережень
1

Відсоток
Серед
спостенє
режень
2

3

Сума

Мінімум

Максимум

4

5

6

ВерхСтанНижня
ня
Дис- дартне
квартиль квар- персія відхитиль
лення
7

8

9

10

Коефі- Стандартцієнт
не
варіа- значення
ції
похибки
11

12

Видатки на вищу освіту у загальних видатках зведеного бюджету на освіту, млн грн
1000,0

100,0

581
53,6
513

581536
51,3285

57651,0
736

58835,
4108

58022,6
428

5827
1,41
08

343
55,7
833

185,35
31

0,318
7

5,8614

Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах), млн грн
198
764
764132
7672 877
44595, 0,583 1410,239
132
7534279 781237 760955
1000
100,0
1389,48
913, 513
6851
6
4
1,38
,6422
1,7945 4,7119
21
5894 1,16
95
72
Загальні видатки зведеного бюджету, млн грн
174
300
174330
1754
283
1732,8 0,994
330,
169703,
180053 173137,
1000
100,0
924,563
54,7981
90,3
0
924
3841
,5870
1110
6,45 694
8
759
6
61
Прийнято осіб на початковий цикл навчання (без тих, що прийняті для продовження навчання з метою
здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня), осіб
210,
170
210072,
1342,5 122,267 262,
130,43 62,08
1000
100,0
072
40,2471
12,0
4,1246
7377
311
7
3438
03
82
7
677
Кількість ЗВО, од.
247,
0,182
247744, 246,394
249,57 247,424 248, 0,20
0,0143
0,4521
1000
100,0
744
5
1319
8
25
0
0525 44
1
Кількість випускників, осіб
319
234
234429
2356
192
1786,5 0,762
429,
227800,
240953 233210,
56,4971
675,544
08,3
1000
100,0
3,46 955
1
3368
,3489
4675
675
5
129
71
5
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Продовження табл. 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість студентів, осіб
1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

837
433,
896
3

272
068
1649,4 0,197
52,1602
100,0
2,71 492
0
22
Обсяг державного замовлення (прийому), осіб
179
809
8187
085
1338,2 1,653
809354
76780,2
85422, 80047,0
100,0
35,4
2,98
42,3185
8,29 295
5
88,5184 598
8824
304
885
69
99
Обсяг державного замовлення (випуску), осіб
297
117
1214
117758
899
5458,0 4,634
101578,
141767 114016,
758,
172,5976
27,1
549,158
100,0
34,1 156
9
9872
,8589
5479
549
155
4
533
2
Кількість студентів, що навчались за рахунок державного бюджету, осіб
300
455
4563
455933
290, 547,98 0,120
454026,
457842 455570,
933,
07,6
17,3289
215,234
100,0
603
78
2
3657
,1228
3610
215
612
1
9
2
Кількість студентів, що навчались за рахунок місцевих бюджетів, осіб
151
1078
105
105330
9316,17
11770, 10268,2
417, 389,12 3,694
8,43
12,3052
100,0
33,0
02,4728 73
3823
450
704
43
3
35
025
2
Кількість студентів, що навчались за рахунок органів державної влади, юридичних осіб, осіб
5381 460
524
214,52 4,091
524345
4596,73
6208,5 5091,80
,134 20,2
6,7838
100,0
3,45
33
3
4,4769
10
959
19
4
458
45
Кількість студентів, що навчались за рахунок фізичних осіб
252
382
3836
382617
1589,7 0,415
723
377976,
387360 381511,
617,
50,2716
78,7
348,123
100,0
4,19 277
5
8539
,9967
3916
348
037
9
55
1
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 січня, осіб
225
3871
387
354
387425
387000
15011, 0,038
386897 0125
3865722
000
028,
474,7147
77,775
57859,5
100,0
7963
8
60,8634 ,009
1,8491
57,8
121
2
514
9
596
4
837433
896,303
4

832403,
4605

842497
,0965

836326,
1347

8385
75,7
692

Кількість науково-педагогічних працівників у ЗВО, осіб
1000

100,0

796
52,4
438

796524
43,8092

79110,0
323

80191,
2686

79552,0
910

7975
2,87
95

236
50,7
862

153,78
81

0,193
1

4,8632

Кількість науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь кандидата наук, осіб
1000

100,0

548
76,9
471

548769
47,1203

54604,4
801

55198,
4224

54803,5
013

5495
2,13
79

116
05,1
743

107,72
73

0,196
3

3,4066

Кількість науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь доктора наук, осіб
1000

100,0

134
36,4
890

134364
88,9748

13303,3
891

13547,
3650

13411,8
905

1346
2,36
55

150
3,34
15

38,772
9

0,288
6

1,2261
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Закінчення табл. 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37,322
2

0,223
4

1,1802

4,6453

0,312
7

0,1469

Кількість аспірантів на кінець року, осіб
1000

100,0

167
05,6
021

1000

100,0

148
5,56
23

1672 139
9,74 2,94
93
66
Кількість докторантів на кінець року, осіб
1488
21,5
148556
1470,55
1501,2 1482,59
,709
788
2,3232
22
169
27
9
167056
02,1151

16587,9
978

16830,
5651

16681,8
572

Для визначення ризиків економічній безпеці системи закладів вищої освіти враховано
значення показників таблиці 2, дані якої свідчать про міру ризику. Зважаючи на сутність основних
категорій, що характеризують економічну безпеку системи закладів вищої освіти як то небезпека,
економічна небезпека, загроза, ризик та взаємозв’язок між ними1: небезпека – це стан, що може
призвести до настання негативних наслідків функціонування системи закладів вищої освіти
у вигляді негативних, руйнівних змін у результаті порушення рівноваги в соціально-економічній
системі; економічна небезпека – це стан, що призводить до негативних економічних результатів
функціонування системи закладів вищої освіти, які можуть бути одночасно й елементами соціальноекономічної системи, і суб’єктами господарювання, та справляє негативний вплив на економіку
країни; загроза – це похідна небезпеки, яка отримує прояв у вигляді ризиків, що підлягають
кількісному вимірюванню з використанням економіко-статистичних методів; ризик – це конкретний
кількісний вимір наслідків загрози, похідної від небезпеки як стану, що може у результаті
порушення рівноваги призвести до втрат ресурсів різних видів чи недоодержання доходів за умови
нарощування негативних тенденцій у соціально-економічній сфері, які, у свою чергу, формуються
під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього середовища2,3.
Задля збереження цілісності дослідження та взаємозв’язку ризиків з економічною безпекою
системи закладів вищої освіти запропонована шкала ризиків з визначенням діапазонів рівнів
ризиків, в якій відображена залежність між рівнем економічної безпеки і ризику як протилежна
за діапазонами рівнів економічної безпеки згідно з визначеними межами (таблиця 3), що
сформована відповідно до Методичних рекомендацій4 та дослідження5.
В подальшому розраховано прогнозні значення показників економічної безпеки системи
закладів вищої освіти за даними таблиці 1 з використанням формули 6, за якою здійснено розподіл
ймовірностей вхідних змінних6
𝐹𝑉
1

𝑃𝑉

𝐸𝑋𝑃 ∑ ln

Х
Х

𝑑

норм росп

𝐹звор

монте карло

Рранд

(6)

Денисенко, М.П., Бреус, С.В. (2017) Економічна безпека ВНЗ у регіональному розрізі: дослідження сутності
ризику, безпеки та економічної небезпеки. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал, 4 (43), 79-85.
<https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8849> (2019, січень, 31).
2
Kasych, A., Breus, S., Khaustova, Ye. (2017). Investigation of risk in the activities of higher education institutions
in the context of securing their economic safety. Technology audit and production reserves, 6/4 (38), 30-34.
<https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8919> (2019, January, 31).
3
Бреус, С.В. (2018). Розроблення моделі оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти. Фінансовокредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2, 25, 176-182. <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9795>
(2019, січень, 31).
4
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України (2013). Наказ Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р., 1277. <http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=
uk-UA&tag=Metodichni Rekomendatsii> (2019, січень, 31).
5
Тарасова, К.І. (2013). Методологічні засади кількісної оцінки ризиків. Наукові записки Національного
університету «Острозька академія». Серія «Економіка», 23, 367-372.
<https://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/73.pdf> (2019, січень, 31).
6
Романовський, І.Г. (2017). Застосування методу Монте-Карло для моделювання економічних ризиків
агропромислового підприємства. Проблеми економіки та політичної економії, 1, 129-141.
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/pepe_2017_1_9> (2019, січень, 31).
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Таблиця 3
Шкала рівнів економічної безпеки та ризику
Рівень економічної
безпеки

Діапазон рівнів економічної
безпеки

Рівень ризику

Діапазон рівнів ризику

0
0,1-0,2
0,21-0,4
0,41-0,6
0,61-0,8
0,81-1,0

Абсолютно небезпечний
Критичний
Небезпечний
Незадовільний
Задовільний
Оптимальний

0
0,1-0,2
0,21-0,4
0,41-0,6
0,61-0,8
0,81-1,0

Відсутній ризик
Невеликий ризик
Середній ризик
Високий ризик
Максимальний ризик
Критичний ризик

норм росп

монте карло

Складова 𝐹звор
Рранд
дозволяє визначати необмежений масив зворотних значень
функції нормального розподілу за умов забезпечення відбуття масиву випадкових ймовірностей Р
рапт. Ці ймовірності моделюються за допомогою програмного продукту Statistica (використано при
здійсненні розрахунків та побудові функції нормального розподілу ймовірностей) та
з використанням MicroSoft Excel. За допомогою рандомності (випадковості) оцінюється вплив
непередбачуваних зовнішніх чинників на показники (вихідні дані для оцінювання економічної
безпеки системи закладів вищої освіти) з урахуванням експоненціальної залежності.
З використанням програмного продукту Statistica та MicroSoft Excel для побудови прогнозних
значень показників визначено їх частоту (таблиця 4), яка свідчить про ймовірність знаходження
розрахованих показників у прогнозному періоді у визначених межах. Прогнозні межі показників
визначено за результатами аналізу ризиків за максимальним відсотком допустимого значення
показників, які можуть бути покладені в основу розрахунку прогнозу рівня економічної безпеки
системи закладів вищої освіти.
Таблиця 4
Таблиця частот
Спостереження

Частота

Кумулятивна
частота

Відсоток
допустимого
значення

Кумулятивний відсоток
допустимого
значення

Відсоток
всіх
спостережень

Кумулятивний
відсоток від
всіх
спостережень

1

2

3

4

5

6

7

Видатки на вищу освіту у загальних видатках зведеного бюджету на освіту, млн грн,
d = 0,02396, p > 0,20; Ліллієфорса p < 0,20
57400,00<x<=57600,00
0
0
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
57600,00<x<=57800,00
25
25
2,5000
2,5000
2,5000
2,5000
57800,00<x<=58000,00
185
210
18,5000
21,0000
18,5000
21,0000
58000,00<x<=58200,00
385
595
38,5000
59,5000
38,5000
59,5000
58200,00<x<=58400,00
318
913
31,8000
91,3000
31,8000
91,3000
58400,00<x<=58600,00
77
990
7,7000
99,0000
7,7000
99,0000
58600,00<x<=58800,00
9
999
0,9000
99,9000
0,9000
99,9000
58800,00<x<=59000,00
1
1000
0,1000
100,0000
0,1000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах), млн грн, d = 0,02581, p > 0,20;
Ліллієфорса p < 0,10
7500000,<x<=7550000,
10
10
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
7550000,<x<=7600000,
170
180
17,0000
18,0000
17,0000
18,0000
7600000,<x<=7650000,
417
597
41,7000
59,7000
41,7000
59,7000
7650000,<x<=7700000,
295
892
29,5000
89,2000
29,5000
89,2000
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Продовження табл. 4
1

2

3

4

5

6

7

7700000,<x<=7750000,
100
992
10,0000
99,2000
10,0000
99,2000
7750000,<x<=7800000,
6
998
0,6000
99,8000
0,6000
99,8000
7800000,<x<=7850000,
2
1000
0,2000
100,0000
0,2000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Загальні видатки зведеного бюджету, млн грн, d = 0,02012, p > 0,20;Ліллієфорса p > 0,20
2740000,<x<=2760000,
0
0
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2760000,<x<=2780000,
14
14
1,4000
1,4000
1,4000
1,4000
2780000,<x<=2800000,
96
110
9,6000
11,0000
9,6000
11,0000
2800000,<x<=2820000,
256
366
25,6000
36,6000
25,6000
36,6000
2820000,<x<=2840000,
382
748
38,2000
74,8000
38,2000
74,8000
2840000,<x<=2860000,
191
939
19,1000
93,9000
19,1000
93,9000
2860000,<x<=2880000,
52
991
5,2000
99,1000
5,2000
99,1000
2880000,<x<=2900000,
9
1000
0,9000
100,0000
0,9000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Прийнято осіб на початковий цикл навчання (без тих, що прийняті для продовження навчання
з метою здобуття більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня), осіб, d = 0,01342, p > 0,20;
Ліллієфорса p > 0,20
168000,0<x<=170000,0
4
4
0,4000
0,4000
0,4000
0,4000
170000,0<x<=172000,0
83
87
8,3000
8,7000
8,3000
8,7000
172000,0<x<=174000,0
347
434
34,7000
43,4000
34,7000
43,4000
174000,0<x<=176000,0
402
836
40,2000
83,6000
40,2000
83,6000
176000,0<x<=178000,0
142
978
14,2000
97,8000
14,2000
97,8000
178000,0<x<=180000,0
21
999
2,1000
99,9000
2,1000
99,9000
180000,0<x<=182000,0
1
1000
0,1000
100,0000
0,1000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Кількість ЗВО, од., d = 0,02132, p > 0,20; Ліллієфорса p > 0,20
246,0000<x<=246,5000
3
3
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
246,5000<x<=247,0000
40
43
4,0000
4,3000
4,0000
4,3000
247,0000<x<=247,5000
270
313
27,0000
31,3000
27,0000
31,3000
247,5000<x<=248,0000
400
713
40,0000
71,3000
40,0000
71,3000
248,0000<x<=248,5000
237
950
23,7000
95,0000
23,7000
95,0000
248,5000<x<=249,0000
47
997
4,7000
99,7000
4,7000
99,7000
249,0000<x<=249,5000
2
999
0,2000
99,9000
0,2000
99,9000
249,5000<x<=250,0000
1
1000
0,1000
100,0000
0,1000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Кількість випускників, осіб, d = 0,01762, p > 0,20; Ліллієфорса p > 0,20
226000,0<x<=228000,0
1
1
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
228000,0<x<=230000,0
4
5
0,4000
0,5000
0,4000
0,5000
230000,0<x<=232000,0
81
86
8,1000
8,6000
8,1000
8,6000
232000,0<x<=234000,0
322
408
32,2000
40,8000
32,2000
40,8000
234000,0<x<=236000,0
405
813
40,5000
81,3000
40,5000
81,3000
236000,0<x<=238000,0
165
978
16,5000
97,8000
16,5000
97,8000
238000,0<x<=240000,0
20
998
2,0000
99,8000
2,0000
99,8000
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Продовження табл. 4
1

2

3

4

5

6

7

240000,0<x<=242000,0
2
1000
0,2000
100,0000
0,2000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Кількість студентів, осіб, d = 0,01767, p > 0,20; Ліллієфорса p > 0,20
830000,0<x<=832000,0
0
0
0,00000
0,0000
0,00000
0,0000
832000,0<x<=834000,0
18
18
1,80000
1,8000
1,80000
1,8000
834000,0<x<=836000,0
164
182
16,40000
18,2000
16,40000
18,2000
836000,0<x<=838000,0
456
638
45,60000
63,8000
45,60000
63,8000
838000,0<x<=840000,0
300
938
30,00000
93,8000
30,00000
93,8000
840000,0<x<=842000,0
59
997
5,90000
99,7000
5,90000
99,7000
842000,0<x<=844000,0
3
1000
0,30000
100,0000
0,30000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,00000
0,00000
100,0000
спостереження
Обсяг державного замовлення (прийому), осіб, d = 0,01982, p > 0,20;
Ліллієфорса p > 0,20
74000,00<x<=76000,00
0
0
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
76000,00<x<=78000,00
12
12
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
78000,00<x<=80000,00
231
243
23,1000
24,3000
23,1000
24,3000
80000,00<x<=82000,00
537
780
53,7000
78,0000
53,7000
78,0000
82000,00<x<=84000,00
213
993
21,3000
99,3000
21,3000
99,3000
84000,00<x<=86000,00
7
1000
0,7000
100,0000
0,7000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Обсяг державного замовлення (випуску), осіб, d = 0,01750, p > 0,20;
Ліллієфорса p > 0,20
95000,00<x<=100000,0
0
0
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
100000,0<x<=105000,0
5
5
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
105000,0<x<=110000,0
76
81
7,6000
8,1000
7,6000
8,1000
110000,0<x<=115000,0
230
311
23,0000
31,1000
23,0000
31,1000
115000,0<x<=120000,0
362
673
36,2000
67,3000
36,2000
67,3000
120000,0<x<=125000,0
243
916
24,3000
91,6000
24,3000
91,6000
125000,0<x<=130000,0
65
981
6,5000
98,1000
6,5000
98,1000
130000,0<x<=135000,0
18
999
1,8000
99,9000
1,8000
99,9000
135000,0<x<=140000,0
0
999
0,0000
99,9000
0,0000
99,9000
140000,0<x<=145000,0
1
1000
0,1000
100,0000
0,1000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Кількість студентів, що навчались за рахунок державного бюджету, осіб, d = 0,01865, p > 0,20;
Ліллієфорса p > 0,20
453500,0<x<=454000,0
0
0
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
454000,0<x<=454500,0
6
6
0,6000
0,6000
0,6000
0,6000
454500,0<x<=455000,0
36
42
3,6000
4,2000
3,6000
4,2000
455000,0<x<=455500,0
175
217
17,5000
21,7000
17,5000
21,7000
455500,0<x<=456000,0
339
556
33,9000
55,6000
33,9000
55,6000
456000,0<x<=456500,0
290
846
29,0000
84,6000
29,0000
84,6000
456500,0<x<=457000,0
124
970
12,4000
97,0000
12,4000
97,0000
457000,0<x<=457500,0
28
998
2,8000
99,8000
2,8000
99,8000
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Продовження табл. 4
1

2

3

4

5

6

7

457500,0<x<=458000,0
2
1000
0,2000
100,0000
0,2000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Кількість студентів, що навчались за рахунок місцевих бюджетів, осіб, d = 0,02656, p > 0,20;
Ліллієфорса p < 0,10
9000,000<x<=9500,000
4
4
0,4000
0,4000
0,4000
0,4000
9500,000<x<=10000,00
71
75
7,1000
7,5000
7,1000
7,5000
10000,00<x<=10500,00
413
488
41,3000
48,8000
41,3000
48,8000
10500,00<x<=11000,00
391
879
39,1000
87,9000
39,1000
87,9000
11000,00<x<=11500,00
112
991
11,2000
99,1000
11,2000
99,1000
11500,00<x<=12000,00
9
1000
0,9000
100,0000
0,9000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Кількість студентів, що навчались за рахунок органів державної влади, юридичних осіб, осіб,
d = 0,02109, p > 0,20; Ліллієфорса p > 0,20
4400,000<x<=4600,000
1
1
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
4600,000<x<=4800,000
13
14
1,3000
1,4000
1,3000
1,4000
4800,000<x<=5000,000
110
124
11,0000
12,4000
11,0000
12,4000
5000,000<x<=5200,000
308
432
30,8000
43,2000
30,8000
43,2000
5200,000<x<=5400,000
346
778
34,6000
77,8000
34,6000
77,8000
5400,000<x<=5600,000
170
948
17,0000
94,8000
17,0000
94,8000
5600,000<x<=5800,000
42
990
4,2000
99,0000
4,2000
99,0000
5800,000<x<=6000,000
9
999
0,9000
99,9000
0,9000
99,9000
6000,000<x<=6200,000
0
999
0,0000
99,9000
0,0000
99,9000
6200,000<x<=6400,000
1
1000
0,1000
100,0000
0,1000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Кількість студентів, що навчались за рахунок фізичних осіб, d = 0,02368, p > 0,20; Ліллієфорса p < 0,20
376000,0<x<=378000,0
1
1
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
378000,0<x<=380000,0
49
50
4,9000
5,0000
4,9000
5,0000
380000,0<x<=382000,0
304
354
30,4000
35,4000
30,4000
35,4000
382000,0<x<=384000,0
450
804
45,0000
80,4000
45,0000
80,4000
384000,0<x<=386000,0
180
984
18,0000
98,4000
18,0000
98,4000
386000,0<x<=388000,0
16
1000
1,6000
100,0000
1,6000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 січня, осіб, d = 0,01610, p > 0,20; Ліллієфорса p > 0,20
3864E4 <x<=3866E4
3
3
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
3866E4 <x<=3868E4
89
92
8,9000
9,2000
8,9000
9,2000
3868E4 <x<=387E5
394
486
39,4000
48,6000
39,4000
48,6000
387E5 <x<=3872E4
429
915
42,9000
91,5000
42,9000
91,5000
3872E4 <x<=3874E4
83
998
8,3000
99,8000
8,3000
99,8000
3874E4 <x<=3876E4
2
1000
0,2000
100,0000
0,2000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Кількість науково-педагогічних працівників у ЗВО, осіб, d = 0,02876, p > 0,20; Ліллієфорса p < 0,05
79000,00<x<=79200,00
2
2
0,20000
0,2000
0,20000
0,2000
79200,00<x<=79400,00
55
57
5,50000
5,7000
5,50000
5,7000
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Закінчення табл. 4
1

2

3

4

5

6

7

79400,00<x<=79600,00
300
357
30,00000
35,7000
30,00000
35,7000
79600,00<x<=79800,00
474
831
47,40000
83,1000
47,40000
83,1000
79800,00<x<=80000,00
164
995
16,40000
99,5000
16,40000
99,5000
80000,00<x<=80200,00
5
1000
0,50000
100,0000
0,50000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,00000
–
0,00000
100,0000
спостереження
Кількість науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь кандидата наук, осіб,
d = 0,02033, p > 0,20; Ліллієфорса p > 0,20
54500,00<x<=54600,00
0
0
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
54600,00<x<=54700,00
48
48
4,8000
4,8000
4,8000
4,8000
54700,00<x<=54800,00
189
237
18,9000
23,7000
18,9000
23,7000
54800,00<x<=54900,00
358
595
35,8000
59,5000
35,8000
59,5000
54900,00<x<=55000,00
270
865
27,0000
86,5000
27,0000
86,5000
55000,00<x<=55100,00
117
982
11,7000
98,2000
11,7000
98,2000
55100,00<x<=55200,00
18
1000
1,8000
100,0000
1,8000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Кількість науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь доктора наук, осіб,
d = 0,01715, p > 0,20; Ліллієфорса p > 0,20
13250,00<x<=13300,00
0
0
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13300,00<x<=13350,00
20
20
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
13350,00<x<=13400,00
150
170
15,0000
17,0000
15,0000
17,0000
13400,00<x<=13450,00
475
645
47,5000
64,5000
47,5000
64,5000
13450,00<x<=13500,00
300
945
30,0000
94,5000
30,0000
94,5000
13500,00<x<=13550,00
55
1000
5,5000
100,0000
5,5000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Кількість аспірантів на кінець року, осіб, d = 0,02274, p > 0,20; Ліллієфорса p > 0,20
16550,00<x<=16600,00
1
1
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
16600,00<x<=16650,00
71
72
7,1000
7,2000
7,1000
7,2000
16650,00<x<=16700,00
378
450
37,8000
45,0000
37,8000
45,0000
16700,00<x<=16750,00
431
881
43,1000
88,1000
43,1000
88,1000
16750,00<x<=16800,00
111
992
11,1000
99,2000
11,1000
99,2000
16800,00<x<=16850,00
8
1000
0,8000
100,0000
0,8000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
Кількість докторантів на кінець року, осіб, d = 0,01559, p > 0,20; Ліллієфорса p > 0,20
1465,000<x<=1470,000
0
0
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1470,000<x<=1475,000
12
12
1,2000
1,2000
1,2000
1,2000
1475,000<x<=1480,000
108
120
10,8000
12,0000
10,8000
12,0000
1480,000<x<=1485,000
321
441
32,1000
44,1000
32,1000
44,1000
1485,000<x<=1490,000
397
838
39,7000
83,8000
39,7000
83,8000
1490,000<x<=1495,000
139
977
13,9000
97,7000
13,9000
97,7000
1495,000<x<=1500,000
22
999
2,2000
99,9000
2,2000
99,9000
1500,000<x<=1505,000
1
1000
0,1000
100,0000
0,1000
100,0000
Пропущені
0
1000
0,0000
–
0,0000
100,0000
спостереження
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Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження та здійснене оцінювання
ризиків економічній безпеці системи закладів вищої освіти з використанням методичного підходу
до їх оцінювання. Визначені прогнозні межі показників за результатами аналізу ризиків системи
закладів вищої освіти, які можуть бути покладені в основу розрахунку прогнозу рівня їх економічної
безпеки. Залежно від поданої емпіричної оцінки діапазонів рівнів ризиків доцільним вбачається
розроблення заходів щодо управління процесом забезпечення економічної безпеки системи закладів
вищої освіти. Перспективи подальших досліджень полягають у обґрунтуванні цільових заходів
підвищення рівня економічної безпеки системи закладів вищої освіти в сучасних умовах.
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CLASSIFICATION OF IMPACT FACTORS
ON FAMILY EDUCATION
The study aims to identify factors affecting the development of family education in Ukraine.
IT was formed a view about the role of factors external and internal environment in family
education. The article researched, analyzed and systematized the existing classification
concerning external and internal factors influencing the education. It was proposed to classify
the factors of the external environment in macro and micro. In the article the value of family
education is considered. The article deals with the legal rules governing factors influence
the development of family education in the current transformation processes. The basic
economic and management factors of influence that regulate the development of family
education.
Key words: family education, impact factors, external environment, internal environment,
managerial factors, economic factors, organizational factors.
Постановка проблеми. Одним з важливих чинників зростання якості людського капіталу є
сучасна система освіти. Недостатнє фінансування сфери освіти і науки, відтік не лише «мозків», а й
робочих рук за кордон, неможливість для багатьох випускників закладів вищої освіти знайти роботу
за спеціальністю, інфляція отримуваних кваліфікацій, надмірне навантаження на викладача і
занижений соціальний статус викладача, стрімке зростання кількості альтернативних шкіл
одночасно зі зниженням рівня якості і відповідальності за освітні послуги – всі ці проблеми існують
на сьогодні в освітньому середовищі України. Будь-яка важлива зміна в макроекономічній ситуації
призводить до відповідної реакції суб’єктів економічної системи. Цей комплекс заходів можна
назвати адаптацією суб’єктів до мінливих зовнішніх умов. Процес адаптації відбувається під дією
факторів впливу на стан освіти.
Виклад останніх досліджень та публікацій. Фактори впливу на освіту перебувають у центрі
уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених: Г.Мухаметзянової, В.Смирнова, О. Клюєвої,
О. Мезенцевої, Н. Шульга, С. Михаця, І. Яненкової, О. Савченко, Л. Онищук, Т. Степанової,
О. Карпюк. Аналіз фахової літератури свідчить про багатомірність і різноплановість поглядів
на класифікацію факторів впливу на освіту. Але на сьогодні не існує не тільки єдиного підходу
до виокремлення факторів впливу на рівень освіти, але й до характеристики факторів в межах
кожної групи. Немає також наукових праць, присвячених дослідженню чинників впливу на сімейну
освіту в країні, хоча сімейна освіта представляє собою важливу частину освітньої структури. Звідси
актуальним є розробка класифікації факторів впливу на сімейну освіту.
Метою статті є узагальнення та доповнення існуючих підходів та класифікацій щодо
зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на освіту, а також дослідження і систематизація факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища сімейної освіти з метою удосконалення організаційного
механізму регулювання сімейної освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сім’я є первинним осередком світоглядноціннісного становлення особистості, одним із ключових факторів соціальної адаптації і формування
життєтворчої активності людини. Саме стосунки в сім’ї є для дитини прикладом для наслідування
у будь-якій життєвій ситуації, визначають характер особистості, створюють дитині сприятливі
форми і принципи соціалізації. Сьогодні в нашій країні є певні умови для розвитку сімейної освіти,
у зв’язку з чим є необхідним врахування факторів впливу на сімейну освіту в процесі її
регулювання. У словнику української мови фактор визначається як умова, рушійна сила будь-якого
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процесу, явища, чинник1. Походить від латинського facere – «діяти», «виробляти»2. Огляд наукової
літератури з цієї проблеми свідчить про відсутність однозначного трактування факторів впливу
на стан освіти. По-перше, не існує єдиного підходу до групування факторів, по-друге, мають місце
різні думки щодо набору факторів у межах кожної групи факторів.
Так, наприклад, ґрунтовна класифікація чинників впливу на освіту запропонована
Г.Мухаметзяновою, В.Смирновим та О.Клюєвою3. Вчені виокремлюють:
1) соціальні чинники (соціальний клімат у суспільстві, загальний рівень стабільності або
напруженості, стан зайнятості населення, соціальну структуру та соціальне розшарування, характер
національно-етнічних проблем та взаємовідносин);
2) економічні чинники (стан економіки держави, її фінансової системи, які через рівень
добробуту в суспільстві впливають на зростання освітніх потреб громадян, зумовлюють більші або
менші можливості для фінансування бюджетної, а також освітньої сфери);
3) політичні чинники (курс внутрішньої та зовнішньої політики дер- жави; конкретні
політичні дії та ситуації, які також утворюють загальне тло освітньої діяльності, для якої вкрай
бажана спокійна, конструктивна, творча соціально-політична ситуація в суспільстві);
4) правові чинники (характер чинних законодавчих актів та правових норм, які окреслюють
межі правового поля освіти, встановлюють «правила гри» на ньому);
5) соціально-психологічні та етичні чинники (загальний морально-психологічний клімат
у суспільстві, спосіб і стиль життя різних прошарків населення);
6) екологічні чинники (стан довкілля, яке впливає на здоров’я майбутніх і сучасних суб’єктів
освіти, що підвищує вимоги до профілактичної та оздоровчої діяльності освітніх закладів; характер
географічного та історичного середовища);
7) демографічні чинники (рівень народжуваності, типовий склад сімей як передумови
забезпечення системи освіти учнями, коригування кількості навчальних місць);
8) культурні, духовно-ідеологічні чинники (стан культури в державі, рівень духовного
здоров’я та культурних запитів населення як передумови прояву освітньої активності, визначення її
спрямованості);
9) галузеві чинники (стан і тенденції змін системи освіти в державі й світі, нові ідеї, концепції,
зразки кращого освітнього досвіду, що впливають на стан освіти в державі);
10) інституціональні чинники (наявність розгалуженої мережі спеціалізованих соціальних
інститутів, установ та організацій як соціальних партнерів освітніх закладів у процесі виконання
покладених на них завдань).
О.Мезенцева розглядає міжнародні чинники розвитку освіти і виділяє політичні, економічні,
інституціональні, соціально-психологічні, етичні, демографічні фактори і зауважує, що з позицій
міжнародної співпраці та міжнародної діяльності ці чинники мають інтегрований характер,
взаємообумовлені та подекуди нероздільні4.
Н. Шульга розкриває зміст законодавчого забезпечення української державної освітньої
політики і визначає чинники, які впливають на його ефективність5. С. Михаць вказує на те, що
вдосконалення освіти як фактора економічного зростання слід базувати на економічному, технікоекономічному та соціально-економічному підходах6. Цікавою є схема впливу освіти і науки
на розвиток суспільства, запропонована І. Яненковою7: освіта і наука через продукування нового
знання здійснює визначальний вплив на економіку (зокрема, формування інтелектуального капіталу
та розвиток інноваційної діяльності, що призводить до зростання конкурентоспроможності країни)
1

Білодід, І.К. (1979). Словник української мови. Київ: Наукова думка, 553.
Мельничук, О.С. (2012). Етимологічний словник української мови. Київ: Наукова думка, 66.
3
Мухаметзянова, Г.В., Смирнов В.Н., Клюева О.Р. (2000). Образование в условиях социальной рыночной
экономики. Казань: ИСПО РАО, 54.
4
Мезенцева, О.І. (2017). Міжнародні чинники розвитку загальної середньої освіти в Україні. Український
педагогічний журнал. 4, 18-26.
5
Шульга, Н. (2012). Законодавче забезпечення і чинники, що впливають на стан сучасної освітньої політики
в Україні. Вісник національної академії державного управління при Президентові України. 1, 274-281.
6
Михаць, С. (2004). Роль освіти як фактора економічного зростання в умовах перехідної економіки.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. Київ: КНЕУ, 20.
7
Яненкова, І.Г. (2015). Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства. Економiка та
держава. 7, 6-9.
2
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та соціум (зокрема, розвиток культури, виховний процес та формування освіченої нації, що веде
до формування і розвитку людської особистості). В результаті все це сприяє соціальноекономічному розвитку суспільства.
О. Савченко визначає чинники впливу на початкову освіту: забезпечення реальної доступності
і обов’язковості масової початкової освіти для всіх дітей молодшого шкільного віку, незалежно від
місця проживання, етнічного походження і матеріального становища батьків; використання
досягнень дошкільного періоду дитинства; створення і «окультурення» освітнього середовища
на засадах загальнолюдських і національних цінностей; якість змісту освіти; повноцінну реалізацію
ідей особистісно зорієнтованої освіти; сформованість у молодших школярів ключових
компетентностей; технологічність методики початкового навчання; моніторинг та особистісну і
професійну підготовку вчителів1.
О. Прохоренко класифікує чинники розвитку загальної середньої освіти. За походженням
рушійних сил (умов, причин, факторів), науковець виділяє зовнішні (екзогенні) й внутрішні
(ендогенні) фактори. У свою чергу зовнішні чинники – на внутрішньодержавні (виникають і
впливають у межах кордонів держави) і міжнародні (виникають поза її межами, впливають
на загальносвітовому (глобалізаційні процеси) і міждержавному рівнях). До зовнішніх факторів,
з точки зору О. Прохоренка, слід віднести політико-правові, науково-технічні, економічні,
соціально-економічні, демографічні, соціокультурні, освітні, соціально-психологічні та екологічні.
До внутрішніх – соціокультурні, соціально-психологічні, психологічні, управлінські, науковометодичні, матеріально-технічні та фінансові чинники2.
Згідно з думкою Л. Онищук, на освіту впливають наступні групи чинників: економічні,
політичні, правові, культурні, природно-кліматичні, соціально- демографічні, національно-етнічні,
соціально-психологічні3.
Т. Степанова зазначає, що зміст освіти формується під впливом об’єктивних і суб’єктивних
чинників, таких як: потреби суспільства, що формуються відповідно до стану розвитку науки й
техніки, потреби особистості, що формуються відповідно до рівня розвитку суспільства й сучасного
стану розвитку науки і практики4.
О.Карпюк пропонує класифікувати чинники впливу на освіту за:
1) рівнем впливу людини (суб’єктивні чинники: демографічний, політико-правовий,
соціально-психологічний, інфраструктура та кон’юнктура ринку, політико-правові, соціальноекономічні; об’єктивні чинники: природно-географічний; регіонального розвитку, розвиток
ринкових відносин та підприємництва, інновації, науково-технічний прогрес, інтернаціоналізація та
глобалізація освіти);
2) рівнем впливу на ринок освітніх послуг (зовнішні чинники: інтернаціоналізація освіти,
глобалізація в контексті економіки, технологій та соціокультурного середовища, науково-технічний
прогрес; внутрішні чинники: соціально-економічний розвиток країни, розвиток інновацій, ринкових
відносин, регіональний розвиток, демографічний, інфраструктура, політичні, природногеографічний);
3) характером впливу (позитивні; негативні);
4) функціональною ознакою (соціально-економічний, політико-правовий, соціальнопсихологічний чинники; глобалізація та інтернаціоналізація, демографічний чинник та регіональний
розвиток; інновації; розвиток ринкових відносин)5.
На наш погляд, фактори впливу на сімейну освіту в залежності від напряму впливу можна
умовно розділити на зовнішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні). Слід наголосити, що зовнішнє
1

Савченко, О. Я. (2011). Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу. Науковий вісник МДУ
імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 1, 33, 9-15.
2
Прохоренко, О. (2018). Чинники розвитку загальної середньої освіти: класифікація і характеристика.
Український педагогічний журнал. 3, 75-83.
3
Онищук, Л.А. (2016). Концепція прогнозування розвитку загальної середньої освіти. Київ: Інститут
педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, 31.
4
Степанова, Т. (2012). Компоненти і чинники формування змісту освіти. Вісник Інституту розвитку дитини.
Серія: Філософія, педагогіка, психологія, Збірник наукових праць Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова. 23, 128-132.
5
Карпюк, О.А. (2009). Фактори формування та розвитку ринку освітніх послуг. Економіка. Управління.
Інновації. <http//www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_1/09koarop.pdf> (2019, січень, 30).
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середовище сімейної освіти відповідає уявленням про зовнішнє середовище будь-якої системи
за складом і загальним характером дії факторів, від яких залежить її життєдіяльність. Основними
особливостями зовнішього середовища є суттєвий державний вплив на освітню діяльність та
взаємозв’язок ринку освітніх послуг з ситуацією на ринку праці.
Зовнішні фактори не пов’язані безпосередньо з освітнім процесом в межах певної сім’ї, однак
прямо чи непрямо впливають на цей процес. До них належать дві групи факторів:
1)
Фактори макросередовища (середовища непрямого впливу) – фактори, об’єктивно
обумовлені можливістю і необхідністю державного управління освітою.
2)
Фактори мікросередовища (середовища прямого впливу) – формуються на рівні
певної сім’ї у її взаємовідносинах з іншими учасниками освітнього процесу.
Зовнішні фактори в залежності від характеру впливу можна розділити на прогнозовані і
непрогнозовані. Прогнозовані фактори є регульованими, оскільки на них можна впливати.
Невизначеність зовнішнього середовища зростає із збільшенням динамічності або ж з ускладненням
його умов. Ступінь динамічності зовнішнього середовища визначається темпом і частотою змін.
Внутрішні фактори впливу на сімейну освіту – це фактори, поява яких обумовлена або
спричинена діяльністю певної сім’ї і які знаходяться під її безпосереднім впливом.
У свою чергу, в залежності від змісту, фактори впливу на сімейну освіту, з нашої точки зору,
необхідно розділити на три групи: управлінські, організаційні та економічні. Слід зазначити, що всі
ці фактори суттєво взаємно впливають один на одного. Взаємопов’язаність факторів середовища –
це рівень сили, з якою зміна одного фактора впливає на інші. Складність середовища визначає число
факторів, на які сімейна освіта повинна реагувати, а також рівень варіативності кожного фактора.
До управлінських факторів належать нормативно-правові та політичні. До нормативноправових – вся напрацьована законодавча база та підзаконні акти, що стосуються освіти і науки
(табл.1).
В процесі дослідження виявлено і класифіковано фактори впливу на сімейну освіту, на основі
чого розроблено відповідну схему (рис. 1). До політичних факторів відносяться рівень політичної
стабільності, політика держави та місцевих органів управління, стратегія розвитку освіти в країні та
регіоні тощо.
До організаційних факторів слід віднести:
1) інфраструктурні: доступність сімейної (відкритої) освіти, система забезпечення якості
освіти, система органів, що забезпечують освітній процес та контролюють його якість, ступінь
розвитку інформаційної допомоги з питань переводу на сімейну форму здобуття освіти,
інтенсифікація освітнього процесу (обсяг навчального навантаження та відповідність віковим та
індивідуальним можливостям учня, фізичне навантаження, стиль педагогічного спілкування учителя
з учнями, система оцінювання, стиль управління адміністрації, інтегрованість школи в оточуючий
соціум, вплив адміністрації району та інших організацій на життя школи, гігієнічні, ступінь
педагогічної автономії і можливості інноваційної діяльності вчителя, креативність і новаторство,
мережа освітніх закладів, наявність візії, місії і авторських методик навчання;
2) соціальні: демографічні, культурні, життєві цінності, настанови, культурні традиції
психологічний клімат, рівень мотивації;
3) науково-технологічні: світовий технічний прогрес, розвиток науки та інформаційних
технологій в країні та регіоні, наявність сучасних технологій в певних школах та сім’ях;
4) природно-кліматичні: кліматичні та метеорологічні умови, екологічні.
До економічних факторів віднесемо зовнішньоекономічні (глобалізація, світові ціни та курси
валют, іноземні інвестиції) та фінансові фактори (рівень фінансування освіти, стан розвитку
матеріально-технічної бази, інфляція, цінова політику на ринку освітніх послуг, рівень конкуренції
на ринку освітніх послуг, маркетингова стратегія, фінансовий стан, стимулювання працівників,
управлінський потенціал, фінансовий стан партнерів по бізнесу).
До факторів впливу внутрішнього середовища на сімейну освіту слід також віднести
управлінські: організаторські (лідерські) здібності батьків рівень освіти батьків, рівень мотивації;
організаційні: мобільність сім’ї (так, якщо батьки багато подорожують, це є стимулом для
переведення дитини на домашнє навчання), психологічні особливості учня, стан здоров’я дитини,
рівень інформатизації, рівень соціалізації сім’ї (як дитини, так і батьків), рівень зайнятості батьків,
психологічний клімат в сім’ї; та економічні: фінансовий стан сім’ї та екологічно орієнтований
спосіб життя.
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Таблиця 1
Нормативно-правова база розвитку освіти в Україні
Конституція
України
Закони України

Укази
Президента
України
Постанови
КМ України

Накази
МОН України

Ст.53
«Про освіту» (2017), «Про дошкільну освіту» (2001), «Про загальну середню
освіту» (1999), «Про позашкільну освіту» (2000), «Про вищу освіту» (2014),
«Про наукову і науково-технічну діяльність» (2016), «Про наукову і науковотехнічну експертизу» (1995), «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
(1994), «Про авторське право і суміжні права» (1994), «Про захист інформації
в автоматизованих
системах»
(1994),
«Про
національну
програму
інформатизації» (1998), «Про електронні документи та електронний
документообіг» (2003), «Про спеціальний режим інвестиційної і інноваційної
діяльності технологічних парків» (1999), «Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки» (2001), «Про інноваційну діяльність» (2002), «Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні» (2012), «Про основи соціальної
захищенності інвалідів» (1991), «Про охорону дитинства» (2001)
«Про державну підтримку наукових установ, які працюють над новітніми
науково-технічними розробками» (1995), «Про Національну стратегію розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року» (2013), «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (2010)
«Про затвердження Положення про освітній округ» (2010), «Положення про
інклюзивно-ресурсний центр» (2017), «Про затвердження Положення про
Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави» (2001),
«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (2018), «Про
затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
(2011), «Про документи про освіту та вчені звання» (1997), «Про схвалення
Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» (2018),
«Про затвердження державного стандарту початкової загальної освіти для дітей
з особливими освітніми потребами» (2013), «Про затвердження Положення про
загальноосвітній навчальний заклад» (2010), «Про затвердження Положення про
навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній
навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний
навчальний заклад» (2003), «Про затвердження Державної цільової соціальної
програми «Шкільний автобус» (2003), «Про затвердження Інструкції з обліку
дітей і підлітків шкільного віку» (2000), «Про порядок створення, реорганізації і
ліквідації навчально-виховних комплексів» (1994)
«Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах» (2016), «Про затвердження
Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах» (2017),
«Про затвердження Положення про дистанційне навчання» (2013), «Про
затвердження методичних рекомендацій щодо використання коштів освітньої
субвенції» (2019), «Про реорганізацію державного фонду фундаментальних
досліджень» (2019), «Про переоформлення ліцензій» (2019), «Про
затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі» (2013), «Про
затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів
із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (2013), «Про
затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів» (2013),
«Комунікаційна стратегія МОН 2017-2020» (2017)

Джерело: систематизовано автором за даними Офіційного порталу Верховної Ради України1
1

Верховна Рада України: офіційний веб-портал (2019). Домашня сторінка <https://www.rada.gov.ua >
(2019, січень, 30).
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Рис.1. Класифікація факторів впливу на сімейну освіту
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Таким чином, фактори впливу на сімейну освіту – це фактори зовнішнього середовища
непрямої дії (макросередовища), що, змінюючись, порушують баланс зовнішнього середовища
прямої дії (мікросередовища), яке впливає на сімейну освіту та змушує її корегувати свій стан
шляхом адаптації з метою стабілізації чи переходу на якісно новий рівень. Описане середовище
характеризується рухливістю, тобто швидкістю, з якою відбуваються зміни в оточенні сімейної
освіти і в ній самій. Як свідчить аналіз, існує велика кількість факторів середовища, які впливають
на сімейну освіту, хоча ефект їхнього впливу може бути не зовсім помітним.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження факторів впливу
на сімейну освіту дозволило зробити наступні висновки. По-перше, сімейна освіта практично
залишається поза увагою науковців, зокрема економістів. По-друге, проаналізовано підходи різних
вчених до класифікації факторів впливу на освіту в цілому. Проведений аналіз свідчить про
відсутність однозначного трактування факторів впливу на стан освіти, оскільки не існує єдиного
підходу до групування факторів і мають місце різні думки щодо набору факторів у межах кожної
групи факторів. По-третє, надано визначення факторів впливу на сімейну освіту і запропоновано
класифікувати фактори впливу на сімейну освіту в залежності від напряму впливу – на зовнішні
(екзогенні) і внутрішні (ендогенні); в залежності від змісту – на управлінські, організаційні та
економічні. В межах цих ознак кожна група факторів також має певні підгрупи та елементи.
Слід наголосити, що сім’я повинна не просто підлаштовуватися під насущні проблеми і
вимоги ринку, а й брати на себе певні навантаження з формування внутрішнього середовища,
результати діяльності якого будуть актуальними і для зовнішнього середовища. Для цього
першочерговим є розвиток системи освіти протягом життя, активне впровадження у програми
підприємницької складової, оволодіння учнями практичними навичками, необхідними для ведення
бізнесу, цілеспрямована просвітницька робота з метою об’єктивного інформування батьків і учнів
щодо переходу на сімейну форму здобуття освіти. Перспективи дослідження полягають у подальшій
розробці науково-методичного забезпечення з проблеми формування організаційного механізму
регулювання сімейної освіти.
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MARKETING MANAGEMENT OF INVESTMENT
AND INNOVATION ACTIVITY OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
The article focuses on the issues of marketing management of innovation and investment
activity of the agricultural enterprise. The authors determined that marketing is the best way to
study market needs of innovations, to form the demand for new technologies, analyze the
opportunities of agricultural enterprises and the needs of customers. It is noticed that innovative
marketing is a reliable source of fast gaining of the most possible profit for the agricultural
enterprise. The issue of strategic planning of marketing innovative activity of the agricultural
enterprise is explored. The practical aspects of management of innovation and investment
marketing in the agricultural enterprise are presented. On the basis of the conducted researches
the recommendations for effective management of marketing activity of the agricultural
enterprise in the context of innovation and investment activity are given.
Key words: innovative marketing, investment marketing, marketing activity, innovation and
investment activity.
Statement of the problem. Marketing helps to prepare goods, works and services, deliver them to
the market and place them in such a way which will help to maximize sales and get maximally possible
positive feedback on them. Marketing allows to investigate the market’s needs in innovations, to create
demand for new technologies, to analyze the possibilities of the enterprise, to identify the needs of
customers and to offer the innovative product that will be in demand in the market. In an innovative activity
of the agricultural enterprises one of the keys of its successful work is the availability of the actual or
potential demand, or the possibility of its formation. Therefore, in carrying out innovation activity, the
agricultural enterprise must be aware of and take into account the practical features of marketing, which
accompanies the development and introduction to the market of innovations, in particular products.
The objective of this article is to study the process of marketing management of investment and
innovation activities of agricultural enterprises.
Analysis of recent researches and publications. Theoretical and methodological principles
of marketing and marketing of innovations are investigated in the scientific works of such famous scientists
as O. K. Abramov, T. Ambler, G. Armstrong, M. Baker, D. Boyet, L. V. Balabanova, S. Ya. Verghegel,
A. V. Voychak, N. I. Volkova, V. G. Gerasimchuk, P. Doyle, S. M. Ilyashenko, V. Ya. Kardash, F. Kotler,
V. P. Kutkov, J.-J. Lamben, M. Porter, O. O. Radko, A. O. Starostina, O. Walker, P. Cheverton,
A. P. Chelenkov, M. M. Shevchenko.
Presentation of the basic material. Innovative marketing, as a special, modernized type
of innovation activity, despite the high probability of risk, is a reliable source of fast gaining of the
maximum possible profit for an agricultural enterprise. Innovative marketing is a part of the strategic plan
of such type of enterprise.
Innovations in the marketing activity of an agricultural enterprise can be implemented according
to the elements of the marketing mix, which are:
– innovation “place”, which is in the marketing research, segmentation and positioning;
– innovation “product”, which is in the marketing product policy;
– innovation “price”, which is in the marketing pricing policy;
– innovation “promotion”, which is in the marketing policy of communications;
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– using the combined innovative marketing.1
It should be noted that innovative marketing as the strategy of the agricultural enterprise is oriented
towards solving problems of the planning in innovation activity of the enterprise, which are:
– planning of product and market portfolio of the enterprise, such as product nomenclature, product
lines, individual product units;
– forming a package of product and market innovations and innovative offers and selecting the most
rational of them;
– preparing of the indicative schedule of work on the developing, producing and promoting
the innovations in the market.2
The main objective of the strategy of innovation marketing in the agricultural enterprise is to develop
an innovative plan to enter at the new market or more firmly establish on the existing one. To achieve
this goal the agricultural enterprises must use investment tools.3
Below we will consider the process of marketing management of investment and innovation activity
on the example of the Private Agro Firm named after T. G. Shevchenko.
Private Agro Firm named after T. G. Shevchenko is located at the Chernigiv region., Pryluky district,
village Sergeevka, Sheygusovskaya street, 1-A.
Private Agro Firm named after T. G. Shevchenko specializes on such agricultural products as:
– Grains;
– Legumes;
– Wheat;
– Silage;
– Cattle;
– Milk.
The agro firm has mostly grain specialization. In the structure of commodity products, the largest
share has corn – 57.14%. The share of milk in the overall structure is 26.16%, wheat is 16.56%, and
the growing of cattle is 0.15%.
The agro firm uses arable land and pasture and has 809 hectares of land for the conducting
of its activities.
Table 1 presents the marketing complex of the agro firm.
Table 1
Marketing complex of the Private Agro Firm named after T. G. Shevchenko
Product,
commodity
unit
Wheat
Corn

Milk

1

Price, UAH./
commodity
Place
unit
366.62
The products are sold by netting
and
concluded agreements. Own
268.20
sales network is represented by
raw materials supplying to the
markets of Ukrainians’ regions
and abroad. Also, there is practice
of outbound trade, on specially
equipped transport for trade fairs.
781.73
Sales method – without
intermediaries – extensive (retail
and wholesale). Sales system is
traditional (all participants are
independent of each other).

Promotion
For sales promotion the agro firm is
using the following methods:
– exterior design (stands, posters,
diplomas and certificates set out in
the lobby of the agro firm);
– advertising in mass media.
A sales promotion policy (general
stimulation) is being implemented
by using bonus discount and discount
programs for customers. The moral
encouragement and awards
for the best workers are used
for the stimulation of the staff.

Тарнавська, Н.П. (2012). Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб’єктів
господарювання України. Управлінські інновації, 1, 42-43.
2
Старицька, О.П. (2014). Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення ефективності функціонування
підприємств. Інноваційна економіка, 4, 244-250.
3
Ілляшенко, С.М. (2013). Інноваційний менеджмент: підручник. Суми: Університетська книга.
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In order to determine the direction of innovation activity of this agro firm and strategies for its
implementation, it is necessary to conduct a marketing analysis of its activities using ABC analysis, BCG
analysis and McKinsey matrix analysis.
Objective and exhaustive information is the key to economically viable marketing decisions of the
agro firm, which will minimize possible risks.
ABC analysis is a comprehensive way of segmenting your customers or products to make sure that
you get the most out of your time and your resources when you’re servicing them by breaking the items
down into three easily distinguishable categories. ABC analysis is based on what is called the Pareto
Principle or 80/20 Principle, an economic principle created by the economist Vilfredo Pareto. Pareto gained
notoriety for saying that most economic productivity comes from only a small part of the economy.
For effective management of marketing activities, we will conduct an ABC analysis
of the assortment of the Private Agro Firm named after T. G. Shevchenko with using output data
from the table 2.
Table 2
Output data for conducting ABC analysis of assortment of the Private Agro Firm
named after T. G. Shevchenko
№

Volume of sales,
thousand UAH

Product
Crop production

1.
2.

Wheat
Corn

1107.20
3822.10
Livestock production

1.

Milk

2897.10

Based on the data in Table 2, we have been distributing the assortment of the agro firm according
to the groups of priority (Table 3).
Table 3
ABC analysis of the assortment of the Private Agro Firm
named after T. G. Shevchenko by the volume of sales
Volume of Sales,
thousand UAH

Specific Weight,
%

Cumulative
Share, %

Group
of Priority

Corn

3822.10

48.84%

48.84%

A

Milk

2897.10

37.02%

85.85%

C

Wheat

1107.20

14.15%

100.00%

C

Product

We can rate the assortment of the Private Agro Firm named after T. G. Shevchenko to the following
groups:
– group of priority А – corn;
– group of priority C – milk, wheat.
Also based on the research we have built Pareto chart (figure 1).
As a rule, the main decision on the products of group of priority C is its exclusion from the
assortment, but given the rather narrow specialization of the agro firm, the products of this group of priority
should be transferred to the group of priority B by increasing the volume of its production and sales.
The BCG matrix (aka B.C.G. analysis, BCG-matrix, Boston Box, Boston Matrix, Boston Consulting
Group analysis, portfolio diagram) is a chart that had been created to help corporations with analyzing their
business units or product lines. This helps the company allocate resources and is used as an analytical tool
in brand marketing, product management, strategic management, and portfolio analysis.
The BCG Matrix now is a well-known tool for the marketing manager. It has two controlling aspects;
namely relative market share (meaning relative to your competition) and market growth.
To determine the product range of commodity units, the following data must be used (table 4).
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100,00%

100,00%

80,00%

80,00%
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60,00%

48,84%
37,02%

40,00%
20,00%

40,00%
14,15%

0,00%

20,00%
0,00%

Corn

Milk

Wheat

Fig. 1. Pareto chart of АВС analysis of the assortment of the Private Agro Firm named
after T. G. Shevchenko
Table 4
Calculations of the relative market share and market growth rates
Volume
of Sales
of Agro firm,
thousand
UAH

Business
Growth
Rate, %

Market Share
of the Strongest
Competitor,
%

Market Share
of Agro firm,
%

Relative
Position
(market share),
%

Wheat

1107.20

12.0

5.88

0.49

8.32

Corn

3822.10

30.0

10.90

0.01

0.08

Milk

2897.10

22.0

3.10

0.31

9.93

Product

To determine the belonging of each type of products of the Private Agro Firm named
after T. G. Shevchenko to one of the marketing groups we will build the scheme (figure 2).
Consequently, all products of the Private Agro Firm named after T. G. Shevchenko belongs
to the category of Cash Cows.
An integral part of the marketing system is its expansion and improvement. One of the methods
of implementing this is the introduction of new innovative projects into the activities of the agricultural
enterprise. That’s why the Private Agro Firm named after T. G. Shevchenko decided to open a line
for cheese production, because the company produces enough milk for this.
The agro firm plans to invest 610 000.00 UAH. to buy a mini-plant for cheese production.
The planned sales volumes will be 420 000.00 UAH. with a profitability of 25%. Figure 3 shows
an analysis of cash flows for the implementation of this project.
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Fig. 2. The BCG Matrix for the Private Agro Firm
named after T. G. Shevchenko

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
-200000
-400000
-600000
-800000

2017
Revenues
0
Payments
610 000
Cash flows
-610 000
Discounted cash flows -610 000

2018
420 000
336 000
84 000
73 684

2019
525 000
420 000
105 000
80 794

2020
656 250
525 000
131 250
88 590

2021
820 313
656 250
164 063
97 138

2022
1 025 391
820 313
205 078
205 078

Fig. 3. Analysis of the cash flows of the investment project of the Private Agro Firm
named after T. G. Shevchenko
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The next step in analyzing of the investment project`s effectiveness is to calculate its payback period,
net present value and internal rate of return (Table 5).
Table 5
Indicators of the effectiveness of the investment project
№

Indicators

Result

1

Payback Period, years

6

2

Net Present Value (NPV), thousand UAH

3

Internal Rate of Return (IRR), %

81564.00
17

Having analyzed the indicators of the efficiency of the investment project on the purchase of a miniplant for the production of cheese of the Private Agro Firm named after T. G. Shevchenko, we can conclude
that the project will pay off for itself in 6 years, the net present value has a positive value and is 81564.00
thousand UAH, and the rate of internal rate of return is 17%. These results are positive and indicate the
expediency of investing in this project.
According to the completed investment project for the purchase of a mini-plant for cheese production
we developed a marketing complex (table 6).
Table 6
Product,
commodity
unit

Price, UAH./
commodity
unit

Brynza

180.00

Mozzarella

200.00

Cheese
“Adyghe”

170.00

Place

Promotion
To promote sales, the following
techniques will be used:
– presentation of products at
exhibitions and fairs;
– advertising in the region with
the help of city-lights;
– advertising through social
networks and the Internet

The products will be sold
through retail stores in the
region and delivered to local
restaurants and pubs

In order to determine possible outlook for agro firm with new products on a new market, we will
analyze the market opportunities using the McKinsey matrix.
The GE/McKinsey Matrix was developed in the 1970s by the management consulting firm
McKinsey & Co. as a tool to screen General Electric’s large portfolio of SBUs. The idea behind the matrix
(a.k.a., the GE Business Screen or GE Strategic Planning Grid) is to evaluate businesses along two
composite dimensions: market attractiveness (table 7) and business position (table 8).
Table 7
Market attractiveness
Factor

Brynza`s market

Mozzarella`s market

Cheese`s “Adyghe”
market

Weight

Rate

W*R

Weight

Rate

W*R

Weight

Rate

W*R

Market Growth

50

0,5

25

30

0,5

15

15

0,5

7,5

Low Competition

20

0,7

14

15

0,4

6

15

0,8

12

Access to
Distribution

10

1

10

30

0,2

6

45

0,6

27

High Profit Option

20

0,5

10

25

1

25

25

1

25

Total

100

-

59

100

-

52

100

-

71,5
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Table 8
Business position
C. S. Factor
Good Quality Product
Price
Customer Service
Good Reputation
Total

Weight
35
20
15
30
100

Agro firm
Rate
0,5
0,4
0,3
0,8
-

W*R
17,5
8
4,5
24
54

Using the McKinsey matrix we can choose the strategy for new products of agro firm (figure 4).

Fig. 4. The McKinsey Matrix
From the figure 4 we can see that agro firm must choose such strategies:
– for Brynza`s market – invest if there’s money left and the situation of business unit could
be improved;
– for Mozzarella`s market – invest if there’s money left and the situation of business unit could
be improved;
– for Cheese`s “Adyghe” market – definitely invest.
Conclusions. Realization of economic activity of agrarian enterprise on the basis of investment and
innovative marketing will allow the agricultural enterprise to find and realize market opportunities
of innovative development for raising its level of competitiveness, strengthening of market positions,
improving the efficiency of functioning, ensuring the conditions of long-term survival and development.
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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ
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CREATIVITY AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT
OF ENTREPRENEURSHIP (ON THE EXAMPLE
OF IT-SECTOR OF UKRAINE)
The article describes the essence of the concept of "creativity" from the point of view
of management, psychology and philosophy. The main aspects of creativity are investigated:
creative personality, creative environment, creative process and creative product; links between
them are determined; schematic representation of these aspects is proposed. The criteria
of creative abilities, as well as features that form the creative thinking of IT‐specialists, are
determined. The main tendencies of entrepreneurship development in IT‐sector of Ukraine are
investigated. The dynamics of export of IT‐sector of Ukraine for 2015‐2017 years is analyzed. The
most popular Ukrainian start‐ups in IT‐sector are considered, which testify to the development
of entrepreneurship in this sector. Perspective directions for further development
of the IT‐sector of Ukraine are highlighted.
Key words: creativity, entrepreneurship, IT‐sector, startup, web development, Framework,
JavaScript.
Постановка проблеми. Життя сучасної людини характеризується активним використанням
різноманітних інноваційних технологій, розробка та впровадження яких потребують творчого
підходу. У зв’язку з цим, для забезпечення розвитку сучасного бізнесу найціннішими стають
фахівці, які поєднують компетентність і креативність, гнучкість мислення та комунікабельність, а
також здатні швидко засвоювати і застосовувати знання для прийняття рішень. Тобто креативність
відіграє важливу роль не тільки у професійному розвитку багатьох фахівців, а й відкриває нові
можливості для розвитку підприємництва. Тому перед сучасними підприємцями постає завдання
визначити креативний потенціал для підвищення ефективності своєї діяльності та досягнення
комерційного успіху.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних науковців, праці яких присвячені
креативності та розвитку підприємництва можна відзначити: Бєноєву М.Х.1, Гузєву О.М.2,
Забарну, Е.М.3 Царегородцеву Ю.М.4 та ін. Однак, аналіз цих публікацій свідчить про відсутність
врахування креативності фахівців у розвитку підприємництва, зокрема ІТ-сфери. Тому виникає
необхідність проведення подальших досліджень у даному напрямку.
Мета статті полягає у дослідженні основних аспектів креативності та визначені її ролі
у розвитку підприємництва ІТ-сфери.
Виклад основного матеріалу. Основний матеріал. Для більш глибокого дослідження сутності
поняття «креативність» слід врахувати управлінський, психологічний та філософський аспекти.
1

Задорожнюк, Н.О., Бєноєва, М.Х. (2016). Дослідження ключових понять креативного менеджменту.
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка», 1 (5), 132-135.
2
Гузева, Е.М. (2009). Развитие креативности персонала в предпринимательских структурах на основе
внутриорганизационного поведения. Креативная экономика, 10, 27-32.
3
Забарна, Е.М. (2018). Регіональні студії в контексті реформування адміністративно-територіального устрою
України. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка, 797, 25-31.
4
Царегородцева, Ю.М., Башина, О.Е., Матраєва, Л.В. (2017). Креативное мышление как основа современного
управления экономической деятельностью. Социальная политика и социология, 16, 2, 96-103.
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Креативність з позиції управління – це здатність створювати і знаходити нові ідеї,
відхиляючись від традиційної моделі мислення, успішно вирішувати завдання, які постають перед
підприємцем та/або управлінцем нестандартним чином – за допомогою творчого підходу. Тобто
креативність в управлінському аспекті передбачає бачення проблем з різних боків, наслідком чого
має стати розробка оригінальних способів їх вирішення.
Креативність з позиції психології – це здатність людини до творчості, несвідома до інтелекту
функція цілісної особистості, залежна від певного комплексу її психологічних характеристик. Тобто
креативність у психологічному аспекті передбачає становлення відносно стійкої характеристики
особистості.
Креативність з позиції філософії – це здатність творити, у результаті чого формується нове
незвичне бачення проблеми або ситуації. Тобто креативність у філософському аспекті передбачає
здатність творчих здібностей проявлятися у мисленні індивідів та у їх підприємницькій або трудовій
діяльності.
Таким чином, креативність – багатогранне поняття, при розкритті сутності якого повинно
враховуватися сфера діяльності. Тобто креативність пов’язана з практичною (підприємницькою або
трудовою) діяльністю людини і оцінюється в залежності від ступеню її впливу на цю діяльність.
Основними аспектами креативності є: креативна особистість, креативне середовище,
креативний процес та креативний продукт.
Креативність особистості передбачає взаємодію суб’єктивних факторів особистості
з об’єктивними факторами навколишнього середовища, вимагає врахування та використання
особистісного фактору у творчих процесах 1. Креативна особистість – особистість, яка має
внутрішні передумови (креативні здібності, нейрофізичні задатки, специфіку когнітивної сфери), що
забезпечують її творчу активність.
Креативне середовище відображає прийняття креативності оточенням і мотивацію щодо
генерації та впровадження нових ідей. Керівництво компанії повинно забезпечити гармонійність
креативного оточення, бо при наявності загрози креативна особистість не може вільно генерувати і
висловлювати свої ідеї.
Креативний процес – це творчий процес, спрямований на створення нового продукту, послуги,
ідеї, способів дії тощо.
Креативный продукт – результат креативного процесу, який надає позитивний ефект компанії
в цілому або її структурному підрозділу.
Усі розглянуті аспекти креативності відображено на рис. 1.

КРЕАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Креативна особистість

Креативний процес

Креативний продукт
КРЕАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Рис. 1. Основні аспекти креативності
1

Царегородцева, Ю.М., Башина, О.Е., Матраєва, Л.В. (2017). Креативное мышление как основа современного
управления экономической деятельностью. Социальная политика и социология, 16, 2, 96-103.
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Рис. 1 наочно відображає першочергову роль креативної особистості та важливість
креативного середовища для виробництва креативного продукту.
Серед найпопулярніших та стрімко розвиваючих секторів особливе місце займає ІТ-сфера, яку
можна віднести до «інтелектуально-ємних» та креативних. Стратегії розвитку сучасних ІТ-компаній
все частіше базуються на підприємливості не тільки керівництва, а й усього колективу,
використовуючи потенційні можливості (особливо креативні) всього персоналу. У зв’язку з цим
перед керівництвом цих компаній постає важливе завдання – розкрити у робітниках, які виконують
управлінські функції, креативність, тобто сформувати чи закріпити креативний тип мислення, який
базується на креативних здібностях.
Креативні здібності надано всім від народження, але під дією багатьох чинників вони
поступово притупляються, тому їх слід розвивати.
Важливо визначити критерії креативних здібностей людини:
– гнучкість – можливість швидко адаптуватися та перебудовуватися, відповідно до змін
навколишнього середовища;
– інноваційність та оригінальність – здатність до створення нових і незвичайних ідей, що
значно відрізняються від загальноприйнятих норм;
– метафоричність – можливість творити в незвичайному напрямі, вміння побачити
в звичайному щось незвичайне і навпаки, здатності до асоціативного символічного мислення;
– сприйнятливість – готовність миттєво переходити від однієї ідеї до іншої, чутливість
до невизначеності та можливих протиріч 1.
Для оцінювання креативних здібностей працівників і здійснення аналізу результативність їх
діяльності, розробляються та впроваджуються різноманітні психологічні тести, моделюються певні
ситуації, форми поведінки та ін., які використовуються у різних сферах, у т.ч. в ІТ.
На основі результатів дослідження2 до ключових рис ІТ-фахівців, які формують креативний
тип мислення та креативність можна віднести:
1. Аналітико-дослідницькі здібності. Необхідні для здійснення пошуку та обробки інформації,
наприклад, формування текстових та інших завдань для виявлення проблем або перспектив
робітників ІТ-компанії.
2. Стратегічне мислення. Передбачає здатність мислити стратегічно, бачити перспективи,
вміти заздалегідь розпізнавати проблеми та визначити оптимальний варіант їх рішення.
3. Готовність до підвищення рівня знань. Здатність до постійного навчання та поглиблення
знань обумовлена динамічністю ІТ-галузі.
4. Стресостійкість. Ця риса необхідна при постійному вирішенню різних технічних та
управлінських завдань у короткі проміжки часу.
5. Лідерство та робота в команді. Ця риса передбачає уміння делегувати не тільки владу і
відповідальність, але і свій авторитет лідера. Також важлива вміння керівництва звернутися
до членів команди за порадою чи допомогою.
6. Інноваційність. Відображає здатність вийти за межі формального та звичного, що дозволить
по-іншому подивитися на ситуацію. Результат інноваційності повинен позитивно вплинути
на психологічний настрій робітників. Важливо відзначити, що креативний підхід використовується
не тільки у веб-дизайні, а навіть при написанні кодів, програм тощо.
7. Самостійність і гнучкість в прийнятті рішень, особливо інноваційних. Відображає здатність
швидко орієнтуватися у ситуації та адаптуватися до змін у компанії.
8. Самоорганізованість. Відображає здатність раціонально розподіляти робочий час та
збільшити ефективність його використання на вирішення конкретних завдань.
ІТ-сфера є однією з найбільш динамічних і розвиваються сегментів економіки України. Тому
спостерігається збільшення частки підприємців, зайнятих в ІТ-сфері, які, розвиваючи свій бізнес,
розширюють межі ІТ-співпраці на міжнародних ринках.
За результатами 2017 року ІT-сфера України показала позитивну динаміку, що цікаво, темп
зростання
даної
сфери
значно
перевищив
зростання
національної
економіки.
1

Задорожнюк, Н.О., Бєноєва, М.Х. (2016). Дослідження ключових понять креативного менеджменту.
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка», 1 (5), 132-135.
2
Задорожнюк, Н.О. (2018). Застосування основ креативного менеджменту у мотивації ІТ-фахівців. Інтелект
ХХІ, 6, 149-152.
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За даними 1 в 2017 році ринок ІТ виріс на 20 %, що відобразилось на збільшенні обсягів податкових
надходжень від нього до державного бюджету (на 38 %), які склали 7,8 млрд. грн. Також зріс
експорт ІТ-послуг, динаміка якого представлена в табл. 1.
Таблиця 1
Динаміка експорту ІТ-сфери України за 2015-2017 роки
Рік

Експорт ІТ-сфери,
млрд. дол.

Темпи зростання (зниження) ІТ-сфери
2016 р. до 2015 р.

2017 р. до 2016 р.

2015

3,9

82,1 %

112,5 %

2016

3,2

або

або

2017

3,6

– 0,7 млрд. дол.

+0,4 млрд. дол.

Дані табл.1. дозволяють зробити висновок про негативну динаміку в 2016 році через складну
політичну та економічну ситуацію в країні та зростання ІТ-сфери в 2017 році на 12,5 %. Цікаво, що
інформаційні технології займають одну з лідируючих позицій в національній економіці країни
(третє місце) за обсягами експортних надходжень, поступаючись агробізнесу та металургії. Внесок
ІТ-ринку в економіку України в 2017 році склав близько 4 % ВВП країни, і в наступні роки
продовжить збільшуватися і, за прогнозами експертів, до 2020 року сектор ІТ може вирости
в 1,7 рази 2. Окрім цього до 2020 року очікуються наступні результати зростання ІТ-сфери:
– збільшення кількості ІТ-спеціалістів до 200 тис. чол .;
– підвищення якості ІТ-послуг та ІТ-продуктів завдяки підвищенню кваліфікації ІТ-фахівців;
– збільшення експорту ІТ-послуг до 6 млрд. дол.;
– розширення частки ІТ-ринку до 5 % ВВП країни;
– збільшення податкових відрахувань до державного бюджету до 27 млрд. грн.;
– збільшення обсягів експорту та вихід ІТ-сфери на друге місце за рівнем експорту;
– формування позитивного іміджу України на світовій арені в ІТ-сфері;
– розширення міжнародного співробітництва в ІТ-сфері;
– розширення ніші на світовому ІТ-ринку.
Основні тенденції підприємництва ІТ-сфери України – розвиток ІТ-аутсорсингу
та ІТ-аутстаффінгу, розробка сайтів та програмного забезпечення, а також системні інтеграції
програмних продуктів. До найбільш популярних аутсорсингових ІТ-послуг можна віднести
розробку програмного забезпечення і сайтів, проведення ІТ-консалтингу та аудиту; здійснення
сервісної підтримки і ремонту устаткування.
Однією з найбільш популярних ІТ-послуг підприємницького сектора в Україні сьогодні є
розробка і просування різних веб-сайтів. Для досягнення високого рівня абстракції, забезпечення
того, щоб веб-сайт відображався і функціонував у всіх часто використовуваних браузерах коректно і
з однаковим ступенем читабельності при розробці веб-додатків використовуються бібліотеки
JavaScript. Дана бібліотека є набором багаторазово використовуваних об’єктів і функцій.
Як показали дослідження ІТ-фахівців (конкретно JavaScript-програмістів) лідируючі позиції
в області фронтенд-бібліотек займають React.js, Angular.js (переорієнтується на корпоративний
сегмент ринку) і фреймворк Vue.js 3. При цьому JavaScript продовжує розвиток і готова
до перетворень, щоб адаптуватися до сучасних потреб світового ринку.
Також варто відзначити, що найбільш популярними видами платформ для розробки сайтів є:
– система управління сайтом (Content Management System, CMS-платформа), яка
використовується для розробки стандартних різновидів сайтів (невеликих і середніх сайтів) і є
найбільш економічно доцільною, тому що вимоги до таких сайтів з технічного боку невисокі, а
вбудовані в CMS модулі зазвичай в повному обсязі задовольняють вимогам суб’єктів
підприємницького сектора;
1

Сообщество программистов (2018). Головна сторінка. <https://dou.ua> (2018, ноябрь 27).
Там само.
3
Сообщество программистов (2018). Головна сторінка. <https://dou.ua> (2018, ноябрь 27).
2
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– фреймворк (Framework) є найбільш гнучкою і найбільш потужною платформою, яку
використовують майже всі великі веб-проекти. При розробці сайтів на фреймворку, створюють
не тільки публічну частину сайту, але і проектують базу даних, розробляють алгоритми для модулів
системи, а також створюють адміністративний інтерфейс для управління проектом. Для виконання
цієї роботи необхідний більш високий рівень кваліфікації веб-розробника, що відбивається
на вартості ІТ-послуги;
– SaaS-платформа (software as a service) – спосіб поширення програмного забезпечення
на орендній основі. Ця платформа дає можливість запустити досить простий веб-проект дуже
швидко і бюджетно, застосовується для простих сайтів, тимчасових проектів і для перевірки різних
бізнес-ідей.
Таким чином, використання розглянутих платформ для розробки сайтів дозволяє максимально
зручно та швидко реалізувати свій креативний потенціал у робочому процесі.
На сьогоднішній день ІТ-сфера в Україні розширюється не за рахунок збільшення частки
на світовому ринку, а за рахунок зростання наданих ІТ-послуг в світі, успішної релізації стартапів і
різних ІТ-проектів. У табл. 2 наведені найуспішніші та популярні українські стартапи в ІТ-сфері, які
свідчать про доволі високий рівень креативності українських фахівців.
Таблиця 2
Найуспішніші українські стартапи в ІТ-сфері
Назва стартапу
Augmented Pixels,
заснований у 2011 р.
Preply,
заснований у 2012 р.
Petcube,
заснований у 2012 р.
Ecois.me,
заснований у 2015 р.
TripMyDream,
заснований у 2015 р.
Myhelix,
заснований у 2016 р.

Суть і особливості стартапів
Заснований
на технології
доповненої
реальності,
детальному
3D-скануванні та наповненні об’єктів якісним контентом.
Освітня платформа, яка пропонує користувачам онлайн-репетиторів
з усього світу для вивчення мов і різних навчальних дисциплін.
Стартап пропонує клієнтам спостерігати і дистанційно взаємодіяти
зі своїми вихованцями через пристрої, об’єднані в мобільному додатку.
«Енергозберігаючий» стартап виробляє цифрову систему домашнього
енергоменеджменту, яка підключається до електроприладів в будинку та
дозволяє відстежувати і оптимізувати споживання ресурсів.
«Туристичний» стартап на основі ІТ-сервісу, що дозволяє автоматично
визначити кінцевий пункт призначення, в залежності від наявного
бюджету, пори року та типу відпочинку.
«Біологічний» стартап пропонує проаналізувати дані ДНК, на основі
чого оптимально налаштувати свій раціон, дізнатися допустиму норму
алкоголю, кофеїну та інших продуктів.

Перелік українських стартапів в ІТ-сфері можна продовжувати, адже нове покоління
відрізняється креативним мисленням і пропонує неординарні рішення актуальних проблем.
Важливо відзначити, що розглянуті стартапи залучили і продовжують залучати значні інвестицій,
що дозволяє розвиватися підприємницькому ІТ-сектору стрімкими темпами.
Таким чином, можна зробити висновок про стійкий розвиток підприємництва в ІТ-сфері
України і виділити перспективні напрямки для його подальшого розвитку:
– розвиток інноваційного підприємництва, заснованого на взаємодії ІТ-сфери з іншими
перспективними секторами економіки (енергетикою, АПК, медициною тощо);
– розвиток віртуальної і доповненої реальності, впровадження цих технологій в різні сфери
життя;
– перехід від розробки окремих ІТ-послуг до розробки і виробництва власних ІТ-продуктів
і т.д.
Враховуючи креативний підхід до розвитку підприємництва, особливу увагу слід приділити
саме інноваційному підприємництву, у зв’язку з чим автором запропоновано заходи щодо його
розвитку у ІТ-сфері України:
– залучення активної та креативної молоді в ІТ-сферу;
– впровадження інформаційних технологій в різні сфери життя;
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– використання «хмарних» технологій для розвитку інноваційного бізнесу;
– розширення доступності безкоштовного програмного забезпечення, особливо для навчання
креативної молоді;
– розширення співробітництва ВНЗ з ІТ-компаніями для підвищення креативності та якості
підготовки ІТ-спеціалістів;
– участь студентів та молодих ІТ-спеціалістів у міжнародних програмах, конференціях,
форумах тощо для розширення знань про інноваційне підприємництво ІТ-сфери на основі досвіду
різних країн;
– фінансування інноваційних розробок ІТ-сфери з боку держави та спеціалізованих фондів;
– забезпечення інноваційно-інформаційної платформи для обміну досвідом, сумісними
проектами для спеціалістів ІТ-сфери 1;
– фінансова підтримка креативної молоді з боку держави через зменшення податків для
молодих та починаючих підприємців ІТ-галузі за умови їх діяльності на внутрішньому ринку
з подальшим його розвитком;
– збільшення кількості годин викладання основ підприємництва та креативності для
студентів ІТ-спеціальностей з метою розкриття їх підприємницьких здібностей та креативного
потенціалу;
– забезпечення з боку держави безвідсоткового або пільгового кредитування на закупку
обладнання для здійснення підприємницької діяльності в ІТ-галузі.
Висновки. Таким чином, у роботі доведена важливість креативності у розвитку сучасного
підприємництва. Визначено критерії креативних здібностей, а також риси, які формують креативний
тип мислення ІТ-фахівців та позитивно впливають на робочий процес. Розглянуто найпопулярніші
українські стартапи в ІТ-сфері, які свідчать про розвиток підприємництва цієї галузі на основі
креативного підходу. Запропоновано заходи щодо розвитку інноваційного підприємництва ІТ-сфери
в Україні з урахуванням аспектів креативності, впровадження яких дозволить досягти стрімкого
розвитку ІТ-галузі та розширити межи міжнародного співробітництва українських ІТ-компаній.
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THE FOREIGN INVESTMENTS INFLUENCE
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE
This article is concerned with theoretical and practical questions of improvement
of management investment activity of agrarian enterprise. The author reveals theoretical
essence of investments, describes the characteristic of investment activity management of the
enterprise. The economic efficiency of the enterprise activity is considered, features
of investment activity of the agrarian enterprise are determined. Author also evaluates
the investment activity management, explores the perspective trends of the enterprise
sustainable development, substantiated the research results of the Pilot project "Agrocity
of solar smart homes".
Key words: investment, investment activity, agrarian enterprise, sustainable development, solar
smart‐houses.
Постановка проблеми. Інвестиції є ключовим елементом ринкової економіки, що дозволяє
господарюючим суб’єктам нарощувати виробничі потужності та обсяги виробництва. Проте,
зважаючи на стан інвестиційної діяльності в сільському господарстві, вони, на даний час, не є
повноцінним рушієм розвитку економічних процесів: обсяги інвестицій недостатні, структура –
нераціональна і спотворена ціновим диспаритетом, а віддача обмежена різними чинниками
організаційного, економічного та інституційного характеру. Окрім цього, відповідно до основного
принципу ринкової економіки, підтримка держави в інвестиційних процесах дуже обмежена і має
ситуаційний характер, рішення щодо обсягів, джерел залучення інвестицій та їх використання
приймається на рівні підприємств і зумовлює потребу в ефективному менеджменті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання організації, управління,
фінансування, оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів сільськогосподарських
підприємств висвітлюються у наукових розробках українських вчених, а саме: Білик В.О., Вітков
М.С., Геращенко О.М., Грушко В.І., Іваночко С.С.1, Кісіль М.І., Малік М.Й., Понедільчук Т.В2 та
інших. Проте, в сучасних умовах розвитку економіки перед сільськогосподарськими
підприємствами постають нові проблеми, зумовлені рівнем розвитку ринкового середовища,
конкуренцією, глобальними тенденціями. Виходячи з вищесказаного, метою нашого дослідження є
дослідження впливу іноземних інвестицій на сталий розвиток підприємства.
Виклад основного матеріалу. У системі забезпечення ефективного функціонування
підприємства інвестиції відіграють важливу роль. Вони є головним джерелом формування
виробничого та ресурсного потенціалу; основним механізмом реалізації стратегічних цілей
економічного розвитку; головним механізмом оптимізації структури активів; основний фактор
формування довгострокової структури капіталу; найважливіша умова забезпечення зростання
ринкової вартості підприємства; основний механізм забезпечення простого і розширеного
відтворення основних засобів і нематеріальних активів; головний інструмент реалізації інноваційної
політики (впровадження результатів технологічного прогресу); одним із дієвих механізмів
вирішення завдань соціального розвитку підприємства.
1

Іваночко, С.С. (2012) Проблеми інвестування в Україні. Економіка АПК, 3, 54-57.
Понедільчук, Т.В. (2014). Аналіз динаміки капітальних інвестицій в економіці України. Науковий вісник
Ужгородського університету: Економіка., 1, 276-281.
2
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Отже, інвестиції – це вкладення капіталу сьогодні з метою подальшого його приросту, тобто
збільшення у майбутньому1. Приріст капіталу як результат його інвестування є відповідним
відшкодуванням за можливі ризики втрати вкладених коштів і неотримання очікуваного прибутку.
Досліджено, що інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, юридичних
осіб і держави щодо реалізації інвестицій2. Інвестиційна діяльність може здійснюватись у формі:
інвестування, яке здійснюють громадяни, недержавні підприємства, господарські асоціації,
об’єднання і товариства, а також суспільні і релігійні організації, інші юридичні особи, засновані
на колективній власності; державного інвестування; іноземного інвестування; спільного
інвестування засобів і цінностей громадянами і юридичними особами України та іноземних держав3.
Об’єктом інвестиційної діяльності може бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні
кошти в усіх сферах господарства, цінні папери, цільові грошові внески, науково-технічна
продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також майнові права. Суб’єктами
інвестиційної діяльності (інвесторами й учасниками) можуть бути громадяни і юридичні особи
України та іноземних держав, а також держави в особі урядів.
Таким чином, при досягненні більш високої ефективності вкладень керівництво підприємства
забов’язано враховувати базові принципи інвестиційної діяльності, до яких, на нашу думку,
належать: інтегрованість із загальною системою управління сільськогосподарським підприємством;
комплексний характер формування управлінських рішень; високий динамізм управління, який
насамперед пов’язаний з високою динамікою чинників зовнішнього середовища, зі зміною
кон’юнктури; варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень; орієнтованість
на стратегічні цілі розвитку підприємства.
Об’єктом нашого дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю “УкраїнськоГолландська Агрокомпанія” (далі “Агрокомпанія”), яке знаходиться на території Сумської області
та являється підприємством з іноземними інвестиціями, оскільки співзасновником є голландська
компанія.
Предметом діяльності Товариства є: вирощування зернових, технічних культур; переробка і
реалізація сільськогосподарської продукції, надання послуг у рослинництві, тощо.
Дослідження показали, щ найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції в середньому
за 2013 – 2017 рр. займають зернові культури – 58,2%. Значно менші частки припадають
на реалізацію соняшнику та молока – 18,4% та 12,6% відповідно. Виходячи з цього можна
стверджувати, що “Агрокомпанія” має зернову спеціалізацію. Частка від всієї продукції
тваринництва в середньому за 5 років дослідження знаходиться на рівні 15,2%, отже, можна
стверджувати, що тваринництво в господарстві відіграє досить істотну роль, однак, його частка
протягом всіх років дослідження суттєво зменшилася, а на останній 2017 рік становила лише 6,8%.
Також слід відмітити, що виручка від реалізації в цілому по підприємству має тенденцію
до зростання більше ніж у три рази, що відбулося за рахунок збільшення виручки по всім видам
продукції, зокрема, виручка від реалізації зернових збільшилася на 61430,9 тис. грн., а від реалізації
соняшнику на 8901,9 тис. грн., молока – на 752 тис. грн. Причиною збільшення виручки по цим
видам продукції стало зростання ринкової ціни та розширення натуральних обсягів реалізації. Треба
зауважити, що достатньо низьку частку в структурі виручки в цілому по підприємству займають
послуги в сільському господарстві, частка яких в середньому становить 2%.
Таким чином, доцільно проаналізувати динаміку показників економічної ефективності
діяльності підприємства відображена в таблиці 1.
Слід відмітити багатократне зростання чистого прибутку як в загальному значенні так і
в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь; одного середньорічного робітника: на 1318,8%,
1411,2% та 1123,1% відповідно. Загалом, чистий прибуток при деякому зниженні у 2016 році за всі
роки дослідження зріс на 25786 тис. грн. і на останній рік дослідження його сума була
27738 тис. грн. Рівень рентабельності в господарстві також підвищився на 26,2 п.в.
1

Руденко, В.В. (2011). Проблеми та перспективи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
підприємств харчової промисловості Вінницької області. Вісник Хмельницького національного університету,
1, 117-122.
2
Чорний, Р.В. (2014). Процеси інвестиційного забезпечення сільського господарства в умовах становлення
ринкової економіки. Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 7 (10), 143-147.
3
Воробйова, О. (2017). Теоретичні засади визначення сутності інноваційно-інвестиційного розвитку
в сільському господарстві. Young Scientist, 1.1 (41.1), 13-17.
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Таблиця 1
Динаміка показників економічної ефективності діяльності підприємства
Показники
1. Вироблено ВП в постійних
цінах 2010 р., всього
В т.ч. в розрахунку на:

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

34058,6 35487,3

42481,5

41440,6 35231,7

Відносне
відхилення
2017р.
до 2013р.,%
103,4

– 100 га с.– г. угідь, тис. грн.;

363,2

388,9

521,4

468,9

400,2

110,2

– 1-го працівника, тис. грн.;

272,5

281,6

334,5

387,3

243,0

89,2

– 100 грн. вартості ОВФ, тис. грн.;

353,2

377,9

465,9

255,7

140,6

39,8

128,0

128,5

147,7

182,7

107,7

84,1

– 1 люд.-год. прямих затрат
праці, грн.
2. Товарна продукція, всього,
тис. грн.
В т.ч. в розрахунку на:
– 100 га с.-г. угідь;
– 1-го середньорічного
працівника
3. Чистий прибуток, +(-) всього,
тис. грн.
В т.ч. в розрахунку на:
– 100 га с.-г. угідь;
– 1-го середньорічного
працівника
5. Рівень рентабельності,
+(-) %

38588,0 40052,0

44736,0

85488,0 115692,0

299,8

411,5

438,9

549,1

967,3

1314,1

319,3

308,7

317,9

352,3

799,0

797,9

258,5

1955,0

2111,0

467,0

20,8

23,1

5,7

117,3

315,1

1511,2

15,6

16,8

3,7

96,9

191,3

1223,1

5,3

5,6

1,1

13,8

31,5

+26,2 п.в.

10363,0 27738,0

1418,8

Отже, таке суттєве підвищення рентабельності “Агрокомпанії” протягом всього періоду
дослідження перетворило малоприбуткове господарство в одного з лідерів галузі. Керівництво
господарства мало можливість залишати великі суми прибутку для розвитку матеріально-технічної
бази і здійснення розширеного відтворення виробництва великими темпами.
Варто зауважити, що обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України
у 2017 році складають 326,2 млрд. грн. Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами
залучення капітальних інвестицій, у 2017 році залишаються: промисловість – 33,3%, будівництво –
12,6%, сільське, лісове та рибне господарство – 13,8%, інформація та телекомунікації – 4,8%, оптова
та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,7%, транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 7,6%, державне управління й оборона; обов`язкове
соціальне страхування – 5,9%1.
Продовжуючи аналіз інвестиційних процесів у ТОВ “Українсько-Голландська Агрокомпанія”
зазначимо, що починаючи з 2017 року на підприємстві відбулося суттєве нарощування інвестицій
у основні засоби, яке за весь досліджуваний період склало 298,4 %, або 5196 тис. грн. при чому
найбільше зростання відбулося по позиціях “транспортні засоби” і “машини, обладнання та інвентар”.
Визначаючи залежність описаних процесів на показники ефективності господарювання ТОВ
“Українсько-Голландська Агрокомпанія” було здійснено ряд розрахунків, що подані в таблиці 2.
1

Капітальні інвестиції (2018). Статистичний збірник України. <http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/
publ6_u.htm> (2018, May, 19).
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Таким чином, аналіз інвестиційної діяльності ТОВ “Українсько-Голландська Агрокомпанія”
показав високий рівень її ефективності, що завдячує успішному менеджменту і сприятливим умовам
функціонування. До негативних явищ слід віднести зменшення кредитування підприємства при
наявних понаднормативних показниках його фінансової стійкості, що з рештою характерно для
більшості аграріїв.
Інвестиційну стратегію можна представити як генеральний план дій у сфері інвестиційної
діяльності підприємства, що визначає пріоритети її напрямів і форм, характер формування
інвестиційних ресурсів і послідовність етапів реалізацій довгострокових інвестиційних цілей1.
Таблиця 2

2017 р.

Абсолютне
відхилення,
2017 р.
до 2013 рр., +-

Відносне
відхилення
2017 р. до 2013р.,
%.

Показники ефективності інвестицій за 2013 – 2017 рр.

10363,0

27738,0

25783,0

1418,8

1,1

13,8

31,5

26,2

594,3

2079,0

3061,0

18192,0

6937,0

5196,0

398,4

1086,5

1106,4

1281,5

821,5

234,5

-852,0

21,6

9377,0

9126,0

8147,0

8838,0

8804,0

-573,0

93,9

125,0

126,0

127,0

107,0

145,0

20,0

116,0

18,6

22,8

37,6

205,8

78,8

60,2

424,4

13,9

16,5

24,1

170,0

47,8

33,9

343,5

11,6

12,1

15,7

9,3

2,7

-8,9

23,0

8,7

8,8

10,1

7,7

1,6

-7,1

18,6

20,8

23,1

5,7

117,3

315,1

294,3

1514,9

15,6

16,8

3,7

96,9

191,3

175,7

1226,3

Показники

2013 р.

2014 р.

Прибуток, тис. грн.

1955,0

4255

467,0

Рентабельність, %

5,3

5,6

1741,0

Залучено інвестицій,
тис. грн.
Отримані позики,
тис. грн.
Площа с.г. угідь, га
Середньооблікова
чисельність працівників,
осіб
Інвестицій
на 100 га с.г. угідь,
тис. грн.
Інвестицій
на 1 працівника,
тис. грн.
Отримано позик
на 100 га с.г. угідь,
тис. грн.
Отримано позик
на 1 працівника,
тис. грн.
Отримано прибутку
на 100 га с.г. угідь,
тис. грн.
Отримано прибутку
на 1 працівника,
тис. грн.

2015 р. 2016 р.

1

Іваницька Г. (2014). Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств в умовах економічної
кризи. Вісник Львівського національного аграрного університету, 16 (2), 152-158.
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Беручи до уваги, що розвиток соціальної відповідальності бізнесу українськими компаніями,
ускладнене через прагнення до короткострокових фінансових результатів, це водночас призводить
до нехтування не тільки довгострокового розвитку, але і до прагнення перекласти на споживачів
зовнішні ефекти більш витратного та екологічно шкідливого виробництва.
Наявність іноземних інвестицій є неабияким підґрунтям для сталого розвитку підприємства.
Так, соціальна підтримка з боку великих підприємств може розглядатися в рамках механізму
соціальних угод між керівництвом прибуткових виробництв і державними структурами, особливо
на регіональному рівні1. У такому випадку соціальна відповідальність не пов’язана з прямим тиском
влади на бізнес, а є частиною неформальної домовленості з керівництвом території, на якій бізнес
працює.
В процесі досліджень була розроблена пропозиція щодо сталого розвитку підприємства, а
саме через інвестування в розвиток інфраструктури місцевості та забезпечення житловими умовами
трудових ресурсів підприємства. Проектом передбачається будівництво в сільській місцевості, де
безпосередньо підприємство здійснює свою діяльність, агромістечко – десяти “сонячних смартбудинків”. При будівництві будуть застосовуватись методи енергозберігаючих технологій. Тобто,
будинки будуть оснащені сонячними батареями, отже використовуватимуть сонячну енергію.
Як наслідок власники таких будинків зможуть не лише заощаджувати на енергії, а й продавати
надлишки електричної енергії за “зеленим” тарифом у загальну мережу (відповідно до Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних
послуг від 29.09.2017 №1186 “Про встановлення “зелених” тарифів на електричну енергію для
приватних домогосподарств” діє до 2030 року). У Сумській області 49 приватних домогосподарств
мають генеруючі установки, які виробляють електроенергію з сонячного випромінювання.
У 2016 році таких установок було 22. Відповідно, ПАТ “Сумиобленерго” надлишок електроенергії,
отриманої з альтернативного джерела, купує у споживачів за “зеленим” тарифом, котрий сьогодні
складає 561,65 коп. за кВт•год (по 31 грудня 2019 року).
Щодо сонячної енергії, то результати ґрунтовних розрахунків свідчать, що окупність власної
сонячної електростанції для приватного будинку площею 50 м2 з власним споживанням
електроенергії в середньому 85 кВт*год на місяць і встановленою сонячною станцією потужністю
5 кВт, вартістю 154 000 гривень, становитиме приблизно 7,5 років. Так, власник “сонячного смартбудинку” зможе: по-перше, економити на витратах за електроенергію; по-друге, за рахунок
зекономлених грошей швидше сплатити вартість будинку. Тобто, після того як окупиться власна
сонячна електростанція власник буде протягом наступних років отримувати прибуток і одержувати
безкоштовну енергією для своїх потреб. Варто зауважити, що власник сонячної електростанції може
використовувати сонячну енергію для різних цілей, чи то, щоб заряджати електромобіль, чи
працювати за комп’ютером, дивитися телевізор, обігрівати будинок та ін.
Таким чином, маємо перспективу організаційного напрямку сталого розвитку в забезпеченні
працівників житлом, економічного напряму: економічний ефект становитиме 2135746,6 грн. від
продажу 10 будинків, та соціальний напрям буде полягати в розвитку ОТГ, використання
енергоощадних технологій, стабільності та постійності робочого місця працівника підприємства.
Висновок. Дослідивши особливості інвестиційної діяльності підприємства, виявлено, що
перешкодами залученню іноземних інвестицій стали: низький рівень довіри до влади, інтенсивне
втручання органів державної влади в сектор приватного бізнесу, тіньова економіка, відсутність
чіткої стратегії економічного розвитку країни, нестабільність у сфері оподаткування, нестабільність
політичної ситуації в країні, корупція.
На наш погляд, виходячи з того, що інвестиційна стратегія є інструментом стратегічного
планування, в основі її розробки повинні лежати принципи, характерні для процесу планування,
зокрема: принцип системності, оптимальності, економічності, ситуативності, участі, безперервності,
зворотного зв’язку.
Природа інвестицій свідчить про їхнє важливе значення для підприємств і держави, адже вони
покликані підтримувати рівень споживання в суспільстві, темпи економічного й соціального
розвитку. Іншими словами, вони є потужним двигуном підприємницької діяльності підприємств
міст, областей і країни.
1

Фурдичко, О.І. (2010). Злам траєкторії фінансової політики сталого розвитку агросфери: можливості та
ризики. Економіка та держава, 12, 152-154.
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DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL
STRATEGY OF A COMPANY:
APPLIED ASPECTS
The article develops methodical approaches to the formation of the technological strategy
of a company. The development of the technological strategy has three main stages:
1) evaluation of technologies; 2) selection of technologies; 3) definition of a technological
projects’ portfolio. Within each stage, the author has identified practical steps for the definition
of the most important technological needs of a company, factors for evaluation of its
technological potential, and ways to use tools specific to a given company so that technological
and business strategies of a company correlated. The new method for calculation of economic
efficiency of capital investments has been proposed. It is based on the data regarding necessary
capital investments for each year of the project implementation and the profit received from its
implementation during the same period. The qualitative factors, which should be taken into
account when selecting projects with financial indicators, have been distinguished.
Key words: technology, strategy, portfolio of technological projects, capital investment,
efficiency.
Statement of the problem. Technological transformations in the field of artificial intelligence,
the blockchain, and Internet of Things are the features of the modern economy and society, which change
the processes of production, construction, commerce, education, and many others. There is a rapid spread
of technologies and knowledge from producers to business, which promote innovations capable of shaping
new forms of labor organization and productivity growth in various fields and economic growth in general.
That is why the problem of identification of the most important technological needs for a particular
company does not lose its topicality. In this regard, the formation of the technological strategy
of a company, within which it is rational to invest money and choose promising technological projects, is
quite sensible.
The purpose of this article is to develop methodical approaches to the formation of the
technological strategy of a company on the production of metal products with the aim to ensure its
competitiveness on the market.
Analysis of recent research and publications. According to I. Koshelupov’s definition, any
technological strategy includes solutions on such issues as the nature of technology, the degree of
technological stability, R&D and technology upgrades, technological gaps1. German scholars Dichter and
Schneider stated that in the development of a technological strategy it was necessary to consider the
following sustainable technological framework conditions: 1) discontinuity of technological development
and the dynamics of technology change: markets are experiencing technological leaps, i.e., the turbulence
of technological development, which is an increased and heavy assessed risk, moreover, technological
know-how become obsolete as fast as production equipment; 2) mergers of traditionally separate
technological spheres (the concept of CIM – computer integrated production, which involves the integrated
use of industrial, transport, communication, and computer robotics, etc.); 3) the increase of technological
complexity, caused, in particular, by growth in the volume of technological innovations and the growing
merger of different business activities2.
A. Andybur3 describes the next algorithm for the implementation of technological innovations:
1) system analysis of the company’s innovation strategy, its structuring and hierarchical representation;
1

Кошелупов, І.Ф. (2009). Система конкурентних стратегій підприємства. Вісник соціально-економічних
досліджень, 36, 90-96.
2
Дихтер, И.Г. Шнайдер (2003). Технологический маркетинг. Москва: Янус-К.
3
Андибур, А.П. (2005). Методичний підхід до визначення пріоритетів технологічних інновацій
на підприємствах. Проблеми науки, 7, 19-24.
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2) definition of criteria which evaluate the problem at each level of the goal tree and their interrelation;
3) definition of the real state of development of the structural components of the hierarchy; 4) development
of characterizing tables for the evaluation of quantitative and qualitative basic parameters of technological
innovations; 5) deliberation of technological innovations according to the system of criteria of each level,
calculation of quantitative characteristics and selection of priority directions for innovation processes.
L. Fedulova has noted in her research that determination of the leading role of high-tech
manufacturing at the macro level is an important precondition for the development and implementation of
the technological development strategy at the micro level; this is possible due to a clear and consistent
scientific and industrial policy on the implementation of the country’s socio-economic development
strategy with clear goals, objectives, and effective social and economic mechanisms for production adaption
in accordance with the demands of a changing market. Such an approach will give Ukraine’s economy
a chance to resolve two main problems: 1) to enter the global context of world affairs and 2) to give
dynamics to the scientific and technological development1.
Considering all mentioned above, practical steps to the formation of the technological strategy of
a company and methods of using certain tools for identification of important technological needs require
scientific development, in order to link the technological strategy with a strategy of any particular company
in general, so that its technological strategy correlated with its business strategy. After all, it is well known
that quite often technological strategies suppose only decision-making for the improvement of production
processes or equipment upgrade for the needs of a particular company.
Presentation of the main material. The development of the technological strategy has three main
stages: 1) evaluation of technologies; 2) selection of technologies; 3) definition of a technological projects’
portfolio2.
The key task which should be resolved by the procedure of the evaluation of technologies is to
determine the spectrum of analyzed technologies, to analyze the impact of technologies on competitiveness,
and to evaluate the technological potential. When evaluating the technological potential, it is sensible to
consider such factors as:
– R&D expenses (in absolute figures and as a percentage of sales);
– expenses for technical renovation;
– human resources (a range of specialties, which company employees have and their level
of qualification);
– equipment and tools, patents or other intellectual property;
– distribution of financial resources, and other.
The result of this work is the conclusion of the weaknesses and strengths of specific critical
technologies. Technologies, fully developed by a company and not critical in terms of its competitiveness,
may be offered for licensing to other users.
Selection of technologies aims to identify those critical technologies, on which a company needs to
focus its interests and to direct its investment opportunities. On the basis of this analysis, the matrix
in coordinates “importance” – “benefits” of technologies was elaborated.
Table 1
The matrix “importance” – “benefits” of technologies
Critical technologies

The scale of benefits (1-5)
1

2

3

4

5

1

Федулова, Л.І. (2008). Стратегія технологічного розвитку: мікроекономічний підхід. Вісник Національного
університету "Львівська політехніка": Проблеми економіки та управління, 674-681.
2
Чухрай, Н.І. (2014). Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України:
монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 62.
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This matrix has an evaluation of each technology from the position of the current and desired state. This
creates a foundation for the formulation of a technological strategy, i.e., planning the measures necessary to
achieve the desired competitive position. For this reason, the evaluation of a technology’s potential helps to
identify the areas in which a specific technology needs to be improved (equipment, personnel, expenses). The
matrix “importance” – “benefits” of technologies also explains how sensible it is to choose a strategy for
technological leadership (attainment of a leading position in the market, development of new technologies,
retention of one or another position among the leaders) or a "catching-up" strategy (copying what market
leaders are doing, belated access to the market with new products). If a company cedes to competitors in the
most important technologies, then the strategy of leadership has no perspectives. However, as this company
accumulates resources in one or another technological industry and overcomes a gap with competitors, the
situation may change. Since this matrix is crucial in terms of decision-making, it must be drawn up and made
a working document for the senior management and technical managers of a company. The result of this stage
is a list of foreground measures in the technological field.
It should be noted that academic literature distinguishes some types of innovation strategies1, which
may be acceptable in the development of technological strategies: 1) offensive – is typical for companies
that base their activities on the principles of entrepreneurial competition. Usually used by small innovative
firms; 2) defensive – is aimed to retain the company’s competitive positions in existing markets. The main
function of this strategy is to intensify the ratio of "costs-result" in the innovation process. Suchlike strategy
requires intensive R&D; 3) imitation – is used by companies with strong market and technological
positions. Usually is applied by companies that are not pioneers in the release of certain innovations to the
market. It copies the main consumer properties (but not necessarily technical parameters) of innovations
released to the market by small innovative firms or leading companies.
When formed, a portfolio of technological projects may be classified according to two features:
1) R&D engineering projects (research, development, and engineering with respect to a product or
process). The process needs to be understood in the broad sense, including in this concept the entire
production cycle and not only the manufacturing of products. It is sensible to include raw materials, the
development of component parts, and the development of supplier systems and the provision of services to
consumers into this group;
2) projects which involve capital investment (procurement of production and laboratory equipment).
It is important to understand that a particular company may lack financial resources to support all
prepared projects. At the stage of the feasibility study and the choice of the best option, when plans for
scientific, research and development work are elaborated and evaluation of technical innovations is made,
we need an approach that takes into account all possible consequences – economic, social, environmental,
etc. The stages for implementation of this approach are the following:
– among potential options choose those that satisfy the specified limitations;
– results, costs, and economic effect are calculated for each of the selected options;
– option, which provides the maximum value of the economic effect is recognized as the best, and if
the maximum value of the economic effect is similar in several options – an option with minimal costs for
its achievement.
“When designing the technological process (TP) special attention is always paid to its efficiency. By
its nature, performance indicators are divided into economic and technical. Economic performance
indicators include capital and consolidated costs and technological cost price of products in accordance
with the designed TP”2.
However, the application of only economic indicators does not allow to accurately evaluate the
efficiency of the TP and to decide on its practical implementation, because there are no feedbacks between
these indicators and other technical and economic characteristics of production.
Therefore, when the TP’s evaluation is made, it is important to use technical indicators of efficiency
or to combine technical and economic indicators into a complex indicator.
The technical indicators of the TP’s efficiency include:
– TP’s reliability indicators – percentage of technologically unrecoverable waste, downtime
of technological equipment in scheduled repairs;
1

Ильенкова, С.Д., Гохберг, Л.М. (2007). Инновационный менеджмент. Москва: Банки и биржи, 74.
Сорочак, О.З., Рачинська, Г.В.(2010) Сучасні підходи до оцінювання ефективності технологічного процесу.
Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Проблеми економіки та управління, 408-412.
2
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– manufacturability indicators – flexibility, a coefficient of technological equipment, wasteless
production, coefficient of TP’s standardization, energy saving;
– performance indicators – complexity and continuity, the output of finished products;
– operational indicators of products that are the result of the TP.
The abovementioned indicators of the TP’s efficiency can be combined into one complex indicator
by application of the widely used method of comparative assessment of objects Data Envelopment Analysis
(DEA)1. Some studies2 give an example of DEA application by compiling an algorithm program in the
MathCAD software package for serial linear programming.
There is a method based on discounting (depreciation) of the effect of invested capital, which helps
to assess the economic efficiency of capital investments. The proposed method for calculating the economic
efficiency of capital investments is based on the availability of data on the required capital investments (Ct)
for every t-year of T=1 period, T+1 and profit (Pt) from the project for the same period.
The compensation of negative economic effect by positive during the period of investment return is a
condition of economic efficiency of capital investments. Also, it is important to consider that the economic
effect discounts (depreciates) over time by the rate of compound bank interest that invested capital could
have make if held on a deposit in a bank, but not invested in an organizational and technical project (that is
to say, these investments were frozen for a certain term).
Estimated profits from the development, implementation, and distribution of fundamentally new
products and technology and all capital investments made for these activities in subsequent years (after the
first year) can be determined by the proposed formulas:
Pt = P1 ∙ knt + ∆P ∙ kmt ;
Ct = C1 ∙ knt + ∆C ∙ klt ,
where Pt – is a profit from the project for the first year of implementation, in UAH; Ct – amount of
capital investments for the first year of implementation, in UAH; ∆P and ∆C – average increments of profit
and capital investments accordingly over the past years, thousands of UAH; knt and knt – are correction
factors conditioned by changes in profit and capital investments over time; kmt and klt – are correction factors
for profits and capital costs in view of the risk.
Correction factors for values following the first year (t ≥2) can be determined by the following
empirical dependencies:
𝑘
𝑘

2,4 ∙ 𝑒 ∙
7,5 ∙

1

𝑡

2,2
1,54

𝑡 0,35
12,7 ∙ 𝑡 0,45

0,45
0,125,

where t – index of the year for which these coefficients are calculated (t = 2,3,4 ...Т + 1); e – the base of the
exponent 2,718).
Due to increasing competition in the market of new products of industrial companies, the risk of
obtaining project amounts of profits and future capital investments in the know-how industry also increases.
Therefore, correction factors for profits and capital costs in view of the risk are introduced, which,
depending on the implementation period of the know-how project, can be determined by such empirical
dependencies:
𝑘

0,75 0,95 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑡 5
0,95 1,00 𝑤ℎ𝑒𝑛 3 𝑡
5
1,00 1,50 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑡 3

1

Cooper, W.W.(2000) Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and
DEA- Solver Software. Boston: Kluwer Academic Publishers.
2
Сорочак, О.З., Рачинська, Г.В.(2010) Сучасні підходи до оцінювання ефективності технологічного процесу.
Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Проблеми економіки та управління, 408-412.
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0,80 0,95 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑡 5
0,95 1,05 𝑤ℎ𝑒𝑛 3 𝑡
5
1,05 1,50 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑡 3

𝑘

In order to determine the annual economic efficiency of capital investments, it is necessary to make
calculations for as many years as long as the sign of cumulation of the discounted effect does not change to
the opposite (from negative to positive).
The payback period (ТPB) of capital investments (in years) is determined as follows:
if the discounted economic effect is positive for the first year, then
𝑇

𝐶
𝑃

if the discounted economic effect for the first year is negative, then
𝑇

|𝑆 |
|𝑆 | |𝑆

𝑇

1|

where St – is a cumulative of the discounted economic effect of capital investments.
The coefficient of economic efficiency of an investment project is determined by the next formula:
𝐸

1
𝑇

In order to illustrate the application of this methodology and determine the economic efficiency
of projected capital investments for the development and implementation of a new technological
process for the production of drainage systems (in order to increase the capacity of the production
process, m/ h), we have carried out appropriate calculations on the example Limited liability company
"ROM Ltd".
Table 2
Initial data for calculations
Indicators

Unit

Symbol

1st year
1st option

2nd option

Profit for the first year.

thousands (K) UAH

P11

420

650

Capital investments
for the first year.

thousands (K) UAH

C11

680

870

Discount rate

%

Ех

20

20

Payback period.

years

ТPB

<3

<3

1. For the first option, the company’s estimated profit for the second year of implementation of the
new line is calculated by the formula:
P21 = P11 ∙ kn21 + ∆P21∙km21, UAH.
where P11 – the company’s estimated profit for the first year of implementation, UAH. kn21 –
the correction factor caused by the change in profit for the second year; ∆P21 – average profit growth for
the previous years in UAH, in our case, the average profit growth of the company for the previous years is
362,000 UAH; km21 – the correction factor to profit for the second year in view of the risk
(when Т<3 years km21 = 1,45).
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The correction factor caused by the change in profit for the second year is calculated by the formula:
𝑘𝑛

2,4 ∙ 𝑒 ∙

2 2,2
2,372

0,45

2,2

Then the estimated profit for the first option (P21) is:
P21 = 420 * 2,20 + 362 * 1,45 = 924 + 525 = 1449 K UAH.
2. The estimated profit for the second option (P22) is calculated by the formula:
P22 = P12 ∙ kn22 + ∆P22∙km22, UAH.
where P12 – the company’s estimated profit for the first year of implementation according
to the second option, UAH; the correction factor caused by the change in profit for the second year
according to the second option (kn22= kn21 =2,20); ∆P22 – average profit growth for the previous years
in UAH (∆P22 = 590,000 UAH), km22 – the correction factor to profit for the second year in view of the risk
according to the second option (when Т<3 years km22 = 1,45).
It is now possible to calculate the estimated profit for the second option for the second year
of the project’s implementation:
P22 = 650 * 2,2 + 590 * 1,45 = 1430 + 855,5 = 2285,5 K UAH.
3. The amount of estimated capital investments into know-how according to both options is
calculated by the following formulas:
C21 = C11 ∙ kk21 + ∆C21 kl21 , UAH.
where C11 – the amount of capital investments for the first year of project’s implementation, UAH;
kk21 – the coefficient caused by the change of capital investments in time for the second year;
∆C21 – the average growth of capital investments for the previous years, UAH ( ∆C21 = 212,000 UAH);
kl21 – the correction factor to capital investments in view of the risk.
4. The value of the correction factor, caused by the change in capital investments for the second year
is:
𝑘

7,5

1

𝑡 0,35
12,7 𝑡 0,45

0,125

7,5

1

2 0,35
12,7 2 0,45

0,125

0,394

0,125

0,519

5. The correction factor to capital investments in view of the risk of increasing competition taken
to be 1,25 (payback period of this activities taken to be up to three years).
6. It is now possible to calculate the amount of estimated capital investments according
to both options:
а) for the first option (C21)
C21 = 680*0,519 + 212*1,25 = 353 + 265 = 618 K UAH.
b) for the second option, the amount of estimated capital investments (C22) is calculated
when ∆C22 = 274,000 UAH.
C22 = 870*0,519 + 274*1,25 = 451 + 342,5 = 793,5 K UAH.
Thus, the compensation of negative economic effect by positive during the period of investment
return is a condition of economic efficiency of capital investments. Also, there is the rate of compound
bank interest that invested capital could have make if held on a deposit in a bank, but not invested
in an organizational and technical project (that is to say, these investments were frozen
for a certain time).
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The payback period of capital investments is determined by the following formula:
𝐶 𝐴

𝑃

0

– discount rate

If

where Т – payback period of investments, in years; t – index of a current year, for which calculations
are made. The value of the investment payback period (in years), in our case, is calculated by the formula:
if the discounted economic effect for the first year is negative, then
𝑇

|𝑆 |
|𝑆 | |𝑆

1|

, 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠

In order to determine the payback period of production lines data from "ROM Ltd" reports was used.
а) according to the first option
𝑇

𝑇

|𝑆 |
|𝑆 | |𝑆

1|

1

260000
260000 457000

1,36 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠

1

220000
220000 1102000

1,17 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠

b) according to the second option
𝑇

𝑇

|𝑆 |
|𝑆 | |𝑆

1|

Then the economic efficiency of the project according to both options is:
а) according to the first option
𝐸

1

1
1,36

0,73

1

1
1,17

0,85

𝑇

b) according to the second option
𝐸

𝑇

Proceeding from the calculations of economic efficiency and the payback period of the project, it is
evident that the proposed new technological line for the production of drainage systems is economically
profitable, and the developed methodology is effective in determining the economic efficiency
of investments in the developed technological project.
It is important to understand that it is possible to make a selection of projects and accept for
consideration not only financial factors but subjective qualitative factors also, such as:
– the probability of technical success: a chance of obtaining a positive technical result estimated by
technical staff;
– the probability of commercial success: a chance of getting a positive commercial result estimated
by sales specialists;
– refunds to the company based on the project’s cost: estimated financial income in relation to the
project costs. This criterion includes the benefits achieved as a result of the project implementation (if the
project was successful);
– strategic compliance: the level of compliance with the company’s overall strategy, estimated by
the board of directors or the strategic planning team (if any);
– compliance with basic technologies: the significance of a specific project for strengthening
the company’s position in strategic technologies;
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– patenting of this technology: any R&D project becomes more attractive when the result can be
protected by a patent;
– compliance with technological threats and opportunities which can occur.
So, if we set the weighting factor for each criterion, we’ll be able to compile a table and evaluate
the benefits of each project evaluated regarding a specific criterion, and then multiply the weight
parameters by points (high -5, low -1). Thus, projects are arranged in the order of priority in accordance
with the indicators of this table (Table 3).
Table 3
The matrix of projects’ selection by quality factors
Project selection criteria

Weighting
factor

Projects
A

B

C

D

E

F

G

The probability of technical success
The probability of commercial success
Refunds based on project costs
Strategic compliance
Compliance with the basic specialization
of the company
Level of compliance with technological threats
and opportunities
The level of patentability of the technology
Projects are accepted for implementation, starting from the highest in the list and stopped only when
the budget is depleted. At this stage, the formed portfolio is reviewed for balance with regard to such
parameters as risk, return and timing. This procedure ensures a portfolio balance relative to a specific
variable. For example, all projects are extremely promising, however, they are very risky and long-lasting.
If this portfolio is not acceptable for the company, i.e., not balanced by some parameters, the projects must
be reworked, and the whole process is repeated again. Reworking projects means that, for example, two
projects may be combined into one by changing the goal and put their synergistic properties and common
components together. Or any project may be allocated with more money in order to reduce the time of its
implementation, etc. The final portfolio of projects is formed as a result of this iterative process.
At the stage when the priority of technological projects has already been determined, it is necessary
to develop a strategy for the implementation of each of them. The development of these reference points is
usually associated with the technological needs of the company, but the following strategic approaches will
be relevant when choosing how to get technology (for projects that combine R&D and engineering):
internal development, research on contracts with research institutes or universities, takeover of companies
with the necessary technological potential, licensing, internal venture groups, joint ventures or other forms
of associations, employment of staff with the required qualification, etc.
Conclusions. The technological strategy of the company is a prerequisite for its dynamic economic
development. The main reasons for the development of the company’s technological strategy are to ensure
the competitiveness of its products, improve its image on the market, conquer new markets, reduce the
resource consumption of products, and increase in cash flow.
Therefore, the availability of modern databases, information support, formed portfolio
of technological projects, developed methodological recommendations and instructions on monitoring
the technological condition and opportunities of the company has strategic significance. It is obvious that
the implementation of technological innovations requires material, organizational and investment resources.
Thus, the issue of the development of own technologies or their purchase in the market (transfer) is
resolved by manufacturers independently, depending on the level of complexity, the scope of application,
and dynamics of certain technologies.
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК
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SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF ORGANIZATIONAL
CHANGE AND PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM
ADAPTABILITY
The problems of inertia of institutional transformations and organizational changes in domestic
conditions are investigated in the article. The sources of institutional traps are analysed. The role
of change of management models in overcoming of these problems is reflected. Particular
importance is given to an organizational culture that is based on trust, as well as to the shift in
emphasis in management process from purely material, financial aspects to the formation of the
intellectual capital of the enterprise. The importance of taking into account the structural
components of the national economic mentality in the formation and development of social
capital as a factor of organizational changes and adaptability of the personnel management
system is substantiated. The features of economic mentality as an informal institute are
determined, and prospects of further researches of this problem are outlined.
Key words: institutions, strategic management, organizational culture, economic mentality,
economic behaviour, social capital.
Постановка проблеми. Фундаментальні засади стратегічного менеджменту, закладені пів
століття тому класичними роботами гарвардських професорів характеризують переважно реалії
зрілого індустріального суспільства, тоді як протягом останніх десятиліть усе більше країн і
дедалі масштабніше здійснюють перехід до постіндустріальної економіки, у якій знання
відіграють роль провідного фактора виробництва, яка є глобальною й інформатизованою.
В умовах таких динамічних трансформацій ведеться активний пошук нових теоретичних моделей,
котрі б більш адекватно відображали дійсність; відповідно, попередні погляди як мінімум
доповнюються і адаптуються. Це стосується й ідеї раціональної поведінки економічних суб’єктів,
а зокрема і раціональності прийняття управлінських рішень. У першу чергу ця проблема
привертає увагу до суперечності впроваджених формальних та історично сформованих
неформальних інститутів. Актуальним стає дослідження саме ціннісно-орієнтаційних та
ментальних засад економічної та управлінської діяльності, оскільки постає необхідність
імплементації нової культури господарювання, адекватної та комплементарної сучасному
ринковому середовищу.
Мета статті полягає у визначення ролі господарського менталітету у процесі формування та
розвитку соціального капіталу як чинника організаційних змін та адаптивності системи управління
персоналом.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження соціального капіталу як необхідної
умови функціонування громадянського суспільства та економічного розвитку набули особливої
інтенсивності в 1990-2000-х роках. Крім засновників цієї концепції Р.Д. Патнема, Дж. Коулмена та
Ф. Фукуями у цьому напрямі плідно працюють Б. Ашейм, Н. Агапітова, Д. Ацемоглу, Е.Л. Глезер,
П. Дасгупта, Р. Дж. Деген, М. Еванс, Д. Карамута, Е. Мігуелес, А. Річард, Р. Флоріда, Ф. Сабатіні та
інші. З останніх українських досліджень привертають увагу публікації В. Геєця, В. Єлагіна,
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К. Ковязіної, О. Лазоренко, А. Маклакова, Л. Шангіної та інших. Аналіз показав, що зазначені
дослідження базуються на інституційній теорії та класичному економічному інструментарії, а
основними методологічними підходами до визначення показників-індикаторів розвитку соціального
капіталу є емпірико-соціологічний, а також метод економетричного моделювання.
Виклад основного матеріалу. Роль інституцій в суспільному та економічному розвитку є
загальновизнаною, однак процеси їх свідомого чи стихійного формування, імплементації і змін,
у тому числі на рівні окремої організації, пов’язані з низкою проблем, механізми і наслідки яких
трактуються далеко неоднозначно, а отже потребують подальших досліджень. У контексті
ефективності колективної взаємодії та менеджменту, а також організаційних змін показовими є так
звані “QWERTY-ефекти”.
QWERTY-ефекти є хрестоматійним прикладом так званих «інституційних пасток»
(institutional trap). Дана проблематика досить широко досліджена такими авторами як Вільямс О.,
Девід П., Норт Д., Полтерович В., Радаєв В., Ткач А. та ін., хоча основоположником розгляду
проблеми саме в такому ракурсі вважається П.Девід1 . Однак, науковці зазвичай зосереджують увагу
на макроекономічному чи соціологічному, культурологічному аспектах. На нашу думку,
QWERTY-ефекти доречно оцінити в контексті пошуку детермінантів ефективності управлінської
діяльності на рівні окремих організацій.
В англомовній літературі термін «інституційна пастка» використовується частіше не як
«institutional trap», а як «ефект блокування» (lock-in effect). Згідно з тлумаченням Д.Норта, це
означає: «що за певних умов ухвалене рішення важко скасувати, – тобто, – …приріст змін
у технологічній сфері у певному визначеному напрямку може призвести до перемоги одного
технологічного рішення над іншими навіть тоді, коли перший технологічний напрямок, зрештою,
виявляється менш ефективним у порівнянні з відкинутою альтернативою»2. Інакше кажучи,
інституційна пастка – це неефективна стійка норма (неефективна інституція), що має характер
самопідтримування.
Фактор попереднього досвіду впливає як на національному рівні, так і на рівні
функціонування окремих організацій. Один з найбільш відомих прикладів залежності економічного
розвитку від раніше обраної траєкторії наводиться американським економістом П. Девідом. Він
описав «історію QWERTY» – історію затвердження стандартного розташування клавіш
на клавіатурі персональних комп’ютерів – маючи намір показати, які обставини призвели до того,
що далеко не найзручніше розташування клавіш все ж стало загальноприйнятим3.
Згодом у різний час на ринку з’являлися конкуруючі пропозиції, але QWERTY встояла перед
атаками конкурентів, незважаючи на те, що тестування альтернативних клавіатур показувало
збільшення швидкості друкування на 20-40%4.
Завдяки яким обставинам відбулося «замикання» (lock-in) ринку на технології QWERTY?
Девід виділяє три таких механізми:
• ефект технічної взаємозалежності;
• економія від масштабу;
• незворотність інвестицій5.
«Історія QWERTY», ілюструє процес, відправною точкою якого стала «історична
випадковість» (розробка клавіатури QWERTY), що визначила подальший розвиток ринку, учасники
якого, здійснюючи спонтанні неузгоджені вибори, сприяли затвердженню певного «випадкового»
зразка в якості загальноприйнятого. Незважаючи на те, що агенти сучасного ринку комп’ютерних
технологій, «як прийнято висловлюватися, абсолютно вільні у своєму виборі, – стверджує Девід, –
їхня поведінка, проте, визначена подіями віддаленого минулого, у якому ні вони самі, ні їхні
інтереси представлені не були»6.

1

David, P.A. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. American Economic Review, 75, 332-337.
Норт, Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва:
Начала, 190.
3
David, P.A. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. American Economic Review, 75, 332-337.
4
Там само, 332.
5
Там само, 334.
6
Там само, 333.
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Залежність інституційного устрою ринку від раніше вже обраної траєкторії викликана
сильною інституційною й структурною (організаційною) інерцією. Можна визначити три
найважливіші причини інституційної інерції господарських організацій:
• минулі вкладення у специфічні активи;
• прихильність до існуючих структур і інституцій;
• схильність до уникнення ризику1.
Отже, приклад QWERTY-ефекту дозволяє описати й глибше зрозуміти механізми закріплення
неефективних правил і норм, інерційність трансформації і розвитку систем різного рівня.
У перехідній економіці змінюється система базових цінностей суспільства: відбувається
переорієнтація з довгострокової моделі поведінки на короткострокову. Причина цього в тім, що
в умовах невизначеності й нестабільності, слідування довгостроковій моделі завдає збитків, а
прибуткові короткострокові посередницькі угоди переконують економічних агентів відмовитися
від моделі, заснованої на довготривалих інтересах. Занепаду останньої сприяли зокрема і
численні невдалі спроби громадян урятувати свої заощадження (маємо на увазі 90-ті роки), і
фінансові піраміди, підозрілі банки, з їх сумнівними аферами тощо. Руйнування довгострокової
моделі поведінки відбувалося одночасно з руйнуванням інституту довіри до держави,
до системи права, партнерів і, нарешті, сусідів, друзів, рідних. У результаті в суспільстві,
на різних його рівнях вкорінюється модель, переважно опортуністична і зорієнтована
на досягнення короткотермінових інтересів.
Один з найбільш вагомих наслідків інституційних пасток полягає в тому, що вони хоча й
можуть пом’якшити негативні короткострокові наслідки занадто швидких інституційних
перетворень, у той же час вони перешкоджають довгостроковому економічному зростанню.
Разом з тим, існують і варіанти мінімізації інерційності трансформаційних процесів, котрі
можуть мати як зовнішній, так і внутрішній характер, бути як еволюційними, так і революційними.
Ми вважаємо за доцільне зосередити увагу на внутрішньоорганізаційних можливостях, у першу
чергу – на зміні управлінських моделей.
Може виникнути запитання – чому новим технологіям менеджменту не перешкоджатимуть
вищезгадані пастки? Імовірно, що перешкоджатимуть, але річ у тім, що альтернативні управлінські
технології – це не ефемерні теоретичні концепції – вони вже існують і використовуються
на практиці, а про їх існування вітчизняні менеджери зазвичай нічого не знають. Тобто проблема
полягає не стільки у тому, що не сприймаються нові методи управлінської діяльності, а в тому, що
ці методи – terra incognita для багатьох керівників.
Крім змін у зовнішньому середовищі, каталізатором дій, що призводять, в остаточному
підсумку, до створення нових правил, можуть також стати фактори, обумовлені
внутрішньоорганізаційними змінами. Зокрема, Д. Норт підкреслює роль розвитку запасу знань
в інституційній динаміці. «Систематичне інвестування в розширення навичок і знань із метою
економічного розвитку, – пише він, – веде до динамічної еволюції економіки, що породжує певний
набір інституціональних характеристик... Стимули, вбудовані в інституційну систему, визначають
напрямок процесу навчання в процесі діяльності й розвитку сукупності знань, які підштовхують
індивідів, що приймають рішення, до поступової зміни даної системи» 2.
Існує кореляція фінансових показників діяльності компаній і соціального середовища,
поведінки працівників, їх ставлення до справи; дослідницькі проекти підтверджують, що людському
фактору насправді належить центральна роль в ефективній роботі організації – коли компанії
починають практикувати відповідну політику стосовно свого персоналу, їх акціонерний капітал
демонструє явну тенденцію до зростання3
«Раніше володіння достатнім фінансовим капіталом було суттєвою перевагою з причини
його малодоступності; згодом у якості такої переваги на передній план вийшла технологія. Однак
у наші дні фінансовий капітал не є дефіцитом, а більшість технологій можуть бути відтворені
конкурентами. Ці ресурси продовжують забезпечувати їх власникам певні переваги, однак вони
1

Радаев, В.В. (2003) Социология рынков: к формированию нового направления. Москва: ВШЭ, 117.
Норт, Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва:
Начала, 105-106.
3
Huselid, M. (1995). The impact of HRM practices on turnover, productivity and corporate performance. Academy
of Management Journal, 38, 640-645.
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вже не спроможні зробити ці переваги постійними. У цьому десятилітті лише люди, персонал
здатні підтримувати конкурентоспроможність своїх організацій протягом тривалого періоду
часу»1.
Соціально орієнтована ринкова економіка потребує поєднання інтересів різних прошарків
суспільства з різними потребами та ідеологічними настановами, поєднання прагнення до свободи та
рівності з самореалізацією кожного індивіда. В умовах поширення процесів соціалізації економіки
особливого значення набуває концепція соціального капіталу, в рамках якої розробляються поняття
соціальних мереж, довіри, організаційної культури, приділяється увага аналізу тих етичних норм і
моральних цінностей, які існують в різних групах і спільнотах.
Різні автори в різний час визначали соціальний капітал як ресурс, що підвищує суспільну
ефективність або як соціальні мережі та зв’язки між індивідами на основі взаємної довіри.
Ф. Фукуяма дає таке визначення: «Соціальний капітал – це інституційна неофіційна норма, що
сприяє співробітництву між двома або більше особами»2. На його думку, соціальний капітал
відрізняється від інших форм людського капіталу тим, що, зазвичай, створюється та передається
через такі культурні механізми, як релігія, традиція, менталітет. При цьому соціальний капітал
включає формальні інституційні зв’язки та структури, такі як уряд, політичний режим,
законність у суспільстві, судову систему, громадянські політичні свободи. Дж. Коулмен виділяє
такі форми соціального капіталу: зобов’язання та очікування, інформаційні канали, соціальні
норми та ефективні санкції. При цьому підкреслюється важливість створення добровільних
громадських об’єднань, стосунки в яких є переважно неформальними та ґрунтуються на довірі,
взаємній підтримці, що призводить до розширення мережі контактів і збільшення соціального
капіталу3.
Економічне значення соціального капіталу полягає в тому, що він зменшує витрати
на координацію спільної діяльності, заміняючи контракти, формальні правила та бюрократичні
процедури відносинами довіри, засвоєними професійними стандартами, етикою спілкування.
Соціальний капітал стимулює економічний розвиток, сприяючи зв’язкам між підприємцями,
працівниками, полегшуючи доступ до інформації, поліпшуючи прийняття колективних рішень і
підвищуючи ефективність колективних дій. На рівні суспільства соціальний капітал створює
передумови для полегшення соціального контролю та передачі соціального досвіду, солідарності
різних соціальних одиниць через визнання загальнодержавних цінностей4.
На наш погляд, ті неформальні норми та цінності, які опосередковують процес
функціонування соціального капіталу, значною мірою закріплені в структурі національного
господарського менталітету, тому дослідження основних етапів розвитку соціального капіталу
та ефективності процесів соціалізації економіки можливе через призму ментальних
особливостей суспільства. Механізм узгодження основних функцій соціального капіталу та
особливостей господарського менталітету представлено в табл. 1. Мікрорівень відтворення
соціального капіталу визначається діяльністю людей всередині інституційних одиниць (окремої
фірми, громадської організації тощо). З економічної точки зору соціальний капітал фірми
впливає на зростання ефективності підприємницької діяльності за допомогою зниження
трансакційних витрат, які виникають при пошуку інформації; веденні переговорів та укладанні
контрактів; здійсненні моніторингу та попередженні загроз ринку; заміні атмосфери конкуренції
відносинами співпраці.
Накопичення соціального капіталу на мезорівні (відносини всередині інституційних секторів,
між інституційними одиницями) визначає стабільність всієї соціально-економічної системи.
Соціальний капітал на мезорівні проявляється у відносинах між економічними агентами регіону,
об’єднаннями галузевих профспілок тощо.
Таблиця 1
1

Греттон, Л. (2005). Живая стратегия. Днепропетровск: Баланс-Клуб, 13.
Фукуяма, Ф. (2004). Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. Mосква: AST, 12.
3
Coleman, J.S. (2000). Social Capital in the Creation of Human Capital. Social Capital: a Multifaceted Perspective.
Washington DC: World Bank, 282.
4
Савін, С.Ю. (2010) Еволюція категорії «соціальний капітал» в контексті економічного розвитку. Проблеми
раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова
політика та інвестиції. Збірник наукових праць, XVІ, 1, 391-401.
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Механізм впливу господарського менталітету на різних рівнях функціонування
соціального капіталу
Функції соціального капіталу
Вплив господарського менталітету на реалізацію функцій
соціального капіталу
Соціальний капітал за рахунок Господарський менталітет акумулює в собі попередній досвід
підвищення
довіри
між механізмів реалізації економічних інтересів, засвоєні моделі
учасниками угоди дозволяє взаємодії з партнерами, конкурентами, державою. Тому
довіри
та
схильності
до встановлення
знизити трансакційні витрати, формування
пов’язані
з формальними неформальних зв’язків у бізнесі, які дозволяють подолати
перешкоди, пов’язані з бюрократичними правилами, напряму
механізмами координації
залежить від того чи закріплені в структурі господарського
менталітету цінності рівності, толерантності, прагнення
до співпраці.
Накопичений на рівні фірми Інноваційність, відповідальність, прагнення до самореалізації, як
соціальний капітал дозволяє риси господарського менталітету, можуть сприяти формуванню
полегшувати та покращувати соціального капіталу на рівні фірми за рахунок підвищення
процес
прийняття мотивації працівників, переважання нематеріальних стимулів,
активного залучення персоналу до вирішення важливих
управлінських рішень
тактичних та стратегічних кроків у розвитку організації.
Соціальний капітал сприяє
підвищенню
довіри
до інститутів
держави,
консолідації
суспільства,
зростанню
соціальної
стабільності,
прискоренню
економічного розвитку
Соціальний капітал за дозволяє
знизити соціальну вразливість,
отримати в кризовій ситуації
необхідну підтримку

Формування довіри до владних інститутів ґрунтується на таких
рисах господарського менталітету як повага до закону,
встановлених формальних норм та обмежень, переважанні
стратегій співпраці, партнерства у відносинах бізнесу та влади,
активній громадянській позиції.

Закріплення у структурі господарського менталітету цінностей
колективізму, толерантності, довіри може істотним чином
знижувати негативні наслідки кризових ситуацій, отримувати
суттєві переваги від укладання довгострокових угод

Джерело: складено автором самостійно
Соціальний капітал макрорівня (відносини між інституційними секторами) проявляється
у забезпеченні довіри та співробітництва в масштабах ринків і економічної системи в цілому.
Структурною формою соціального капіталу на макрорівні є суспільні об’єднання – політичні партії,
суспільні рухи, професійні спілки, творчі спілки та інші організації, які характеризуються наявністю
свідомо побудованої системи внутрішньоорганізаційніх відносин, які свідчать про активну
взаємодію різних суспільних систем в рамках загального соціального простору.
На нашу думку, саме цінності, закладені в структурі господарського менталітету є підґрунтям
для формування соціального капіталу, визначаючи його якість та динаміку розвитку. Господарський
менталітет сприяє соціалізації індивіда, підтримці, трансформації запасу соціальних стереотипів,
способів їх актуалізації, легітимізації. Індивід переймає ціннісні орієнтації своєї групи та починає
усвідомлено їх відтворювати в процесі господарської діяльності. Соціальний капітал підприємства є
наслідком соціалізації кожного працівника в умовах колективної праці. Соціалізація працівників
відбувається шляхом засвоєння зразків поведінки, психологічних механізмів, соціальних норм та
цінностей, які необхідні для успішної взаємодії його з іншими членами колективу. Вона охоплює всі
процеси наближення до цінностей корпоративної культури, комунікацій та навчання, за допомогою
яких людина розвиває свою соціальну природу та здібність працювати в колективі.
Господарський менталітет, матеріалізуючись в процесі виробничої діяльності, спроможний
впливати на процес мотивації до ефективної праці та самоорганізації, прискорювати чи гальмувати
його. Критичний аналіз господарського менталітету потрібен, перш за все, для пошуку шляхів
якісного оновлення його складових відповідно до вимог ринкової економіки. Ціннісним орієнтиром
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господарського менталітету має стати спрямування свідомості працівників на розвиток своєї
конкурентоздатності у праці, яка створює підстави для розвитку конкурентоспроможності та
реальної незалежності економіки1.
На даний час загальновизнаним є той факт, що господарський менталітет є одним
з найважливіших факторів, що впливають на форми, функції і структуру управління. Організація,
будучи соціальною системою, володіє всіма характеристиками того суспільства, в якому вона
функціонує. Люди, що працюють в організації, відображають в собі всі особливості національної
культури, менталітету. У зв’язку з цим, виражене прагнення до колективізму чи індивідуалізму,
переважання працьовитості або лінощів, ощадливості або марнотратства визначають форми і
методи управління, пронизують поведінку, дії управлінців. Таким чином, відповідність між
менеджментом і менталітетом згладжує протиріччя між керованими і керуючими, сприяє
подоланню кризових ситуацій2.
У різних країнах з різними національними культурами склалися певні моделі управління
підприємствами. Реформування промислових підприємств є неможливим без наукового пошуку
інституціональних форм, здатних з’єднати соціокультурні ментальні особливості людей з їхніми
рольовими функціями в сучасному виробничо-економічному процесі. На основі господарського
менталітету формуються такі складові організаційної культури як цінності та норми поведінки,
система комунікацій, взаємовідносини між підрозділами та співробітниками всередині колективу,
трудова етика, система мотивування, система прийняття рішень та контролю за їх виконанням,
ставлення до інновацій, реакція на зміни, позиціонування організації у зовнішньому середовищі,
міжнаціональні відносини та міжкультурне сприйняття тощо. Якісна зміна індивідуального
соціального капіталу призводить до підвищення якості трудового життя на підприємстві. В першу
чергу, це пов’язано з тим, що розвиток людини є неможливим без процесу гуманізації праці, котра
передбачає комплекс організаційно-технічних та соціально-економічних заходів зі зміни умов праці,
виробничого середовища. З іншого боку, внаслідок зміни господарського менталітету, розвитку
індивідуально-особистісних характеристик працівника змінюється його ставлення до праці, свого
становища в організації, умов особистісного та професійного просування, що вважається важливим
показником якості трудового життя на підприємстві.
Успішність процесів соціалізації у сучасних умовах залежить від якості соціального капіталу
та ефективності його функціонування на всіх рівнях господарювання. При цьому значний вплив
на якість та розвиток соціального капіталу чинить національний господарський менталітет, оскільки
саме цінності, традиції, моделі економічної поведінки є підґрунтям для формування соціального
капіталу, забезпеченні ефективної співпраці між різними учасниками ринку. Тобто, господарський
менталітет є важливим інституціональним чинником соціально-економічного розвитку, який:
1) зумовлює динаміку розвитку інституційного середовища за рахунок впливу на ефективність
взаємодії формальних та неформальних інститутів, забезпечуючи виконання ними комплементарних
функцій; 2) опосередковує процес інституціоналізації історично детермінованих цінностей,
стереотипів та моделей економічної поведінки у систему формальних норм та правил; 3) забезпечує
під впливом інших соціально-економічних чинників адаптивність та динамічність інституційної
структури, сприяє формуванню та розвитку нових інститутів; 4) детермінує національну специфіку
процесів соціалізації.
Висновки. Сприятливою передумовою для імплементації нових управлінських технологій,
зокрема й у сфері HRM, є, як не парадоксально це звучить, ситуація спаду економіки, коли значна
кількість організацій перебуває в кризовому або передкризовому стані, а отже вибір нового
сценарію функціонування не вимагає відмови від уже наявних переваг і активів. Невпинне зміщення
акцентів від управління капіталом і технологією до управління людьми свідчить про необхідність
кардинального перегляду нашого сприйняття ресурсів. Центральне місце у такому сприйнятті
займає розуміння того, що своєю унікальністю роль людини разюче відрізняється від капіталу і
технології.
1

Корженко, В., Писаренко, Ж. (2009). Вплив національної культури на формування моделі управління:
методики крос-культурного менеджменту. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць, 1 (35),
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Ключовий напрямок трансформації управлінських моделей у сенсі забезпечення їх
адаптивності й ефективності повинен полягати у певному перенесенні акцентів із переважно
матеріальних, фінансових складових організації на нематеріальні і навіть духовні й емоційні,
у формуванні нової організаційної культури. Завдяки ефективно діючій організаційній культурі
підприємства можуть перебудовувати свою як внутрішню, так і зовнішню політику, що допоможе
їм ефективно реагувати на будь-які прояви ринкового середовища, бути лідером на ринку, мати
високу конкурентоспроможність. При цьому потенціал організаційної культури визначається рівнем
розвитку соціального капіталу підприємства із врахуванням неформальних норм та цінностей які
значною мірою закріплені в структурі національного господарського менталітету.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО
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CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ANTI-CRISIS
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
In the article issues and features of anti‐crisis management of industrial enterprises in modern
conditions of its functioning are considered. It is formulated the basic interpretation of the
concept of anti‐crisis management. The directions of implementation of the reflexive approach
in anti‐crisis management of enterprises activity are determined. The peculiarities of the internal
organization of the anti‐crisis management system, as well as the implementation of reflexive
influences on the key stakeholders of the enterprise are substantiated. The concept of anti‐crisis
management of industrial enterprises is proposed. It contains an analysis of decision‐making by
stakeholders and the procedure of reflexive influences on it. It allows to organize the process of
management in such a way as quickly as possible to overcome effectively the preconditions and
consequences of the appearance of crisis phenomena.
Key words: crisis management, reflexive approach, industrial enterprises, crisis phenomena,
stakeholders.
Постановка проблеми. В умовах суспільних трансформацій промислові підприємства є
не лише важливим елементом національної економіки, а й потужним джерелом економічного
зростання як окремих галузей, в яких вони працюють, так і держави у цілому. Сучасний стан
розвитку промислових підприємств обумовлений інтеграційними та трансформаційними
процесами, що зумовлюють мінливість та невизначеність середовища їх функціонування. За таких
обставин, що спричиняють накопичення кризових явищ у діяльності підприємств, їх керівництво
повинне підвищувати якість планових і оперативних рішень. Розуміння цього вимагає
формування і використання у діяльності промислових підприємств дієвої системи антикризового
управління. До того ж, в кризових умовах обмеженості фінансових, інтелектуальних та часових
ресурсів така результативна управлінська система має враховувати, окрім традиційних, й
інноваційні підходи до управління, що дозволяли б знижувати невизначеність зовнішнього
середовища та рефлексивно взаємодіяти з суб’єктами ринку для покращення показників
функціонування промислових підприємств і посилення їх конкурентних позицій на вітчизняному
та міжнародному ринках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження процесів антикризового управління
охоплюють широке коло питань: від визначення сутності антикризового управління, його
характеристик, розробки та обгрунтування антикризових програм до розкриття специфічних
особливостей економічних, управлінських, організаційних й інституціональних відносин, проблем,
механізмів та функціональних елементів процесу антикризового управління. Зокрема, різні аспекти
антикризового управління діяльністю підприємств висвітлені у працях таких видатних науковців, як
М. Воллер, Д. Довгань, С. Кесаван, В. Крандалл, М. Мальчик, Л. Назарова, Дж. Парнелл,
К. Сапріель, Ю. Чернишова, О. Шапуров, Г. Шепеленко та інших вчених. Проте наявна
різновекторність та багатоаспектність досліджень призвела до різноплановості пропонованих засад
антикризового управління, що може стати причиною уповільнення вчасного застосування
необхідних антикризових заходів і, як наслідок, збільшення негативних наслідків від кризових
явищ, зниження ефективності даного процесу, додаткових витрат.
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Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення концептуальних засад
антикризового управління в сучасних умовах функціонування промислових підприємств
з урахуванням рефлексивного підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кількість публікацій з проблематики
антикризового управління зростає кожен рік експотенційно і супроводжується еволюційним
інтегруванням окремих напрямів (превентивного, реактивного, арбітражного) у системне розуміння
антикризового управління. Розширення змістовного наповнення поняття «антикризове управління»
відбувається зростанням спектру дій від подолання кризи та мінімізації її наслідків1 до ідентифікації
кризових проявів та запобігання їм2,3. Згідно з авторським визначенням, антикризове управління
діяльністю промислових підприємств являє собою систему управління, що має комплексний
характер і спрямована на виявлення та запобігання кризовим явищам на підприємствах,
забезпечення умов, які б ліквідували наслідки появи кризи, через прогнозування соціальноекономічного розвитку, організацію рефлексивних впливів на суб’єктів-учасників кризових
процесів, формування та реалізацію антикризових стратегій, спрямованих на покращення
показників діяльності та укріплення конкурентних позицій промислових підприємств на ринку4.
Вітчизняні та зарубіжні науковці, розглядаючи інструментарій антикризового управління,
в основному зосереджуються на моніторингу фінансової діяльності підприємств – фінансових
результатів господарської діяльності, майновому стані, показниках ліквідності, фінансової стійкості
та платоспроможності, ділової активності, рентабельності тощо5. Таким чином, кризу ідентифікують
як загрозу неплатоспроможності та банкрутства підприємства, його діяльність в неприбутковій зоні
або нестачу у підприємства потенціалу для успішного функціонування. Однак, на нашу думку,
розгляд фінансового стану підприємства як ключового індикатора кризи у його діяльності є
недостатнім в сучасних умовах. Аналіз має бути комплексним, спрямованим на виявлення та
усунення внутрішніх факторів кризи, розробку комплексу планів попереднього реагування
на виникнення кризових ситуацій та постійний моніторинг і аналіз зовнішніх факторів впливу
на діяльність підприємства. Адже, чим краще підприємство підготовлене до ймовірного початку
кризової ситуації, тим менше затрат часових, інтелектуальних та фінансових ресурсів йому
необхідно для реагування.
Найбільш важливою в зазначеному контексті ознакою поділу факторів кризи у діяльності
промислових підприємств є можливість управлінського впливу, за якою всі вони можуть бути
поділені на керовані та некеровані. Серед некерованих факторів варто виділити: політичну
нестабільність; складність умов ведення бізнесу у країні; недосконалість законодавчого підґрунтя;
нестабільність податкової системи; нерозвиненість валютного, фондового та страхового ринків;
несприятливий інвестиційний клімат; значний обсяг державного боргу, низький рівень державної
підтримки інноваційного розвитку промислових підприємств; відтік робітничих кадрів з країни;
посилення конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках; високий рівень ринкової
монополізації, залежність діяльності промислових підприємств від обмеженого кола постачальників
і споживачів. Серед керованих причин, що впливають на появу кризи у діяльності промислових
підприємств, нами акцентована увага на управлінських (складність горизонтальних і вертикальних
зв’язків у структурі промислових підприємств; відсутність гнучкості, мобільності, оперативності
у прийнятті управлінських рішень; низький рівень відповідальності управлінських кадрів; низький
рівень реагування на зміни у зовнішньому середовищі та їх передбачення; відсутність системи
1
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організації рефлексивних впливів; низький рівень корпоративної культури); виробничих
(застарілість виробничої бази та технологій, високий ступінь зносу основних засобів; неконкурентна
собівартість, в тому числі високі матеріальні та енерговитрати); кадрових (дефіцит робітників,
відсутність антикризових рефлексивних управлінців); маркетингових (відсутність маркетингової
стратегії, неефективна маркетингова політика); фінансових (висока кредиторська і дебіторська
заборгованість, низька якість розробки і реалізації інвестиційних проектів) та інформаційних
(недостатнє інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, неадекватність та
несиметричність інформаційної бази).
В контексті поділу факторів виникнення кризових явищ у діяльності промислових
підприємств на керовані (внутрішні) та некеровані (зовнішні), слід зауважити, що в сучасних умовах
функціонування промислових підприємств занадто висока стандартизованість управлінського
мислення, невизначеність зовнішнього середовища, поверхневий рівень обробки інформаційних
потоків та перетворення їх на знання здатні «спровокувати» кризу у багатьох випадках швидше і
масштабніше, ніж під дією інших факторів. При цьому така загроза експотенційно зростає
в ієрархічному порядку: індивідуальний – груповий – організаційний. Саме тому в процесі
антикризового управління доцільно застосовувати рефлексивний підхід, що передбачає оптимізацію
внутрішніх зв’язків та зменшення невизначеності зовнішнього середовища шляхом цілеспрямованої
організації рефлексивних впливів на суб’єктів-учасників кризових процесів, яка призводить
до більш прогнозованої їх поведінки. Адже, знаючи про те, як думає суб’єкт-учасник кризових
процесів, яку інформацію він має в своєму розпорядженні, як приймає рішення тощо шляхом
рефлексивних впливів можна схилити такого суб’єкта до дій, які необхідні підприємству для
досягнення цілей антикризового управління. У зв’язку з цим, в процесі антикризового управління
найбільш ефективною є така організація взаємодії підприємства зі стейкхолдерами, при якій можуть
бути використані не лише класичні (ділові) зв’язки, але і в максимальній мірі задіяні такі зв’язки
(у тому числі неформальні), які призводять до рефлексивних впливів (рис. 1).
Цифрами на рисунку позначені завдання антикризового управління діяльністю промислового
підприємства з урахуванням рефлексивного підходу:
1. Створення центру антикризового рефлексивного управління, діяльність якого передбачає
організацію рефлексивної взаємодії між необхідними для реалізації антикризових заходів
підрозділами підприємства (постачання, виробництва, маркетингу та збуту, управління персоналом,
фінансовим сектором), а також співпрацю з ключовими стейкхолдерами. Робота центру і
рефлексивні дії його учасників в умовах розгортання кризових процесів мають бути спрямованими
на реалізацію антикризової стратегії та антикризової програми розвитку підприємства. При цьому
фінансовому директору (чи комерційному директору залежно від специфіки організаційної
структури підприємства) доцільно здійснювати координацію та контроль ефективності виконання
антикризової програми та рефлексивних впливів на конкурентів, постачальників, споживачів,
інвесторів тощо в межах її реалізації. Директор в аспекті рефлексивних процесів повинен
використовувати певні інструменти рефлексивного управління, такі як: когнітивні (пізнавальні),
афективні (емоційні), конативні (дієво-динамічні), бути гнучким в умовах обмеженості інформації,
та адекватно, рішуче реагувати в умовах ризику. Він повинен вміти передати персоналу рішення
щодо цілей, принципів та методів управління таким чином, щоб забезпечити максимально
ефективну та швидку розробку програми антикризових дій.
Ефективність взаємодії структурних підрозділів в системі антикризового управління
діяльністю промислового підприємства безпосередньо залежить від бажання персоналу виконувати
нові функціональні обов’язки. Адже закономірним явищем в поведінці персоналу може стати його
опір нововведенням, що пояснюється психологічними особливостями людей і їх поведінки.
Особливо важлива для налагодження взаємодії відповідальних працівників центру антикризового
рефлексивного управління позиція з даного питання фінансового директора. Успішний керівник
повинен поєднувати в собі чотири управлінські ролі: виробника, адміністратора, підприємця і
інтегратора. Це означає, що він не лише повинен орієнтуватися на виробництво, на кількісні
показники, дотримуватися правил, норм, строго встановленого розкладу, але і генерувати нові ідеї,
згладжувати конфліктні ситуації, займати позицію співпраці з персоналом. Адже, при прогнозуванні
і ухваленні персональних рішень в ситуації з неповною інформацією люди схильні орієнтуватися
на особисті погляди своїх авторитетів. Так, при оцінці керівника на перший план виступають такі
якості, як наявність лідерських рис. Активність особи в ситуації невизначеності визначається
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Рис. 1. Взаємодії промислового підприємства з ключовими стейкхолдерами
в системі антикризового управління
не стільки лідерськими рисами і упевненістю, скільки внутрішнім локусом контролю
(інтернальністю). Неврахування в прогнозуванні останнього показника автоматично знижує
можливість надавати узгоджені рішення.
Для налагодження ефективної взаємодії персоналу в системі антикризового управління
діяльністю підприємства службі управління персоналом потрібно проводити наступну роботу:
інформувати персонал всіх служб і підрозділів про майбутні розширення функціональних обов’язків;
надавати співробітникам інформацію відносно переваг змін для підприємства і персоналу, а також
інформувати про можливі майбутні складнощі при виконанні нових функцій; організовувати семінари
і тренінги за участю антикризових менеджерів і маркетологів, з метою підвищення кваліфікаційного
рівня дій персоналу в умовах кризи і розвитку здібностей здійснення рефлексивних впливів
на стейкхолдерів; складати особово-мотиваційний профіль співробітників, пов’язаних з реалізацією
рефлексивних впливів в системі антикризового управління, з метою виявлення здібностей і бажання
персоналу здійснювати новий набір функціональних обов’язків; проводити роботу з керівництвом по
формуванню антикризової стратегії та програми антикризових дій.
2. Налагодження партнерських відносин з інвесторами, підрядниками, НДІ шляхом
створення позитивного образу підприємства. Вирішення такого завдання є необхідним для
залучення кредитів на вигідних умовах, інвестицій; підвищення відповідальності контрагентів,
з якими підприємство співпрацює з аутсорсингу, поліпшення умов їх співпраці. Важливим при
цьому є організація учасниками центру антикризового рефлексивного управління превентивних
заходів на випадок виникнення кризових ситуацій. Тобто вони мають наперед домовитися
з постачальниками, підрядниками та іншими стейкхолдерами про спільні дії у випадку
виникнення кризової ситуації, а також розробити план екстрених дій, в якому будуть задіяні
не лише співробітники підприємства, але й зовнішні партнери. Адже, зазвичай, розмір витрат
179

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

на тестування екстрених антикризових заходів є меншим за збиток, понесений підприємством
в кризовій ситуації через непідготовленість до неї.
3. Створення образу надійного перспективного виробника доступної за ціною і якісної
продукції. Рішення такої задачі необхідне для залучення держзамовлень, державної підтримки
(особливо при роботі з іноземними інвесторами), отримання доступу до дешевших ресурсів тощо.
4. Перешкода різного роду промисловому шпигунству, бенчмаркінгу з боку конкурентів,
маскування власних цілей, ресурсів, що дають конкурентні переваги, дезінформація про напрям
свого розвитку. Рішення даної задачі необхідне для збереження наявних конкурентних переваг,
гальмування розвитку конкурентів, посилення позицій за рахунок знання стратегії конкурентів. Для
вирішення такого завдання доцільно враховувати рефлексію другого та вищих порядків (третього,
четвертого).
5. Вивчення можливостей тактичної і стратегічної співпраці для зворотної вертикальної
інтеграції з постачальниками. Вирішення завдання необхідне для здобуття синергетичного ефекту
від спільних дій.
6. Вивчення можливостей тактичної і стратегічної співпраці для прямої вертикальної
інтеграції зі споживачами (підприємствами, дилерами, магазинами).
7. Вивчення можливостей тактичної і стратегічної співпраці для горизонтальної інтеграції
з конкурентами (для витіснення інших конкурентів, виробничої і науково-технічної кооперації
тощо).
8. Демонстрація переваг продукції підприємства і недоліків продукції конкурентів, їх слабких
місць, прихована дискредитація конкурентів, створення негативного образу конкурентів в очах
споживачів (в рамках чинного законодавства). Рішення даної задачі необхідне для зниження попиту
на продукцію конкурентів і, як наслідок, збільшення попиту на продукцію підприємства.
9. Інформаційне маніпулювання постачальниками з метою зміни умов постачань на вигідніші,
зниження ціни або надання знижок.
10. Дослідження потреб покупців, їх суб’єктивних переваг, напряму розвитку ринку,
створення позитивного образу продукції підприємства перед споживачами, створення нових потреб,
пов’язаних з незвичайними або псевдоунікальними особливостями продукції, переоцінка цінностей
для споживача, вплив на уявлення споживачів про ціну і якість продукції. Рішення задачі необхідне
для збільшення обсягів продажу, продажу нерентабельних видів продукції, визначення
психологічно оптимальних цін, і подальшого розвитку в цілому. Залежно від типу ринку може
використовуватися рефлексія другого, третього, четвертого і вищих порядків.
Таким чином, антикризове управління на підприємстві має являти собою не довільний набір
екстрених заходів, а постійно діючу систему, суб’єктами якої є менеджмент підприємства усіх
рівнів та елементи зовнішнього середовища. Така система має відрізнятися комплексним і
стратегічним характером та бути здатною повністю усувати тимчасові труднощі, зафіксовані
в роботі підприємства.
Е. Коротков до функцій антикризового управління діяльністю підприємств відносить:
передкризове управління, управління в умовах кризи, управління процесами виходу з кризи,
стабілізацію нестійких ситуацій, мінімізацію втрат і упущених можливостей, регулювання часу
прийняття і виконання рішень, визначаючи функції видами діяльності, що відображають предмет
управління і визначають його результат1, О. Погребняк – недопущення кризових ситуацій,
діагностику кризових явищ, моніторинг факторів середовища, розробку антикризової концепції,
реагування на кризові явища, стабілізацію, процедури санації або ліквідації2. На думку О. Назарової
функції антикризового управління повинні мати стратегічне спрямування та відповідати сучасним
тенденціям економічного розвитку. Основними функціями антикризового управління О. Назарова
визначає планування (що включає виявлення засобів взаємодії із зовнішнім середовищем;
визначення та розвиток системи компетентностей, що забезпечують підприємству антикризову
стійкість і стратегічну орієнтацію; розробку стратегії і тактики управління); організацію (адаптацію
і перебудову організаційної структури відповідно до змін стратегії; добір персоналу, що володіє
необхідними компетенціями); мотивацію (формування системи мотиваційного моніторингу;
1

Коротков, Э.М. (2019). Антикризисное управение. Москва: Издательство Юрайт, 137.
Погребняк, А.Ю. (2015). Сутність складових елементів механізму антикризового управління
на промисловому підприємстві. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 12, 306.
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гармонізацію відносин усіх категорій персоналу та органів управління); та контроль (формування
системи стратегічного контролінгу)1. К. Сапріель розвиває думку, що основні функції управління
(планування, організація, мотивація і контроль) в умовах антикризового управління зазнають
істотних змін2. Підтримуючи позицію науковця, відзначимо, що при реалізації функції планування
різко зростає роль оперативного планування і ухвалення рішень з урахуванням поточної ситуації;
при реалізації функції організації – необхідність створення на підприємстві антикризового центру;
функції контролю – управління засноване на аналізі відхилень. Великого значення при цьому
набуває ще одна функція – діагностика кризового стану, яка дозволяє постійно спостерігати
за станом підприємства (функціонуванням всіх його підсистем), своєчасно виявляти симптоми
кризи, встановлювати її рівень та причини. На нашу думку, з метою забезпечення ефективності
антикризового управління, перераховані функціональні підсистеми повинні враховувати рефлексію
прийняття рішень суб’єктами-учасниками кризових процесів. Адже врахування, окрім традиційних,
ірраціональних чинників зміни поведінки суб’єктів в негативну для діяльності підприємства
сторону, дозволить вчасно рефлексивно вплинути на них, з метою попередження чи усунення
наслідків кризи.
Виходячи з цього, основними завданнями антикризового управління діяльністю промислового
підприємства є наступні:
– здійснення постійного моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
– розробка заходів щодо зменшення невизначеності зовнішнього середовища
з застосуванням по відношенню до ключових стейкхолдерів підприємства рефлексивних впливів;
– підвищення внутрішньої гнучкості управління підприємством в кризових ситуаціях та його
належне інформаційне й організаційне забезпечення;
– розробка антикризової стратегії та програми антикризових дій відповідно
до прогнозованих варіантів виникнення криз на підприємстві;
– забезпечення оперативного впровадження розроблених у програмі сценаріїв антикризових
заходів у разі виникнення кризової ситуації;
– здійснення управління процесом виходу підприємства з кризи та ліквідації нанесених
збитків;
– перегляд і тестування антикризової стратегії та/або програми антикризових дій відповідно
до змін внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства.
В умовах нестабільності функціонування промислових підприємств досягнення ефективності
антикризового управління можливе за умови дотримання специфічних принципів його здійснення,
до яких О. Шапуров відносить принципи системності, оптимальності визначення стадії розвитку
кризових явищ та вибору відповідних механізмів стабілізації, діагностики та моніторингу системи
антикризового управління, послідовності реагування3. Згідно авторського підходу концепція
антикризового управління діяльністю промислових підприємств має бути заснована на таких
принципах: плановості; постійного контролю; швидкого реагування; цілеспрямованості;
достовірності і повноти охоплення; прогнозованості; чіткості і послідовності; компетентності;
орієнтованості (направленості); багатоваріантності; максимізації результативності антикризових
заходів; оптимізації співвідношення дієвості антикризових заходів та ризику їх реалізації.
Враховуючи рефлексивний підхід, можна виділити наступні етапи реалізації антикризового
управління діяльністю промислового підприємства :
1. Діагностика стану підприємства (ідентифікація кризових явищ) – здійснюється постійно
незалежно від типу антикризового управління (превентивного, поточного чи запізнілого).
2. Визначення місії та цілей антикризового управління.
3. Формування антикризової стратегії та вибір стратегічних альтернатив.
4. Складання програми антикризових дій та дій з організації рефлексивних впливів
на ключових стейкхолдерів.
1

Назарова, Л.В. (2018). Необхідність антикризового управління на підприємстві. Глобальні та національні
проблеми економіки, 23, 284.
2
Sapriel, C. (2003). Effective Crisis Management: Tools and Best Practice for the New Millennium. Journal
of Communication Management, 7 (4), 349.
3
Шапуров, О.О. (2013). Формування концепції антикризового управління на основі взаємодії системи
латентних процесів та системи діагностики явних загроз. Інвестиції: практика та досвід, 23, 39.
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5. Розробка заходів та вибір інструментів практичної реалізації антикризової програми.
6. Контроль та коригування в ході впровадження антикризової стратегії на промисловому
підприємстві.
7. Оцінка ефективності реалізації антикризової стратегії.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, на підставі
вищевикладеного, ключовими концептуальними засадами антикризового управління діяльністю
промислових підприємств визначимо наступні: антикризове управління слід розглядати як
специфічну управлінську систему, що повинна імплементуватися на стратегічних засадах, й
максимально ефективно вирішувати тактичні завдання; антикризове управління має бути
спрямованим на постійне попередження кризових явищ, у випадку їх виникнення – на усунення,
ліквідацію наслідків; антикризове управління повинне мати комплексний характер, тобто
враховувати об’єктивні та суб’єктивні фактори як внутрішнього, так і зовнішнього середовища
підприємства, з метою організації в процесі управління рефлексивних впливів; засади
антикризового управління повинні бути зафіксованими у програмі антикризових дій, дій по
організації рефлексивних впливів та оперативних планах.
Формування концепції антикризового управління діяльністю промислових підприємств, що
містить в своїй основі аналіз прийняття рішень стейкхолдерами і процедури рефлексивних впливів
на них, дозволить організувати процес управління таким чином, щоб швидко та ефективно подолати
передумови та наслідки появи кризових явищ. Адже врахування, окрім раціональних, психологічних
факторів поведінки суб’єктів є важливим чинником прийняття якісних управлінських рішень.
Наявність невизначеності, що спричиняє кризові прояви, свідчить про те, що без елементів рефлексії
пошук варіантів покращення функціонування підприємства значно ускладнюється.
Подальшу концептуалізацію антикризового управління, на нашу думку, доцільно здійснювати
на основі моделювання процесів управління діяльністю промислових підприємств з урахуванням
рефлексії прийняття рішень суб’єктами-учасниками кризових процесів.
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TQM ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ
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TQM AS THE MODERN METHOD
OF MANAGING THE QUALITY OF PRODUCTION
ON DAIRY PROCESSING ENTERPRISES
The theoretical content of the problem of product quality management, which is the most
important factor in raising the standard of living, economic, social and environmental security, is
considered in the article. The role of quality management in the enterprise management system
is determined. The essence and principles of the modern concept of quality management,
namely, the system of overall quality management – Total Quality Management (TQM) has been
studied. The peculiarities of the quality management process in the production of dairy products
are illustrated on the example of the branch "Sumy Dairy Plant", State Enterprise "Aromat".
Attention to product certification is given in the article. The main principles of TQM at this
enterprise investigated. Measures are proposed to improve the quality management system in
order to increase the effectiveness of management itself.
Key words: TQM, quality management, quality, dairy processing enterprise.
Постановка проблеми. У сучасному світі кожна людина так чи інакше стикається з, різного
роду, продуктами які мають свою якість.
Сьогодні в економіці показник якості посідає одне з перших місць в управлінні виробництвом
і у наступному русі продукції. У провідних країнах світу підприємства, а саме їх підрозділи, що
впливають на якість продукції, приділяють велику увагу управлінню якістю.
Управління якістю є ключовою функцією управління будь-якого підприємства, основним
засобом досягнення і підтримки його конкурентоспроможності.
Ефективне та прибуткове функціонування підприємства на ринку напряму залежить від
результатів управління якістю. Забезпечення якості є проблемою комплексною. Виходячи з цього
зрозуміло, що вирішувати її лише шляхом контролю якості готової продукції не є правильним і
зробити це практично не можливо. Саме для цього потрібно детально та ретельно спланувати весь
процес постановки управління.
Найбільш потужним науковим і методологічним напрямом є загальне управління якістю –
Total Quality Management (TQM). Цей підхід передбачає участь усього персоналу підприємства
у створенні високоякісної продукції або послуги на всіх етапах її життєвого циклу від стадії
маркетингу, проектування, виробництва, експлуатації, обслуговування до утилізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління якістю знаходить своє
відображення в багатьох працях науковців. Серед них відомі наукові роботи японських та
американських вчених, зокрема, такі: Е. Лемінг, Е. Демінг, Ф. Кросбі,Дж. Джуран, П. Шухарт,
К. Ісіакава, А. Фейгенбаум, Г. Тагучі.
Також існує велика кількість вітчизняних та зарубіжних науковців, які розглядали дану
тематику, а саме: Ф.У. Тейлор, О.І. Момот, Ю. П. Адлер, М.І. Іванова, Л.Н. Терпан та інші.
Але, не зважаючи на значний внесок у теорію управління якістю, практичні аспекти
формування дієвої системи якості молокопереробних підприємств ще й досі залишаються
недостатньо дослідженими.
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Мета статті. Метою дослідження є вивчення теоретико-методичних та практичних аспектів
сутності та принципів TQM як сучасного методу управління якістю продукції на молокопереробних
підприємствах.
Виклад основного матеріалу. В останні роки у молокопереробній сфері відбуваються
радикальні зміни, що супроводжуються загостренням конкуренції на зовнішніх і внутрішніх ринках.
Цей нерівномірний процес, що важко прогнозується й погано вимірюється, називають по-різному:
«глобальний ринок», «новий етап науково-технічної революції», «постіндустріальний розвиток
суспільства» і т. п. У зв’язку з цим надзвичайно гостро постають проблеми гарантування якості та
безпечності продукції. Ці поняття стають сьогодні чи не найголовнішими критеріями
конкурентоспроможності, і саме їм віддають перевагу споживачі при виборі товарів
Проблема управління якістю товарів (послуг) у більшості країн є загальнонаціональною, а
стимулюють високу якість товарів і послуг різноманітні премії. Так, у Японії існує спеціальна
національна нагорода за високу якість товарів (послуг) – премія Лемінга, у США – національна
премія якості імені Малкольма Болдріджа, в країнах Європейського союзу – Європейська премія
якості. У межах Європейського союзу розроблена базова система стандартів якості, яку
називають ISO 9000. ISO – це абревіатура від назви International Standardrs Organization –
Міжнародна організація зі стандартизації. ISO 9000 є пакетом загальноприйнятих специфікацій
на конкретні характеристики товарів чи послуг. Нині до 100 країн світу визнали ISO 9000
міжнародним стандартом оцінки якості. Споживачі в цих країнах, купуючи товар, вимагають
сертифікат ISO.
Для України питання впровадження й постійного удосконалювання системного управління
якістю стають особливо актуальними у зв’язку із прийнятим євроінтеграційним курсом. Кордони
країн-членів ЄС відкриті в обидва боки, і тому, конкурентоспроможність українських підприємств
буде залежати не тільки від знань міжнародних вимог до безпечності та якості, але і від умінь
ефективного застосування методів управління якості на практиці. Прагнення України інтегруватись
в європейські та світові економічні структури вимагає засвоєння і дотримання правил, що диктує
ринкова економіка, в якій виживає та підприємство, яка має найсучасніші технології, найвищу
якість продукції, може гарантувати її безпечність і тримати орієнтир на потреби найвимогливішого
споживача. На загальнодержавному рівні за дотримання стандартів якості вироблюваної та
імпортованої продукції (послуг) відповідає Державний комітет України з питань стандартизації,
метрології та сертифікації (Держкомстандарт).
У складі Держкомстандарту функціонує Національний інформаційний центр із стандартизації
та сертифікації Міжнародної інформаційної мережі ISONET, який є складовою частиною
Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів і оперує сукупністю
нормативних документів із стандартизації та сертифікації, автоматизованих баз і банків даних
чинних нормативних документів і проектів цих документів.
Українська молочна галузь має достатньо високий потенціал для розвитку виробництва.
Незважаючи на перманентну кризу в економіці нашої країни, протягом останніх років, продукція
молочних підприємств користується стабільним попитом, що підтверджує її важливе місце
в харчуванні людини.
По суті, – це продукти щоденного споживання, тому питання забезпечення якості та
безпечності вітчизняних молочних продуктів є пріоритетними з огляду на перспективність їх виходу
на європейський та міжнародний ринок. Досягти високих стандартів якості під час виробництва та
реалізації молочних продуктів, зробити їх конкурентоздатними на світовому ринку можливо лише
за умов розробки і впровадження комплексної (глобальної) системи управління якістю.
Управління якістю є ключовою функцією управління будь-якого підприємства, основним
засобом досягнення і підтримки його конкурентоспроможності на ринку. Найбільш потужним
науковим і методологічним напрямом є тотальне(загальне) управління якістю – Total Quality
Management (TQM). Цей підхід передбачає участь усього персоналу підприємства у створенні
високоякісної продукції або послуги на всіх етапах її життєвого циклу від стадії збору інформації,
маркетингу, проектування, виробництва, експлуатації, обслуговування і до утилізації1.
1

Бойченко, М.В., Іванова, М.І., Кудрявцева, Н.В. (2014). Сучасні підходи до управління якістю на підприємстві.
Економічний простір, 89, 150-158.
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Тотальне управління якістю (TQM) – це концепція, що передбачає всебічне та добре
скоординоване використання систем і методів управління якістю у всіх сферах діяльності від
досліджень і розробок до після продажного обслуговування при участі керівництва та службовців
усіх рівнів і при раціональному використанні технічних можливостей підприємства.
В основі концепції TQM лежить розробка, підтримка, постійне удосконалення якості для
задоволення потреб споживача, та максимізація ефекту для підприємства.
Відповідно до підходів TQM, головною метою є не тільки якість виготовленої продукції чи
наданих послуг, а як якість роботи підприємства загалом. Відтак, TQM охоплює управління всіма
аспектами діяльності підприємства.
Система загального (тотального) управління якістю ґрунтується на таких засадах:
1. Якість оцінює споживач.
2. Якість повинна виявлятися не тільки в товарах компанії, але й у всіх сферах її діяльності.
3. Якість потребує участі кожного працівника компанії.
4. Для досягнення високої якості необхідно, щоб усі партнери працювали на одному рівні.
5. Програма боротьби за якість не здатна поліпшити первісно неякісний товар.
6. Підвищувати якість можна завжди.
7. Іноді для підвищення якості потрібно згадати про кількість.
8. Якість не може коштувати забагато.
9. Якість — необхідна, але не завжди достатня умова.
Завданнями TQM є постійне поліпшення якості шляхом регулярного аналізу результатів та
коригування діяльності, прагнення до повної відсутності дефектів та зниження невиробничих
витрат, забезпечення конкурентоспроможності та завоювання довіри всіх зацікавлених груп
кінцевих споживачів за рахунок використання передових технологій, гнучкості, своєчасних
поставок, енергії колективу.
В науковій літературі існують такі твердження щодо сутності TQM:
 цілеспрямована стратегія, добре скоординоване застосування систем і методів управління
якістю в усіх сферах діяльності від досліджень і розробок до після продажного обслуговування та
утилізації відходів;
 найбільш досконала комплексна модель правління, яка охоплює все підприємство і
в основі якої лежить прогресивний цілеспрямований підхід щодо якості;
 інтегральна концепція загального менеджменту, яка об’єднує окремі функції, напрями
розвитку та методи управління підприємством з позиції забезпечення якості.
TQM формує сукупність поглядів на менеджмент підприємства, знаходиться у постійному
розвитку і орієнтується на пошук підходів до забезпечення якості діяльності підприємства в цілому.
Це найбільш досконала система управління якістю, яка зорієнтована на зменшення браку,
запобігання випуску неякісної продукції.
Система тотального управління передбачає:
 розробку внутрішньої політики в області якості, планування виробничого процесу, оцінку
готової продукції, використання інформації про якість, контроль випробувальної апаратури;
 залучення працівників всіх підрозділів при формуванні політики якості підприємства,
підвищення їх кваліфікації, створення комфортних і безпечних умов праці, реалізації творчого
потенціалу з метою підняття рівня зацікавленості та задоволеності працівників, створення системи
матеріального стимулювання шляхом підвищення заробітної плати, розвиток соціальної сфери;
 підвищення продуктивності, зниження собівартості за рахунок оптимізації виробничих
витрат та зменшення непродуктивних витрат, оптимальне використання ресурсів та технічних
засобів;
 визнання та задоволення явних і можливих вимог споживачів, вчасне постачання;
 розвиток співробітництва та партнерства, участь у національних та міжнародних конкурсах
та тендерах з метою покращення іміджу підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринку;
 постійне удосконалення виробництва у всіх сферах його діяльності на основі результатів
проведеної самооцінки продукції.
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Рис. 1. Загальна схема організації системи управління якістю1
Важливу роль в управлінні якістю підприємства відіграють принципи TQM. Цикл управління
якістю в підприємстві, що працює за принципами TQM, являє собою цикл безперервного
поліпшення всіх показників діяльності та включає три ключові аспекти на рис.2.
Основні принципи концепції TQM викладені у стандарті ISO 9004-2000, яке є методичним
посібником по розробці та застосуванні систем якості. Однак, є певні відмінності TQM від
Положення стандартів ISO серії 9000, в тому, що тотальне управління передбачає орієнтацію
на філософію, концепції, інструменти і методологію, залучення усіх працівників, безперервне
удосконалення якості. Стандарти ISO базуються на технічних системах і процедурах, без залучення
працівників, при цьому безперервне удосконалення необов’язкове2.

Рис. 2. Цикл управління якістю в підприємстві
1

Полікарпов, І.С., Доманцевич, Н.І., Яцишин, Б.П. (2000). Сертифікація товарів і послуг. Київ: НМЦ
Укоопосвіта, 350.
2
Розова, Н.К. (2005). Менеджмент якості. Київ: Вектор, 192.
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Модель управління на основі ідеології TQM спрямована на досягнення двох головних цілей
підприємства наведено на рис 3.

Рис. 3. Головні цілі підприємства1
Дотримання вимог стандартів забезпечує виробництво конкурентоспроможної продукції, що
відповідає кращим зарубіжним зразкам, вдосконалення номенклатури виробів, підвищення рівня
уніфікації, охорону навколишнього середовища і здоров’я людини. Оцінку рівня управління якістю
продукції на основі концепції TQM дослідили у Філії «Сумський молочний завод» ДП «Аромат».
Total Quality Management (TQM) – загальноорганізаційний метод безперервного підвищення
якості всіх організаційних процесів.
Беззаперечно всі принципи TQM є важливими і повинні повність впроваджені
на підприємстві. Аналізуючи діяльність Філії «Сумський молочний завод» ДП «Аромат» ми
виділили три елемента даного методу
Total (споживачі). В даний час молокозавод випускає великий асортимент продукції під
торгівельною маркою «Добряна». Продукція філії «Сумський молочний завод» ДП «Аромат» є
популярною серед споживачів (рис. 4).

Рис. 4. Дані продажу товарів за 2015-2017 рр.

1

Бойченко, М.В., Іванова, М.І., Кудрявцева, Н.В. (2014). Сучасні підходи до управління якістю
на підприємстві. Економічний простір, 89, 150-158.
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Частина продукції Філії «Сумський молочний завод» ДП «Аромат» експортується до інших
країн: Білорусі, Росії, Казахстану, Молдови. Також Сумський молочний завод отримав дозвіл
на експорт молочної продукції до Європейського Союзу. Згідно матеріалів на сайті Європейської
комісії, відповідне рішення вступило в силу з 12 вересня 2017 року.
Таблиця 1
Структура товарної продукції за 2017 рік
№
п/п

Найменування
продукції

Ціна,
тис. грн

Кількість, т

Вартість,
млн. грн.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Молоко пастеризоване
Молоко пряжене
Кефір в плівці
Ряжанка в плівці
Сметана в плівці
Йогурт з наповнювачем в плівці
Закваска молочна в ПЕТ – пляшці
Сметана термостатна
Сир кисломолочний
Маса сиркова з наповнювачем
Сирки солодкі з наповнювачем
Сирки глазуровані
Сироватка
Масло солодковершкове селянське
Сир "Пармезан" 50%
Сир "Король Артур" зі смаком
пряженого молока
Сир "Російський великий"
Сир "Сметанковий"
Сир "Голландський"
ВСЬОГО

12,1
18,1
10,0
9,2
28,0
12,0
27,1
23,1
54,0
21,6
109,1
141,2
22,5
155,3
409,0

13 373
4 934
12 455
4 455
10 722
5 677
2 676
4 541
12 018
2 264
2 908
2 112
1 842
6 159
1 845

160,5
88,8
124,6
40,1
30,2
68,1
72,3
104,4
649,0
48,9
317,3
298,2
41,4
956,5
754,6

215,2

1 993

428,9

202,6
202,6
204,5

1 254
1 002
1 420
93 650

254,1
202,7
290,4
4 930, 9

16
17
18
19

За останні 3 роки продаж товарів зріс (рис. 4): у 2015 р. склав 87 990 т, у 2016 р. – 89 235 т,
у 2017 р. – 93 650 т. Вартість всієї продукції у 2017 році становить 4 930,9 млн. грн (табл. 1).
Це свідчить про ефективне використання ресурів та правильне місце на ринку.
Quality. Якість продукції. Забезпечення високої якості і безпеки продукції є і завжди буде
найважливішим пріоритетом для філії «Сумський молочний завод» ДП «Аромат». В 2008 році дане
підприємство пройшло сертифікацію відповідно до стандартів ДСТУ ISO 4161:2003.
Філія «Сумський молочний завод» ДП «Аромат» є зацікавленим в отриманні якомога
якіснішої сировини. Якісна сировина дозволяє виготовити якісний продукт, оптимізувати логістику
та, в кінцевому підсумку, знизити собівартість товару. Саме тому дане підприємство має жорсткі
вимоги щодо якості молочної сировини.
Закупівельна ціна на молоко формується на підставі аналізу кон’юктури ринку по кожному
регіону, області та аналізу ціноутворення по крайні.
Молоко від населення приймається по стандарту ГОСТ (базисний показник жирності 3,4%).
У цьому разу, формула ціни за натуральний кілограм молока є наступною:
Ціна молока (натуральний кг) = (% жиру факт/3,4) * ціна за базовий кг у регіоні
Молоко від господарств приймається на філію «Сумський молочний завод» ДП «Аромат»
згідно державного стандарту ДСТУ 3662-97 (базисний показник жиру – 3,4%, білку – 3,0 %). Таким
чином, ціна на натуральний літр молока розраховується за наступною формулою:
Ціна молока (натуральний кг) = ((% жиру факт/3,0) * 0,6 + (% жиру факт/3,4) * 0,4) *
* ціна за базовий кг
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За фізико-хімічними, санітарно-гігієнічними та мікробіологічними показниками якості,
молоко розподіляється на чотири гатунки: екстра, вищий , перший та другий. Чим вищий гатунок
молока – тим вища його закупівельна ціна на філії «Сумський молочний завод» ДП «Аромат».
Розглянемо технічні параметри молока пастеризованого 2,5 % жирності у порівнянні
до базового зразка і за показником вагомості побачимо на скільки якісним воно є.
Таблиця 2
Технічні параметри молока пастеризованого 2,5% жирності ТМ «Добряна»
за 2017 рік
Показники (властивості
товару)
Поживна цінність в 100 г
продукту
Калорійність в 100 г продукції
Термін зберігання та його
умови
Жирність

Значення показників
товар
Жири – 2,5 г
Білки – 2,82 г
Вуглеводи – 4,73 г
52 Ккал
6 діб про tо C від 0
до 6оС
2,5 %

базовий зразок
Жири – 2,5 г
Білки – 2,82 г
Вуглеводи – 4,73 г
55 Ккал
6 діб про tо C від 0
до 6оС
2,5 %

Показник
вагомості
1
1
1
0,9
1
1

Аналізуючи дані таблиці, можемо зробити висновок, що молоко пастеризоване 2,5% жирності
ТМ «Добряна» є якісним, так як по всім властивостям товару рівний. Це свідчить про те, що молоко
пастеризоване 2,5% жирності відповідає базовому зразку. Отже, філія «Сумський молочний завод»
ДП «Аромат» має високоякісну продукцію, яка може вільно конкурувати на ринку.
Розробляючи політику ціноутворення підприємство враховує також загальний розмір
прибутку. Порівняємо рівень цін (за 1 кг) за 2017 рік на молочну продукцію філії «Сумський
молочний завод» ДП «Аромат» з підприємством-конкурентом – ПАО «Яготинський маслозавод».
Таблиця 3
Динаміка цін (за 1 кг) на аналогічні товари підприємств-конкурентів за 2017 рік
Назва виробу
Молоко пастеризоване 2,5 %
жирності
Масло солодковершкове 73 %
жирності
Сметана 15 % жирності
Йогурт питний з полуничним
наповнювачем 1,5 % жирності
Кефір 2,5 % жирності
Йогурт питний з полуничним
наповнювачем 1,5 % жирності

Філія «Сумський
молочний завод»
ДП «Аромат»
(ТМ «Добряна»)

ПАО «Яготинський
маслозавод»
(ТМ «Яготинське»)

Ціна
виробника
у % до ціни
конкурента

18,6

18,5

100,5

132,0

139,0

95,0

32,6

31,4

103,8

42,6

41,0

103,9

24,5

23,8

102,9

42,6

41,0

103,9

Аналізуючи дані таблиці ми бачимо, що продукція ДП «Аромат» в більшості випадках має
продукцію дорожчу, ніж у підприємства конкурента. Та не зважаючи на це, продукція користується
попитом і має високу конкурентоспроможність.
Management. Наполегливість та цілеспрямованість. Філія «Сумський молочний завод»
спеціалізується на переробці молока, виробництві масла, сиру і молочної продукції під ТМ
«Добряна». У 2008 р. на заводі введена в експлуатацію 2-я лінія виробництва глазурованих сирків,
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а також лінія розливу молока, кефіру та йогуртів в ПЕТ-пляшках. У 2011 р. на підприємстві була
розроблена, впроваджена та сертифікована система управління безпечністю харчових продуктів
(англ. Hazard Analysis and Сritical Control Point, НАССР) відповідно до вимог стандарту ДСТУ
4161:2003. У 2012 р. на підприємстві було започатковано виробництво термостатної продукції.
Виробничі потужності підприємства дозволяють переробляти до 200 т молочної сировини
на добу і виробляти з нього близько 100 т продукції з незбираного молока за зміну.
Філія «Сумський молочний завод» є неодноразовим переможцем конкурсу «100 кращих
товарів України». Так, в 2009 р. сирок глазурований ТМ «Добряна» виробництва Філії «Сумський
молочний завод» був нагороджений Дипломом «100 кращих товарів України 2009 року» в номінації
«Продовольчі товари», в 2010 р. таким же Дипломом був нагороджений сир м’який «Моцарелла».
У 2011 р. Дипломом була нагороджена закваска з чорницею, а в 2012 р. – кисломолочний продукт
«Біфілайф». У 2012 р. Сумський молочний завод взяв участь в акції «З турботою про українське!»,
метою якої стала пропаганда вітчизняної продукції.
Висновок. Розробка і впровадження системи управління якістю на молокопереробному
підприємстві, яка базується на принципах планування, реалізації, вимірювання, аналізу та
удосконалення процесів, дозволяє ефективно вирішувати завдання щодо підвищення
конкурентоспроможності як продукції, так і самого підприємства. Крім того, забезпечення якості
молочної продукції шляхом впровадження даної системи підвищує довіру споживачів до неї,
допомагає завоювати нові та розширити існуючі ринки збуту, вдало конкурувати на ринку,
підтримувати репутацію виробника якісних та безпечних продуктів, знизити фінансові витрати,
пов’язані з випуском неякісної та небезпечної продукції.
Сучасні умови господарювання підприємств молокопереробної галузі характеризуються
низкою негативних факторів. Серед них одним з найбільш вагомих є нагальна потреба
впровадження у практику українських підприємств нових підходів до управління якістю.
Сукупність вимог, що наразі висуваються до продукції молокопереробних підприємств
європейськими стандартами, може бути задоволена лише за умов розробки власних систем
управління якістю, що враховують комплексний характер проблем забезпечення якості та сучасні
надбання управління якістю продукції. Актуальними напрямами розвитку систем управління якістю
на підприємствах молокопереробної галузі України визначено наступні: використання економічних
методів у системі управління якістю; забезпечення якості вхідної сировини; постійна модернізація
технологічного процесу та оновлення парку обладнання; забезпечення інфраструктури
запровадження заходів з удосконалення управління якістю продукції.
Наголосимо, що проблема забезпечення якості продукції національного виробника, особливо
продуктів харчування, відіграє першочергову роль у визначенні рівня життя в країні та її
конкурентоспроможності на міжнародному ринку і фактично є чинником національної безпеки.
Щодо розробки елементів системи управляння якістю для впровадження у практичну
діяльність підприємства по виробництву молочної продукції вищевикладених принципів на яких
базується система управління якістю.
Проаналізована ситуація на досліджуваному підприємстві, а сама Філії «Сумський молочний
завод» ДП «Аромат», говорить про зацікавленість перш за все удосконаленням нижче
перерахованих механізмів управління якістю.
Першим етапом у побудові системи управління якістю має бути розробка політики
підприємства у сфері якості і визначення процесів, які забезпечать її ефективне функціонування.
На основі проведеного аналізу та вивчення досвіду організаційно-виробничої діяльності
підприємств молокопереробного комплексу було визначено основні процеси, які мають найбільший
вплив на якість кінцевого продукту та забезпечують результативність функціонування системи
якості, отже, це:
• процес управління виробництвом;
• процес управління персоналом підприємства;
• процес моніторингу та вимірювання;
• процес управління інфраструктурою молокопереробного підприємства;
• процес управління закупкою сировини та допоміжних матеріалів;
• процес управління невідповідностями (продукцією та процесами, що не відповідають
встановленим вимогам);
• коригувальні та запобіжні заходи;
190

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 1 2019

• процес аналізу функціонування системи якості з боку керівництва.
Головним фактором виробництва високоякісної молочної продукції є висока якість основної,
додаткової сировини і матеріалів. З цією метою на підприємстві має бути запроваджено постійний
контроль за показниками якості і безпечності сировинних компонентів та допоміжних матеріалів,
що використовуються у виробництві. Для підвищення зацікавленості виробників сировини та
матеріалів і забезпечення стабільної якості їх продукції, доцільно запровадити спеціальну систему
оплати, яка враховує якісні показники всіх сировинних компонентів і матеріалів.
Наступними не менш важливими процесами системи якості є управління персоналом.
Підвищення кваліфікації персоналу має здійснюватися шляхом періодичного навчання працівників
різних рівнів (внутрішнє і зовнішнє навчання), формуванням на підприємстві єдиного зацікавленого
в кінцевому результаті колективу, інформованістю співробітників про поточні успіхи, перспективні
плани, можливі заохочення за дотримання принципів політики якості і покарання за їх порушення.
Процес управління виробництвом включає не лише послідовне виконання технологічних
операцій, а й контроль якості на всіх етапах виробничого процесу. Такий підхід дає змогу
попереджувати ризики, замість усунення проблем з якістю, що вже виникли.
Окремому контролю на підприємстві підлягає тара і пакувальні матеріали. При цьому
алюмінієва фольга перевіряється на щільність та міцність, а полімерна тара проходить обов’язкове
випробування на термостійкість. Крім того, все споживче упакування проходить мікробіологічний
контроль.
Транспортна тара – картонні коробки підлягають зовнішньому огляду та досліджуються
на здатність витримувати максимальне навантаження, з метою недопущення механічного
пошкодження готової продукції під час транспортування.
Впровадження системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ІSО 9001:2015 дозволяє
найбільшою мірою гарантувати випуск високо-якісної та безпечної молочної продукції. Разом з тим,
існує низка проблемних питань на яких слід зосередити особливу увагу виробничим підприємствам
для подальшого розвитку і удосконалення існуючих систем управління якістю.
Головними з них є:
• постійний контроль та підвищення вимог до якості сировинних матеріалів;
• формування розуміння персоналу всіх рівнів у необхідності впровадження сучасних методів
управління якістю, зміна психології людей та їхнього ставлення до проблеми постійного
забезпечення стабільної якості готової продукції;
• постійне забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації персоналу;
• використання у виробництві нових, сучасних технологій, матеріалів та устаткування.
Впровадження систем управління якістю спонукає підприємство до вивчення, задоволення та
передбачення потреб споживача, дисциплінує працювати «строго за регламентами», чітко
розподіляє відповідальність та повноваження, має попереджувальний ефект, ліквідує причини
невідповідностей, значно зменшує витрати підприємства, що підвищує ефективність роботи
підприємства в цілому.
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FORMATION OF THE COMPETENCES MARKET
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY:
THE ROLE OF EMPLOYMENT SERVICE
The article considers features of digital economy at the present stage and its influence on the
sphere of work and development of the competences market, the general social and economic
consequences of digitalization are characterized, the special role of digital competences as a
group of the overprofessional competences is noted. The competence‐based formula of
ensuring steady competitiveness of an expert in the conditions of digitalization of economy as a
combination of components of basic and additional preparation is offered, the value of digital
competences as the overprofessional competence of modern and future experts is proved.
The role of the employment service in assistance to ensuring high competence‐based
competitiveness through performance of analytical and research, educational and professional
orientation function is defined, the areas of work of the employment service considering a global
people‐oriented concept of digital economy are formulated.
Key words: market of competences, employment service, digitalization of economy, digital
competences, employment.
Постановка проблеми. Стрімке нарощування темпів цифровізації світової економіки
призводить до невідворотних змін у всіх сферах життя, економічному, соціальному, культурному
розвитку, коли на перший план як найцінніший ресурс виходить людина, сукупність її
інтелектуальних та емоційних здібностей і талантів. Зростання обсягу використання цифрових
технологій на робочих місцях трансформує соціально-трудові відносини та сферу праці, змінює
уявлення про працівника, його навички, компетенції і знання, вимоги до рівня освіти і досвіду,
креативні та творчі можливості тощо. Виникає поняття цифрової зайнятості та безробіття,
обумовленого заміщенням працівників цифровими технологіями, стрімко розвивається цифрова
інфраструктура ринку праці. Швидкоплинні зміни у світі професій вимагають кваліфікованого та
докладного аналізу, якісної оцінки перспективних потреб ринку щодо компетентнісного наповнення
попиту, яке може стати актуальним завданням діяльності служб зайнятості.
Сьогоднішні глобальні тренди у світовому бізнес-середовищі засновуються на понятті
«капіталізації на інтелекті», у більшості розвинених країн вже сформоване бачення і концептуальні
засади та ініціативи цифровізації, в той же самий час, в Україні креативний, інтелектуально-місткий
та цифровий ринок тільки формується. Подальші процеси цифровізації економіки можуть
відбуватись за сценарієм її інертного сприйняття, з відсутністю пріоритетного розвитку людського
капіталу, що призведе до нарощування темпів трудової міграції, відтоку креативного та творчого
класу, а отже зниження ефективності економіки та її конкурентоздатності. З метою уникнення
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подібного результату необхідно вже сьогодні акцентувати увагу не тільки на збереженні і розвитку
людського капіталу, а й на формуванні актуального ринку компетенцій, в тому числі цифрових, що
визначатимуть майбутню конкурентоспроможність пропозиції, не залежно від сфери прикладання
праці. Виникає потреба у централізованій методологічній організації цієї роботи, важливу роль
у чому відіграватиме діяльність служб зайнятості (просвітницька, аналітична, профорієнтаційна),
що враховуватиме глобальні світові тренди у сфері праці та особливості людино-орієнтованих і
цифрових ринків, допомагатиме працівникам швидше адаптуватись до нових умов і підвищувати
рівень своєї конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам виникнення нових типів економіки,
зокрема цифрової, у наукових роботах українських та закордонних вчених останнім часом
приділяється все більше уваги. Визначенню поняття «цифрова» економіка присвячені роботи таких
авторів, як D. Tapscot1, M. Mühleisen2, A. Tugui3, В. Геєць, О. Даніков4, С. Коляденко, Т. Артьомова,
В. Купріяновський5 та ін., в яких розкривається багатоаспектний зміст категорії “цифрова
економіка”, висвітлено передумови її виникнення і подальшого розвитку. Так D. Tapscot (1995)
одним із перших запропонував визначення цифрової економіки як такої, що заснована
на домінуючому застосуванні цифрових технологій6. Інші дослідники7 8 поряд із поняттям цифрової
економіки використовують терміни «інформаційно-мережева» та «інтернет-економіка», що,
не змінює сутності всеохоплюючого впливу цифрових технологій на розвиток країни, економіки і
суспільства в цілому.
Питання розвитку людського потенціалу та підвищення ефективності функціонування служб
зайнятості у забезпеченні цього процесу розкриваються у працях B. J. Eichengreen, T. J. Hatton,
R. Shimer, А. Колота, О. Грішнової9, Е. Лібанової, Л. Ільїч, В. Петюха10, Л. Лисогор, І. Новак11,
Ю. Маршавіна12 та ін., що свідчить про значну розробленість цієї тематики, в той же час, важливі
аспекти трансформації ринку компетенцій під впливом процесів цифровізації економіки потребують
додаткових досліджень. Проблематика формування цифрових компетенцій досліджується в роботах
українських вчених К. Січкаренко13, В. Данікова, А. Василик.
Недостатньо розвинутими у вітчизняних дослідженнях залишаються проблеми формування
ринку компетенцій та можливостей використання у цьому процесі методологічного і практичного
інструментарію діяльності служб зайнятості з огляду на виклики і перспективи розвитку цифрової
економіки.
Метою статті є дослідження процесів формування ринку компетенцій в умовах цифровізації
економіки та визначення ролі служби зайнятості у забезпеченні його ефективності.
1

Tapscott, Donald (1996). The Digital Economy. McGraw-Hill.
Mühleisen, Martin (2018). The Long and Short of The Digital Revolution. Finance & Development, vol. 55, no. 2.
3
Tugui, Alexandru (2015). Meta-Digital Accounting in the Context of Cloud Computing. Encyclopedia
of Information Science and Technology, Third Edition.
4
Даніков, О.В. Січкаренко, К.О. (2018). Концептуальні засади цифровізації економіки Україіни. Економіка та
управління національним господарством, 17, 73-79.
5
Куприяновский, В.П. (2016). Цифровая экономика – умный способ работать. International Journal of Open
Information Technologies, no. 4 (2), 47–55.
6
Tapscott, Donald (1996). The Digital Economy. McGraw-Hill.
7
Коломієць, Г.М., Глушач, Ю.С. (2017). Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський
розвиток. Бізнес Інформ, 7, 137–143.
8
Орлов, В.М., Гапанович, Я.В. (2018). Алгоритми цифрової економіки в процесі дистанційного. Економіка і
суспільство, 17, 90-97.
9
Грішнова, О.А., Костенко, Т.О. (2014). Інформаційні технології в системі новітніх чинників зростання
продуктивності праці: тенденції і парадокси. Актуальні проблеми економіки, 2 (152), 462–469.
10
Петюх, В.М., Щетініна, Л.В., Фокас, Л.М. (2015). Ефективність діяльності державної служби зайнятості:
концептуальні засади та практичні аспекти: колективна монографія, Київ: КНЕУ, 175.
11
Новак, І., Покотиленко, Р. Зайнятість в Індустрії 4.0: визначаємо національні пріоритети. <https://dt.ua/macrolevel/
zaynyatist-v-industriyi-4-0-viznachayemo-nacionalni-prioriteti-300710_.html> (2018, грудень, 10)
12
Маршавін, Ю.М. (2016). Теоретичні та практичні засади оцінювання економічної ефективності активних
програм на ринку праці. Demografy and Social Economy, 3 (28), 186-198.
13
Січкаренко, К.О. Поняття цифрових компетенцій та їх комунікаційна роль у сучасному суспільствію
<http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/54.pdf> (2019, січень, 15).
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Виклад основних результатів дослідження. Бурхливий розвиток технологій змінює сьогодні
усі сфери людського життя, скорочуючи частку традиційної економіки і збільшуючи долю цифрової
за рахунок поступової цифровізації бізнес-процесів, впровадження онлайн-технологій та розвитку
цифрових інфраструктур. На сьогоднішній день в Україні складається ситуація, коли користувачі,
малий та середній бізнес значно випереджають державу і промисловість у рівні застосування
цифрових технологій, активно запроваджуючи електронну комерцію та цифрові методи просування
своїх послуг, збільшуючи запити щодо цифровізації щоденних операцій і сервісів. Це, з одного
боку, призводить до зростання обсягу цифрових робочих місць та запитів роботодавців щодо
наявності у працівників цифрових навичок і компетенцій, а з іншого, збільшує розрив між
можливостями швидкого розвитку економіки за рахунок консолідації зусиль держави,
промисловості, бізнес-структур і приватних інтересів. На думку багатьох експертів1 2 3, Україна
знаходиться на унікальному етапі розвитку, коли може бути здійснений «цифровий стрибок»
у ключових сферах економіки, що дозволить швидко перейти на новий рівень економічного
зростання, минаючи проміжні стадії, та інтегруватись у загальний світовий тренд.
Поняття цифрових компетенцій почали розглядати в українських дослідженнях відносно
недавно, тому наразі, не існує узгодженої думки щодо трактування цього поняття. А. Василик
визначає цифрові компетенції як знання, уміння і навички, необхідні для коректурного, ефективного
та безпечного використання цифрових технологій, а також існування у суспільстві, насиченому
цифровими технологіями4. Цифрові компетенції були включені у оновлену редакцію ключових
компетенцій для навчання впродовж життя, наведену у Рекомендації 2018/0008 (NLE)
Європейського Парламенту та Ради (ЄС)5, та визначені в ній як впевнене, критичне та відповідальне
використання та взаємодію з цифровими технологіями для навчання, роботи та участі у суспільстві
(інформаційна грамотність та грамотність даних, комунікація та співпраця, створення цифрового
контенту тощо). Цифрові компетенції за специфікою та характером застосування розглядаються
в категорії надпрофесійних, або таких, що визначають конкурентоспроможність працівника
сьогодні та в майбутньому, незалежно від професійної сфери прикладання праці та відіграватимуть
важливу роль у продуктивному вирішенні професійних завдань.
Специфічною ознакою цифрової компетентності є нетипово динамічні зміни її змісту та
інтенсивне розширення предметного поля та сфери застосування. Якщо ще кілька років тому
до загальних світових трендів можна було віднести наявність доступу до швидкісного інтернету,
забезпеченість персональними комп’ютерами та смартфонами, роботу із хмарними технологіями і
соціальними мережами, то сьогодні акцент змістився на поширення використання розширеної (AR)
та віртуальної (VR) реальності, аналіз великих обсягів даних (Big Data), використання нанотехнологій, різноманітних датчиків і сенсорів, технології розумного дому. В дуже короткий
проміжок часу (5-7 років) ці тренди також відійдуть на другий план, висуваючи на перші місця
розвиток штучного інтелекту, робототехніки, блокчейну, економіки спільного користування, нових
технологій в енергетичному секторі тощо6.
Результативність швидкого впровадження цифрових технологій у виробничий та бізнессектор дозволить багатьом галузям нарощувати темпи зростання і водночас, призведе до значного
скорочення робочих місць у цих сферах. Оцінка ступеня шкоди, що буде завдана ринку праці,
коливається в діапазоні від менш ніж 10% всіх робочих місць до максимальних 60%7. За даними
1

Азьмук, Н.А. (2016). Безробіття і можливості цифрової зайнятості для його зниження. Економіка розвитку
(Economics of Development), 3 (79), 12-19.
2
Новак, І., Покотиленко, Р. (2019). Зайнятість в Індустрії 4.0: визначаємо національні пріоритети.
<https://dt.ua/macrolevel/ zaynyatist-v-industriyi-4-0-viznachayemo-nacionalni-prioriteti-300710_.html>
(10, грудень 2018)
3
Риженко, О. (2019). Як цифрова економіка змінить Україну.
<https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057> (2018, грудень, 06).
4
Січкаренко, К.О. (2019). Поняття цифрових компетенцій та їх комунікаційна роль у сучасному суспільстві.
<http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/54.pdf> (2019, січень, 15).
5
Цифрова компетентність (2018). Ключові компетентності для навчання впродовж життя
<http://dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html> (2018, листопад, 07).
6
Риженко, О. Як цифрова економіка змінить Україну <https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057>.
(2018, December, 06)
7
Кожем’якіна, С.М. (2018). Сучасні проблеми ринку праці і зайнятості в контексті політики швидкого
економічного зростання: матер. засідання круглого столу (17 трав. 2018 р., м. Київ). ІПК ДСЗУ, 54.
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звіту Всесвітнього економічного форуму 2018, очікувані ефекти цифрової трансформації
(впровадження розумних сенсорів, автоматизація та роботизація, 3D-друк, дистанційні центри
управління, кібербезпека, інтегровані платформи, предикативна аналітика) у металургійній і
гірничодобувній галузях впродовж 10 років матимуть ефект у 319 млрд дол. і призведуть
до скорочення 330 тис. робочих місць1. В той же час, суттєво збільшуватиметься попит на нові
креативні професії, зокрема на фахівців у сфері ІТ та роботи з даними, тому актуальною є
підготовка фахівців для управління технологічними інноваціями.
Серед сфер, що вже знаходяться під впливом цифровізації в Україні, можна визначити
зростання обсягу зайнятості в цифровому секторі (ІТ-сфера), віртуалізацію робочих місць,
розширення можливостей віртуального фрілансу, створення нових форм зайнятості через розвиток
електронного бізнесу та електронної комерції, появу нових можливостей для підприємницької
діяльності.
Поширюється віртуальна міграція робочої сили, яка передбачає виконання працівниками
з одних країн замовлень для роботодавців з інших країн без фактичного зміни місяця роботи та
проживання. Якщо безпосередня зайнятість у цифровому секторі складає сьогодні в Україні близько
1%, то використання віртуальної зайнятості значно пришвидшується, і за висновками Міжнародної
організації праці2 в 2013-2017 роках Україна посіла перше місце в Європі та четверте місце у світі
за обсягом фінансових потоків і кількістю завдань, що виконуються на цифрових робочих
платформах.
Виникнення і розвиток цифрової зайнятості в Україні стали можливими завдяки
технологічним досягненням: полегшення доступу до інтернету по всій країні, розвиток цифрових
платформ, що пропонують роботу, високий рівень освіченості робочої сили та швидке опанування
цифровими компетенціями3. Слід констатувати, що процеси опанування цифровими компетенціями
відбуваються невпорядковано, і незважаючи на зусилля системи державної освіти, значний сегмент
ринку праці залишається неохопленим можливостями вчасного і повного оволодіння необхідним
обсягом технологічних знань, умінь і навичок. Працівники все частіше у пошуках роботи
покладаються на власні можливості, що свідчить про зниження довіри до системи освіти чи
орієнтацію на пропозиції зі сторони роботодавця і держави, самостійно шукають спеціалізації
на локальних чи глобальних ринках праці.
Відповідно до звіту Світового економічного форуму 2018 року, перспективи розвитку сфери
праці залежать від якості пропозиції фахівцями специфічних навичок і компетенцій, затребуваних
у 2022 році, серед яких здатність до аналітичного мислення та інновацій, активне навчання,
креативність, оригінальність та творчість, цифрові і технологічні навички, емоційний інтелект,
лідерські навички та навички соціального впливу та ін. (табл. 1).
Стрімке розповсюдження цифрових технологій робить цифрові навички (компетенції)
ключовими серед інших навичок. Кількість робочих місць в Україні, що вимагають базового
розуміння інформаційних та комунікаційних технологій, постійно збільшується, а уміння
користуватися цифровими технологіями стає основною вимогою до персоналу. За оцінками
роботодавців з різних країн світу, для збільшення частки працівників, що відповідають визначеним
характеристикам, вони з високою вірогідністю (84%) готові найняти на роботу нових працівників,
що відповідають сучасному технологічному розвитку, шукатимуть можливості автоматизації
робочих процесів (81%), сприятимуть навчанню та підвищенню кваліфікації наявних працівників
(75%)4. Окрім цього, високою буде вірогідність того, що роботодавці найматимуть так званих
фрілансерів та тимчасових фахівців із необхідними технологічними навичками (рис.1).
В цьому контексті набуває нових аспектів актуальності процес формування і розвитку
компетенцій, затребуваних сьогодні та в перспективі.
1

Новак, І., Покотиленко, Р. Зайнятість в Індустрії 4.0: визначаємо національні пріоритети.
<https://dt.ua/macrolevel/zaynyatist-v-industriyi-4-0-viznachayemo-nacionalni-prioriteti-300710_.html>
(2018, грудень, 10)
2
Алексинська, М., Бастракова, А., Харченко, М. (2018). Зайнятість через цифрові платформи в Україні:
проблеми та стратегічні перспективи. Міжнародна організація праці, 64.
3
Алексинська, М., Бастракова, А., Харченко, М. (2018). Зайнятість через цифрові платформи в Україні:
проблеми та стратегічні перспективи. Міжнародна організація праці, 64.
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Future jobs report 2018. World economic forum (2018).
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Таблиця 1
1

Порівняння Топ-10 навичок і знань, затребуваних у період з 2018 по 2022 рік
Навички 2018 року
1. Аналітичне мислення та інновативність
2. Комплексне багаторівневе вирішення
проблем
3. Критичне мислення та аналітика
4. Активне навчання та розвиток
5. Креативність, оригінальність та
ініціативність
6. Увага до деталей, надійність
7. Емоційний інтелект
8. Здатність міркувати та приймати рішення
9. Лідерство і соціальний вплив
10. Координування і тайм-менеджмент

Навички 2022 року
1. Аналітичне мислення та інновативність
2. Активне навчання та розвиток
3. Креативність, оригінальність та
ініціативність
4. Цифрові та технологічні навички
5. Критичне мислення та аналітика
6. Комплексне багаторівневе вирішення
проблем
7. Лідерство і соціальний вплив
8. Емоційний інтелект
9. Здатність міркувати та приймати рішення
10. Системний аналіз та оцінка

Рис. 1. Напрями подолання розриву між наявними і затребуваними навичками
з боку роботодавців2
1
2

Future jobs report 2018. World economic forum (2018).
Future jobs report 2018. World economic forum (2018).
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Забезпечення стійкої конкурентоспроможності фахівця в умовах нової економіки передбачає
цілеспрямовану діяльність у таких напрямах: забезпечення базової підготовки за обраною
професією та оновлення комплексу ключових професійних компетенцій на основі оцінки рівня
їхньої відповідності актуальним умовам застосування; визначення споріднених до базової професії
сфер та підтримка середнього рівня обізнаності та компетентності; формування певної комбінації
soft skills та опанування групи базових компетентностей із сфери, не пов’язаної з генеральною
професійною траєкторією (формується ситуативно у відповідності до природних здібностей,
особистісних уподобань, натхнення тощо (рис. 2).

Базова професійна підготовка та оцінка
рівня опанування професійними
компетенціями

Споріднені до базової професії
сфери та підтримка належного рівня
обізнаності

СТІЙКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФАХІВЦЯ

Soft skills

Альтернативний/додатковий варіант професійної
траєкторії (розвиток компетентності на основі хобі,
природних здібностей, ситуативної комбінації навичок)

Рис. 2. Компетентнісна формула забезпечення стійкої
конкурентоспроможності фахівця
Базова підготовка за обраною професією має відбуватись строго у відповідності, по-перше,
до перспективного попиту та, по-друге, до особистісного потенціалу, при чому важливим є як
когнітивний, так і мотиваційний контекст, які в комплексі забезпечують максимальну продуктивність
та готовність витрачати тривалий час на професійне зростання, вирішення специфічних завдань,
підтримку адекватних професії поведінкових моделей. Рівень розвитку компетенцій основного
професійного призначення має досягати експертного, максимально глибокого, що передбачає
усвідомлення закономірностей та трендів розвитку професійної сфери, вільний вибір інструментів
корекції професійної поведінки у відповідності до мінливих параметрів ефективності. Умовою
опанування базової професійної компетентності має бути отримання першої вищої (професійної)
освіти, бажано в умовах стаціонару в провідному профільному (класичному) університеті, а також
наявність практичного напрацювання компетентності на відповідному першому робочому місці.
Наступним кроком у забезпеченні високої конкурентоспроможності фахівця має бути
визначення споріднених до базової професії сфер та підтримка середнього рівня обізнаності через
додаткові курси в період навчання, постійне відстеження новітніх досліджень, аналіз актуальної
професійної літератури тощо. Третьою складовою є планомірне усвідомлене формування комбінації
soft skills, де критерієм обрання для освоєння навичок цієї категорії є можливість підвищити на цій
основі професійну ефективність сьогодні або в перспективі. Опанування трьох перерахованих
складових переважно є достатнім для гідної реалізації потенціалу фахівця на ринку праці.
Четвертим елементом, спроможним забезпечити додаткові гарантії в умовах непрогнозованого
коливання потреб ринку праці, є паралельне опанування групи базових компетентностей із сфери,
не пов’язаної з обраною професією, але такої, що належить до особистісних уподобань та
натхнення. Призначення цього елементу – сформувати фундамент для можливих альтернативних
варіантів професійної траєкторії в умовах непланових ситуацій.
Цифрові компетенції як група надкомпетенцій, мають формуватися у процесі розвитку кожної
складової в залежності від професійних потреб і вимог, однак вони виступатимуть одночасно як
основа професійної компетентності, що дозволяє фахівцю безпечно і ефективно застосовувати
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базові цифрові технології при вирішення типових професійних задач, так і умова набуття нових
елементів конкурентоспроможності фахівця.
Успішна професійно-освітня траєкторія завжди є результатом вдалого вибору індивіда
(домогосподарства), який реалізується переважно у створених в державі умовах для формування
стійкої конкурентоспроможності. Ключовий вплив має система освіти, яка формує умови для
отримання базової та додаткової компетентності. На етапі вибору професійного напряму та сфери
прикладання праці специфічною є роль служби зайнятості, яка з моменту створення в Україні
виконує важливу функцію консультування та профорієнтації, активного посередництва між
роботодавцем і робітником, надаючи послуги з пошуку роботи та підбору персоналу, державного
соціального страхування на випадок безробіття чи у зв’язку з тимчасовою втратою роботи1.
В умовах стрімких технологічних і цифрових інновацій актуальним завданням діяльності
служб зайнятості може стати здійснення досліджень в сфері аналізу змін, що відбуваються у світі
професій, а також проведення оцінки перспективних потреб ринку щодо компетентісного
наповнення попиту. Використовуючи інструменти моніторингу і оцінки наявного попиту і
пропозиції на ринку праці, центри зайнятості мають відслідковувати зміни у вимогах до рівня
компетенцій, що дозволить підготувати програми навчання і розвитку економічно активного
населення відповідно до людиноцентрованої концепції цифрової економіки.
Виконання аналітичної функції є природною для служб зайнятості, однак на сучасному етапі
актуальною є потреба модернізації її змісту в аспекті посилення прогнозних досліджень та
моделювання перспективних параметрів ринків компетенцій, нових інструментів також потребує
використання результатів подібних досліджень для роботи з молоддю. Методологічне забезпечення
такої роботи є відповідальністю центрального апарату; розгалужена регіональна структура служби
зайнятості дозволить проводити відповідну роботу на регіональних та локальних ринках праці.
Аналітичні дослідження мають визначити перспективи попиту на професійні та надпрофесійні
компетенції відповідно до специфіки регіонів та потреб роботодавців і у тісній співпраці із ними.
Окремим напрямом має стати орієнтація всіх рівнів системи освіти на формування у молоді тих
компетенцій, що визначатимуть їх конкурентоспроможність в майбутньому відповідно до потреб
ринку праці.
Служби зайнятості виконуватимуть також просвітницьку функцію, сутність якої полягатиме
у сприянні інформуванню усіх учасників ринку праці щодо трансформації ринку компетенцій та
нових вимог і особливостей його функціонування. Ця функція отримає відповідне продовження
через профорієнтаційну діяльність, що направлена на надання допомоги на етапі обрання базової
професійної підготовки у відповідності до потреб ринку та особистісного потенціалу молодої
людини, яка перебуває на шляху інтеграції у ринок праці і якість цього процесу багато в чому
визначатиме подальшу професійну орієнтацію та розвиток молодих фахівців.
Такий підхід співпадатиме із глобальними трендами у формуванні майбутнього ринку праці,
що передбачає комбінацію трьох важливих складових: збільшення інвестицій у людські здібності,
запровадження широкої підтримки розвитку інститутів праці та забезпечення гідної і безперервної
зайнятості (рис.3).
Роль служби зайнятості у забезпеченні гідної праці та безперервної зайнятості в Україні
залишатиметься високою, оскільки, навіть в умовах зниження рівня довіри до можливостей держави
у посередництві на ринку праці, населення залишається споживачем регулюючої, аналітичної,
захисної та просвітницької функцій служби зайнятості та розраховує на сприяння у забезпечення
гідної безперервної зайнятості та розподілу робочої сили за професійним спрямуванням.
Висновки. Проведене дослідження дозволило визначити основні пріоритети розвитку
цифрової економіки на сучасному етапі та її вплив на сферу зайнятості і формування ринку
компетенцій. Відзначено, що процеси цифровізації є важливими для економічного і соціального
розвитку країни, оскільки можуть забезпечити зростання і створення нових робочих місць в усіх
галузях економіки, починаючи з малого і середнього бізнесу і закінчуючи новітніми
високотехнологічними виробництвами, створеними на основі традиційних промислових
підприємств. При цьому, процеси цифровізації несуть також ряд загроз для ринку праці, зокрема
можуть призводити до значного зростання обсягу безробітних у зв’язку зі скороченням робочих
місць в процесі технологічної модернізації виробництва.
1

Надання соціальних послуг ДСЗ.zip 2016. <http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index> (2018, грудень, 15).
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Складові людиноцентрованого підходу
у сфері праці

Зростання обсягу інвестицій
у людські здібності (забезпечення
можливості навчання і розвитку
впродовж життя, досягнення гендерної
гідності, посилення рівня соціальної
захищеності)

Широка підтримка розвитку
інститутів праці (зміна парадигми
роботи інститутів сприяння
зайнятості, розвиток можливостей
автономії і гнучкості робочого часу,
соціального діалогу)

Забезпечення гідної праці і безперервної
зайнятості (інвестування у розвиток якісної праці
та сервісів, удосконалення обслуговуючої
інфраструктури, сприяння інвестуванню
в людський капітал)
Рис. 3. Найважливіші складові формування майбутнього ринку праці
З іншого боку, цифрова економіка містить перспективи для розвитку віртуальної зайнятості та
збільшення самозайнятості у підприємницькій сфері і веденні електронного бізнесу, завдяки
скороченню матеріальних витрат (за умови дистанційної роботи) і зростанню вимог до якості
робочої сили.
Цифрові компетенції пропонується відносити до групи надкомпетенцій, що визначають
конкурентоспроможність працівника в майбутньому, незалежно від професійної сфери прикладання
праці, та сприяють створенню додаткових переваг і гарантій.
Загальне зниженні рівня довіри до державних інститутів зайнятості можна подолати за умови
комплексної роботи у напрямку підвищення ефективності роботи служб зайнятості у напрямі
сприяння забезпеченню ефективності процесів формування і розвитку необхідних професійних
компетенцій. Запропоновано компетентісну формулу забезпечення стійкої конкурентоспроможності
фахівця, що враховує можливості забезпечення не тільки гідної реалізації особистісного і
професійного потенціалу на ринку праці, але й дозволяє створити додаткові гарантії
працевлаштування за умови настання непередбачених ситуацій.
Основним завданням служби зайнятості в цьому аспекті має стати виконання аналітичнодослідницької функції з метою систематизації даних про перспективні потреби компетентнісного
наповнення попиту на ринку праці, забезпечення методологічної організації цього процесу та
координації роботи на рівні локальних ринків регіональними службами.
Відзначено, що такий підхід відповідатиме загальносвітовим трендам у формуванні
майбутнього ринку праці в умовах цифровізації економіки, основні положення якого дозволяють
визначити стратегічні перспективи діяльності служб занятості, а саме:
– концентрація уваги на розширенні можливостей безперервного навчання впродовж усього
життя, надання кожній людині можливості максимально повно розвинути особистісний потенціал і
досягти усіх поставлених цілей;
– підтримка транзитивних процесів у сфері зайнятості, особливо серед молоді, яка перебуває
на шляху інтеграції у ринок праці;
– активізація зусиль на досягненні гендерної рівності та посилення соціальної захищеності
працівників, розвиток жіночого лідерства та якостей, що допомагали б жінкам із значними
конкурентними перевагами виходити на ринок праці через систему цілеспрямованого і особистісноорієнтованого навчання;
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– підвищення надійності систем соціального страхування, зокрема тих, що надають
працівникам відчуття гарантованості гідної праці, її оплати та пенсійного забезпечення;
– забезпечення гідної праці та безперервної зайнятості через гарантоване виконання
законодавчих норм усіма учасниками процесу праці тощо.
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REGIONAL MARKETS OF UKRAINE IN MODERN
FACILITIES OF ENTREPRENEURSHIP
In that work has been shown that the decentralization of power is an effective instrument of
economic development through the efforts of the independence of local self‐government and
increase its activity, strengthening of democracy on the ground. The development of the
territories and the regional markets is presented as a systemic process of qualitative change,
which involves the ability to create an effective management system and innovative approach to
the development of the modern region. It is proved that the region as a managed and ruling
system is directly related to the administrative‐territorial division of Ukraine.
The structure and properties of regional markets have been substantially investigated and the
expediency of a creative approach to the formation of modern development territories in
Ukraine has been demonstrated.
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Постановка проблеми. Необхідність суттєвого корегування економічних реформ в Україні
висуває завдання системного пошуку шляхів та форм активізації розвитку територій, точок
зростання та стабільності. Вирішення таких завдань передбачає створення умов для формування
регіональних ринків, механізм господарювання яких створюватиме умови для розвитку наявного
в регіонах країни потенціалу (як інвестиційного, так і ресурсного, інтелектуального, тощо). В
задекларованій в Україні побудові інноваційної моделі розвитку визначено необхідність створення
«мережі точок (сфер) зростання», «регіонів активного економічного розвитку»1. Такій підхід, окрім
іншого, створив певні передумови для оптимізації адміністративно-територіального устрою
в Україні, метою якого визначено створення ефективної системи влади в адміністративнотериторіальних одиницях, здатної забезпечити сприятливі умови для життєдіяльності людей та
можливості для стійкого соціально-економічного розвитку усіх регіонів, шляхом раціонального
використання їхнього потенціалу2. Сучасні виробничі структури є складовою системоутворюючих
факторів щодо забезпечення збалансованості на загальнодержавному та регіональному рівнях і
за формою прояву та організації знаходяться під прямим та побічним впливом відносно принципів
територіального устрою, механізму відносин та розподілу повноважень між центром та відносно
відокремленими територіями в складі держави. Децентралізація влади є ефективним знаряддям
економічного розвитку – завдяки зусиллям незалежності місцевого самоврядування та підвищення
його активності, зміцненню демократії на місцях.
Аналіз останніх досліджень та виділення не вирішених частин загальної проблеми.
Регіональний центр зростання являє собою поєднання галузей, здатних суттєво впливати
на економічний розвиток у зоні своєї дії. До економічних криз середини 70-х років ХХ ст. ця теорія
вдало застосувалась у багатьох державах, які нині є членами Європейського Союзу (ЄС). Втім,

1

Забарна, Е.М. (2018). Регіональні студії в контексті реформування адміністративно-територіального устрою
України. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка, 797, 25-31.
2
Урядовий портал (2019). Реформа децентралізації. <https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reformadecentralizaciyi> (2019, січень, 15).
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на думку фахівців1, її слабкість швидко стала очевидною за умов поглиблення тривалої економічної
кризи. Центри зростання залишились ізольованими у своїх регіональних економіках, а ініціативи,
які були заохочені в ці регіони для структурної політики, виявились особливо вразливими до кризи.
Таким чином, застосовуючи цю теорію при розробленні регіональних стратегій чи формуванні
відповідних механізмів, слід враховувати світові економічні тенденції, «включеність» території
у відносини з іншими регіонами та країнами. а також інші фактори впливу, які визначають умови
функціонування території як відкритих систем.
В 70-х роках ХХ ст. в Європі починається розробка теорії регіонального розвитку, яка
базується на використанні ендогенного потенціалу – теорії саморозвитку регіонів. Ця теорія була
покликана сприяти забезпеченню самодостатності регіонів на засадах наявного соціальноекономічного потенціалу територій. У ній вже йдеться про використання локальних конкурентних
переваг, культуру менеджменту, індустріальні традиції, які згодом стануть основою концепції
конкурентоспроможності територій. Факторами її виникнення було збільшення кількості регіонів,
зацікавлених у своєму розвитку, а також посилення конкуренції регіонів, що стає рушійною силою
для вдосконалення територіального управління. Вважаємо, що сьогодні для України ця концепція є
актуальною, причому вона не втрачає своєї популярності у державі вже багато років. В Україні
починаючи з 2000 р. її розвивають М.Бутко2, Л.Мельник3 та ін. Практичну значущість концепції
саморозвитку регіонів для України визначає те, що сучасна нормативно-правова база з питань
регіонального розвитку значною мірою базується на її положеннях. Розвиваючись, теорія
ендогенного розвитку актуалізує використання людського потенціалу і знань як головних чинників
розвитку, На думку фахівців4, досвід та знання збільшуються за тих самих причин, що і капітал,
оскільки люди приймають рішення інвестувати ресурси в діяльність, яка дозволяє сподіватися на їх
зростання, вони займаються науково-дослідницькою діяльністю, створюють нові ринки, товари та
нові виробничі процеси. Концепція знаннєвої економіки сформувалась у процесі дослідження
закономірностей економічного розвитку світової спільноти лише протягом останніх 15-20 років.
Неспроможність здійснювати структурну перебудову національної економіки відповідно до вимог
нової технологічної парадигми (укладу) чи зволікання з проведенням таких структурних змін
не просто гальмує її розвиток, а й призводить до економічної деградації. Тому, актуальним постає
завдання розбудови інтегральної системи стратегічного управління, спрямованої на забезпечення
високого рівня глобальної соціально-економічної конкурентоспроможності країни. Для регіональної
політики це завдання не змінюється, тому що новою важливою особливістю розвитку є суттєве
підвищення концепції не тільки на зовнішньому, а й на внутрішньому ринках.
У 80-х все більшої популярності набуває підхід, за якого державні та місцеві програми
розвитку територій слід розробляти з урахуванням концепції сталого розвитку, згідно з ним
вирішення сьогоденних проблем не повинно створювати загрози для наступних поколінь
у задоволенні їхніх інтересів5. Причому поняття «сталий розвиток» включає не лише екологічний
аспект, а і соціально-економічний та політичний, а відповідні механізми мають системний характер.
В Україні концепція сталого розвитку протягом останнього десятиліття є предметом активних
наукових досліджень, держава підтвердила свою згоду на впровадження її принципів у практику
державного управління, проте у її практичній діяльності системний підхід щодо запровадження
концепції сталого розвитку ще не застосовується. Водночас для забезпечення сталого розвитку
територій, підвищення конкурентоспроможності та поліпшення регіонального середовища в 90-х
роках ХХ ст. розвивається концепція регіональних інноваційних систем (РІС)6.
1

Кухарская, Н.А. (2010). Стратегические приоритеты трансформации экономики регионов Украины :
тенденции, формы, механизмы. Одесса. Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований
Украины, 519.
2
Бутко, М.П. (2015). Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення
інтеграційних процесів. Проблеми і перспективи економіки та управління, 1 (1), 7-20.
3
Мельник, Л.Г. (2013). Экономика Развития. Сумы. Университетская книга, 784.
4
Zadorozhnіuk, N. (2018). Analysis of global trends in the development of the IT-field. Економічний форум. Луцьк.
ЛНТУ, 1, 35-38.
5
Luhova, M.(2015). Selected types of investment enabling development of bioeconomy in the region. Economic and
Regional Studies, 8, 3, 100-110.
6
Вахович, І., Гавура, В. (2013). Формування конкурентоспроможної економіки регіонів України. Луцьк.
Надстир’я, 306.
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Значною мірою концепція РІС є результатом активізації конкурентної боротьби економічних
суб’єктів на світових ринках та нездатності регіональних систем самостійно забезпечувати власну
конкурентоспроможність. Ця концепція доводить, що найважливіші елементи інноваційного
процесу є географічно локалізованими і тому значним є регіональний фактор. Концепція РІС
передбачає розвинену інноваційну інфраструктуру, створення регіонального центру управління
інноваційними процесами, налагодження ефективних взаємовідносин між суб’єктами інноваційної
діяльності та наявності регіональних інноваційних програм, що розробляються регіональною
владою за участю зацікавлених суб’єктів з метою активізації інноваційних процесів1. Для
практичного застосування концепції РІС необхідні значні державні інвестиції, зокрема для
створення інноваційної інфраструктури. Слід зазначити, що за рівнем розвитку РІС можна
оцінювати не тільки рівень регіонального розвитку, а і якість регіонального управління, оскільки
саме ця система не створюється сама, випадково, вона потребує постійної уваги з боку влади.
Враховуючи сучасні тенденції дослідження розвитку регіону з системних позицій, він
потребує не стільки констатації та описання процесу розвитку регіону, скільки змістовного
дослідження структури і властивостей регіональної економіки, креативного підходу до формування
сучасних територій розвитку в Україні на основі започаткування регіональних студій. Ці положення
визначають мету даного дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток регіональних ринків, можна
охарактеризувати, як системний процес якісних змін, що передбачає уміння створити ефективну
систему управління та інноваційний підхід до розвитку сучасного регіону. Регіон як керована і
керуюча система, безпосередньо пов’язана з адміністративно-територіальним поділом України.
Органи державного управління у взаємодії з громадськістю та бізнес-структурами, регулюють
і прогнозують розвиток економічної, соціальної підсистем, підсистеми довкілля та просторового
розвитку. Сьогодні розвиток України загалом та окремих її регіонів зокрема – це сукупність
можливостей та загроз. Саме тому постає необхідність реальної оцінки досягнень, визначення
перспектив і термінів реалізації цілей, необхідних важелів і ресурсів, які мають бути
задіяні. Розробляти стратегію розвитку території можна за умови чіткого розуміння особливостей
розміщення продуктивних сил і характеру залучення господарських одиниць в загальний комплекс
регіональної і національної економіки.
Новий етап регіонального розвитку починається з усвідомлення важливості ідентифікації
території, її ролі як конкурента і партнера для інших територій та як специфічного суб’єкта
економічних відносин. Новим напрямком наукової думки сьогодні є теорія стимулювання
(підвищення) регіональної конкурентоспроможності. Вона врахує підходи та ідеї усіх існуючих
регіональних теорій і концепцій, економічних та соціальних теорій і передбачає застосування
ексклюзивних інноваційних механізмів для забезпечення комплексного територіального розвитку.
Інтерес до цієї концепції має не тільки науковий, а й практичний характер, оскільки всі країни та їх
регіони прагнуть стати більш розвиненими та конкурентоспроможними.
Сучасний регіональний розвиток та реалізація процесу децентралізації передбачають
наявність механізмів, за допомогою яких досягається ефективна взаємодія всіх рівнів влади,
забезпечення її балансу. Це роздержавлення власності, закріплення за територіальними громадами
відповідної комунальної власності з гарантуванням її повноцінного використання, формування
регіональних і місцевих бюджетів, система оптимального оподаткування та міжбюджетні відносини,
організація ефективного контролю за діяльністю органів публічної влади. Адміністративнотериторіальний устрій України та змонтована на його основі система організації публічної влади,
яка не сприяла трансформації місцевого самоврядування у самодостатній та стійкий фундамент
державного розвитку, чинив реальну небезпеку територіальній цілісності Української держави.
Адміністративно-територіальну реформу, яку розпочато в Україні, важко назвати завершальним
етапом суспільних та соціально-економічних трансформацій країни. Вона потребує активного
наукового пошуку сучасних механізмів реалізації ефективного функціонування регіонів України.
Реформа адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування належать
до кола найактуальніших проблем України. Це складна і глибока реформа, яка розбудовує всю
систему управління країною. Суть явища децентралізації полягає у делегуванні повноважень від
1

Забарна, Е.М., Щьокіна, Є.Ю. (2017). Наукове обґрунтування та запровадження системи організаційноуправлінських інновацій в розвитку регіону. Проблеми економіки, 3, 152-156.
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вищих чинів з метою покращення рівня контролю за використанням бюджетних коштів та
виконання своїх обов’язків державними структурами. Проте, можна стверджувати, що в результаті
такого реформування містить низку переваг. По-перше, децентралізація – це один зі шляхів
боротьби з корупцією, яку вже давно визнали головною проблемою сучасної України, все працює
таким чином: місцеві органи влади отримають більший контроль та більший обсяг бюджетних
коштів внаслідок зміни системи надходження податків до бюджетів; отримані в розпорядження
кошти будуть використовуватися в першу чергу на ті проекти, які мають місцеве значення, тобто
проекти, які потрібні людям; за використанням цих коштів у правильному напрямку стежать
не тільки органи державного контролю, а й громадянсько-активні жителі міста/селища. Суть
покращення полягає в одному: при меншому обсязі бюджету та меншій кількості чиновників, що
матимуть доступ до операцій з ним, корупційні «павутини» будуть відповідно теж меншими і
в таких павутинах легше знаходити винуватців. По-друге, завдяки перерозподілу податків
находжень до державного та місцевих бюджетів можна досягнути зменшення податкового
навантаження на платників податків. До державного бюджету надходитимуть кошти, необхідні для
загальнодержавних цілей (витрати на оборону чи оплату праці високо посадовців державного рівня).
Згадуючи оплату праці високо посадовців, то зазначимо що, теоретично вона меж має знизитися –
Київ делегує частину своїх повноважень обласним центрам і починає виконувати контролюючу
роль, що вже є приводом для депутатських крісел бути менш привабливими в плані заробітку.
Також обов’язковою складовою процесу децентралізації повинна бути демонополізація низки
природних монополій, котрі не здатні виконувати свої функції при керівництві з одного центру.
Іншою умовою цього процесу є збереження ментальної (в широкому розумінні) специфіки та
самобутності певної території. Регіональний ринок – це комплексна категорія, термін, якій
відповідає дослідженню та моніторингу процесів, що відбуваються в регіоні, де основний пріоритет
зроблено на концепції задоволення потреб споживача та саме на цій основі отримання
підприємницьким сектором прибутку, що в кінцевому рахунку надає можливість підвищити
життєвий рівень населенні певної території.
Важливою складовою досліджень в напрямку розвитку регіональних економічних ринків є
формування механізмів підвищення конкурентоспроможності регіонів в міжнародній, соціальній,
екологічній, економічній та ін. сферах. Одночасно, вони можуть створювати передумови для
формування транснаціональних економічних і культурних зв’язків. Такій науково-методичний
підхід передбачає поглиблене вивчення та розуміння інформації, ідей, проблем, рішень та
професійно-практичного досвіду щодо здійснення аналітичної діяльності в соціально-економічному
розвитку регіонів та здатність ефективно формувати відповідну стратегію розвитку регіонів
на внутрішньому та зовнішньому рівнях.
У ході реформування адміністративно-територіального устрою України на засадах
децентралізації утворюються об’єднані громади з новими повноваженнями. Відбуваються докорінні
зміни у самій філософії функціонування органів місцевого самоврядування, значно розширюючи їх
повноваження та можливості, що потребує нового креативного підходу до управління соціальноекономічним розвитком територій. Дослідження децентралізації влади в Україні має базуватись
на сутнісній властивості місцевого самоврядування, а саме, що воно є «право та спроможність
територіальної громади вирішувати питання місцевого значення під свою відповідальність або
відповідальність створених нею органів»1. Таке розуміння потребує комплексного підходу
до вирішення проблем територіального розвитку на основі формування ефективного механізму
функціонування регіональних ринків.
Висновки. Проведені нами дослідження дозволяють виокремити низку протиріч, які
необхідно обов’язково враховувати при формування зазначеної регіональних студій в контексті
адміністративно-територіальної реформи в Україні.
1. Зміни в кон’юнктурі можуть призводити до зміни кордонів територій як об’єктів
економічного аналізу. Важливо також враховувати транснаціональні економічні відносини.
2. Адміністративно-територіальна реформа суттєво актуалізує необхідність надання більшої
автономності регіонам у формуванні управлінських рішень, тобто активного використання
креативних технологій в системі сучасного управління розвитком територій; проведення реформи
1

Забарна Е.М., Чередниченко В.А. (2018). До питання формування правових та фінансових передумов
самоуправління регіонів та територіальних громад. Економічний форум. Луцьк. ЛНТУ, 1, 62-67.
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системи адміністративно-територіального устрою через збільшення низових адміністративнотериторіальних одиниць, приведення їхніх меж у відповідність із територіальними громадами –
суб’єктами права на місцеве самоврядування, що дасть можливість суттєво зменшити кількість
таких суб’єктів і сформувати самодостатню територіальну громаду.
3. Поміж основних завдань має бути реально визначено підвищення фінансової незалежності
місцевих бюджетів і рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень, а також підвищення
видаткової автономності місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів.
Сьогодні місцеві бюджети в Україні не мають достатньої кількості власних фінансових ресурсів, і,
відповідно, нездатні повною мірою впливати на забезпечення розвитку територій. Заходи
з вирівнювання фінансової спроможності місцевої влади доцільно проводити тільки при створенні
умов для формування фінансової самодостатності регіонів.
4. Територіальні громади в Україні втрачають кошти через недостатній рівень володіння
власними землями, а саме внаслідок слабкості наповнювання місцевих бюджетів від плати за землю,
правової відсутності норм та механізмів щодо стягнення податку на нерухомість, надходжень від
зборів за договори купівлі-продажу нерухомості та земельних ділянок тощо. Крім того, відсутність
ринку землі перешкоджає розвитку економічної системи на регіональному та місцевому рівнях.
Земля, що перебуває у власності територіальних громад, повинна стати економічним активом і
використовуватися місцевою владою не для збагачення окремих чиновників, а для розвитку
територіальної громади.
5. Необхідне вдосконалення практики територіального планування, розробка державних
цільових програм розвитку окремих регіонів і територій, зокрема середньо- і довгострокового
територіального планування, що стане важливим чинником підвищення ролі місцевих бюджетів як
структурного елементу в системі такого планування. Необхідним є створення нової системи
управління комунальним сектором економіки за участі регіональних та місцевих органів влади,
реформа фінансово-бюджетної та податкової системи відповідно до потреб регіонів.
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ESSENCE AND BASIC APPROACHES
TO THE FORMATION OF THE SOCIAL
AND ECONOMIC SPACE OF THE REGION
The article covers the origin and various approaches to the definition of the essence,
components and mechanism of formation of economic and social space of the region.
The purpose of the study is to identify the essence of economic and soсial space,
the classification of regional space and development of priority approaches to the formation
of social and economic space in the region.
The estimation of the origin and essence of interpretations of the concepts of space, economic
space and social space, their general properties and characteristics are given. The criteria of
optimality and balance of interests in formation of different types of space in the region are
considered. The proposed classification of the regional space as a multi‐vector formation, in terms
of components and elements, allows to develop complex approach to solving specific social,
economic and environmental problems and achieve certain goals of the region’s development.
Key words: space, economic space, social space, regional development, socio‐economic system,
socio‐economic space, socio‐economic development of the region.
Постановка проблеми. В сучасній Україні актуальним є курс на децентралізацію, яка
передбачає здійснення перерозподілу повноважень, що спрямовується на створення самодостатніх
регіонів. Пріоритетним напрямком розвитку держави є всебічний розвиток її регіонів шляхом
вирішення основних соціальних та економічних проблем. Адже розвиток країни як і розвиток
окремого регіону – це багатовимірний і багатоаспектний процес, який повинен комплексно
вивчатися з погляду сукупності різних соціальних і економічних складових. Просторові аспекти
функціонування національної економіки доцільно розглядати тільки в комплексному розрізі оцінки
економічних і соціальних складових елементів регіону.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідно зазначити, що на сучасному етапі
розвитку науки в літературі відсутній єдиний підхід до механізму формування соціальноекономічного простору регіону. Науковцями пропонуються окремі підходи, щодо механізмів
соціально-економічного розвитку регіонів.
Дослідження економічного простору відомі науці ще з античного періоду людства. Пізніше це
поняття використовувалося в складі економічних теорій Т. Мора, Т. Компанелли, Ш. Фур’є,
Р. Оуена, Дж.Стюарта, А. Сміта та Д. Рікардо. Тільки наприкінці ХІХ століття з’ явились
дослідження факторів економічного простору в роботах Й. Тюнена, В. Лаундхарта, А. Вебера та ін.
В ХХ столітті послідовниками таких дослідників стали О. Енглендер, Т. Паландер та А. Льош,
На сучасному етапі розглядом питань щодо різноманіття понять економічного і соціального
просторів, а також складових і загальних властивостей простору розвитку присвячені роботи
багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних учених: У. Айзард, Т. Райнер, А. Куклінскі, Г. Річардсон,
М.М. Некрасов, А.Г. Гранберг, В.І. Вернадський, А.М., Б.М. Данилішин, М.І. Долішній,
О.В. Ольшанська, М.І. Паламарчук, Л.Г. Чернюк, В.П. Якобчук, О.С. Маліновський,
М.І. Фащевський, С.І. Дорогунцов, О.І. Амоша, А.С. Лисецький, А.Г. Мазур, Д.П. Богиня,
І.В. Багров, В.І. Пила, С.Г. Дзюба та ін.
206

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 1 2019

Проте повного та однозначного тлумачення сутності, структури та механізмів формування
простору, нажаль, до теперішнього часу не існує.
Метою дослідження є визначення витоків, сутності феномену простору. Побудова структури
та виокремлення пріоритетних напрямів удосконалення механізму формування соціальноекономічного простору регіону.
Виклад основного матеріалу. Поняття соціально-економічний простір утворилось шляхом
поєднання провідної категорії «простір» з ознакою «соціально-економічний» і враховує смислове
наповнення цих семантичних компонентів. З огляду на це, варто зосередити увагу, перш за все,
на встановленні сутності категорії «простір».
Поняття «простір» тісно пов’язане з структурністю матерії, здатністю її ділитися на частини,
адже саме ця властивість дозволяє виділити складові частини об’єкту, розглянути їх взаємне
розташування та взаємну координацію, що й формують простір як такий.
Сучасні науковці виокремлюють три напрямки розуміння феномену поняття «простір»:
– об’єктивний напрямок (простір є об’єктивною картиною світу, тобто сукупністю зовнішніх
об’єктів);
– суб’єктивний напрямок (простір є суб’єктивним відбиттям реальності);
– діяльнісний напрямок (простір створюється діяльністю суб’єктів та виявляється
сукупністю вчинків, навичок, практичних дій)
Найбільш прийнятним, на наш погляд, є твердження А. Цимбалару, згідно якого простір
виступає як форма існування об’єктивної реальності, що виражає відношення між існуючими
суб’єктами, визначає порядок їх розташування, щільність, площину, структуру та характеризує всі
форми і траєкторії руху матерії.1
Найчастіше до загальних властивостей простору відносять:
– об’єктивність існування і незалежність від свідомості людини:
– суб’єктивність сприйняття;
– абсолютність;
– нерозривний зв’язок із часом та з рухом матерії;
– залежність від структурних відносин та процесів розвитку у системах;
– протяжність, тобто наявність ряду елементів та їх співіснування;
– зв’язність та неперервність;
– тривимірність тощо.
Простір кожної окремої системи принципово незамкнений та безперервно переходить
у простір іншої системи, яка може відрізнятися за певними локальними властивостями.
Варто зазначити, що якщо говорити про систему, то поняття «простір» є дуже подібним
до поняття «середовище». Водночас, між цими поняттями є низка відмінностей. Перш за все, якщо
середовище – це статичне поняття, то простір вирізняється своєю динамічністю. По-друге, якщо
середовище існує незалежно від дій суб’єктів як даність, то простір є результатом їхньої
конструктивної діяльності.
Конкретизація змісту поняття «простір» обумовило виділення різних його видів, зокрема
економічного та соціального просторів, що формують в своїй єдності та діалектиці соціальноекономічний простір. Як зазначає С. Назаренко, знання про соціальний та економічний простір та
особливості його формування сприяють повнішому залученню його в управлінську діяльність як
додаткового ресурс2
Таке твердження можна вважати повною мірою справедливим, з огляду на те, що саме
вивчення соціально-економічного простору та його складових дає найбільш вичерпне та точне
уявлення про дійсність, наявність зв’язків та відносин, притаманних об’єктам, що функціонують
в його межах.
В сучасних умовах поняття «економічний простір» та «соціальний простір» виступають
ключовим категоріальним апаратом багатьох наук, зокрема, соціального та регіонального
менеджменту, державного управління тощо. Водночас, змістовне наповнення цих понять, а також їх
використання в ході наукових досліджень потребує уточнення та наукового обґрунтування.
1

Цимбалару, А.Д. (2016). Освітній простір: сутність, структура і механізми створення. Український
педагогічний журнал, 1, 41-50.
2
Назаренко, С. (2015). Особливості розвитку ринкового соціального і економічного простору. Збірник
наукових праць Черкаського державного технологічного університету, 40 (2), 5-11.
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Слід зазначити, що найбільш часто уживаним поняттям є економічний простір – поняття яке
охоплює відносини та взаємозв’язки, що виникають в ході здійснення господарської діяльності. Як
справедливо зазначає Ю. Павлюк, розширення меж вживання поняття простору в господарській
діяльності обумовлене набуттям ним практичного господарського сенсу у виразі єдиного
економічного простору.1
– Науковці дають різні визначення поняття «економічний простір»:
– сукупність економічних інститутів (виробничих, трудових, фінансових тощо), а також
наявність необхідних функціонуючих між ними зв’язків, які впроваджуються на окремій території
в масштабах макрорегіонального, міжрегіонального, національного і глобального рівнів2 ;
– територія, що вміщує безліч об’єктів і зв’язків між ними (населені пункти, промислові
підприємства об’єкти транспортної інфраструктури, рекреаційні площі частина реального простору,
що зумовлена взаємодією матеріальних систем різних ієрархічних рівнів, яка відбувається в процесі
господарської діяльності людини і визначається через її характеристики3;
– територія, що вміщує безліч об’єктів і зв’язків між ними (населені пункти, промислові
підприємства об’єкти транспортної інфраструктури, рекреаційні площі4.
Таким чином, науковці не мають єдиного трактування поняття економічного простору. Деякі
з них концентрують увагу на елементах економічного простору – якими виступають або суб’єкти,
або об’єкти, або одночасно суб’єкти та об’єкти, між якими виникають певні відносини та
взаємозв’язки, проте не уточнюють яким є їхній характер. Інші, навпаки – акцентують увагу
на тому, що взаємозв’язки та відносини між елементами економічного простору відбуваються
в рамках здійснення господарської діяльності, натомість не конкретизують елементи цього
простору.
Отже, на нашу думку, найбільш повно зміст поняття «економічний простір» можна розкрити
через наступні характеристики:
– наявність суб’єктів – активних учасників простору (інститутів, населення, суб’єктів
господарювання, органів влади);
– наявність об’єктів – джерел виникнення взаємовідносини між суб’єктами;
– наявність відносин та взаємозв’язків між суб’єктами та об’єктами з приводу здійснення
господарської діяльності.
Водночас, деякі науковці звертають увагу на концептуальну і термінологічну нерозробленість
уявлень про соціальний простір як про одну із форм просторового розвитку з позицій конкретних
суспільних наук5,6 . Поняття «соціальний простір» вперше був запропонований Ф. Тенісом,
німецьким філософом і соціологом, наприкінці ХІХ ст. Саме цьому вченому належить сформоване
визначення соціології як науки, що вивчає взаємини людей у просторі і в часі. Ідеї, розгляд яких
започатковано в роботах Ф.Теніса, розвинув Г. Зіммель. Він охарактеризував соціальний простір як
бездієву форму, існуючу лише завдяки енергії діяльності окремих соціальних суб’єктів7.
Е. Дюркгейм визначав соціальний простір як певну надіндивідуальну, об’єктивно існуючу
реальність, яка пов’язана з усвідомленням індивідуального простору і часу індивідом, і його
взаємодіями8
Найбільш докладно до розгляду проблему соціального простору підійшов французький
соціолог П. Бурдьє, який представив соціальний простір як раціонально сконструйовану діаграму,
поля взаємодії, руху різних видів капіталу (символічного, соціального тощо). На його думку
1

Павлюк, Ю.Ю. (2011). Просторовий розвиток регіонально-економічних систем. Збірник наукових праць
ВНАУ, 2 (53), 43.
2
Макарський, О. (2011). Все вирішує глядач. Журналіст України, 11, 3-6.
3
Пепа, Т.В. (2006). Регіональна динаміка і трансформація економічного простору України. Черкаси: Брама
України, 27.
4
Гранберг, А.Г. (2001). Основы региональной экономики: учебник для вузов. Москва: ЮНИТИИДАНА, 25.
5
Павлюк, Ю.Ю. (2011). Просторовий розвиток регіонально-економічних систем. Збірник наукових праць
ВНАУ, 2 (53).
6
Шевчук, Л.Т. (2011). Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, ризики і
перспективи: монографія. Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 256.
7
Зиммель, Г. (1996). Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования. Москва:
Юрист, 320.
8
Дюркгейм, Э. (1998). Элементарные формы религиозной жизни. Москва: Канон, 187.
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соціальний простір представляє собою, ансамбль різного типу полів, у тому числі релігійних,
економічних, політичних, етнічних, культурних тощо. У кожному такому полі існують свої закони і
правила взаємодії. Причому вони не розчиняються у величезному соціальному просторі суспільства,
а навпаки, утворюють його.
Таким чином соціальний простір П. Бурдьє представляв як сукупність об’єктивних відносин
між індивідуальними (людьми) та колективними агентами (соціальні групи), функціонально
пов’язаних між собою за допомогою спільних полів і соціальних практик1.
Базуючись на вченні П. Бурдьє, соціальний простір розглядали такі науковці, як Е. Гідденс,
М. Кастельс.
О. Котуков наводить наступне визначення соціального простору – сфера взаємодій соціальних
агентів (індивідуальних і колективних), структурована певним чином за ступенем інтенсивності
взаємодії між його окремими елементами, яка виробляє стійкі норми, звичаї, традиції, правила,
норми, що детермінують форми взаємодії індивідів всередині нього2. Це визначення, на нашу думку
найбільш повно характеризує поняття «соціальний простір» та його змістове наповнення.
Спільні риси соціального та економічного простору досить докладно розглянуто в роботі
С. Назаренко. Автор стверджує, що як соціальному, так і економічному просторам властива
обумовленість (залежність від певних об’єктивних обставин), перехрестя процесів (єдність
економічних та соціальних відносин), консолідація (спільність базових інтересів, поєднання задля їх
досягнення), гармонізація (неможливість прогресу без розвитку культури) та функціонування
в інформаційному й комунікаційному середовищі3.
Водночас, економічний та соціальний простір мають певні відмінності. Так, суб’єкти
економічних відносин далеко не завжди співпадають з соціальними агентами, які вступають
в соціальні відносини в межах соціального простору.
Для економічного простору притаманні відносини та взаємозв’язки, що прийнято називати
економічними, тобто взаємозв’язки з приводу здійснення господарської діяльності. Відносини, що
протікають в соціальному просторі та формують його, є важливою формою вияву соціальних
тривалих, сталих, системних, поновлюваних, різноманітних за змістом зв’язків.
Критерієм оптимальності взаємовідносин між суб’єктами в економічному просторі
найчастіше виступає економічна доцільність (яка найчастіше виступає як максимізація прибутку).
Щодо соціального простору, то взаємовідносини, що його характеризують, будуються
з використанням критерію балансу інтересів.
На нашу думку, говорити про пріоритетність соціального чи економічного простору є
неприпустимим, адже вони в поєднанні формують єдиний соціально-економічний простір.
Розглядаючи регіональний соціально-економічний простір або простір регіону, слід зазначити,
що це багатовекторне формування, що охоплює низку складових, сформованих та функціонуючих
на певній чітко окресленій території, що дозволяє вирішити конкретні соціальні, економічні та
екологічні проблеми та досягти певних цілей регіонального розвитку.
Аналіз джерел, присвячений вивченню проблеми соціально-економічного простору регіону4,5,6
дозволив зробити наступні висновки:
– соціально-економічний простір відображає систему економічних та соціальних зв’язків та
відношень між суб’єктами (підприємствами, організаціями, інститутами, суспільними
організаціями, суспільними групами та окремими особистостями);
1

Бурдьє, П. (2003). Практичний глузд. Київ: Український центр духовної культури, 503.
Котуков, О.А. (2013). Соціальний простір як об’єкт державного управління. Теорія та практика державного
управління, 3, 50-59.
3
Назаренко, С. (2015). Особливості розвитку ринкового соціального і економічного простору. Збірник
наукових праць ЧДТУ, 40. 2, 5-11.
4
Гриценко, А.А. (2012). Компаративний аналіз складових економічного простору Європейського Союзу, Росії
та України в контексті інтеграційних процесів. Бюлетень Міжнародного Нобелівського форуму, 1 (5), 49-59.
5
Ляшенко, В.І. (2006). Регулювання розвитку економічних систем: теорія, режими, інститути. Донецьк:
ДонНТУ, 668.
6
Ольшанська, О.В. (2011). Регіонально-просторова системна організація господарства: методологічні та
прикладні аспекти. Київ: КНЕУ, Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи, 2,
37-45.
2
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– зв’язки та відношення між суб’єктами соціально-економічного простору пов’язані
із здійсненням господарської діяльності та задоволенням соціальних потреб суспільства;
– соціально-економічний простір є структурованою системою, що пов’язана
з акумулюванням
ресурсів
(виробничих,
фінансово-інвестиційних,
науково-технічних,
інформаційних тощо), необхідних для безперебійного здійснення різних видів господарської
діяльності суб’єктів простору та задоволення соціальних потреб суспільства, а також їх ефективний
розподіл та використання;
– соціально-економічний простір – місце перетинання усіх учасників процесів
функціонування та розвитку регіону як відкритої складної соціально-економічної системи;
– соціально-економічний простір завжди має певні особливості залежно від конкретного
регіону (регіональні особливості);
– соціально-економічний простір є органічним поєднанням економічної та соціальної
складових та окремих елементів, та функціонує на принципах їхньої тісної взаємодії;
– соціально-економічний простір регіону характеризується як показниками економічного,
так і соціального характеру.
Слід зазначити, що існує безліч теорій формування соціально-економічного простору регіону,
проте більшість з них передбачає провідну роль інновацій як одного з найвагоміших каталізаторів
розвитку регіональної соціально-економічної системи. Саме тому інноваційний простір як один
з найвагоміших елементів соціально-економічного простору заслуговує на підвищену увагу.
Виділення інноваційного простору відбувається в рамках класифікації простору по елементах.
За цією класифікаційною ознакою нами пропонується виокремлювати наступні елементи соціальноекономічного простору:
– організаційно-виробничий простір – виникає в ході організації та здійснення виробництва
продукції, виконання робіт та надання послуг суб’єктами господарської діяльності як просторові
взаємини між ними та їхніми контрагентами;
– природно-ресурсний простір – характеризує просторове розміщення постачальників
природних та інших ресурсів та взаємини, що виникають між ними та суб’єктами простору
з приводу їх залучення у господарську діяльність;
– законодавчо-правовий простір – формується взаємозв’язками та взаємовідносинами, що
виникають між суб’єктами та об’єктами правовідносин, правотворчості та правозастосування
в межах конкретного регіону;
– фінансово-інвестиційний
простір –
характеризується
фінансово-інвестиційними
взаємовідносинами між суб’єктами простору з приводу залучення та використання фінансових та
інвестиційних ресурсів;
– споживчо-ринковий простір – сукупність взаємозв’язків та відносин між суб’єктами, що
забезпечують пропозицію певних товарів та послуг, та їх споживачами;
– інфраструктурний простір – сукупність об’єктів виробничої та невиробничої
інфраструктури та взаємовідносин, що виникають з приводу їхнього використання;
– соціокультурний простір – характеризує підпорядкованість дій суб’єктів простору
сформованим морально-етичних нормам, традиціям, цінностям;
– геополітичний простір – характеризується просторовим розташуванням регіону та
особливостями, які ним обумовлені;
– інформаційний простір – сфера суспільного життя регіону, в якій інформаційні комунікації
відіграють провідну роль;
– освітньо-інтелектуальний простір – характеризує відносини між суб’єктами освітньої
діяльності, забезпечуючи соціальну та особистісну значущість результату удосконалення здібностей
і поведінки її суб’єктів;
– екологічний простір – характеризується взаємовідносини між суб’єктами простору, щодо
збереження та відновлення навколишнього середовища регіону;
– інноваційний простір – характеризується відносинами між суб’єктами простору з приводу
розробки, впровадження та дифузії інновацій.
Класифікація простору регіону за цією та іншими ознаками наведена на рисунку 1.
Слід зазначити, що різні елементи соціально-економічного простору регіону можна
розподілити на два основні типи за включенням до певної складової простору. За цією ознакою
доцільно виокремити одиничний (елемент простору, що включається повною мірою виключно
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до соціальної, або до економічної складової простору) та комплексний (елемент простору, що
включається частково до соціальної, а частково до економічної складової простору) простір (рис.1).
Одиничний елемент соціально-економічного простору, або частина комплексного елементу
соціально-економічного простору можна класифікувати за орієнтацією на соціально-орієнтований
та економіко-орієнтований простір.
До загальних функцій елементів соціально-економічного простору варто віднести:
– розподільчу функцію (розподіл певних ресурсів, в даному випадку інноваційних, між
суб’єктами простору регіону);
– координуючу функцію (впорядкування взаємодій між суб’єктами простору з приводу
формування та впровадження інновацій);
– інформаційну функцію (забезпечення існування інформаційно-комунікативних потоків,
пов’язаних з розповсюдженням та дифузією інновацій);
– регулюючу функцію (простір, сформований діючими інститутами та ринковими
механізмами регулювання, визначає спрямованість діяльності суб’єктів господарювання).
Висновки. Аналіз та узагальнення еволюційних підходів до понять простору виявив, що, як
соціальним так і економічний аспектам простору, притаманні: обумовленість, перехрестя
(взаємозалежність) процесів, єдність відносин, консолідація регіональних інтересів, поєднання
зусиль і ресурсів задля їх досягнення певних цілей, функціонування, гармонізація та розвиток
в інноваційному середовищі.
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CONTENT AND ELEMENTS OF THE MECHANISM
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
The article is devoted to the definition of the essence and components of the mechanism of
sustainable development of the region.
The purpose of the study is to determine the essence, structure of the structure and the
identification of priority directions of improvement of the mechanism of sustainable
development of the region.
Some mechanisms are analyzed, the implementation of which helps to improve the socio‐
economic development of the regions.
Installed that, specificity of the regions determines the possibility of using in the process of
regional development management in each specific case a set of instruments, levers and
incentives offered at the state level, but the responsibility for their formation and effective use
lies with regional authorities and local self‐government.
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the region, assessment of the level of regional development balance, sustainable development
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Постановка проблеми. Пріоритетним напрямом діяльності держави є розвиток її регіонів
через вирішення їх основних проблем та формування здорової економічної ситуації. Розвиток
економічної, екологічної, соціальної та політичної сфер життєдіяльності населення регіону
характеризується суперечливими відносинами. Подолати суперечності можна лише застосовуючи
комплексну систему стимулювання сталого розвитку регіону. Тому в сучасних умовах виникає
необхідність у визначенні концептуальних засад й пріоритетних напрямів удосконалення механізму
забезпечення сталого розвитку регіону, їх гармонізація з урахуванням характеру можливого
взаємовпливу завдань, визначених у рамках різних Цілей сталого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що на сучасному етапі
в науковій літературі відсутня загальна структура механізму забезпечення сталого розвитку.
Науковцями пропонуються окремі механізми, впровадження яких сприяє вдосконаленню
соціально-економічного розвитку регіонів. Розглядом питання пошуку ефективного механізму
регіонального розвитку займалися такі науковці, як М.Ф. Аверкіна, О.С. Біла, З.С. Варналій,
І.М. Вахович, Я. Генціаж, З.В. Герасимчук, Я.А. Жаліло, Т. Л. Желюк, Т. Л. Миронова,
Н.Р. Нижник, Н.А. Полонська, Г.І. Румянцева, Г.В. Саєнко, Д.М. Стеченко, В.М. Трегубчак.
Проте повного, однозначного уявлення щодо цілісності та системності означеного механізму ці
праці не дають.
Метою дослідження є визначення сутності, побудова структури та виокремлення
пріоритетних напрямів удосконалення механізму сталого розвитку регіону.
Виклад основного матеріалу. У науці термін «механізм» розглядається як система, пристрій,
послідовність станів, що визначають порядок якоїсь дії, явища. У техніці механізм – це система тіл,
призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у необхідні рухи інших твердих тіл. Дж.
К. Лафга визначив механізм як апарат або порядок, який рухає або перетворює систему і її
елементи. «Механізм – це, скоріше, конкретне поєднання відносин, форм, методів і засобів, які
забезпечують функціонування виробничо-економічної системи». Таким чином, механізм являє
собою систему, елементи якої визначають зміну заданого стану. Так як механізм розглядається як
система, необхідно пояснити, що під системою розуміється сукупність взаємопов’язаних елементів,
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що утворюють певну цілісність. Дане визначення є універсальним і не орієнтується на певний клас
системних об’єктів.1
Механізм забезпечення сталого розвитку регіону — це сукупність принципів, функцій та
інструментів, які спрямовані на регулювання потоків та сприяють відтворювальним процесам,
збільшенню частки мешканців, які мають доступ до базових інфраструктур, дають змогу
мінімізувати негативний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників з одночасним досягненням
адекватного рівня безпеки. Механізм забезпечення сталого розвитку має відповідати певним
вимогам: бути унікальним, містити характерні риси, які відповідають сучасним тенденціям та
особливостям процесів, що існують в місцях проживання, забезпечувати умови відтворювальних
процесів, перерозподілу ресурсів, їх раціональне використання, регулювання потоків, достатній
доступ населення до базових інфраструктур з одночасним зменшенням навантаження
на екосистеми. Правильно сформований механізм забезпечення сталого розвитку регіону передбачає
здійснення всіх заходів, спрямованих на відтворення ресурсів, регулювання потоків та соціальноекономічний розвиток. Саме такий механізм характеризує дієву систему забезпечення сталого
розвитку регіону.
Аналізуючи погляди на механізми в економіці, слід зазначити високий ступінь їх
термінологічної невизначеності. Вказана невизначеність категорії «механізм» не дозволяє
сформувати стандартний понятійний апарат, що вносить плутанину в процес формалізації об’єктів,
знижує достовірність економічних досліджень. Дія економічних механізмів є важливим та
актуальним напрямом досліджень, адже Нобелівська премія з економіки за 2007 рік була
присуджена Лео Гурвіцу (Leo Hurwicz), Роджеру Майєрсону (Roger Myerson) і Еріку Маскіну (Eric
Maskin) за «вклад в теорію економічних механізмів». Досить широкий спектр визначень
економічного механізму в понятійному сенсі близький до процесу, тоді як у природничих науках
механізм носить виключно ресурсне визначення. Відповідно, механізм сталого розвитку – це цілісна
структурно-функціональна система зв’язків між його елементами, що являє собою взаємопов’язану
сукупність принципів, функцій, важелів та інструментів функціонування, які сприяють досягненню
цілей щодо забезпечення різноманітних потреб населення, суб’єктів господарювання, державних і
недержавних структур за умови збалансованого розвитку економічної, соціальної та екологічної
складових, а система моніторингу дає змогу оцінити й мінімізувати в майбутньому негативний
вплив зовнішніх і внутрішніх чинників з одночасним досягненням безпеки життя (рис 1)2.
Специфіка регіонів визначає можливість використання в процесі управління регіональним
розвитком у кожному конкретному випадку набору інструментів, важелів і стимулів, що
запропоновані на державному рівні, але відповідальність за формування й ефективне їхнє
використання покладається на регіональні органи влади та місцеве самоврядування. Формуючи
механізм сталого розвитку, слід максимально враховувати, які фактори визначають особливості
розвитку того чи іншого регіону.
З точки зору В.М. Трегобчука, З.С. Варналія, Г.В. Саєнка, Я. Генціаж, Т.Л. Желюка,
З.В. Герасимчук; Н.Р. Нижник, Д.М. Стеченка, Т.Л. Миронової пропонуються окремі механізми,
впровадження яких сприяє вдосконаленню соціально-економічного розвитку регіонів, а саме:
1) механізм економічного регіонального розвитку3;
2) організаційно-економічний механізм формування стратегічних напрямів розвитку регіонів4;
3) організаційний механізм формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону5;
4) механізм управління процесами соціально-економічного розвитку регіону6;
1

Круговий, В. (2014). Місцевий економічний розвиток (МЕР) та механізми його фінансування. Формування
ринкових відносин, 6, 216-220.
2
Ільченко, В. (2018). Удосконалення механізму сталого розвитку регіону: автореферат дисертації. Київ: ДВНЗ
КНЕУ ім. В. Гетьмана, 24.
3
Варналій, З. (2005). Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку:
монографія. Київ: Знання України, 498.
4
Герасимчук, З, Вахович, І. (2002). Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії
розвитку регіону: монографія. Луцьк: ЛДТУ, 248.
5
Трегубчак, В. (1999). Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів і механізми їх
вирішення. Збірник наукових праць: Київ, Умань, Варшава, 354.
6
Нижник, Н. (2001). Державне управління в регіонах України. Вісник УАДУ, 2, 425-434.
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господарювання;
- коригувальна – коригування розподілу ресурсів з
метою розвитку прогресивних процесів, усунення
негативних зовнішніх ефектів тощо;
- соціальна – регулювання соціально-економічних
відносин, перерозподіл доходів, забезпечення
соціального захисту та соціальних гарантій;
- контролююча –
контроль за виконанням
встановлених правил, економічних, екологічних,
соціальних стандартів

Механізм сталого розвитку
Складові сталого розвитку
економічна
соціальна
екологічна
Напрями забезпечення
- інституціонально-правовий; організаційний; фінансовий;
- економіко-інноваційний; екологічний; соціальний; інформаційний.
Інструментарій
- економічний – вартість ресурсів, економічні
вигоди, перерозподільні платежі;
- правовий – законодавчо-правовий (закони та
підзаконні нормативно-правові акти, укази,
постанови), нормативно-правовий (накази та
розпорядження);
- адміністративно-контрольний – екологічне
законодавство,
екологічний
моніторинг,
екологічні стандарти і нормативи, екологічна
сертифікація, екострахування та ін.;
- стимулівного впливу на сталий розвиток –
податки та платежі; інновації та технології;
інвестиції; кредити, позики, гранти; бюджетні
інструменти (субсидії, дотації);
- еколого-економічний – адміністративний
перерозподіл засобів, фінансові трансферти,
вільні ринкові механізми перерозподілу
засобів, сприяння на ринку;
- фінансовий – податкові кредити, прямі
дотації
на
природоохоронні
заходи,
інноваційне інвестування технологій;
- організаційний – державні та регіональні
стратегії розвитку, природоохоронні програми,
прогнозні показники, бюджетні запити;
- морально-етичного впливу та переконання освіта й виховання, навчання, переговорні
процеси

Важелі
- економічні – стимулювання, тарифи, ціни,
дотації, пільги, процентні ставки, субсидії,
кредити, позики;
- фінансові – створення та використання
фондів грошових коштів на основі розподілу
та перерозподілу ВВП; санкції (штрафи, пеня);
екологічний аудит та екологічне страхування;
- податкові – податок на землю, збори за
забруднення
навколишнього
середовища,
збори за використання природних ресурсів;
- організаційні – митні, інвестиційні,
інформаційні;
- адміністративні – екологічний менеджмент,
екологічна експертиза, екоаудит, екологічна
освіта;
бюджетні
–
видатки
(інвестиції,
економічний
розвиток,
соціальне
забезпечення), дефіцит;
- мотиваційні – достойна заробітна плата,
пакет
медичного
забезпечення,
диференційована пенсія.
Система моніторингу
спостереження
за
соціо-екологоекономічним станом регіону;
- оцінка реального стану регіону;
- прогнозування майбутнього стану регіону;
- керування процесами в регіоні

Рис 1. Структура механізму сталого розвитку регіону
Джерело: побудовано автором
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5) механізм розробки й реалізації прогнозних та програмних документів економічного і
соціального розвитку регіонів;
6) механізм реалізації стратегії1;
7) механізм регулювання процесів стратегічного планування суб’єктів господарювання, що
реалізують стратегію2;
8) механізм підвищення конкурентоспроможності регіону3.
Зараз потужний розвиток економіки можливий за умов її інноваційної спрямованості, коли
поряд із врахуванням специфічних особливостей країни та національного менталітету вона стане
економічною основою для розв’язання економічних, соціальних і екологічних проблем
у суспільстві, а також зниження диференціації населення та усунення бідності.
Проаналізувавши запропоновані механізми, слід зазначити, що вони забезпечують розвиток
одного напряму в регіоні і не охоплюють всієї системи в цілому. Це гальмує формування ефективної
економіки та її перехід до сталого розвитку. Крім того, механізм сталого розвитку будь-якого
регіону має вписуватися в національну і світову стратегію розвитку, тому ієрархія цілей стратегії
така, що світові цілі не можна безпосередньо відтворити в регіоні – їх можна тільки певним чином
співвіднести між собою.
Саме такий механізм характеризує дієву систему забезпечення сталого розвитку регіону, яка
включає інституціонально-правовий, організаційний, фінансовий, інформаційний, екологічний,
економіко-інноваційний та соціальний пріоритетні напрями.
Інституціонально-правовий механізм відіграє одну з ключових ролей у механізмі забезпечення
сталого розвитку регіону, оскільки на сучасному етапі відсутні нормативні акти, які регулюють
забезпечення сталого розвитку регіону. Однак варто зазначити, що, згідно з Конституцією України,
органам місцевого самоврядування надано широкі права для здійснення економічного і соціального
розвитку на своїй території. Відповідно до статті 7 Конституції, в Україні визнається і гарантується
місцеве самоврядування, яке, згідно зі статтею 140 Конституції України, є правом територіальної
громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів
України. Тому Конституція України дає право розробляти органам місцевого самоврядування
у межах власних компетенцій стратегічні плани сталого розвитку регіону та, у разі затвердження
рішенням міської ради, робить їх обов’язковими до виконання на відповідній території4.
Інституціонально-правовий механізм повинен включати такі елементи: нормативно-правове
забезпечення сталого розвитку регіону; інституціональне забезпечення сталого розвитку регіону;
забезпечення відповідальності органів влади.
Формування інституціонально-правового механізму для забезпечення сталого розвитку
регіону можливе за умов створення та належного функціонування необхідної нормативно-правової
бази, що регламентує взаємне представництво інтересів і розмежування повноважень між
центральними й місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
тобто за наявності системи правових відносин, яка б запобігала дискримінації громадян у різних
аспектах суспільного життя та перетворила б Україну на дійсно правову державу. Задля цього
необхідно адаптувати національне законодавство з питань регіональної політики до світових норм і
стандартів.
Нормативно-правовою базою для розроблення регіональних стратегій розвитку в Україні є
Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві
державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України», Концепція державної регіональної політики, відповідні акти
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних та місцевих
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідного регіону. Стратегії
1

Генціаж, Я. (2002). Інституційні механізми регіонального розвитку України: шлях до майбутнього. Збірник
наукових праць: Київ, 2 (1), 66-73.
2
Саєнко, Г. (2005). На шляху до сталого розвитку економіки: господарський механізм взаємодії: монографія.
Донецьк: Дон ДУЕТ ім. Туган-Барановського, 928.
3
Стеченко, Д. (2011). Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності економік регіонів України.
Теоретичні та прикладні питання економіки, 24, 114-119.
4
Ватченко, О., Ільченко, В. (2011). Механізм забезпечення сталого розвитку регіонів України. Науковий вісник
НЛТУ України, 21, 19, 205-212.
215

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

регіонального розвитку пов’язані з такими важливими і складними процесами, як формування
ринкових відносин, розвиток нових форм власності, пріоритетний соціальний розвиток, екологічний
стан та демографічна ситуація тощо. Основні пріоритетні напрямки розвитку країни відображені
у Державній стратегії регіонального розвитку, яка є основою для формування регіональних
стратегій.
Наразі потужний розвиток економіки можливий за умов її інноваційної спрямованості, коли
поряд із врахуванням специфічних особливостей країни та національного менталітету вона стане
економічною основою для розв’язання економічних, соціальних і екологічних проблем
у суспільстві, а також зниження диференціації доходів населення та усунення бідності. Тому
економіко-інноваційний механізм передбачає застосування такої сукупності заходів, які б
найефективніше сприяли подоланню проблем і спрямовували розвиток регіону в напрямі
інноваційно-інвестиційного, високотехнологічного, ресурсозберігаючого й екологічно безпечного
виробництва. Розробка механізму регулювання розвитку інновацій повинна базуватися
на системному програмному підході, що дає змогу комплексно підійти до врахування вимог ринку,
особливостей розвитку та функціонування певних територій, забезпечити цільову мобілізацію
наявних ресурсів, виробити систему дієвих заходів із регулювання та підтримки інноваційного
розвитку в регіоні. В умовах фінансової нестабільності найпроблемнішим структурним елементом
інноваційного потенціалу регіону є фінансово-кредитна система, яка повинна охоплювати:
сукупність джерел надходження грошових засобів в інноваційну сферу; механізм акумулювання
грошових надходжень; механізм оцінки ефективності інвестицій в інновації; механізм контролю
за використанням інвестиційних ресурсів1. Також необхідно визначити пріоритети розвитку
промислового й аграрного комплексів, бо саме вони мають стати основою розбудови регіональної
економіки. Перевага має надаватися тим підприємствам, які орієнтуються на випуск наукомісткої,
екологічно безпечної продукції, використовують сучасні технології, насамперед ресурсозберігаючі.
Економічний механізм не існує в якості замкненої системи, а лише як динамічна й відкрита
система, що враховує сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів.
Економічний механізм забезпечення екологічно сталого розвитку регіону передбачає
наявність таких елементів: економічне стимулювання створення нових робочих місць; економічне
стимулювання впровадження високотехнологічних, екобезпечних, ресурсозберігаючих технологій;
економічне стимулювання використання альтернативних джерел енергії; використання екологічних
податків; залучення бюджетних та позабюджетних коштів на реалізацію місцевих програм.
Економіко-інноваційний механізм та врегулювання ринкових відносин мають бути спрямовані
на раціональне природокористування, зниження навантаження на екосистему, залучення бюджетних
і позабюджетних коштів на виконання державних та регіональних програм упровадження ідей
сталого розвитку.
Соціально-організаційний механізм сталого розвитку регіону необхідно запровадити такий,
щоб територіальні органи були зацікавлені в ефективній роботі всіх підприємств території,
незалежно від форми власності, а останні мали відчутну віддачу від комплексності розвитку.
Організаційне забезпечення реалізації стратегії передбачає нову систему управління стратегічним
розвитком, створення цільової організаційної структури – міжвідомчого органу з реалізації стратегії,
покликаної забезпечити консолідацію зусиль різних рівнів управління, приватного сектору і
громадськості, а також контроль за реалізацією стратегії з боку перерахованих сторін. Тому
ключовою проблемою є поєднання централізації і децентралізації державної влади. Нині
актуальність цього питання обумовлена необхідністю оптимального розмежування повноважень
між центром і органами місцевого самоврядування, що є важливою умовою ефективної реалізації
державного управління.
Соціально-організаційний механізм складається з таких основних елементів: розроблення
стратегій забезпечення сталого розвитку регіону; розроблення стратегічних планів щодо
забезпечення екологічно сталого розвитку регіону; формування системи управління стратегічним
екологічно сталим розвитком регіону; створення національної програми, яка спрямована
на підвищення соціальних стандартів життя населення.
1

Бутов, А. (2009). Інноваційна діяльність регіону: теоретичний аспект. Науковий вісник НЛТУ України, 19, 13,
160-166.
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Соціально-організаційний механізм має сприяти створенню умов для підвищення рівня і
якості життя населення регіону через запровадження соціальних стандартів, формування
оптимальної мережі закладів соціальної інфраструктури, спрямування інвестицій у їх подальший
розвиток і підвищення якості послуг. Індикаторами соціальної орієнтації розвитку регіону слід
вважати динаміку реального рівня споживання соціальних благ, народжуваність і смертність,
фізичне та духовне здоров’я населення, тривалість життя тощо. Соціально орієнтований
регіональний розвиток потребує нагального створення у регіонах нових робочих місць і реальної
реалізації регіональних програм зайнятості. Соціальну орієнтацію регіонального розвитку слід
оцінювати і забезпечувати з урахуванням ідей сталості та збалансованості. До основних функцій
цього механізму в контексті усталення темпів економічного зростання регіонів України належать:
поліпшення якості розв’язання гострих соціальних проблем (у тому числі проблем ринку праці,
забезпечення вертикальної соціальної мобільності населення, адаптації в суспільстві молоді);
подальший розвиток ринків послуг соціального призначення, зокрема в частині диверсифікації форм
надання та оптимізації доступу до них, а також «мереж знань»; підвищення внеску освіти і науки
в модернізацію економіки шляхом формування системи безперервної освіти, актуалізації змісту й
оптимізації структури професійної освіти, задоволення потреб господарського комплексу
в кваліфікованих кадрах фахівців і робітників, розвитку наукових досліджень прикладного
спрямування, елементів і цілісних територіальних систем інноваційного господарювання
(регіональних освітньо-науково-виробничих кластерів); створення умов та ефективних механізмів
утвердження відкритого громадянського суспільства.
Екологічний механізм являє собою сукупність інструментів, кінцевою метою
використання яких є досягнення позитивних результатів в екологічній сфері. Така підсистема
повинна передбачати наступні елементи: розроблення екологічних стандартів; екологічна
паспортизація; екологічне страхування; впровадження екологічних інновацій; популяризація
екологічної освіти.
Запровадження екологічного механізму передбачає збереження екологічної рівноваги, яка
буде ґрунтуватись на законодавстві з питань чіткого розмежування повноважень між рівнями влади
у природоохоронній сфері.
Дієвими важелями екологічного механізму можуть стати: екологічне страхування як форма
відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права громадян на безпечне для життя та здоров’я
довкілля, яке поширене у багатьох країнах ЄС; екологічна освіта, що включає популяризацію
екологічної програми національного розвитку; сприяння розробці й упровадженню екоінновацій;
поліпшення інвестиційного клімату в регіоні, у першу чергу, за рахунок зниження екологічного
ризику; удосконалення екологічної інфраструктури виробничої сфери; стимулювання системи
екологічно орієнтованого підприємництва; організація взаємодії державних структур управління
з науково-дослідними організаціями екологічної спрямованості в рамках реалізації пріоритетних
еколого-економічних проектів і ініціатив; екологізація процесів споживання й надання послуг, умов
формування особистості й трудових ресурсів, типів і видів стандартів; екологічна паспортизація
регіону.
Роль інформаційного механізму в забезпеченні сталого розвитку регіону полягає
у формуванні та застосуванні спеціалізованих комп’ютерних програм для ефективного
внутрішнього управління регіоном, у подальшому розвитку інформаційних технологій і систем
для надання інформації щодо багатоваріантних аспектів функціонування економіки регіону,
у всебічній інформатизації населення, в автоматизації систем господарського управління,
глобалізації комп’ютерних мереж та використанні міжнародного досвіду інформаційного
регулювання регіональних систем. Важливим фактором посилення інформаційно-аналітичного
забезпечення сталого розвитку міста та району є проведення соціального моніторингу та
складання паспорта, який розглядається як система безперервного стеження за ситуацією
у кожному регіоні.
Механізм управління регіоном, адміністративно-територіальною одиницею слід розглядати як
сукупність принципів, методів, засобів і форм, які розроблені й застосовуються з метою підвищення
ефективності функціонування території як соціально-економічної системи, та отримання прибутку
для забезпечення самодостатності власного розвитку.
Інакше кажучи, це комплекс дій, спрямованих на ефективну організацію, аналіз і
прогнозування різноманітних видів людської діяльності на конкретній території з раціональним
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використанням людського, матеріально-технічного, природно-ресурсного потенціалів, забезпечення
охорони навколишнього середовища та зростання добробуту населення. Реалізація стратегічного
плану передбачає розробку механізмів упровадження стратегії, до яких, на думку деяких вчених1,
крім організаційно-правового, інформаційно-комунікативного і проектно-методологічного, входить
також фінансово-економічний механізм. Фінансовий механізм має забезпечувати перспективи для
формування такої фінансової спроможності територій, яка б створювала можливості для
ефективного регіонального розвитку, подолання диспропорцій з урахуванням особливостей
регіонів, їх потенціалу в ринковій економіці. Завданнями фінансового механізму реалізації стратегії
сталого розвитку регіону є: фінансове забезпечення стратегічних рішень; раціональне використання
фінансових ресурсів; пошук ефективних джерел короткострокового та довгострокового
фінансування; підвищення ефективності фінансового менеджменту.
Слід обов’язково враховувати те, що місцеві фінанси – не єдине джерело фінансування
сталого розвитку території. Збалансований місцевий розвиток неможливий без залучення державних
коштів, а також позабюджетних джерел (приватні кошти, зовнішні інвестиції тощо).
Фінансовий механізм реалізації стратегії сталого розвитку регіону – це сукупність форм і
методів формування і використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення
різноманітних потреб населення, суб’єктів господарювання, державних і недержавних структур
за умови збалансованого розвитку економічної, соціальної та екологічної складових території.
Запропоновано виділити три складові фінансового механізму: використання коштів регіональних
бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування, фінансування за рахунок коштів державного
бюджету та залучення позабюджетних коштів.
Важливим аспектом фінансового механізму є удосконалення фінансово-бюджетних відносин
між центром і регіонами, вироблення критеріїв і механізмів надання державної підтримки.
Виконання завдань і пріоритетні напрями стратегії фінансуватимуться за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел.
Фінансування заходів з реалізації стратегії здійснюватиметься також за рахунок коштів
інвесторів, які залучаються для реалізації конкретних інвестиційних проектів, та виконання програм
міжнародних фінансових організацій, інших джерел. Пріоритетним є формування фінансових
джерел на основі державно-приватного партнерства. Державні фінансові ресурси концентруються
центральними і місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування
відповідно до основних завдань та пріоритетних напрямів стратегії. Державна фінансова підтримка
регіонального розвитку розглядається як одночасне фінансування з державного та місцевого
бюджетів.
З огляду на це, упровадження механізму стратегії соціально-економічного розвитку регіону
полягає в забезпеченні збалансованого розвитку всіх сфер його економіки на основі виваженого
використання ресурсів для розв’язання економічних, соціальних та екологічних проблем. Особливу
увагу при цьому слід приділяти вивченню ролі інновацій, складових управління, ефективній роботі
всіх підприємств території, а також застосуванню соціальних гарантій та пільг для підвищення
якості життя населення.
Висновки. Слід зазначити, що процес удосконалення механізму сталого розвитку регіону має
ґрунтуватись на таких базових принципах: системності; цілісності підходу та поєднання інтересів
суб’єктів виробничих і соціальних процесів у межах наскрізної та послідовної державної політики
сталого розвитку на різних адміністративних рівнях; ефективного використання ресурсів;
урахування об’єктивних відмінностей територіальних утворень різного рівня і статусу та,
відповідно, диференційованого підходу до відбору методів і важелів впливу; орієнтованість
на розв’язання екологічних проблем території. Пряме державне фінансування регіональної політики
має дедалі більше заміщуватися державним замовленням і конкурсами на залучення бюджетних
коштів для цілей сталого розвитку, що сприятиме підвищенню ефективності використання ресурсів,
стимулюватиме місцеві ініціативи.

1

Амосов, О, Гавкалова, Н. (2013). Проблема ресурсозбереження в Україні та шляхи її вирішення. Теорія та
практика державного управління, 3 (34), 1-5.
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ОСНОВНІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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MAIN LEVERS OF MANAGEMENT ACTIVITIES
IN ENSURING REGIONAL DEVELOPMENT
The article develops theoretical positions and applied guidelines for improving the management
of socio‐economic and informational development of the regions. The complex approach to the
definition of the essence of processes of information interaction between the main economic
subjects is offered, which allows to improve the processes of socio‐economic development of
the territories at the theoretical and methodological level. The role and place of regional
information policy in the part of the general policy of development of the region is explored. The
urgent problems of modern regional policy are studied. Special attention is paid to the analysis
of the strategic development of the region, taking into account the assessment of the interaction
of generic productive forces – information, science, technology, entrepreneurship and national
(regional) infrastructure. The organizational and economic mechanism of regional development
management is developed.
Key words: region, regional development, regional policy, information, information support,
organizational and economic mechanism.
Постановка проблеми. Рівень і якість соціально-економічного розвитку регіонів багато
в чому визначається інформаційним забезпеченням – головним важелем управління і регулювання
регіонального розвитку, процесом цілеспрямованого добору релевантних інформаційних
показників. Інформаційне забезпечення визначає ефективність інформації як продуктивного
чинника розвитку суспільства і економіки. Особливо істотна роль інформаційного забезпечення для
економіки, що трансформується і розвивається на регіональному рівні. Проте сьогодні відсутні
ефективні методики визначення рівня інформаційного забезпечення соціально-економічного
розвитку регіонів, використання яких прискорить практичні кроки у напрямку сталого розвитку
регіонів та країни в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розрізі вивчення даної проблематики особливої
уваги заслуговують роботи таких учених-регіоналістів, як: Р.Р. Гатауллін, М.Б. Дацишин,
М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов, В.В. Дорофієнко, Я.А. Жаліло, Р. Йохімсен, О.В. Коломицева,
О.В. Кушнірецька, Е.М. Лібанова, Т.С. Максимова, М.Г. Мельник, Ю.В. Орловська, Т.В. Уманець,
Л.І. Федулова, Ю.А. Шрейдер, Р.М. Юсупов та ін.
Мета дослідження полягає у розробці теоретичних положень та прикладних рекомендацій
щодо вдосконалення управління соціально-економічним та інформаційним розвитком регіонів.
Виклад основного матеріалу. Категорія «регіональне управління» поєднує в собі
планування, регулювання, контроль у розрізі створення концепції та соціально-економічного
прогнозування розвитку регіональних структур1. Особливе місце у системі управління соціальноекономічного розвитку відводиться стратегічному плануванню і прогнозуванню соціальноекономічного розвитку регіонів як ключовому інструменту реалізації регіональної політики.
Ефективність цих процесів, у першу чергу, залежить від релевантної інформації. Вчення про
особливу роль інформації у життєдіяльності суспільства вперше з’явилося у науці в 17 ст. у працях
Ф. Бекона. Системні дослідження інформаційних процесів почалися у другій половині 20 ст.
Сьогодні цей процес супроводжувався становленням сучасної теорії інформаційної економіки, яка
аналізує тенденції розвитку економічної системи.
1

Коломицева, О. (2013). Важелі управлінської діяльності в забезпеченні оптимального регіонального
розвитку. Сталий розвиток економіки, 1, 141-144.
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Таблиця 1
Економічні погляди на інформацію у хронологічному аспекті
Період
4 ст. до н.е.
15-17 ст.
17-18 ст.
кін. 191 пол. 20 ст.
60-90 рр.
20 ст.
Сучасність

Характерна цінність
періоду

Інформація як
когнітивний рівень процесу
спілкування
джерело аналізу
засіб
позаструктурний елемент

справедливість
нагромадження капіталу
споживання товарів
свобода

елемент структури

час

фундаментальна субстанція;
найцінніший ресурс

інформація, знання, мудрість,
інтелект, досвід

Джерело: складено автором за [2, с. 82, 92; 5, с. 10-14; 8, с. 56].
У цій зв’язці варто укласти і підкреслити значення інформації на різних історичних етапах
розвитку (табл. 1).
Вступивши в інформаційну епоху, сучасна цивілізація випробовує всеосяжну дію нових
інформаційних реалій. Інформація стає єдиним чинником подальшого соціально-економічного
розвитку територій, на дієвість якої сподіваються усі суб’єкти управління. Інформація поряд
з наукою, формами і методами організації сучасного виробництва стають традиційними
продуктивними силами, піднімаючись на ту ж ступінь, що і засоби виробництва та робоча сила.
Інформаційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів пропонується
розглядати як процес, базований на вхідній інформації, яка оброблюється за допомогою
взаємодоповнюючих та взаємозалежних показників, та аналітичній оцінці; обов’язково включає
в себе релевантні інформаційні ресурси, прямо або опосередковано продукує інформаційний
продукт або послугу та в кінцевому підсумку визначає рівень динамічного розвитку регіонів.
Отож, основним важелем управлінської діяльності у забезпеченні регіонального розвитку
була, є і залишається інформація. Довгий час інформаційна політика охоплювала проблеми,
пов’язані з діяльністю засобів масової інформації. Останніми роками зміст цієї політики був дещо
розширений – сьогодні до неї включено розвиток телекомунікацій, інформаційних систем, ресурсів і
засобів, захист гарантованих Конституцією прав громадян і організацій на вільний доступ
до інформації. Новий поштовх до розвитку інформаційної політики надало усвідомлення
необхідності побудови інформаційного суспільства, що у подальшому визначило її головну
стратегічну мету.
Інформаційна політика регіональних органів влади стосується формування сукупності цілей,
які відображають інтереси регіону в інформаційній сфері, визначення основних напрямів цієї
діяльності, постановки завдань, що забезпечують досягнення даних цілей, і реалізації системи
заходів, котрі вирішують поставлені завдання1.
Об’єктами інформаційної політики регіону є:
– інформаційні ресурси;
– інформаційно-комунікаційні технології, системи і засоби їх реалізації;
– інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура;
– виробництво і споживання засобів інформатизації, інформаційних продуктів і послуг;
– забезпечення інформаційної безпеки;
– політика в області масової інформації і комунікацій;
1

Юсупов, Р. (2007). О концептуальных основах региональной информационной политики. Информационные
ресурсы России, 5, 42-50.
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– інформаційне право;
– інформаційний обмін1.
Регіональна інформаційна політика є невід’ємною складовою частиною загальної політики
регіональних органів влади і охоплює всі сфери життєдіяльності регіону. Вона справляє пряму дію
на розвиток соціокультурного, економічного, діяльнісного, демографічного потенціалу регіону,
гальмуючи або прискорюючи їх розвиток.
В економічній сфері регіональна інформаційна політика має бути націлена на прискорення
реалізації стратегії соціально-економічного регіонального розвитку, яка спиратиметься на таке:
– збільшення інвестицій в інформаційне середовище регіону;
– забезпечення інформаційної безпеки;
– використання конкурентних переваг, внаслідок яких регіон буде спроможний володіти
необхідною соціальною і економічною інформацією;
– ефективні і гнучкі механізми управління економічною діяльністю і суспільним життям
регіону в цілому;
– різке зростання числа споживачів комерційної інформації;
– розвиток у перспективі єдиної інформаційно-грошової інфраструктури і електронної
комерції2.
Ефективність регіональної інформаційної політики обумовлена її орієнтацією
на випереджаючі темпи створення, розповсюдження, постійного оновлення і використання
інформації як найважливішої умови структурної перебудови економіки в короткі терміни, переходу
до вищого типу технологічного устрою, на істотне підвищення рівня життя населення регіону.
Регіональна інформаційна політика, в першу чергу, повинна сприяти якісним перетворенням
таких сфер як регіональне управління і регіональне господарство, освіта, наука, культура, охорона
здоров’я.
На думку вчених-економістів Р.М. Юсупова, В.П. Заболотського та В.Б. Наумова, реалізація
регіональної інформаційної політики відбувається за допомогою таких взаємодоповнюючих
механізмів: економічного, суспільної підтримки інформаційної регіональної політики, моніторингу
реалізації інформаційної регіональної політики, управління реалізацією інформаційної регіональної
політики та організаційно-правового.
Перший з механізмів реалізується за наявності повного фінансового забезпечення (залучення
інвестицій як від українських, так і від зарубіжних комерційних структур). Для його підтримки, як
вже неодноразово наголошувалось науковцями і практиками, слід створити сприятливі умови для
іноземних і вітчизняних інвесторів, зокрема, забезпечити гарантії органів влади на раціональну
політику регулювання митних зборів, відсутність подвійного оподаткування (для іноземних
інвесторів), передбачити можливість зниження бази оподаткування на прибуток за рахунок
вирахування коштів, що направляються на реалізацію проектів регіональної інформаційної політики
(для вітчизняних інвесторів). Окрім того, необхідно розробити заходи, які б дозволили привернути
кошти населення регіону для інформаційної діяльності, перш за все, в області освіти, науки,
медичних і культурних послуг. У свою чергу, для населення слід знизити тарифи на підключення
до мережі Інтернет.
Необхідно передбачити довготривалі спеціальні податкові пільги для вітчизняних
підприємств, які активно беруть участь в проектах, що реалізовують регіональну інформаційну
політику.
Також, важливими й впливовими механізмами реалізації регіональної інформаційної політики
є її суспільна підтримка та моніторинг і прогнозування результатів і соціально-економічних
наслідків.
У частині реалізації організаційно-правових механізмів регіональної інформаційної політики
слід удосконалити законодавчу інформаційну базу регіону, яка б доповнювала і розвивала
законодавство в інформаційній сфері.
Як видно, регіональна інформаційна політика є невід’ємною складовою управління соціальноекономічним розвитком регіону і взагалі відіграє всезростаючу роль в житті регіону.
1

Там само, 43
Юсупов, Р. (2007). О концептуальных основах региональной информационной политики. Информационные
ресурсы России, 5, 44.
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Серед нагальних проблем сучасної регіональної політики – відсутність економічних і
організаційних важелів, які повинні прискорювати трансформаційні процеси в регіонах. Тому вкрай
важливо скоординувати спільну діяльність органів місцевого самоврядування і виконавчої влади,
громадськості та місцевого бізнесу в забезпеченні соціально-економічного піднесення регіону.
Звідси, постає необхідність розробки нових механізмів як забезпечення регіональної інформаційної
політики, так і регіональної політики в цілому.
Організаційно-економічний механізм управління соціально-економічним розвитком
передбачає організацію та економічне наповнення планування, мотивації та контролю управлінської
діяльності суб’єктів регіональної економічної політики. «Кінцевою метою організаційноекономічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону має бути зростання
рівня та якості життя населення регіону, зокрема через підвищення рівня зайнятості, амплітуди
ділової активності та стандартів соціального забезпечення, зростання обсягів валового
регіонального продукту тощо»1.
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Рис.1. Інформаційне забезпечення управління регіональним розвитком
* побудовано та доповнено за матеріалами2
1

Кушнірецька, О. (2010). Теоретичні підходи до визначення суті організаційно-економічного механізму
управління соціально-економічним розвитком регіону. Регіональна економіка, 3, 66.
2
Маннапов, Р. (2009). Современные закономерности, принципы, задачи и механизм регионального
управления. Вестник Челябинского государственного университета, 3, 47-56.
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У час появи нових ресурсів розвитку – досвіду, творчого дару, інтелекту, мудрості, механізм
регіонального розвитку не може бути простим.
Поєднання обізнаності, що породжує знання, залучення до співпраці, внаслідок чого виникає
досвід, практичного і теоретичного осмислення – як передумова розвитку мудрості, доступність
до інформаційних ресурсів – головна запорука успішного розвитку громадянського суспільства
в Україні сьогодні. Так, важливим напрямком у цьому контексті має стати розголошення інформації
для населення про місію регіону. Згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики розроблення,
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та
планів заходів з їх реалізації»1 місія регіону виражає вищий сенс, мету існування громади
в майбутньому та включає довготермінове бачення суспільством того, яким воно прагне стати.
Організаційно-економічний механізм інформаційного забезпечення соціально-економічного
розвитку регіону містить взаємопов’язані елементи, у т.ч. суб’єкти, об’єкти, цілі, засоби, ресурси,
заходи і бажані результати. Перша група елементів – інформаційної взаємодії суб’єктів регіональної
політики – визначає синергетичну співпрацю бізнесу (ФПГ, малого і середнього) з органами влади
та громадськими об’єднаннями, політичними партіями й ЗМІ. За загальною ініціативою мають бути
створені / активовані у своїй діяльності нові агенти: агенції регіонального розвитку, спеціальні
робочі групи: менеджери зі стратегічного планування соціально-економічного розвитку, менеджери
з контролю організації інформаційної діяльності на регіональному рівні, менеджери з виявлення та
систематизації нових інформаційних знань, менеджери з розвитку мотиваційного середовища для
взаємодії економічних суб’єктів у регіоні.
Координація зусиль необхідна для усунення обмежень повноважень і можливостей прийняття
управлінських рішень з причини браку або неповноти інформації суб’єктами регіонального
розвитку. На цьому етапі здійснюється вибір стратегії взаємодії між державою і регіональними
акторами (в першу чергу, місцевим бізнесом). Оптимальною стратегією для українських регіонів,
на наш погляд, є приватно-державне партнерство.
Друга група елементів – включає, власне, інформаційне забезпечення соціально-економічного
розвитку як засіб продукування інформаційних продуктів та послуг і проміжна ланка між людьми,
результатами їхньої діяльності з іншими продуктивними силами, та результатом. Інформаційне
забезпечення формується під впливом ресурсного, трудового, науково-технічного, концептуального
та нормативно-правового забезпечення. Слід проводити детальний аналіз продуктивних сил
кожного регіону, зокрема, ресурсного, трудового, науково-технічного, нормативно-правового
забезпечення шляхом глибокого аналізу відповідно до світової практики оцінки рівня розвитку
господарського сектору регіонів на основі аналізу груп показників, які характеризують динаміку
валового регіонального продукту, ринку праці, інноваційної активності тощо. Такий аналіз дасть
поштовх до вивчення соціально-демографічного (наприклад, рівень освіти), соціально-економічного
(рівень добробуту), діяльнісного (інноваційна активність у регіоні), соціокультурного (стан науки,
культури і т.п.) потенціалу регіонів.
Цей процес повинно супроводжувати удосконалення діючого інформаційного законодавства
з врахуванням і доповненням визначеної Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 р. Неглибокий аналіз даної стратегії дав змогу визначити слабкі місця і загрози
інформаційного й економічного характеру регіонів України, зокрема серед пріоритетних напрямів
розвитку переважної більшості регіонів велика кількість таких, що носять екстенсивний характер
регіонального розвитку (або так званий «рух за інерцією»), що є неприйнятним для сьогоднішніх
умов. Вважаємо, за великої соціальної значущості визначених пріоритетними галузей, все ж
не можна вважати їх пріоритетними. Серед напрямів такого характеру: розвиток агропромислового
виробництва, зрошуваного землеробства, виноградарства та виноробства тощо.
Високий рівень якісного інформаційного забезпечення як процесу прямо впливає на рівень
розвитку інформаційно-технологічних ресурсів регіону. Це досягається за допомогою системи цілей
(зокрема, комплексних цільових програм, програмно-цільового управління і планування);
функціональної системи – планування управлінської діяльності в цілому, організації, мотивації
1

Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації: наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, 79.
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(формування мотиваційних установок всіх суб’єктів регіонального розвитку), оцінки (експертної й
ін.), обліку, моніторингу (соціального, територіального, економічного), регулювання й контролю;
експертизи; формування математичних моделей тощо. Як результат – досягаються цілі високих і
проміжних абстракцій. З-поміж перших – мета-місія – кумулятивний ефект структурно-якісних
перетворень в управлінні регіональним розвитком; створення і ефективне застосування сучасних
найцінніших ресурсів: інформації, знань, мудрості, інтелекту, досвіду, творчого дару, здібностей;
підвищення рівня життя шляхом реформування соціальної сфери, освіти і охорони здоров’я,
формування середнього класу, розширення можливостей, свобода, економічна незалежність регіонів
тощо. З-поміж других – підвищення регіональної конкурентоспроможності (упровадження
ефективних механізмів адміністративного управління і модернізація владних структур, формування
базових мобілізаційних ідей для території), розвиток людського потенціалу (ініціація процесів
самоорганізації суспільства в регіоні), розробка стратегії забезпечення економічної і соціальної
привабливості регіону, виявлення спеціалізованих (конкурентоздатних) областей бізнесу і сфер
інноваційного розвитку, включенню регіональних бізнес-структур в реалізацію пріоритетних
національних проектів.
Слід зазначити, що аналіз стратегічного розвитку регіону сьогодні слід розглядати
з урахуванням оцінки взаємодії всезагальних продуктивних сил – інформації, науки, технологій,
підприємництва та національної (регіональної) інфраструктури, розвиток яких обумовлений
проходженням третьої інформаційної революції (корінного перевороту в інформаційній сфері,
перші дві історично відносяться до періодів Першої та Другої Світових війн).
Висновки. Комплексний підхід до визначення сутності процесів інформаційної взаємодії між
головними економічними суб’єктами дозволяє удосконалити процеси соціально-економічного
розвитку територій на теоретико-методологічному рівні. При цьому, особливе місце слід відвести
регіональній інформаційній політиці, яка є невід’ємною складовою частиною загальної політики
розвитку регіону і відіграє всезростаючу роль у соціальному і економічному житті регіону.
Основними її завданнями є розбудова інформаційного суспільства, формування інформаційної
інфраструктури регіонів, забезпечення сталого регіонального розвитку у цілому за допомогою
побудови гнучких механізмів управління економікою регіону.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF INNOVATION
ACTIVITY OF THE REGIONS OF UKRAINE
The article presents the results of the analysis of innovation activity in the regions of Ukraine.
The aspects of innovation activity are analyzed, factors of motivational insufficiency to innovations
in the regions are determined. The deterrent factors of development of innovation activity in the
regions are determined: lack of own financial resources and inadequate state financial assistance;
great value of innovation; lack of necessary and understandable information about innovation;
insufficient connection between institutions of higher education, science and business;
low innovation activity of enterprises; fragmentation of the structural elements of innovation
infrastructure in some regions. Leaders and outsiders among the regions in this activity are
identified. The evaluation, which reflects the main problems in the development of innovation
activity of business entities, is identified and the vector of its transformation is determined.
Key words: innovations, innovation practice, innovation activity, volume of innovative goods and
services, state financing of innovations, technological innovations.
Target setting. In recent years, a model of economic growth based on innovative development is
growing more urgent in Ukraine. This is the main task of local and regional governments, a decision of which
will ensure the development of industrial and intellectual areas in their territories, i.e. those areas in which
a growth of gross regional product is possible today. At the same time, elements of innovation infrastructure
are already formed in all regions. However, there were no significant changes. The influence of innovation
practice on the development of the economy is not sufficiently significant. Defining characteristics are the low
intensity of expenditure on innovation, as well as a small return on these expenditures – their growth does not
increase the role of innovative goods and services in total volume of sales. The activities of many enterprises
are not a part of the functioning of the world market, and its innovation practice is characterized by the
acquisition of technologies rather than research and development. Therefore, it is important to identify
the main problems that arise in the regions of Ukraine in the implementation of innovation practice, and more
importantly, it is the definition of the main vector of its revitalization.
Purpose statement. The purpose of the research is to analyze and evaluate the innovation activity
of the regions of Ukraine in order to identify the main problems that arise in them when implementing
innovation practice and defining the main vector of its revitalization.
The statement of basic materials. Innovation practice has recently become almost an obligatory
element in the functioning of the economy of business entities in Ukraine. Showings of the formation
process of modern innovation practice indicate that lately it has not been possible to increase drastically the
performance efficiency of the regions at all levels of economic activity, to increase innovation activity, and
also to create a competitive environment that would stimulate the use of innovations. As a result, the low
demand for innovations became the main problem in the Ukrainian economy today.
Owing to the convenient geographical location and availability of all the necessary base of scientific,
technical, financial, intellectual and material resources that provide the opportunity for the emergence and
development of innovation, the creation of the latest technologies, products and services, the introduction of
nanoscience and biotechnology, which will significantly change the principles of creating high-tech
products in industry, agroindustrial complex and public health service, is extremely relevant.
In Ukraine, there are both regions that dynamically create and implement innovations, and territories
that participate inertly in the innovation process. The dynamics of the number of industrial enterprises
engaged in innovation practice in the regions of Ukraine is given in Table 1.
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Table 1
Dynamics of the number of industrial enterprises engaged in innovation practice
in the regions of Ukraine, entities*
Years
2013

2014

2015

2016

2017

Ukraine
1758
1715
Autonomous Republic
54
56
of Crimea
Regions
Vinnytsia
50
55
Volyn
29
23
Dnipropetrovsk
78
84
Donetsk
91
85
Zhytomyr
54
57
Zakarpattia
18
15
Zaporizhia
115
115
Ivano-Frankivsk
89
87
Kyiv
44
68
Kirovohrad
46
46
Luhansk
64
61
Lviv
101
116
Mykolaiv
114
81
Odesa
83
69
Poltava
29
33
Rivne
36
39
Sumy
41
32
Ternopil
50
36
Kharkiv
168
182
Kherson
53
48
Khmelnytskyi
78
58
Cherkasy
50
47
Chernivtsi
37
30
Chernihiv
43
45
Kyiv city
130
142
Sevastopol city
13
11
1, 2, 3, 4, 5
* Calculated according to the data

1609

824

834

759

Growth rate
2017 to
2012, %
43.2

-

-

-

-

-

46
30
109
45
48
16
108
99
66
49
16
129
67
67
33
45
46
36
191
54
38
37
34
32
168
-

25
12
63
28
28
14
49
27
44
25
9
64
29
36
30
13
23
16
117
19
18
25
9
15
86
-

24
11
65
26
34
15
47
27
48
17
9
64
21
40
25
23
21
24
110
19
18
24
11
16
95
-

24
17
51
22
23
12
42
28
37
24
7
48
25
36
27
8
24
25
111
15
8
32
8
10
95
-

48.0
58.6
65.4
24.2
42.6
66.7
36.5
31.5
84.1
52.2
10.9
47.5
21.9
43.4
93.1
22.2
58.5
50.0
66.1
28.3
10,.3
64.0
21.6
23.3
73.1
-

2012

1

Ukrstat.gov.ua (2014). Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році: статистичний збірник. Київ:
Державна служба статистики України, 314. <http://www. ukrstat.gov.ua> (2018, November, 21).
2
Ukrstat.gov.ua (2015). Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 році: статистичний збірник. Київ:
Державна служба статистики України, 256. <http://www. ukrstat.gov.ua> (2018, November, 21).
3
Ukrstat.gov.ua (2016). Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2015 році: статистичний збірник. Київ:
Державна служба статистики України, 258. <http://www. ukrstat.gov.ua> (2018, November, 22).
4
Ukrstat.gov.ua (2017). Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2016 році: статистичний збірник. Київ:
Державна служба статистики України, 140. <http://www. ukrstat.gov.ua> (2018, November, 22).
5
Ukrstat.gov.ua (2018). Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2017 році: статистичний збірник. Київ:
Державна служба статистики України, 180. <http://www. ukrstat.gov.ua> (2018, November, 22).
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In 2017, 759 enterprises were engaged in innovation works in industry. There was a reduction in the
number of industrial enterprises that carried out innovation works (by 9% as compared to 2016 up to 16.2%
of all industrial enterprises), which arose as a result of the significant reduction of innovation-active
enterprises in:
– medium-high-tech producing sector (by 18% as compared to 2015), in particular by types:
«Production of chemicals and chemical products» – 44 to 42 entities; «Production of electrical
equipment» – 48 to 39 entities; «Production of motor vehicles, trailers and semitrailers» – 26 to 18 entities;
– medium-low-tech producing sector (by 7% as compared to 2015), in particular by types:
«Production of rubber and plastic products» – 29 to 20 entities and «Production of other non-metallic
mineral products» – 39 to 36 entities.
In the high-tech producing sector, there has been a certain increase in the number of innovative
enterprises (from 88 in 2015 to 90 in 2017). The largest number of innovative-active enterprises is
concentrated, as in 2015, in the low-tech sector – 350 entities (Fig. 1)1.
400

365
350

350
300
250

228
186

200

143

150
100

2015

88

2017

133

90

50
0

High-tech
production

Mеdium-high-tech Medium-low-tech
production
production

Low-tech
production

Fig.1. Number of enterprises engaged in innovation practice in 2015-2017,
according to technological sectors, entities
As compared to 2015, the number of innovatively active high-tech enterprises increased
by 1.2 percentage point in 2017 due to the increase of enterprises in the field of production of basic
pharmaceutical products and pharmaceuticals (6 entities) (Fig. 2).
The largest decrease in the number of enterprises engaged in innovation practice in 2017
as compared to 2012 (more than by 2 times) was in 12 regions of Ukraine: Khmelnytskyi (by 89.7%),
Chernivtsi (by 78.4%), Mykolaiv (by 78.1%), Chernihiv (by 76.7%), Donetsk (by 75.8%),
Kherson (by 71.6%), Zaporizhia and Ivano-Frankivsk (by 63.7%), Zhytomyr (by 57.4%),
Odesa (by 56.6%), Lviv (by 52.5%) and Vinnytsa (by 52.0%) (Table 1).
One of the important indicators, the value of which indicates the involvement of the region in
innovation processes, is the share of enterprises that carried out innovation practice in their total number
(Table 2).
1

Mon.gov.ua (2018). Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні
у 2017 році: аналітична довідка. Київ: УкрІНТЕІ, 98. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/.../stan-id-2017-f.pdf>
(2018, December, 15).
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24,5
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17,5

44,3

46,1
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10%
0%

Fig. 2. Structure of innovatively active enterprises in the context
of technological sectors of industry in 2015 and 2017, %
The analysis of the relative share of enterprises that introduced innovation practice in Ukraine shows
that according to this indicator in 2017, the leaders are Kharkiv region (28.1%), Ternopil region (27.5%),
Mykolaiv region (26.9%), Cherkasy region (24. 4%), Kirovohrad region (22.6%), Kyiv city (20.7%), Sumy
region (20.5%) and Zaporizhia region (19.1%). In other regions, this indicator is lower than the average
in Ukraine, and in Khmelnytskyi region and Rivne region the share of enterprises engaged in innovation
practice is almost three times lower than the average level in Ukraine.
Among the regions, the share of innovatively active enterprises was above the average in Ukraine
in Kharkiv region, Dnipropetrovsk region, Zaporizhia region, Kyiv region, Odesa region, Ternopil
region, Mykolaiv region, Cherkasy region, Kirovohrad region, Ivano-Frankivsk region, Sumy region and
Kyiv city.
The number and share of industrial enterprises by regions of Ukraine is given in Table 3 (сalculated
according to the data of the State Statistics Service of Ukraine).
If we will consider the regions of Ukraine by types of innovations, in most regions the enterprises
introduced innovative types of products.
Reducing the number of innovative enterprises is a consequence of a number of problems
that have accumulated in the Ukrainian economy and in the field of research and development
in particular:
– external and internal imbalances of economic development;
– imperfection of the legislative framework in terms of stimulating innovation activity;
– lack of appropriate innovation infrastructure and mechanisms for the commercialization
of scientific and technical developments;
– inconsistency and ineffectiveness of innovation policy;
– insufficient level and unstable financing of innovation practice.
An important factor ensuring innovation development is the intensity of expenses
for technological innovations (Table 4 – сalculated according to the data of the State Statistics Service
of Ukraine).
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Table 2
Relative share of industrial enterprises that carried out innovation practice
in the regions of Ukraine in 2012-2017, % *
Years
2014

2015

2016

2017

Ukraine
17.4
16.8
16.1
Autonomous
16.7
17.0
Republic of Crimea
Regions
Vinnytsia
18.0
19.4
14.2
Volyn
12.9
10.5
10.8
Dnipropetrovsk
10.7
11.9
13.4
Donetsk
11.8
10.5
14.6
Zhytomyr
16.5
17.5
12.5
Zakarpattia
8.5
6.9
6.0
Zaporizhia
29.8
28.8
22.9
Ivano-Frankivsk
20.5
21.4
22.8
Kyiv
9.0
13.5
11.6
Kirovohrad
17.4
18.3
17.3
Luhansk
13.0
11.2
12.2
Lviv
13.4
16.6
16.4
Mykolaiv
29.8
24.9
19.9
Odesa
22.3
17.6
16.8
Poltava
8.3
8.1
8.0
Rivne
14.6
14.9
14.9
Sumy
18.6
14.0
17.6
Ternopil
22.3
17.1
14.9
Kharkiv
22.1
23.2
22.4
Kherson
26.1
23.6
24.2
Khmelnytskyi
22.5
18.2
11.0
Cherkasy
16.1
15.0
10.6
Chernivtsi
18.4
16.5
15.6
Chernihiv
20.4
20.7
13.1
Kyiv city
26.1
25.6
21.7
Sevastopol city
16.9
11.3
1, 2, 3, 4, 5
* Calculated according to the data

17.3

18.9

16.2

Deviation
(+,-)
in 2017
from 2016
-2.7

-

-

-

-

14.7
11.5
13.0
11.7
15.5
10.1
20.9
21.6
13.3
24.8
11.3
19.3
31.2
19.4
16.2
10.6
19.8
17.4
28.6
20.7
12.3
17.2
17.0
13.3
17.3
-

15.4
10.2
14.7
13.8
20.6
11.2
22.1
21.1
16.6
17.9
13.2
20.6
23.1
20.9
14.0
17.0
17.8
26.1
30.5
19.8
12.8
16.1
20.4
15.2
23.1
-

15.4
16.0
11.0
11.5
13.9
9.0
19.1
21.7
11.0
22.6
10.0
15.2
26.9
15.7
10.4
5.9
20.5
27.5
28.1
15.5
5.7
24.4
14.5
9.6
20.7
-

0
5.8
-3.7
-2.3
-6.7
-2.2
-3
0.6
-5.6
4.7
-3.2
-5.4
3.8
-5.2
-3.6
-11.1
2.7
1.4
-2.4
-4.3
-7.1
8.3
-5.9
-5.6
-2.4
-

2012

1

2013

Ukrstat.gov.ua (2014). Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році: статистичний збірник. Київ:
Державна служба статистики України, 314. <http://www. ukrstat.gov.ua> (2018, November, 21).
2
Ukrstat.gov.ua (2015). Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 році: статистичний збірник. Київ:
Державна служба статистики України, 256. <http://www. ukrstat.gov.ua> (2018, November, 21).
3
Ukrstat.gov.ua (2016). Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2015 році: статистичний збірник. Київ:
Державна служба статистики України, 258. <http://www. ukrstat.gov.ua> (2018, November, 22).
4
Ukrstat.gov.ua (2017). Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2016 році: статистичний збірник. Київ:
Державна служба статистики України, 140. <http://www. ukrstat.gov.ua> (2018, November, 22).
5
Ukrstat.gov.ua (2018). Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2017 році: статистичний збірник. Київ:
Державна служба статистики України, 180. <http://www. ukrstat.gov.ua> (2018, November, 22).
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Table 3
Number of industrial enterprises by regions of Ukraine in 2017
Number/share of industrial enterprises

-

-

156
106
465
192
166
133
220
129
335
106
70
315
93
229
259
135
117
91
395
97
141
131
55
104
459

24
17
51
22
23
12
42
28
37
24
7
48
25
36
27
8
24
25
111
15
8
32
8
10
95

100.0

672

-

-

3.2
2.2
6.7
2.9
3.0
1.6
5.5
3.7
4.9
3.2
0.9
6.3
3.3
4.7
3.6
1.1
3.2
3.3
14.6
2.0
1.1
4.2
1.1
1.3
12.5

15
16
46
22
23
12
37
23
37
15
5
47
16
35
23
7
18
25
105
15
8
31
8
10
73

100.0

450

-

-

2.2
2.4
6.8
3.3
3.4
1.8
5.5
3.4
5.5
2.2
0.7
7.0
2.4
5.2
3.4
1.0
2.7
3.7
15.6
2.2
1.2
4.6
1.2
1.5
10.9

14
12
18
13
20
9
31
14
22
13
3
24
12
17
19
3
17
9
77
10
4
23
7
7
52

entities

share of total
number,%

759

entities

which sold
innovative
products outside
Ukraine

share of total
number,%

.

entities

which sold
innovative
products

share of total
number,%

Ukraine
Autonomous
Republic
of Crimea
Regions
Vinnytsia
Volyn
Dnipropetrovsk
Donetsk
Zhytomyr
Zakarpattia
Zaporizhia
Ivano-Frankivsk
Kyiv
Kirovohrad
Luhansk
Lviv
Mykolaiv
Odesa
Poltava
Rivne
Sumy
Ternopil
Kharkiv
Kherson
Khmelnytskyi
Cherkasy
Chernivtsi
Chernihiv
Kyiv city

entities

which
introduced
innovations

share of total
number,%

Total

which carried out
innovation
practice

100.0

179

100.0

-

-

-

6
5
10
6
8
6
17
9
8
5
−
11
4
5
7
−
10
2
29
4
1
12
1
2
11

0.0
3.4
2.8
5.6
3.4
4.5
3.4
9.5
5.0
4.5
2.8
−
6.1
2.2
2.8
3.9
−
5.6
1.1
16.2
2.2
0.6
6.7
0.6
1.1
6.1

3.1
2.7
4.0
2.9
4.4
2.0
6.9
3.1
4.9
2.9
0.7
5.3
2.7
3.8
4.2
0.7
3.8
2.0
17.1
2.2
0.9
5.1
1.6
1.6
11.6
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Table 4
Dynamics and structure of expenses for innovations by regions
of Ukraine, million UAH
Years

Relative
share
of expenses,
%
(2017)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11,480.6

9,562.6

7,695.9

13,813.7

23,229.5

9,117.5

100.0

1808,6

526,0

-

-

-

-

-

Vinnytsia

419.3

694.9

796.5

575.3

723.2

100.4

1.1

Volyn

104.6

196.3

192.5

65.3

147.4

162.1

1.8

Dnipropetrovsk

1,120.0

1,057.8

825.2

7,568.9

14,264.7

1,127.3

12.4

Donetsk

1,447.6

930.7

516.1

827.7

610.9

725.3

8.0

Zhytomyr

72.5

73.1

60.6

32.6

143.9

10.4

0.1

Zakarpattia

32.8

25.0

16.6

22.5

59.7

26.2

0.3

Zaporizhia

243.0

298.7

339.9

321.1

485.8

1,393.4

15.3

Ivano-Frankivsk

203.8

488.6

95.8

92.2

80.5

134.2

1.5

Kyiv

182.5

104.4

122.1

144.8

598.9

289.7

3.2

Kirovohrad

339.0

114.7

93.0

127.7

262.3

504.2

5.5

Luhansk

328.2

372.5

35.1

24.3

43.5

20.2

0.2

Lviv

280.6

257.1

219.8

277.8

429.3

310.0

3.,4

Mykolaiv

362.2

716.4

606.8

291.6

631.9

324.9

3.6

Odesa

1,497.4

91.0

323.9

49.7

253.7

150.1

1.6

Poltava

126.2

212.2

348.5

128.5

213.3

68.2

0.7

Rivne

47.9

21.1

11.4

6.9

40.4

7.3

0.1

Sumy

250.0

281.8

587.7

162.3

340.0

598.5

6.6

Ternopil

84.9

24.2

57.4

14.6

85.9

109.7

1.2

Kharkiv

738.2

642.3

711.1

667.0

1,146.5

890.9

9.8

Kherson

154.6

161.4

90.5

70.1

75.0

56.1

0.6

Khmelnytskyi

225.2

113.1

133.1

66.7

48.0

24.6

0.3

Cherkasy

92.9

28.6

30.4

53.5

44.9

124.7

1.4

Chernivtsi

51.7

51.3

68.8

18.8

19.0

26.1

0.3

Chernihiv

39.5

134.1

106.4

35.0

65.4

71.7

0.8

Kyiv city

1,211.0

1,921.4

1,306.8

2,169.0

2,415.5

1,861.2

20.4

16.5

23.8

-

-

-

-

-

Ukraine
Autonomous
Republic
of Crimea
Regions

Sevastopol city
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According to the data of Table 4, there is no steady dynamics of the volume of expenses
for technological innovations in almost all regions of Ukraine. In 2017, the enterprises spent
UAH 9,117.54 million on innovations, including the purchase of machines, equipment and software –
UAH 5,898.84 million, for internal and external research and development – UAH 228.48 million,
for the purchase of other external knowledge (purchase of new technologies) – UAH 21.83 million, and
for other works related to the creation and implementation of innovations (other expenses) –
UAH 1,027.11 million1.
In the total amount of expenses for innovation activity, the largest relative share is spent in Kyiv city
(20.4%), Zaporizhia region (15.3%), Dnipropetrovsk region (12.4%) and Kharkiv region (9.8%).
Sustainable innovative development over the last three years in terms of technological
innovations was typical for organizations in the Kharkiv region. This circumstance was facilitated
by large investment projects aimed at a deep modernization of existing large-scale production
enterprises in the region and expansion of production facilities for manufacturing products of high
technological readiness.
The contributing factor of the growth of the level of innovation activity in terms of implementation
of technological innovations in the Zaporizhia region was the use of the mechanism of public-private
partnership for the development of industrial sites and industrial parks.
In Ukraine, the leader of innovation development is Kyiv city, due to the maximum concentration
of financial and intellectual potential, which greatly affects the level of knowledge-intensive production,
the rate of the economy renewal and the spread of innovations.
In the course of the research, it was found that the main factors of regional differences in terms
of innovation activity are the concentration of financial, intellectual, information and communication,
organizational resources in the advanced regions, first of all, in Kyiv city, Kharkiv region, Dnipropetrovsk
region and Zaporizhia region.
In 2018, according to the results of the World Bank study, Ukraine was ranked 71st among
the 190 countries in the ranking of ease of doing business. Ukraine has shown the greatest growth in the
nominations for «international trade» and «fulfillment of contractual obligations»2. Although it is
5 positions higher as compared to the Doing Business-18 rating, it is a fairly low ranking. Therefore, under
the current conditions one has to work on his own well-being, and not to refer to the external environment
or the circumstances. Under the current situation, the business forces should be aimed at revitalization of
entrepreneurial, innovation practice, and the authorities of the regions should help them, but not replace
them. The best answer to any internal problems is to give freedom for economic development and
entrepreneurial initiatives. At the same time, the more the population is independent and active in the
arrangement of its life, so it becomes more independent both economically and politically, and this leads to
an increase in the potential of both its region and the country as a whole. In view of such a generation
of forces in society, innovation development should be based on the partnership of regional authorities,
entrepreneurs and the population.
It is necessary to take into account an important rule: first of all, it is necessary to create conditions
for the functioning of the competitive environment by increasing the influence of Ukrainian producers,
including small and medium-sized businesses, and then, under the conditions of a civilized competitive
environment, to introduce innovations in the production and creation of innovative goods and services to
gain profitable market benefits. To date, the main problem is the lack of motivation for an entrepreneur to
practice innovations. The most important factors of the motivation «insufficiency» for innovation practice
in the regions are as follows:
– lack of entrepreneurial spirit and understanding of the business philosophy (including such human
qualities as independence, activity, creativity, compulsoriness, etc.;
– inadequacy of the target orientation of management;
– lack of innovation literacy and culture, etc.
1

Mon.gov.ua (2018). Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні
у 2017 році: аналітична довідка. Київ: УкрІНТЕІ, 98. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/.../stan-id-2017-f.pdf>
(2018, December, 15).
2
Politeka.net (2018). Україна зайняла 71 місце серед 190 країн світу в рейтингу легкості ведення бізнесу.
<https://politeka.net/ua/news/economics/780981-ukraina-zanjala-71-mesto-sredi-190-stran-mira-v-rejtinge-legkostivedenija-biznesa/> (2019, January, 05).
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In addition, the restraining factors of the development of innovation practice in the regions include
the following:
– lack of own financial resources and inadequate state financial assistance;
– high value of innovation;
– lack of necessary and understandable information about innovation;
– insufficient connection between institutions of higher education, science and big business;
– low innovation activity of enterprises;
– fragmentation of structural elements of innovation infrastructure in some regions.
This is due to the fact that creation and introducing innovations is a very expensive process, so only
successful companies can engage in innovation practice. However, it should be remembered that economic
indicators of the enterprises that participate in these processes are much higher than of those that are not
innovation-active.
Of course, introducing innovation practice for any enterprise is a high risk, high monetary expenses
and uncertainty about the expected result. To the end that the enterprises really work and produce an
innovative product, first you need to study the market, identify potential customers, create favorable
conditions under which the use of produced innovations will be profitable, and even indispensable to life.
Such a situation for enterprises that carry out innovation practice is very difficult; therefore, we cannot do
without state support.
Let’s systematize the tools of innovation policy by the subsystems of the national innovation system1:
1. Regulatory instruments aimed at creating a favorable legal environment and framework
conditions for the implementation of innovation practice involving the system legislation in the field of
innovation, development of strategies and programs for innovation development, legal principles of
protection of intellectual property rights, activities of small and medium-scale enterprises, investment
activities, international trade in new technologies, taxation.
2. Financial instruments for stimulating innovation.
3. Staff assistance tools aimed at training personnel for the innovation sphere, harmonization of
educational and innovation policy, formation of innovation culture.
4. Infrastructure tools are aimed at ensuring interaction between the participants in innovation
practice.
5. Tools for social interaction in the field of innovation.
For the regions of Ukraine, the instruments of state support that are capable of revitalizing innovation
activities are as follows:
– stimulating demand for innovative products. An important role here will be played by various
development programs;
– increasing the efficiency of the knowledge generation sector. Here it is necessary to attract more
leading research institutions of higher education to participate in promising unions and associations for joint
research on the issues of innovative development of the region;
– increase of professional staffing potential. Such tools as «mentoring» institutes for beginners,
various educational programs for training managers for innovation activities of various types etc. will be
important in this direction.
With the revitalization of innovation practice, measures should be taken to improve the innovation
infrastructure, without which everything else is impossible. Efficient infrastructure support for innovation
practice in each region will allow organizations to compensate for the lack of many components necessary
for successful work, as well as to establish interaction between all elements and management authorities
that will lead to holistic interaction throughout the system.
Conclusions. When assessing the innovation activity in the regions of Ukraine, the following
conclusion can be drawn. Innovation processes in the regions are carried out very slowly due to problems of
economic, political, administrative, financial and other nature. To solve a whole lot of problems,
government support is needed. The main vector of this direction should be the support of regions that
intensively invest capital in the formation and development of their innovative subsystems.
1

Єрмакова, О.А. (2016). Інструменти державної інноваційної політики України в контексті впровадження
європейського досвіду. Механізм регулювання економіки, 1, 85-96. <http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/
issue_28/OLGA_A_IERMAKOVAInstruments_of_the_State_Innovation_Policy_of_Ukraine_in_the_Context_
of_Implementation_of_the_European_Ex.pdf> (2019, January, 04).
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС
ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА СТРУКТУРА
ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
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MULTI-PURPOSE ECOLOGICAL COMPLEX
AS ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC STRUCTURE
OF THE BLACK SEA REGION
The article defines a concept and analyzes the definition of the multi‐purpose ecological
complex. The component and functional‐organizational structure of multi‐purpose ecological
complex is analyzed. Long‐term and short‐term goals of formation and operation of the multi‐
purpose ecological complex are outlined.
The project works of the multi‐purpose ecological complex and the structure of the multi‐
purpose ecological complex of the Black Sea Basin are considered. It is justified, that the multi‐
purpose ecological complexes can be considered as systems that provide the solution
of a multipurpose task aimed at preserving the ecosystem of the Black Sea.
Key words: multipurpose ecological complex, ecologization, geotourial‐aquatorial type,
eco‐bank, eco‐fund.
Постановка проблеми. Сьогодні відбувається кардинальна переорієнтація стратегічних цілей
державного управління морським природокористуванням. В умовах стагнації соціальноекономічного розвитку країни, галузевої переструктуризації економіки, переходу до ринкових
відносин варто звернути увагу на розвиток нового концептуального напрямку управління морським
природокористуванням в основу якого закладено функціонування організаційно-господарських
самостійних структур (систем, комплексів), що здійснюватимуть екологічну діяльність в межах
водного басейну.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних вчених даного наукового
напрямку найбільш обґрунтованими є праці: А. Бесчастного, О. Білоуса, В. Васенка, З. Варналія,
З. Герасимчук, Н. Вавдіюк, Т. Гордієнко, Б. Губського, Я. Жаліло, М. Коваленка, Г. Козаченка,
А. Магаляса, Г. Пастернак- Таранущенка, В. Пономаренка, В. Похилюка, А. Сухорукова,
Л. Шевченко, М. Шелухіна. Однак, не зосереджено достатньої уваги на такий розвиток управління
прибережним та морським природокористуванням, в основу якого закладено функціонування
організаційно-господарських самостійних структур (систем, комплексів), що здійснюватимуть
екологічну діяльність в межах водного басейну.
Постановка завдання. Метою дослідження, проведеного в статті, є дослідження теоретичних
аспектів створення або формувати нових організаційних структур в компетенцію яких входитиме
розв’язання екологічних проблем водних басейнів в умовах транскордонного співробітництва. Що
сприятимуть не тільки процесу екологізації економічних відносин в Чорноморському регіоні, а й
забезпечать комплексне вирішення проблем запобігання подальшої деградації його природноресурсного потенціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз Світового досвіду свідчить, що
першочерговим завданням морського природокористування є відновлення якісних і кількісних
параметрів економічного, екологічного і курортне – оздоровчого потенціалу Чорноморського
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басейну. Економічний потенціал включає в себе сукупність ресурсів і властивостей моря,
екологічний – потенціальні можливості морського середовища витримувати антропогенне
навантаження, а культурно-оздоровчий потенціал – забезпечення екологічно безпечних умов
життєдіяльності і духовного розвитку людини.
Однією з таких організаційних структур нового напрямку, є Багатоцільовий екологічний
комплекс (БЕК). Поняття БЕК нещодавно з’явилось в проектних розробках. Зокрема, Одеський
Чорноморський клуб в рамках «Екологічних проектів Чорноморської Економічної Співдружності»
виступив з пропозицією розробити і реалізувати в Одесі на базі Центру морських досліджень і
екобезпеки нафтотерміналів НАН України проект «Багатоцільовий екологічний стаціонарний
комплекс «Експорт» (БЕК)1. «Багатоцільовий екологічний пересувний комплекс у районі Принцевих
островів «BSEC – TURMERA-1» (Мармурове море, Туреччина); Багатоцільовий екологічний
стаціонарний комплекс «Екопорт».
В проектних розробках дефініція БЕК концептуально окреслена переважно з практичнотехнологічним ухилом. В науковій літературі зміст поняття БЕК є розмитим, не чітким. Це поняття
вживається тільки для відображення назви об’єкту і можливих напрямків його діяльності. Але,
на нашу думку, цього недостатньо. Залучення будь-якого поняття потребує його наукового
обгрунтування і одночасного визначення місця і ролі поняття в теоретичній методології. Ось чому
одним з головних завдань даного дослідження є наукове обгрунтування дефініції БЕК на основі
нашого бачення його моделі, структури, функцій в рамках існуючих економічних та екологічних
теорій .
Сучасні економічні та економіко-географічні дослідження використовують терміни
«господарський територіальний комплекс», «суспільно-територіальний комплекс». А.Б. Алаєв дає
визначення поняття «комплекс», трактуючи його як систему, яка відрізняється високим рівнем
внутрішнього взаємозв’язку між складовими елементами по потоках речовини, енергії і інформації
і, яка має високу енергетичну економічність і підвищену стійкість по відношенню до зовнішнього
середовища2. Структуровизначальними в даному комплексі є екологічні зв’язки, які і є тим
системоформуючим фактором, що об’єднує елементи комплексу і разом з тим, чітко розмежовує їх
функції. Додамо, що екологічні зв’язки – це зв’язки, що виникають при різних видах діяльності
(виробничій, інноваційній, інвестиційній, соціальній, зовнішньоекономічній тощо) з приводу
використання природних ресурсів.
Отже, під поняттям Багатоцільового екологічного комплексу ми розуміємо складне системне
(таке, що складається з низки елементів), організаційне (таке, створення якого забезпечується
нормативним актом), кероване (один з його елементів виконує управлінську функцію),
багатофункціональне ( таке, кожний елемент якого виконує одну або декілька функцій) утворення,
що здійснює екологічно спрямовану колінеарну діяльність (економічну, інформаційну, освітню
тощо) на акваторіально-геоторіальних теренах.
Таке утворення – це насамперед, сучасний науковий технопарк нового геоторіальноакваторіального типу, який виступає у ролі функціонально – технологічного засобу управління
якісним станом водних басейнів. За своєю суттю БЕК – принципово нова самостійна господарська
одиниця, яка відповідає вимогам високопродуктивної еколого-економічної керованої системи.
Радикальні прогресивні зміни стану екосистеми Чорного моря можливі лише в результаті
реалізації комплексної діяльності в сфері раціоналізації природокористування в межах всього
водного басейну. Ця діяльність повинна охоплювати вирішення природничих, технологічних,
економічних і правових проблем. Так, наприклад, вирішення проблеми запобігання забруднення
портової акваторії з суден не можливе без висококваліфікованого штату співробітників, без
мобільної, добре обладнаної сюрвейерської групи, без хімічної лабораторії з сучасним
устаткуванням, яке дозволить оперативно виконувати експрес – аналізи якості баластових і стічних
вод з суден. Корисним в цьому плані є досвід і допомога іноземних держав. З метою вирішення
поставлених вище завдань Одеським морським торговим портом налагоджене ділове
співробітництво з італійською компанією «8егvizi Екolоgісi Рогtо dі Gепоvа». Вона надає подібні
1

Филипенко, А.О. (ред.). (2013). Стратегічні пріоритети політики України в чорноморському регіоні
аналітична доповідь, матер. кругл. Столу. Одеса: Фенікс.
2
Криленко, В.І. (2013). Економічна безпека регіону як складова забезпечення національної економічної
безпеки. Ефективна економіка <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1779> (2019, січень, 21).
237

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

екологічні послуги в портах Генуї, Савони, Ла Спеція. Завдяки багаторічному досвіду роботи
компанія має безцінний ноу-хау , який згідна передати Україні. Ця фірма виграла міжнародний
тендер на кращий проект реконструкції станції очищення баластових вод і зменшення викидів
в атмосферу забрудненого повітря в процесі завантаження і розвантаження суден1.
Отже, з одного боку комплексність у вирішенні екологічних проблем Чорного моря стосується
різних аспектів розвитку екосистеми водного басейну (природничих, технологічних, економічних і
правових), а з другого боку – проявляється у вирішенні екологічних проблем на суші
(в прибережній смузі), на морі (водний басейн) і в повітряному басейні.
При дослідженні будь-якого комплексу здебільшого використовують системний підхід.
З огляду на те, що БЕК складна система, в її склад входять у ролі елементів теж системи. Вони є
ієрархічно підпорядкованими. Таким чином, БЕК має структуру, під якою розуміється склад
(сукупність) елементів (компонентів), функцій територіальних утворень та співвідношення між
ними. При цьому під компонентом системи розуміють частину досліджуваного об’єкта (процесу,
явища) чи властивості, стани, фази, стадії етапи розвитку об’єкта дослідження.
Увага з боку Європейського Союзу до Чорноморського регіону формувалася поступово, як
відповідь на вимоги політики розширення, а також безпекової, енергетичної, морської, транспортної
політики тощо.
Структура БЕК Чорноморського басейну, може бути представлена управлінськими
структурами місцевого рівня, науково-дослідними установами, виробничо-господарськими
об’єктами, інформаційними та освітніми закладами тощо. Така структура, безумовно
визначатиметься набором цілей створення БЕК.
Зазначимо, що підбір таких цілей є досить складною проблемою. Велику роль у її розв’язанні
може відіграти метод системного аналізу, який дозволяє представляти досліджувані об’єкти в якості
ціленаправлених систем і вивчати їх властивості через встановлення взаємовідносин між цілями їх
розвитку і засобами реалізації цих цілей.
Багатоцільові екологічні комплекси можуть розглядатися як системи, які забезпечують
вирішення багатоцільового завдання, направленого на збереження екосистеми Чорного моря.
Отже, формування організаційної структури БЕК базується на принципі відповідності цієї
структури до потреб процесу діяльності, які визначаються функціональним навантаженням БЕК.
Визначаючим фактором процесу формування організаційної структури є обсяг робіт по кожній
функції , особливості організаційних та управлінських відносин.
Друга закономірність, що має місце при формуванні цілей полягає в залежності цілі від
внутрішніх та зовнішніх факторів. При створенні БЕК обгрунтування цілей його діяльності
пов’язане, як з внутрішніми екологічними проблемами Чорноморського регіону, так із розвитком
зовнішньоекономічної діяльності в цьому регіоні. Детальний аналіз розвитку зовнішньоекономічної
діяльності буде поданий у наступному параграфі.
Третя закономірність вбачає можливість зведення задачі формування глобальної цілі до задачі
її структуризації. Досягнути розуміння узагальненої цілі неможливо без набору одночасно
виникаючих взаємопов’язаних підцілей. Якщо ціль має якісну характеристику, то підцілі –
кількісну, яка відображається через набір кількісних економічних, екологічних та інших показників.
Зазначимо, що формування цілей діяльності – один з основних етапів в процесі формування і
функціонування Багатоцільового екологічного комплексу. Відмітимо ще те, що формування цілей
накладає певні обмеження щодо засобів їх досягнення, визначення критеріїв відбору
альтернативних варіантів розвитку об’єкту дослідження.
Діяльність БЕК відрізняє від інших природоохоронних організацій, об’єднань наступне:
– комплексна цільова направленість заходів на всіх стадіях вирішення проблем;
– поєднання цільового аспекту, завдань і заходів необхідних для досягнення основної мети
функціонування БЕК;
– намагання сприяти збалансованому розвитку морської економіки за умов міжнародного
співробітництва з метою забезпечення упорядкованого безпечного і раціонального освоєння
ресурсів водного басейну;
1

SME Banking (2019). Аналитика. <http://www.sbb.in.ua/ebrr-prodolzhaet-finansirovanie-programm-podderzhkimalyxpredpriyatij-v-ukraine/>. (2019, січень, 21).
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– створення передумов для розширення можливостей виникнення нових сфер діяльності
підприємств та організацій екологічної спеціалізації з метою розв’язання найболючих проблем
морського природокористування.
Цілі БЕК зумовлені загальними цілями суспільного розвитку країни і узгоджуються
з екологічними орієнтирами національної морської політики, а також національної політики
в області використання природних ресурсів та охорони оточуючого природного середовища,
зокрема за напрямком захисту морських екосистем. За тривалістю періоду досягнення слід
розрізняти довгострокові цілі діяльності БЕК, що визначаються загальними напрямками розвитку і
потребують погодження декількох проміжних етапів, та першочергові – короткострокові, що
можуть реалізуватися в найближчій перспективі.
Довгостроковими цілями є :
– досягнення еколого-економічного оптимуму природокористування в межах водного
басейну і прилеглих територій, що забезпечать рівновагу між втратами валового суспільного
продукту від антропогенно – техногенного впливу на природне середовище і втратами
на відтворення природних ресурсів і охорону довкілля;
– забезпечення такої якості водного середовища, що мінімізує екологічні ризики для здоров’я
населення і збереже якість рекреаційних ресурсів на тому рівні, який потрібен для оздоровчого
ефекту населення;
– створення інфраструктури управління водними басейнами у вигляді єдиної мережі
екологічних центрів та інших природоохоронних установ для прийняттяскоординованих
управлінських рішень у сфері природокористування та екологічної безпеки в межах водного
басейну на основі спеціальних зближених і узгоджених зі всіма країнами Чорноморського басейну
норм екологічного законодавства.
Зазначимо, що довгострокові цілі узгоджуються з основними положеннями теорії сталого
розвитку, які були сформульовані в Декларації Конференції ООН по навколишньому середовищу і
розвитку в 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Мова йде про наступні положення:
– визнання того, що в центрі уваги знаходяться люди, які повинні мати право на здорове
життя в гармонії з природою;
– охорона навколишнього середовища повинна стати невід’ємною складовою процесу
розвитку і не може розглядатись у відриві від нього;
– право на розвиток повинно реалізуватись таким чином, щоб рівною мірою забезпечувати
задоволення потреб в розвитку і збереженні навколишнього середовища як для нинішнього, так і
для майбутніх поколінь1.
До короткострокових або першочергових цілей діяльності БЕК в контексті інтегрованого
управління Чорноморським басейном слід віднести:
– розробку і постійний моніторинг спільної організаційно-правової та інформаційної бази,
яка забезпечуватиме ефективну взаємоскоординовану взаємодію всіх зацікавлених сторін
(резидентів та не резидентів країн ЧЕС) для забезпечення екологічної безпеки, обгрунтуванню
пріоритетних напрямків і конкретних програм щодо покращання екологічного стану
Чорноморського водного басейну;
– розробка та впровадження єдиних для всіх природокористувачів Чорноморського басейну
екологічних нормативів;
– визначення та впровадження першочергових пріоритетних заходів національного та
місцевого значення для забезпечення стабілізації стану екологічної безпеки водного басейну і для
пом’якшення негативних екологічних наслідків, пов’язаних з трансформацією економічної системи;
– здійснення прикладних наукових досліджень по методичному, нормативному та
інформаційному забезпеченню еколого-економічної діяльності в межах басейну;
– цілеспрямована професійна підготовка спеціалістів у галузі управління морським
природокористуванням;
– організація Регіонального центру (координаційного центру) управління екологічною
безпекою мореплавства в м. Одесі. Цей центр повинен бути забезпечений сучасним устаткуванням і
спеціалістами світового рівня;
1

Organization of Black Sea Economic Cooperation (2018). Homepage. < http://www.bsec-organization.org/>
(2019, січень, 21).
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– створення групи оперативного реагування, діяльність якої направлена на боротьбу
з розливами нафти, нафтопродуктів та інших шкідливих речовин.
В залежності від прив’язки у просторі елементів компонентної структури БЕК вони можуть
бути трьох видів; стаціонарні, пересувні, стаціонарно – пересувні. Створення стаціонарних та
пересувних БЕК можливе за умов сьогодення, враховуючи складності періоду становлення
української економіки. За стаціонарно – пересувними БЕК майбутнє. Цей вид БЕК може бути
особливо потужнім як в сфері науково-освітньої діяльності, так і у виробничо-технологічній сфері і
має перспективи з приводу урізноманітнення та розширення сфер діяльності. За умов стаціонарнопересувного БЕК забезпечуватиметься вищий рівень узгоджуваності дій, оптимізація всіх проблем
у сфері міжнародного співробітництва з питань екологічної безпеки Чорноморського басейну,
спрощення вирішення фінансових і кадрових проблем, підвищення рівня контролю за ефективністю
його роботи тощо.
Отже, компонентна будова БЕК повинна бути мобільною. Це означає, що набір компонентів
залежатиме від умов здійснення цільових програм, які до речі і можуть впливати на залучення
додаткових елементів компонентної структури БЕК і від етапу реалізації необхідних заходів.
На нашу думку, в умовах перехідного періоду компонентна структура БЕК може включати
такі об’єкти: Центр еколого-економічних досліджень, моніторингові системи (гідрометеоцентри
тощо), стаціонарні та пересувні (плавбази) виробничо-технічні бази, підрозділ оперативного
реагування, освітньо-просвітницькі установи, рекламні та поліграфічні агенції тощо. Крім того,
внаслідок економічного зміцнення БЕК до його елементів, за умов узгодженості, могли б увійти
філіал екобанку та екофонду водних басейнів. Так, згідно з рішенням Ради міністрів іноземних
справ держав Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС) на базі інтелектуального
потенціалу АО «Екоморсфера» створено міжнародний Центр еколого-економічних досліджень. Цей
Центр повинен міг би стати основною структурною ланкою БЕК. На відміну від решти
екологозахисних організацій, Центр притримується ідей повної самоокупності екологозахисних
заходів, що дозволяє самостійно вирішувати екологічні задачі і координувати зусилля зацікавлених
держав і організацій. Головна мета діяльності Центру – реалізація методології комплексного
вирішення еколого-економічних проблем Чорноморського водного басейну та інших регіонів його
водозбірного басейну.
Отже, суть роботи БЕК полягає в реалізації нижче перерахованих функцій:
– створенні системи екобезпеки басейнів Чорного, Азовського і Мармурового морів;
– проведенні аналітичних досліджень в сфері морських і суміжних з ними природоохоронних
і економічних наук;
– розробці на базі результатів вітчизняних досліджень нових, більш сучасних методів і
технологій, впровадження їх в роботу національних наукових установ і виробництв відповідного
профілю;
– сприянні в передачі із закордону нових технологій та наукових знань, пов’язаних
з екологічною діяльністю в даному регіоні за умов двобічної вигоди;
– координації проведення науково-дослідної та економічної діяльності;
– організації аналізу і міжнародної експертизи правового забезпечення еколого-захистного
режиму в регіоні та розробці пропозицій щодо еколого-правового забезпечення ефективного захисту
екології басейнів Чорного, Азовського і Мармурового морів і прилеглих територій;
– підготовці для країн – учасниць проекту висококваліфікованих наукових кадрів, надання
кваліфікованих консультацій за широким спектром проблем включаючи оцінку ефективності
інвестицій, вибір стратегії техніко-технологічного розвитку підприємств Чорноморського регіону;
– залучення зацікавлених держав та міжнародних організацій для співробітництва в сфері
морського природокористування;
– рекламно-інформаційній діяльності, в тому числі серед управлінських структур і
громадськості (організація інформування населення про стан водних об’єктів, його зміну та про
проведення водоохоронних заходів).
Висновки. Такий багатоаспектний (комплексний) підхід у розв’язанні екологічних проблем
морського природокористування відповідає «ідеології» Багатоцільового екологічного комплексу.
Враховуючи широкий спектр завдань Багатоцільових екологічних комплексів і великі потенційні
резерви і можливості міжнародної співпраці в рамках їх реалізації, можна вирішити найболючіші
екологічні проблеми Чорноморського басейну за умов інтенсифікації його господарського
освоєння.
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Таким чином, теоретико-методологічного обгрунтування БЕК базується на наступних
принципових положеннях: комплексному підході до визначення мети створення БЕК згідно
з багатоцільовою функцією водного басейну; системному підході до організації діяльності БЕК
у відповідності до основних напрямків організації будь-якого дослідження (елементного,
структурного, функціонального, інтегративного, комунікативного); принципі раціонального вибору
організаційно-функціональної структури БЕК за критеріями оптимізації взаємозв’язків між його
окремими завданнями (функціями) і структурними елементами; принципі відповідності екологічно
адаптованої господарської діяльності БЕК потребам мінімізації антропогенного навантаження
на морські акваторії; принципі збільшення ступеню різноманітності у формуванні сукупності
організаційно-технічних заходів щодо зниження навантаження на морський водний басейн.
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ESTIMATION OF RESOURCE POTENTIAL
OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITY
Theoretical and practical aspects of the formation of the resource potential of the united
territorial community are considered in the article. Features of the formation, use and
development of natural resource, labor, material, technical, information, innovation, financial
and economic potential of the Khotyn united territorial community are analysed. It is proved
that the existing resource potential of the community largely determines the opportunities,
direction and effectiveness of regional development. The analysis of resource potential of the
Khotyn united territorial community by an expert method has been carried out. According to the
results of the assessment, conclusions are made on improving the resource potential of the
united territorial community.
Key words: resource potential, united territorial community, community development
Постановка проблеми. Вирішення проблем оцінки ресурсних можливостей об’єднаної
територіальної громади і визначення її ресурсного потенціалу є актуальним в сучасних реаліях і
обумовлене необхідністю ефективного соціально-економічного розвитку територій, забезпечення
виробництва конкурентоспроможної і високоякісної продукції, здійснення модернізації та
технічного переозброєння підприємств різних галузей.
Ефективність, раціональність і повнота використання ресурсного потенціалу території є
найважливішим індикатором якості управління регіональним розвитком. Це обумовлено тим, що
соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади багато в чому залежить від
величини і ефективності використання її ресурсного потенціалу. Наявні в кожному суб’єкті України
ресурси, їх непорівнянність і різноманіття, ускладнюють дослідження взаємозв’язку між наявністю
ресурсів в об’єднаній територіальній громаді і результатами її економічного розвитку. На наш
погляд, важливо не тільки визначити наявність певних ресурсів, їх специфічні характеристики,
якість, а й місце і роль громади в загальній системі національного господарства.
Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується зміщенням акцентів у бік
вирішення проблем соціально-економічного розвитку територій на основі ефективного і
раціонального використання їх ресурсного потенціалу, що тягне за собою необхідність
вдосконалення і оптимізації регіональної політики, підвищення якості та обґрунтованості прийнятих
регіональними органами влади управлінських рішень, їх відповідності постійно мінливих зовнішніх
умов.
Хотінська об’єднана територіальна громада багато в чому визначається різноманітністю
ресурсів територій і ступенем ефективності їх використання. У цьому зв’язку актуальним є питання
розробки методики, що дозволяє оцінити ресурсний потенціал, виявити фактори, що на нього
впливають, визначити порівняльні переваги і слабкі сторони регіонального розвитку.
Формування механізмів, що забезпечують ефективне використання ресурсів, їх збереження,
поповнення, якість функціонування і рівень розвитку, багато в чому визначає економічну ситуацію
в кожному окремо взятому регіоні об’єднаної територіальної громади.
Зазначені обставини підтверджують необхідність розробки теоретико-методичного базису
управління ресурсним потенціалом економіки об’єднаної територіальної громади.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематика ресурсного забезпечення регіонального управління, розподілу ресурсів між
територіями, зберігання та нарощення потенціалу територіальної громади знаходиться в центрі
уваги багатьох вчених та фахівців, серед яких – В.Г. Біломістнов, О.О. Ломовцева, В.Ф. Проскура,
Г.Л. Монастирський, А.Г.Фонотов та ін. Однак, попри велику кількість досліджень у сфері
місцевого самоврядування та характеристики ресурсного потенціалу громад, нині ця проблематика
залишається як ніколи актуальною.
Мета статті. Мета даного дослідження полягає в розробці теоретико-методичних положень і
практичних рекомендацій, які розкривають особливості управління ресурсним потенціалом
об’єднаної територіальної громади.
Викладення основного матеріалу. На даний час в економічній літературі можна виділити
три напрями дослідження ресурсного потенціалу. До першого напрямку належать вчені, які
розглядають ресурсний потенціал як національне багатство. Широко таку оцінку проводять
за факторами фізичного, природного і людського капіталу. Другою концепцією є облік "активної",
затребуваної частини багатства-ресурсного потенціалу, який прийняв характер інвестиційного та
оцінюваного через показники вкладення і рентабельності інвестицій, тобто застосовуючи дохідний,
витратний і порівняльний підхід, трактуючи потенціал як елемент бізнесу. Третій підхід
до визначення ресурсного потенціалу об’єднує прихильників тієї думки, що ресурсний потенціал є
частиною економічного потенціалу призначеного для задоволення потреб суспільства. У такому
підході в першу чергу враховуються соціальні, екологічні та інші суспільні наслідки використання
ресурсного потенціалу.
Вважаємо, що ресурсний потенціал необхідно розглядати в конкретних умовах (історичних,
соціальних, економічних, правових), оскільки він може бути по-різному реалізований в залежності
від зовнішніх умов і фактор. Ресурсний потенціал кожної території має свої особливості за складом,
структурою, галузевою спрямованістю. Це робить актуальним і доцільним дослідження ресурсного
потенціалу в територіальному аспекті.
На підставі вищевикладеного нами пропонується наступне визначення ресурсного потенціалу
регіону. Ресурсний потенціал регіону (громади) – це економічна категорія, що представляє собою
систему різних видів ресурсів та їх потенціалів, розташованих на конкретній території,
використовуваних для досягнення стратегічних цілей розвитку регіону (громади), підлягають
кількісній оцінці і мають набір якісних характеристик, що визначають ефективність їх використання
і потенційні можливості розвитку.
Дамо більш детальну характеристику видів ресурсного потенціалу за напрямками
використання:
1) експлуатаційний потенціал – використовувана в даний час частина можливостей соціальноекономічної системи;
2) інвестиційний потенціал – частина соціально-економічної системи, яка може і повинна
бути задіяна для досягнення визначених цілей, що включає всі можливі напрямки інвестицій
в умовах оптимальної діяльності економічної системи, тобто при відсутності обмежень на її
діяльність;
3) резервний потенціал – невикористана в даний час і в найближчому майбутньому частина
потенціалу соціально-економічної системи1.
Резерви у складі потенціалу громади можна розуміти як внутрішні можливості кращого
використання ресурсів, що дозволяють збільшувати обсяг ВВП, підвищувати якість вироблених
товарів і послуг без залучення значних додаткових коштів із зовнішніх та внутрішніх джерел.
Можуть цілеспрямовано формуватися стратегічні резерви, тобто сукупність запасів засобів
виробництва і предметів споживання, призначених для використання в непередбачених
обставинах2.
1

Беломестнов, В.Г. (2005) Управление потенциалом социально-экономических систем региона. СПб: Изд-во
НПК РОСТ, 161.
2
Ломовцева, О.А. (2012) Совокупный ресурсный потенциал региона: методология определения и измерения.
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика, 1-1 (120).
<http://cyberleninka.ru/article/n/sovokupnyy-resursnyy-potentsial-regionametodologiya-opredeleniya-i-izmereniya>
(2019, лютий, 07).
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В окремих сферах життєдіяльності суспільства утілюють класифікацію, яка відображає
специфіку галузі, наприклад, в туристичній галузі серед природних ресурсів виділяють
кліматотерапевтичні і ландшафтні ресурси, поміж технологічних – рекламні, серед суспільних –
архітектурні, археологічні, культурологічні, серед родієвих – історичні, спортивні, мистецькі та ін.
Для встановлення взаємозв’язку між окремими видами ресурсів території доцільно здійснити
таку їх систематизацію: природні (у т. ч. рекреаційні), людські (у т.ч. інтелектуальні), матеріальнотехнічні (у т.ч. інноваційні), фінансові (у т. ч. інвестиційні), інформаційні (у т. ч. віртуальні),
нематеріальні (у т. ч. компетентнісні). Іншими словами, йдеться про певну ресурсну платформу
територіальної громади як сукупність основних її компонентів – видів ресурсів, пов’язаних між
собою в процесі забезпечення функціонування та розвитку території. Схематично в укрупненому
вигляді (для дотримання наочності, зокрема, матеріально-технічні і інформаційні ресурси
агреговане в технологічні) зв’язаність основних компонентів ресурсної платформи територіальної
громади відображено на рис. 1.

РЕСУРСНА ПЛАТФОРМА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
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Рис. 1. Укрупнена схема зв’язаності основних компонентів ресурсної
платформи територіальної громади
Слід відмітити, що потенціал територіальної громади, як правило, відсвічує лише наявні
ресурси, окремі з яких можуть бути вичерпними (багатства надр, ґрунти, дерева, рослинний і
тваринний світи, деякі види мінеральної сировини тощо), тому й методи впливу на їх використання
мають відрізнятися в залежності від вичерпності / невичерпності ресурсів, можливостей їх
відновлюваності (повної або відносної).
На розвиток економіки громади впливають природно-ресурсний потенціал, матеріальнотехнічний, трудовий, інформаційно-інноваційний, фінансово-економічний (рис.2).
Успішність функціонування та розвитку територій значною мірою визначається наділеністю
ресурсами, їх структурою, швидкістю оновлення, ефективністю використання, рівнем розвиненості і
спеціалізованості. Можна вважати, що наявний ресурсний потенціал громади значною мірою
визначає можливості, напрямки та ефективність регіонального розвитку.
В даний час не існує єдиної комплексної методики оцінки потенціалу регіона. Багато
дослідників пропонують оцінювати потенціал щодо його складових елементів за допомогою
виробленої системи показників. Стадія формування підходів до аналізу ресурсного потенціалу
регіона свідчить про недостатню розробленість цього питання і відсутність єдиного погляду на дану
проблему. Об’єднуючи все вищесказане можна стверджувати, що в розпорядженні дослідника може
бути досить багатий методичний інструментарій для оцінки потенціалу регіона, де кожен з методів
має як свої переваги, так і недоліки.
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Розвиток економіки громади
Природно‐ресурсний потенціал
ПРП є фактором розміщення продуктивних сил, основою формування територіально‐
виробничих комплексів, чинить серйозний вплив на територіальний поділ праці та ринкову
спеціалізацію.
Матеріально‐технічний потенціал
Якісні параметри і структура основних виробничих фондів впливають на рівень розвитку
продуктивних сил регіону, його здатність виробляти продукцію, заповнювати роботи і надавати
послуги, що відповідають вимогам сучасних реалій, в необхідних об'ємах, з найменшими
витратами.
Трудовий потенціал
Створення нових і розширення існуючих виробництв вимагає організації високотехнологічних
робочих місць, що викликає збільшення попиту на фахівців з високою якістю і рівнем
підготовки, практичним досвідом.
Інформаційно‐інноваційний потенціал
Інформаційно‐інноваційні ресурси економіки громади є вихідною базою для створення
високотехнологічних інноваційних товарів і послуг, визначають здатність адаптації виробничих
систем до використанню досягнень науково‐технічного прогресу, впливають на рівень розвитку
продуктивних сил громади, її здатність виробляти конкурентні товари та послуги.
Фінансово‐економічний потенціал
Від фінансового стану господарюючих суб'єктів, а також заходів державного регулювання і
підтримки окремих галузей економіки багато в чому залежить успішний розвиток громади.
Фінансово‐економічні ресурси впливають на інтенсивність модернізації виробництва,
масштабність і результативність інноваційних процесів в економіці громади, на сталий
регіональний розвиток у цілому.

Рис. 2. Елементи ресурсного потенціалу громади
Широко використовується в даний час ресурсно-витратний підхід до оцінки потенціалу, він
відображає лише одну сторону аналізу потенціалу і не включає в себе якісних характеристик 1. Ми
поділяємо думку про те, що оцінка потенціалу не повинна зводитися тільки до обліку ресурсів, а
повинна передбачати виявлення здібностей та потенційних можливостей регіона. На наш погляд,
необхідно не тільки визначати рівень використання потенціалу, але і обирати еталонні значення
за показниками кожного елемента потенціалу. Не менш важливим вважаємо визначати резерви
використання того чи іншого елемента потенціалу.
Найбільш часто використовуваними методами для оцінювання ресурсного потенціалу є такі:
експертний метод, метод кластерного аналізу, метод бального оцінювання, порівняльний аналіз
з визначенням рейтингової оцінки, факторний аналіз, методи математичного та імітаційного
моделювання тощо.
Особливої уваги заслуговують наукові дослідження Г.Л. Монастирського з питань
дослідження механізму забезпечення економічного та соціального розвитку сільських поселень,
які відносяться до територіальних громад 2. На його думку, вихідною засадою, яка уможливлює
економічний і соціальний розвиток сільського поселення, є його ресурсний потенціал, що є
1

Проскура, В.Ф. (2011). Економічна оцінка ресурсного забезпечення підприємств агропромислового кластера.
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». Полтава, 4 (49),
2, 203-206.
2
Монастирський, Г.Л. (2001). До питання теоретичної сутності механізму забезпечення економічного й
соціального розвитку сільських поселень в системі державного регулювання економіки. Вісник ТАНГ:
Зб. наук. праць, 16, 132-136.
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інтегрованою системою базових та соціально-обумовлених ресурсів. Базові ресурси включають
природні, демографічні і територіально-просторові (економіко-географічне положення) ресурси,
а соціальнообумовлені – економіко-господарські, інфраструктурні, фінансові, історикокультурні, еколого-рекреаційні, трудові і управлінські ресурси. Саму оцінку ресурсів
Монастирський Г.Л. пропонує проводити на основі експертного методу бальної оцінки певного
ресурсу, за яким вид ресурсу, що отримав найвищу відносну оцінку, є ресурсною домінантою,
спроможною стати поштовхом для забезпечення економічного розвитку територіальних громад.
Цей компонент ресурсного потенціалу визначає можливі напрями розвитку сільської
економічної підсистеми. Активізація ресурсних домінант уможливить інтеграцію та взаємну
компенсацію інших ресурсів територіальної громади з метою подолання депресивних кризових
явищ та забезпечення сприятливої господарської кон’юнктури на селі1. В якості індикаторів
експертної оцінки певного ресурсу автором запропоновано систему показників за шестибальною
шкалою оцінювання.
Можливості новітніх технологій дозволяють зробити процес оцінки якісним, систематичним і
оперативним і перетворити його в дієвий управлінський важіль підвищення ефективності
управління територіальною громадою.
Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
у Сумському районі Сумської області Хотінська селищна, Кіндратівська, Олексіївська сільські ради
рішеннями від 12 вересня 2016 року об’єдналися в Хотінську селищну територіальну громаду
з адміністративним центром у селищі Хотінь, включивши до її складу: селище Хотінь, село
Писарівка , село Кіндратівка, село Костянтинівка, село Степне, село Перше Травня, село Олексіївка,
село Володимирівка, село Новомиколаївка, село Андріївка .
Хотінська селищна об’єднана територіальна громада – друга створена на території Сумського
району та входить в двадцятку перших створених на території Сумської області.
Межує з Кияницькою, Кровненською, Стецьківською, Біловодською сільськими радами.
Таблиця 1
Порівняння громади, району, області

2

Площа,
км2

Площа у %
до загальної
площі
громади/району/
області

Населення,*
тис. осіб

Населення у %
до загального
населення/району/
області

Щільність
населення,
осіб/ км2

Хотінська
об’єднана
територіальна
громада

176,6

9,53/0,74

5,1

8,2/0,46

28,9

Сумський
район

1853,0

-/7,78

62,530

-/5,95

34,9

Сумський
область

23832,0

-/-

1101,4

-/-

46,2

Регіони

* -Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних
адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни постійного
місця проживання, на 1 січня 2018 р.

1

Фонотов, А.Г. (2013). Ресурсний потенціал: планування, управління. Москва: Економіка, 151.
Офіційний сайт Хотінської об’єднаної громади (2017). Стратегія розвитку Хотінської селищної ради
2018-2020 рр. <https://xotin.rada.today/strategiya-rozvytku-hotinskoyi-selyshhnoyi-rady-na-2018-2020-roky/>
(2019, лютий, 07).
2
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Таблиця 2
Порівняння з громадами-конкурентами
Показники
Територія, км
Населення,

2

Хотінська об’єднана територіальна
громада
176,6
5,5

Миколаївська об’єднана
територіальна громада
457,4
4 ,3

тис. осіб
* станом на 01.01.2018
Ресурсний потенціал обєднаної територіальної громади характеризується його основними
складовими: природно-ресурсний потенціал, трудові ресурси, матеріально-технічні ресурси,
інформаційно-інноваційний потенціал, фінансово-економічний потенціал.
Природно-ресурсний потенціал Хотінської ОТГ характеризується помірно-континентальними
кліматичними умовами, так як знаходиться в лісостеповій зоні в східній частині Сумської області
на рівнинному хвилястому плато, у найбільш континентальній частині України. Зима прохолодна,
літо жарке.
Серед об’єктів, що становлять матеріальну основу місцевого самоврядування, важливе місце
займають земельні ресурси. Земля є передусім територіальною основою місцевого самоврядування,
одним із головних ресурсів, які забезпечують життєдіяльність громади. По-друге, земля як об’єкт
права власності громади є джерелом надходжень до місцевого бюджету.
Структура земельних ресурсів територіальної громади за категоріями земель:
а) землі сільськогосподарського призначення – 15694,3885 га;
б) землі житлової та громадської забудови – 158,8345 га;
в) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення –
171,9468 га;
г) землі рекреаційного призначення – 0 га;
д) землі природно заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення – 73,00 га;
е) землі оздоровчого призначення – 0 га;
є) землі історико-культурного призначення – 0 га;
ж) землі лісогосподарського призначення – 1372,7229 га;
з) землі водного фонду – 180,8464 га.
Інвентаризація земель не розроблялась, планується в смт. Хотінь, с. Писарівка, с. Кіндратівка,
с. Костянтинівка, с. Перше травня, с. Степне, с. Олексіївка, с. Новомиколаївка, с. Володимирівка, с.
Андріївка.
Ліси на території громади знаходяться в постійному користуванні ДП «Сумський
агролісгосп».
Орендують ставки ТОВ «СП», ПДА «Ірбіс», ТОВ АФ «Степ», ПВКФ «Клото».
Є великі поклади глини та піску за межах села Писарівка.
Говорячи про трудові ресурси громади, можна сказати, що з таблиці 1 видно, що чисельність
населення громади становить 8,1 % від чисельності населення Сумського района та 0,46 % від
чисельності Сумської області.
Демографічні процеси є одними з ключових факторів сталого розвитку країни. Важливим
чинником в стані демографічного розвитку є нестримне старіння, що призводить до зростання
демографічного навантаження на частину населення, яка працює.
Проаналізувавши рис. 3 можна зробити висновок, що найбільшу частину населення ОТГ
складає працездатне населення (2613 чол.), що на 1098 чол. більше від частки пенсіонерів,
на 1556 чол. більше від частки молоді (18-35 р.), що на 2156 чол. більше від частки дітей шкільного
віку, та на 2192 чол. більше від частки дітей дошкільного віку. Дане явище є позитивним так як
працездатне населення забезпечує можливість усіх соціальних виплат для непрацюючих осіб та
пенціонерів.
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Рис. 3 Чисельність мешканців ОТГ за віковими категоріями,
тис.осіб.1
Найбільш суттєвою частиною фінансово-економічного потенціалу регіону є бюджетний
і податковий потенціал.
Таблиця 3
Доходи бюджету, млн. грн.393
Показники
Податок з доходів фізичних
осіб
Єдиний податок
(крім с/г виробників)
Єдиний податок
від с/г виробників
Плата за землю
Податок на нерухомість
Акцизний збір
Інші податки та збори
Власні надходження разом

2017

2018

5787,7

16100,0

904,6

905,8

2441,1

2174,0

3028,6
21,5
139,0
278,1
12600,7

3030,0
59,3
143,6
179,5
22592,2

З даної таблиці 3 видно, що при порівнянні даних 2017 року з 2018 р. то видно, що власні
надходження разом зросли на 9991,5 млн. грн. Найбільшу частину власних надходжень як у 2017 р.
так і в 2018 р. складає податок з доходів фізичних осіб відповідно 5787,7 млн. грн.
та 16100,0 млн. грн.
1

Офіційний сайт Хотінської об’єднаної громади (2017). Стратегія розвитку Хотінської селищної ради
2018-2020 рр. <https://xotin.rada.today/strategiya-rozvytku-hotinskoyi-selyshhnoyi-rady-na-2018-2020-roky/>
(2019, лютий, 07).
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Таблиця 4
Найбільші платники податків у громаді, тис. грн.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

394

Назва

Податок з доходів
фізичних осіб

Плата за землю

Єдиний податок
з сільськогосподарських
товаровиробників

ТОВ АФ «ЛАН»
ТОВ АФ «СТЕП»
ТОВ АФ «ГАРАНТ»
ТОВ АФ «РОСТ»
ТОВ «ФАВОР»
ТОВ ВКП «НОТЕХС»
Хотінський ПАЛ
АФ «Хотінська»

1329,5
6228,1
1248,5
503,6
1006,3
71,8
274,7
4,2

487,3
219,9
203,4
289,5
211,5
16,2
88,5

535,7
153,1
200,3
233,5
-

Структура видатків бюджету громади, млн. грн., виглядає наступним чином (рис.4).

Рис.4. Структура видатків бюджету ОТГ, млн. грн.1 .
Відповідно з збільшенням доходів бюджету громади, стає можливим планувати та проводити
різні види діяльності.
Інформаційно-іноваційний потенціал у загальному вигляді можна розглядати як сукупність
наявних в регіоні факторів виробництва і сфер застосування капіталу.

1

Офіційний сайт Хотінської об’єднаної громади (2017). Стратегія розвитку Хотінської селищної ради
2018-2020 рр. <https://xotin.rada.today/strategiya-rozvytku-hotinskoyi-selyshhnoyi-rady-na-2018-2020-roky/>
(2019, лютий, 07).
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Таблиця 5
Найбільші роботодавці
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва ПОУ / Підприємства (ЄДРС)
ТОВ АФ «ЛАН»
ТОВ АФ «СТЕП»
ТОВ АФ «ГАРАНТ»
ТОВ АФ «РОСТ»
ТОВ «ФАВОР»
ТОВ ВКП «НОТЕХС»
Хотінський ПАЛ
АФ «Хотінська»
Хотінська селищна рада

393

Вид діяльності (основний )
Вирощування зернових та технічних культур
Вирощування зернових та технічних культур
Вирощування зернових та технічних культур
Вирощування зернових та технічних культур
Промислове виробництво
Виробництво будівельних матерілів
Професійно-технічна освіта
Вирощування зернових та технічних культур
Державне управління загального характеру

Пріоритетною галуззю економіки Хотінської ОТГ є сільське господарство. Природнокліматичні умови, ґрунти ОТГ дозволяють займатися рослинництвом, а саме вирощуванням
пшениці, ячменю, вівса, гороху, гречки, цукрових буряків, картоплі, різних овочів. На території
навчальні давнини займаються садівництвом: гарний урожай дають яблука, груші, сливи,
смородина. Сільське господарство поступово перетворюється у виключно зернове, яке не потребує
робочих рук, але водночас більш вразливе до ризиків і менш ефективне для місцевої економіки.
Однак сільське господарство Хотінської ОТГ залишається найбільш стабільною галуззю і,
незважаючи на загальну економічну кризу, продовжує утримувати свої позиції. Враховуючи
порівняльні характеристики продуктивності сільського господарства в громаді та громадах-сусідах
можна стверджувати, що Хотінська ОТГ досить швидко може стати лідером по цих показниках.
На території громади немає вищих навчальних закладів однак, наявні дошкільні,
загальноосвітні навчальні заклади, а також Хотінський професійно-технічний ліцей і в загальному
громада володіє досить високим рівнем освіти. Нажаль відслідковується відтік високоосвіченої
молоді в інші регіони країни та за кордон, що не є позитивним фактором для розвитку громади.
Таблиця 6
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

1

Показники
Кількість дошкільних закладів, одиниць
Кількість дітей в дошкільних закладах
Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 100 місць)
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць
Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб
Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб
Кількість навчально-виховних комплексів, одиниць
Кількість учнів/вихованців у навчально-виховних комплексах, осіб
Кількість позашкільних навчальних закладів, одиниць
Кількість учнів у позашкільних навчальних закладах, осіб
Кількість вчителів (викладачів, тренерів) у позашкільних навчальних закладах, осіб

2017 2018
3+2*
156
45
3+2*
418
72
0
0
0
0
0

*- філії
1

Офіційний сайт Хотінської об’єднаної громади (2017). Стратегія розвитку Хотінської селищної ради
2018-2020 рр. <https://xotin.rada.today/strategiya-rozvytku-hotinskoyi-selyshhnoyi-rady-na-2018-2020-roky/>
(2019, лютий, 07).
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На території Хотінської ОТГ діє комунальне підприємство «Господар», яке займається збором
та вивозом твердих побутових відходів з приватного сектору та багатоквартирного житлового
фонду.
На території громади з початку 2018 року запроваджена система роздільного збору твердих
побутових відходів. Зокрема, встановлені контейнери для збору ПЕТ пляшок.
Розглянувши наявні ресурси, проведемо аналіз ресурсного потенціалу експертним методом,
що передбачає здійснення аналізу анкет експертів. В даному дослідженні брало участь 10 експертів.
Які заповнили анкети для визначення найважливіших показників ефективності використання
ресурсного потенціалу та їх вагових коефіцієнтів. Для аналізу пропонувалося застосовувати
експертний метод бальної оцінки певного виду ресурсу, за яким:

𝑅

𝑏𝑘𝑖 /𝑛

де Ri – середнє статистичне значення експертних оцінок; n – кількість експертів, що брали участь
в оцінюванні і-го виду ресурсу; bki – бальна оцінка і-го виду ресурсу k-м експертом. Для
оцінювання компонентів ресурсного потенціалу автором пропонується застосовувати шестибальну
шкалу bki = [1,6], за якою відносна оцінка потенціалу певного виду ресурсу буде відповідати певній
кількості балів (1-майже відсутній, 2-дуже незначний, 3-задовільний, 4-помітний, 5-значний,
6-потужний). Вид ресурсу, що отримав найвищу оцінку, є ресурсною домінантою, спроможною
стати поштовхом для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, а також визначити
подальші перспективні напрями його розвитку.
Таблиця 7
Результати анкетування експертів щодо ресурсного потенціалу в інтерпретації
інтенсивності важливості до кількісного значення коефіцієнту важливості
Ваговий коефіцієнт
№
п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Середній
ваговий
коефіцієнт
13

0,3

0,4

0,41

0,4
0,1

0,2
0,1

0,23
0,13

0,1

0,1

0,13

Номер експерта
Показники

2

Показники оцінки природно ресурсного потенціалу
Сільськогосподарські
1.
0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5
угіддя, га
2. Лісові угіддя, га
0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3
3. Водні ресурси
0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Природно-заповідний
4.
0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
фонд
Разом
Показники матеріально-технічного потенціалу
Вартість основних засобів
1.
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
комунальних підприємств
2. Засоби виробництва
0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
3. Продукція промисловості 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Продукція сільського
4.
0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
господарства
Разом

0,9
0,4

0,3

0,31

0,1
0,1

0,1
0,2

0,18
0,15

0,1

0,2

0,16
0,8
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Продовженнч табл. 7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,2

0,3

0,23

0,3

0,2

0,21

0,1

0,1

0,11

0,1

0,2

0,15
0,7

0,2

0,1

0,18

0,2

0,1

0,14

0,2

0,1

0,12

0,1

0,2

0,16

Показники трудового потенціалу
Чисельність зайнятого
0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
населення
Чисельність населення
2.
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
з вищою освітою
Кількість зареєстрованих
3. громадян, не зайнятих
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
трудовою діяльністю
4. Попит на робочу силу
0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Разом
Показники інформаційно-інноваційного потенціалу
1. Інформаційна підтримка
0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Процедура реалізації
2. наукових знань в реальне
0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
виробництво
Загальний обсяг
3.
0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
інноваційних витрат
Обсяг реалізованої
4.
0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
інноваційної продукції
Разом
Показники фінансово-економічного потенціалу
Обсяг податкових
1. надходжень місцевого
0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
бюджету
Обсяг неподаткових
2. надходжень місцевого
0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
бюджету
Видатки місцевого
3.
0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3
бюджету
4. Зовнішні інвестиції
0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
Разом
1.

0,6

0,3

0,3

0,31

0,3

0,2

0,18

0,1

0,1

0,16

0,2

0,1

0,15
0,8

Для інтерпретації отриманого результату скористаємося розробленою шкалою бажаності
інтервалом від 0 до 1. Вона переділяє відповідність результату оцінки його з його бажаним
значенням. Відповідно, більш кращому значенню присвоюється велика ступінь бажаності. При
застосуванні цієї шкали, присвоїмо можливим результатам наступні оцінки бажаності: дуже добре,
добре, задовільно, погано, дуже погано. Ці оцінки засновані на шкалі бажаності Харрінгтона.
Представим шкалу бажаності і її характеристику в табл. 8.
Таблиця 8
Шкала бажаності
Значення показника
0,81-1,00
0,61-0,80
0,41-0,60
0,21-0,40
0,0-0,20
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Оцінка показника
Дуже добре
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано

Інтерпретація показника
Абсолютний рівень розвитку потенціалу
Високий рівень розвитку потенціалу
Середній рівень розвитку потенціалу
Низький рівень розвитку потенціалу
Кризовий рівень розвитку потенціалу
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Отже, виділяється 5 інтервалів у шкалі оцінки. Абсолютний рівень розвитку потенціалу
(значення показника 0,81-1,00) є скоріше теоретичним, на практиці регіону рідко досягають даний
рівень. Даний рівень характеризується максимально ефективним використанням складових
ресурсного потенціалу, коефіцієнти розвитку локальних потенціалів досягають ідеальних значень.
Високий рівень розвитку ресурсного потенціалу (0,61-0,80) характеризується досить ефективним
використанням ресурсів регіону. Середній рівень (0,41-0,60) – недостатньо ефективне
використання ресурсів, потрібні способи і шляхи щодо поліпшення системи управління
потенціалом регіону. Окремі локальні потенціали можуть мати мінімальні значення показника.
Низький рівень розвитку потенціалу (0,21-0,40) свідчить про неефективне використання
ресурсного потенціалу, локальні потенціали розвинені мінімально, розвиток окремих складових
ресурсного потенціалу може і зовсім бути відсутнім. Кризовий рівень розвитку потенціалу
(0,0-0,20) говорить про відсутність використання потенціалу регіону, регіони, що мають таке
значення є неконкурентоспроможними. Без застосування відповідних заходів, регіони незабаром
закінчать своє існування.
За анкетами експертів було визначено рівень розвитку потенціалу Хотінської ОТГ, а саме:
показник природно-ресурсного потенціалу, який знаходиться в межах норми і становить 0,9, що дає
змогу стверджувати про абсолютний рівень розвитку природно-ресурсного потенціалу території.
Даний рівень розвитку характеризується максимально ефективним використанням складових
ресурсного потенціалу, що в нашому випадку є позитивним для функціонування громади.
Природно-ресурсний потенціал забезпечить вдалий старт і подальший ефективний розвиток. Дасть
можливість залучати фінансові капітали з подальшою перспективою.
Говорячи про матеріально-технічний потенціал, слід зазначити, що його значення знаходиться
також в межах норми і становить 0,8, що свідчить про високий рівень розвитку даного потенціалу, і,
в свою чергу характеризується досить ефективним використанням ресурсів регіону. Даний
потенціал спонукає до оновлення технічного потенціалу(придбання сучасної техніки, використання
новітніх технологій, оновлення бази) громади.
Основним стратегічним ресурсом, який визначає ефективність використання природного,
виробничого чи інших видів капіталу, являється трудовий потенціал, що безпосередньо впливає
на темпи і якість економічного зростання територіальних громад. Показник трудового потенціалу
Хотінської ОТГ дорівнює 0,7, що свідчить про високий рівень розвитку даного потенціалу. Хоча
даний показник і знаходиться на високому рівні розвитку, слід зазначити, що основним завданням,
яке стоїть перед керівництвом громади, є створення належної бази(соціальна сфера та робочі місця)
для того, щоб молодь не залишала територію громади, мала місце для роботи з відповідною
заробітною платою та соціальний пакет. А також наявність усієї інфраструктури(дитячий садок,
школа, лікарня, культурні заклади).
Інформаційно-інноваційний потенціал Хотінської ОТГ знаходиться на середньому рівні
розвитку і складає 0,6. Дане значення свідчить про недостатньо ефективне використання ресурсів,
головними способи і шляхами щодо поліпшення системи управління інформаційно-інноваційним
потенціалом Хотінської ОТГ є вільний доступ до мережі Інтернет, належна фінансова підтримка та
можливість залучення сучасних новітніх технологій.
Фінансово-економічний потенціал Хотінської ОТГ знаходиться на високому рівні розвитку і
складає 0,8, що характеризується досить ефективним використанням фінансових ресурсів ОТГ.
Одним із найголовніших аспектів розвитку ОТГ є те, що кошти, які надходять від оподаткування,
залишаються в громадах, що дає можливість громадам повноцінно функціонувати і
використовувати ці кошти на власний розвиток.
Хотінська ОТГ має значний ресурсний потенціал, однак для підвищення рівня
конкурентоспроможності регіону, активізації економічної діяльності, підвищення рівня добробуту
населення, додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів, необхідна
раціональна регіональна політика, яка має реалізувати стратегічні цілі:
1. Запровадження постійної системи моніторингу, аналізу та оцінки екзогенних (зовнішніх) та
ендогенних (внутрішніх) чинників впливу на регіональний розвиток.
2. Формування регіональної політики, що поширюється на всі регіони й адекватно реагує
на виклики екзогенних та ендогенних чинників, які стримують розвиток.
3. Запровадження механізму сильної та гнучкої координації всіх суб’єктів регіональної
політики в процесі її формування та реалізації.
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4. Створення чіткої функціональної структури центральних та місцевих органів виконавчої
влади, спроможної забезпечити державне регулювання регіонального розвитку на всіх
територіальних рівнях.
5. Підготовка кваліфікованих та професійних кадрів у відповідних центральних та місцевих
органах виконавчої влади, які мають знання та навички щодо розроблення та реалізації проектів
регіонального розвитку.
6. Забезпечення фінансової спроможності органів виконавчої влади, відповідальних
за реалізацію державної регіональної політики.
7. Формування механізмів деконцентрації та децентралізації державних повноважень.
Сприятливе географічне положення, значний потенціал земельних, водних, рекреаційних,
мінерально-сировинних і трудових ресурсів області створюють усі можливості для економічного
зростання, розвитку міжнародного співробітництва, торговельних зв’язків, залучення транзитних
вантажів, покращення структурних пропорцій економіки. Хотінська ОТГ має достатній потенціал
для досягнення високих результатів економічного розвитку. Для цього необхідно створити нові
робочі місця, відновити перспективні виробництва, впроваджувати нові технології, підвищити
конкурентоспроможність
продукції.
Перераховані
заходи
сприятимуть упровадженню
інвестиційного клімату в регіоні. Економіка Хотінської ОТГ потребує довготривалих відносин
зі стратегічним інвестором. Вигідне транспортно-географічне положення разом зі значними
ресурсами в умовах ринкового реформування економіки України створюють потенційні можливості
для залучення коштів іноземних інвесторів.
На підставі вищезазначеного слід зауважити, що ресурсний потенціал Хотінської ОТГ дає
можливість у майбутньому відновити м’ясо-молочне виробництво з подальшою власною
переробкою продукції даної галузі. Її конкурентну здатність і можливість реалізації продукції
за межі області. Окрім того дає можливість брати участь у спільних проектах з іншими громадами
(будівництво сміттєпереробного заводу у Степанівці). Не можна залишити поза увагою розвиток
професійно-технічної освіти (Хотінський ПАЛ), що дасть змогу забезпечувати наявність
висококваліфікованих працівників для власних потреб та потреб інших громад. Ресурси ОТГ
дозволяють більш грунтовно зайнятися виробництвом рибної продукції.
Висновки. Проведене дослідження засвідчило, що ресурсний потенціал об’єднаної
територіальної громади, як соціально-економічна категорія, має свою складну ієрархічну будову,
компонентну основу якої складає природно-ресурсний, трудовий, матеріально-технічний,
інформаційно-інноваційний та фінансово-економічний потенціал, а їх формування та реалізація
відбувається під впливом детермінант внутрішнього і зовнішнього середовища, а також соціальних,
економічних, правових та політичних умов. Перелічені фактори здійснюють прямий та
опосередкований вплив на функціонування громад, що, в свою чергу визначає потенціал їх
розвитку. Загалом процес розвитку громади охоплює соціальний розвиток і економічний розвиток,
що є засобом досягнення першого. У сучасних умовах економіки знань та підвищення в ній ролі
людини саме на рівні територіальної громади може відбуватися максимальна реалізація потенціалу
з метою забезпечення розвитку. Говорячи про забезпеченість ресурсним потенціалом Хотінської
ОТГ слід зазначати, що воно знаходиться на доволі високому рівні, що є позитивним для
подальшого економічного розвитку розвитку даної території.
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ВПЛИВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
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INFLUENCE OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM
ON THE MARKET OF PUBLIC GOODS IN UKRAINE
The purpose of this article is to analyze existing scientific approaches to regulating the market of
public goods under conditions of administrative and territorial reform. In the process of
preparation of the article methods of logical generalization of theoretical developments and
personal observations were used, which allowed to systematize existing scientific approaches to
the regulation of the market of public goods. The assessment of the feasibility of production of
public goods is complicated by the monopoly of the state in fulfilling certain functions, which
generates asymmetry of information on the adoption and implementation of decisions of state
bodies. In addition, the analysis of external influences (externalities) from consumption of public
goods is subject to the influence of political forces.
Key words: administrative and territorial reform, public goods, natural resources, regulatory
policy, external effects
Постановка проблеми. Сучасна економічна наука виробила добре розвинену теорію
неспроможностей ринку, зокрема, є системне розуміння сутності суспільних благ. Формування
теоретичних основ дослідження суспільних благ пов’язано з іменами таких вчених як Е.Бем-Баверк,
Дж.Б’юкенен, Дж.М.Кейнс, Р.Круз, Т.Мальтус, А.Маршалл, К.Маркс, Дж.Ст.Міль, В.Нордхаус,
М.Олсон, А.Пігу, У.Петті, Д.Рікардо, П.Самюелсен, Ж.-Б.Сей, А.Сміт, Й.Шумпетер. Різні
теоретичні та практичні аспекти, що пов’язані з виробництвом суспільних благ, визначенням попиту
на них, успішно досліджувалися такими відомими українськими економістами як В.Базелевич,
В.Геєць, О.Длугопольський, І.Луніна, І.Малий, М.Мортіков, Ц.Огонь, М.Чумаченко.
Попри значний доробок економічної науки в дослідженні ринку суспільних благ, залишаються
ще значні прогалини в розумінні шляхів визначення раціональних співвідношень між потребами
споживачів суспільних благ та обсягом витрат на їх виробництво. Крім того, залишається відкритим
питання щодо впливу процесу децентралізації державної влади на ринок суспільних благ.
Мета дослідження. Метою даної статті є аналіз існуючих наукових підходів до регулювання
ринку суспільних благ в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи, зміст якої
полягає в децентралізації державного управління та посиленню відповідності наданих владних
повноважень з бюджетним фінансуванням.
У процесі підготовки статті використовувалися методи логічного узагальнення теоретичних
наробок та особистих спостережень, які дозволили систематизувати існуючі наукові підходи
до регулювання ринку суспільних благ.
Виклад основного матеріалу дослідження. А.Маршалл, хоча і не сформулював поняття
суспільного блага, проте першим виявив наявність таких складових національного багатства, які
не є приватною власністю, але становлять основу добробуту країни1. Для життєдіяльності
суспільства необхідні деякі товари і послуги, які не характеризуються виключністю у праві
користування та конкурентністю у споживанні, тобто доступ до користування і споживання цих
товарів і послуг неможливо або надто складно обмежити. Товари та послуги, які характеризуються
1

Маршалл, А. (1993). Принципы экономической науки. Москва. Прогресс,1, 117.
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невиключністю у праві користування та неконкурентністю у споживанні, дістали назву «чисті
суспільні блага». Прикладами чистих суспільних благ є національна оборона, правопорядок,
безкоштовні освіта та охорона здоров’я, тощо.
Основні труднощі визначення оптимального обсягу виробництва суспільних благ полягає
в тому, що граничні вигоди від їх використання на ринку ніяк не проявляються. На відміну від попиту
на приватні товари попит на суспільне благо безпосередньо виявити неможливо. Коли чисте суспільне
благо вже буде створено, то не можна перешкодити кому-небудь ним користуватися. Стратегія
користувачів, яка полягає в приховуванні або заниженні своїх справжніх переваг щодо суспільних
благ з метою перекласти тягар їх фінансування та виробництва на інших, породила в економічній
теорії проблему неплатника («зайця»). Той, хто дотримується її, знає зі свого досвіду, що чисті
суспільні блага мають властивість невиключності і тому переконаний в можливості користування
ними без участі в спільних діях по їх створенню. Отже, у частини споживачів може виникнути спокуса
не робити власного внеску у вигляді податків чи обов’язкових внесків на його виробництво, оскільки
після його виготовлення вони все одно будуть отримувати корисність, за яку вони не сплатили. Решта
споживачів може також відмовитися від внесення коштів на його створення, оскільки вони
побоюватимуться, що благом, за яке вони сплатили, безперешкодно користуватимуться люди, які цю
ціну не сплачували. Виробники ж ніколи не будуть зацікавлені у будівництві об’єкту, щодо якого
існує небезпека несплати його вартості. Таким чином, якщо не з’явиться спонсор-добродій,
за ринкових умов чисті суспільні блага ніколи не будуть створюватися1.
А. Пігу визначив основні відмінності між чистими суспільними і чистими приватними
продуктами і дійшов висновку, що уряд повинен самостійно за рахунок податків або державних
субсидій «спрямовувати ресурси на здійснення заходів, від яких бізнес за інших рівних умов
тримався би подалі»2. Тому такі блага зазвичай виробляються за участю держави за рахунок
обов’язкового, що не залежить від індивідуальної граничної вигоди, оподаткування фізичних і
юридичних осіб.
Отже, через феномен «зайців» на ідеально конкурентному ринку виявиться недостатня
пропозиція чистих суспільних благ. Однак, оскільки такі блага є дуже важливими для
життєдіяльності будь-якого суспільства, держава у більшості випадків повинна втручатися
у функціонування ринку з метою забезпечення їх виробництва. Це вона може робити шляхом
фінансування виробництва чистих суспільних благ за рахунок коштів з державного або місцевих
бюджетів.
Крім чистих суспільних благ існують інші блага, які характеризуються або невиключністю
у праві користування та конкурентністю у споживанні, або, навпаки, − виключністю у праві
користування та неконкурентністю у споживанні. Такі блага називаються «змішаними».
До змішаних невиключних конкурентних благ належать, наприклад, громадські парки або такі
обмежені природні ресурси як ліси, пасовища, запаси риби, тощо.
За умов вільного ринку може настати швидке вичерпання обмежених природних ресурсів.
У цьому випадку ціна також відіграватиме свою роль: чим рідкіснішим буде цей ресурс, тим вища
ціна, яку споживачі готові платити за нього. Вища ж ціна спонукатиме бізнес заготовляти більше
ресурсу для збільшення прибутків, що лише прискорюватиме вичерпання природнього запасу.
Хижацьке споживання природних ресурсів коїть шкоду екології, спотворює ландшафт. Хороша
екологія, гарний ландшафт безумовно є суспільним благом, яке неопосередковано впливає на якість
життя.
З метою недопущення такого перебігу подій, держава може втручатися у функціонування
ринку через встановлення обмежень на користування природним ресурсом, а у випадках крайньої
необхідності, також, через запровадження заборони на його використання. У разі можливості
держава може інвестувати за рахунок бюджетних коштів у його відновлення. У такий спосіб
держава може дбати про збереження обмежених ресурсів.
Останньою категорією суспільних благ є змішані виключні неконкурентні блага. До них
можна віднести школи, дороги, мости, медичні заклади, масові щеплення населення проти грипу,
кабельне телебачення, тощо. Для ілюстрації неспроможності ринку, пов’язаної з виключними
1
2

Гэлбрейт, Дж.К. (1979). Экономические теории и цели общества. Москва: Прогресс, 45.
Пигу, А. (1985) Экономическая теория благосостояния. Москва: Прогресс,1, 96.
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неконкурентними благами, варто розглянути проблеми, які можуть виникнути з масовим
щепленням населення проти грипу. Такі щеплення є суспільним благом, яке характеризується
виключністю у праві користування, оскільки будь-якій особі можна відмовити у щепленні, та
неконкурентністю у споживанні, оскільки вигоди від щеплення, а саме неможливість зараження від
прищепленої людини, може бути одночасно спожиті багатьма особами, які з такою людиною
контактують.
Головна проблема, що існує з цією категорією благ, пов’язана з визначенням ціни за ці блага.
Не кожний споживач зможе чітко назвати ту ціну, яку він готовий сплатити за потенційно
максимальну корисність при щепленні. Ціна, яку призначатиме виробник цих благ, може бути
абсолютно неадекватною та не відповідати оцінкам споживачів. Незважаючи на те, що деякі
споживачі платитимуть таку ціну, оскільки вважатимуть, що вона адекватна отримуваній ними
корисності, багато споживачів будуть не здатні її сплатити.
Слід зазначити, що виключні та неконкурентні суспільні блага мають значний позитивний
зовнішній ефект. Цей ефект полягає у тому, що у випадку щеплення окремої особи, фактичну
вигоду отримує не лише ця особа, яка тепер не захворіє на хворобу, проти якої зроблено щеплення,
а й всі інші особи, які з нею контактують, оскільки вони можуть бути впевненими, що не заразяться
від цієї особи. Якщо частина споживачів буде не здатна сплатити певну ціну щеплення, вони і далі
наражатимуться на ризик захворювання, а оскільки метою щеплення є профілактика хвороби та її
викорінення, за умов неповного щеплення цієї мети досягнуто не буде. Отже, ринок може виявитися
неспроможним забезпечити вигідне для суспільства щеплення всіх громадян.
Необхідно зазначити, що виключні неконкурентні блага можуть успішно надаватися як
державними, так і приватними структурами1. Однак зважаючи на значний позитивний зовнішній
ефект цих благ, держава для забезпечення їх надання всьому населенню може вдаватися
до субсидіювання виробників таких благ, у такий спосіб впливаючи на доступність їх ціни для всіх
споживачів. Більше того, оскільки, наприклад, щеплення може мати позитивні ефекти
у глобальному масштабі, воно знаходить підтримку з боку міжнародних організацій, які субсидують
щеплення населення у бідних країнах Азії, Африки та Латинської Америки, які не спроможні
самотужки профінансувати такі заходи за рахунок власних бюджетів. Іноді, для забезпечення
належної експлуатації виключних неконкурентних благ, як-от мостів чи доріг, держава може
запроваджувати спеціальні адресні податки та збори, як, наприклад, дорожній збір, що стягується
з користувачів таких благ, а саме з усіх власників автомобілів.
На думку М.Олсона однорідність уподобань групи суб’єктів (осіб) може спричинити
створення організації, діяльність якої може регулюватися формальними і неформальними
правилами і скерована на виробництво суспільних благ2. Яскравим прикладом цього явища є
волонтерська діяльність, що може відбуватися як у рамках формальних організацій, так і у вигляді
стихійних та наполовину стихійних рухів. Географічні межі такої діяльності, направленість,
кількість залучених осіб можуть бути різними. Така практика притаманна, зокрема, деяким видам
волонтерських рухів Україні. Наприклад, волонтерська поміч Українським Збройним Силам. Цей
рух виник на початку неочікуваної агресії Росії проти України і був націлений на подолання певної
психологічної і матеріальної неготовності війська.
Сприяти розвитку ринків суспільних благ призначена державна регуляторна політика.
Сучасна регуляторна політика в Україні спрямована на вдосконалення правового регулювання
господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або
іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави
в діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності,
що здійснюється в межах, у порядку та в спосіб, що встановлені Конституцією України3 та законами
України,, насамперед, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності»4.
1

Норт, Д.Ф., Хайек (1990). Свобода, равенство и эгалитаризм. Минск: Референдум, 86.
Олсон, М. (2004) Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія групи. Київ: Лібра.
3
Конституція України, 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 14.
4
Закон України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, 2004
(Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 9, 79.
2
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Формулювання пріоритетів поточної регуляторної політики передбачає розуміння, що
соціально-економічні системи є неврівноваженими системами, що змінюються і характеризуються
єдністю стійкості і нестійкості, і саме нестійкість може реально впливати на поведінку системи,
виявлятися, наприклад, у соціальному розшаруванні, економічній і політичній конкуренції, в різних
підходах до формування регіональної інвестиційної політики і тому подібне. Ситуація на ринку
формується під впливом дій не тільки окремих бізнес-структур, а також під впливом рішень органів
влади як центральних, так і місцевих, що проводять регуляторну політику.
Ясно, що уряд не завжди ефективно і результативно виконує свої економічні функції. Справді,
лише на тій підставі, що ринкова економіка не завжди дає задовільний ефект, не можна робити
висновок, що політичний процес призведе до більш високих результатів. В ідеальному випадку
рішення, що приймаються урядом, сприяють загальному добробуту або, принаймні, захищають
інтереси більшості громадян. Але насправді уряд часто підтримує цілі нечисленних груп, що
виражають особливі інтереси, на шкоду суспільству в цілому. До особливих інтересам відносяться
цілі, програми або політичний курс, завдяки реалізації яких кожен з невеликого числа людей
отримує великі вигоди за рахунок набагато більшої кількості людей, що несуть незначні
індивідуальні збитки.
Нечисленна група осіб, які мають отримати вигоду, зазвичай добре поінформована, вміє
відстояти свої позиції, чинити тиск на політичних діячів, щоб домогтися їх підтримки. Величезна
більшість людей, яким загрожує невеликі втрати, зазвичай, погано поінформовані та байдуже
ставляться до даної проблеми оскільки вони майже нічим не ризикують. Отже, політики розуміють,
що вони, безсумнівно, втратять підтримку маленької групи, зацікавленої в цій програмі, якщо
проголосують проти останньої. Але вони не позбудуться підтримки великої групи неінформованих
виборців, адже вони будуть оцінювати їх позицію з інших питань, у рішенні яких ці виборці більше
зацікавлені. Більш того, схильність політичних діячів підтримувати закони, що відповідають
особливим інтересам деяких груп, посилюється тим, що ці групи більш ніж готові надавати
допомогу у фінансуванні виборчих компаній «своїх» політичних діячів. Тому такий політик буде
підтримувати програму, що захищає особливі інтереси, навіть якщо вона небажана з економічної та
соціальної точок зору.
Ефективність держави в наданні суспільних послуг (благ) може бути значно покращена
у процесі децентралізації державного управління. Схвалена Кабінетом Міністрів України 1 квітня
2014 року Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні полягає у передаванні владних повноважень не державним службовцям і органам, що
представляють центральну владу, а іншим органам, що не знаходяться в ієрархічному
підпорядкуванні останній, і які переважно, обрані населенням1.
Децентралізація забезпечує більш ефективне розміщення ресурсів у громадському секторі.
Система, при якій рішення про розміщення ресурсів у суспільному секторі приймаються
на регіональному і муніципальному рівні, зробить суспільний вибір більш точним з урахуванням
місцевих особливостей. Наявність власної податкової бази спонукає місцеву владу вживати заходів
для її розширення через розвиток місцевої економіки. Надання місцевій владі можливості більш
вільно розпоряджатися власними бюджетними коштами буде стимулювати до скорочення
необґрунтованих і неефективних витрат у суспільному секторі.
Висновки. Сучасна держава надає громадянам багато послуг, серед яких на особливому місці
посідають, так звані, суспільні блага. У процесі надання державних послуг неминуче виникають
питання контролю за бюджетними видатками, їх ефективністю та доцільністю. Оцінка доцільності
виробництва суспільних благ ускладняється через такі інституційні особливості як монополізм
держави на виконання певних функцій, що породжує асиметрію інформації щодо прийняття та
виконання рішень державних органів. До того ж на оцінку зовнішні ефектів (екстерналіїв) від
споживання суспільних благ впливає політичне суперництво. Опозиція схильна принижувати
позитивний вплив зовнішніх ефектів та перебільшувати вплив негативних ефектів. А провладні
політика чинять навпаки – акцентують увагу суспільства на позитивних результатах своєї діяльності
та замовчують свої помилки та провали.
1

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні, 2014 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80> (2019, лютий 04)
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Регуляторна політика – це певне втручання в процеси, що відбуваються в соціальноекономічних системах. У свою чергу, соціально-економічні системи визнаються одними
з найскладніших для моделювання. Це обумовлюється такими чинниками, як здатність елементів
системи впливати на саму модель через фактичне редагування вихідних даних, здатність міняти
умови розвитку, відсутність нормативів поведінки в нестандартних ситуаціях тощо. Тому результат
дії регуляторних актів може бути неочікуваним, увійти в дисонанс з мотивами регулювання.
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AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
Лариса Купінець, д. е. н.
Інститут проблем ринку та економіко‐екологічних досліджень НАН
України

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО
РОЗВИТКУСЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ
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METHODOLOGY FOR IDENTIFYING AND MANAGING
THE RISKS OF ENVIRONMENTALLY ORIENTED
DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECTORS
The article presents the author’s definition of the methodological basis for the study of the
problem of managing threats and risks associated with the implementation of the ecologically
oriented development of the sectors of the national economy. This will make it possible to
determine a strategy for the scientific study of ecologization processes, to identify trends, ways
and reserves for rationalizing relations in the “society‐nature” system, to develop sectoral risk
management standards. The implementation of these tasks is based on the identification of
elements of the methodological basis, which allow transforming the existing knowledge system
and specifying the proposed solutions in relation to the subjects of environmental policy. The
unified methodological block unites both the generally accepted elements of the theory of
research and the scientific and logical approaches, which make it possible to approach the
processes of ecologization as a complex interdisciplinary dynamic process.
Key words: sectoral environmental ecology, threats, risks, risk management methodology,
sectoral risk management standards.
Постановка проблеми. Необхідність екологізації економічного розвитку та зменшення
інтегрального екодеструктивного впливу на довкілля визнана переважною більшістю країн світу та
розглядається як глобальний тренд економічного розвитку. Але усвідомлення незворотності цієї
проблеми супроводжується вкрай повільною реалізацією політики екологізації економіки в Україні,
що зумовлює стійкий нестабільний стан довкілля під дією різноманітних за масштабами, сферами та
рівнями чинників. Результатом є забруднення і виснаження природних ресурсів, загроза здоров’ю
населення, екологічній безпеці та економічній стабільності держави.
Саме тому визначення та систематизація факторів протидії процесам екологізації та
розробка заходів попередження загроз та ризиків екологобезпечному розвитку секторів
економіки є актуальним напрямком наукових досліджень. Теоретико-методологічне
опрацювання проблеми ризиків екологізації економіки можна розглядати як новий в існуючому
науковому просторі зріз проблеми безперервного збереження навколишнього середовища з боку
підприємств різних секторів економіки. Уваги дослідженню ризиків у сфері секторальної
екологізації не зважаючи на аксіоматичне ствердження що все в світі може стати жертвою
ризику не приділяється, хоча б тому що у функціонуванні суб’єктів господарювання існує безліч
інших ризиконебезпечних сфер.
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Мета статті. Метою роботи є визначення методологічних засад дослідження, як вихідного
пункту наукового аналізу проблеми управління ризиками, притаманними процесам екологізації
економічного розвитку на рівні секторів національного господарства. Методологія розглядається як
визначення загального підходу до вивчення явищ, системи методів і прийомів аналізу загроз та
ризиків. Визначення методологічних основ дослідження дозволить обґрунтувати стратегію
наукового пошуку, підійти до вивчення процесів екологізації, виявити тенденції, шляхи і резерви
раціоналізації відносин в секторальному розрізі. Відповідними меті завданнями роботи слід вважати
обґрунтування об’єкту та предмету дослідження, структуризацію та визначення логічної
послідовності аналізу проблеми, визначення понятійно-категоріального апарату, обґрунтування
принципів та методів аналізу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема ризиків досить ґрунтовно розглянута
в наукових дослідженнях та публікаціях останнього десятиріччя, але виникнення нових глобальних
трендів розвитку суспільства обумовлює генезис нових викликів, загроз та ризиків і розробки
відповідних заходів з мінімізації ймовірності їх настання та зниження потенційних негативних
наслідків. Між тим існуючий науковий доробок в цьому напрямку досліджень дає змогу
використати сформоване розуміння окремих дефініцій ризикології, їх ознаки, властивості та
співвідношення, класифікаційні критерії, визначення домінантних ризиків, які є об’єктом ризикменеджменту в окремих сферах діяльності.
Виклад основного матеріалу. Будь-яка наукова проблема потребує розробки наукових
підходів до розв’язання. Базуючись на постулатах системного підходу потрібно визначити
низку завдань, склад та структуру яких обумовлює складність вихідної проблеми. Це, в свою
чергу, веде до необхідності декомпозиції цілей, що дозволяє розглядати будь-яку систему як
складну, що складається з окремих взаємопов’язаних підсистем, до яких також може біти
застосований цей принцип. Процеси екологізації можуть також розглядатись як складна
система. Саме у таких системах визначити мету і критерій ефективності та перспективи
розвитку досить складно 1.
В такому разі проблему ризиків потрібно розглядати в контексті рівня сучасного рівня
процесів екологізації економіки та прогнозу їх розвитку, що потребує достовірної інформації щодо
інноваційних, інвестиційних, політичних, економічних та соціальних перспектив. Означені чинники
можуть мати надзвичайно сильний вплив на процеси екологізації економіки, але піддаються лише
експертній оцінці, яка є досить суб’єктивною. Найбільш доцільною з точки зору принципів
системного підходу може бути запропонована наступна схема постановки дослідження наукової
проблеми:
1. визначення змісту проблеми екологізації секторального економічного розвитку, методичних
підходів до її реалізації, доцільності та необхідності для конкретного сектору економіки, її зв’язків
з іншими проблемами сектору;
2.визначення проблеми екологізації економіки як системного процесу, виділення підсистем та
середовища функціонування системи. Реалізація цих завдань дозволить трансформувати
сформовану систему знань у напрямку суб’єктів господарювання, що функціонують в умовах ринку.
Доцільно в єдиний методологічний блок об’єднати загальноприйняті елементи теорії проведення
наукових досліджень і науково-логічні підходи. Такими елементами виступають: системний підхід
в дослідженні секторального управлінні; діалектика і синергетика; циклічний характер розвитку
природи і суспільства; структурний аналіз.
3.формулюваннязагальної мети, її декомпозиція (у разі потреби), завдань, об’єкту та предмету
дослідження;
4.оцінкаможливостей взаємодії з іншими системами;
5.аналіз тенденцій розвитку системи, виявлення чинників впливу на системний процес
екологізації;
6.прогноз прояву ризикових подій та їх оцінка;
7. обґрунтування превентивних заходів щодо попередження ризику;
8.розробка секторальних стандартів ризик-менеджменту процесів екологізації економіки.
1

Бліщук, К. М., Борщук, Є. М., Бурик, З. М. та ін. (2012). Концептуальні засади теорії реформування
економічної системи України. Львів: НАДУ.
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Відповідно до наведеної послідовності завдань екологізація виробництва – це спосіб
вдосконалення продуктивних сил суспільства, необмежений тимчасовими рамками,
спрямований на забезпечення екологічної безпеки і реалізований за допомогою відповідних
механізмів та інструментів1. Адаптація теорії ризиків до процесу екологізації економіки, як
вектору сучасного розвитку цивілізації передбачає визначення стану розвитку процесів
екологізації (табл.1).
Як свідчить наведене порівняння, явний прогрес процесів екологізації нівелюється менш
обнадійливими факторами. Але виникнення неузгодженостей в системі взаємодії суспільства і
природи, особливо стохастичних, які відрізняються приблизністю та невизначеністю та
притаманні будь-якому процесу, що має розвиток у часі, має бути досліджено. Тому об’єктом
дослідження є процес формування загроз та ризиків екологобезпечному розвитку секторів
економіки, а предметом – теоретичні, методологічні та методичні основи виявлення та
попередження загроз та ризиків екологобезпечному розвитку секторів економіки. Першочергова
задача полягає у визначенні розуміння дефініцій, необхідних для розкриття предмета дослідження
та визначення методологічних принципів забезпечення дослідження процесів формування ризиків
і загроз екологоорієнтованого розвитку секторальної економіки і превентивного реагування
на них.
Таблиця 1
Передумови виникнення ризику в контексті сучасного стану розвитку
процесів екологізації економіки
Позитивні тенденції

Негативні тенденції

1. Процесси екологізації економіки незворотні.
2. Активізація реальних дій і формування
секторальної специфіки екологізації економіки.
3. Екологічна складова враховується
в економічній політиці, реалізується у правовому
забезпеченні, національних планах дій та
ідеології господарювання.
4. Вбудовування екологічної складової
в програми соціально-економічного розвитку
країни, регіону, суб’єкту господарської
діяльності.
5. Домінантою екологізації суспільного
виробництва є мінімізація негативного впливу
суспільства на природу і природи на суспільство,
не порушуючи стійкості обох систем.

1. Низька результативність екологічного
законодавства.
2. Спонтанність екологоорієнтованих
заходів, недостатність інституціонального
забезпечення.
3. Низька ефективність державних цільових
програм з екологічною складовою.
4. Екологізація розглядається як фактор
обмеження секторального розвитку
5. Відсутність структура, яка б координувала
інтеграцію екологічної складової в галузеві
політики.
6. Відсутність стандартів ризикменеджменту процесів екологізації
економіки.

Необхідно обрати базові та допоміжні категорії і встановити взаємозв’язок понять, які
формують подальші теоретичні висновки та поєднують отриману понятійну конструкцію
з предметною областю дослідження (рис.1).
Найбільш прийнятним є наступне співвідношення дефініцій: небезпеки породжують ризики і
вразливість, тобто інтенсивність реалізації ризику. Ризик проявляється через ризикові події, які
не дозволяють реалізувати цілі діяльності. Ризикова подія є наслідком несприятливого поєднання
чинників ризику, які є значущими для прояву ризику.
Сучасна ризикологія характеризується недостатньою розробленою методологічних основ
дослідження ризиків у сфері екологізації. Частково це пов’язано зі слабким теоретикометодологічним обґрунтуванням дослідження ризиків в цілому. В основу методології покладено
такі принципи до вивчення ризиків (рис. 2).
1

Купинец, Л. Е. (2010). Экологизация продовольственного комплекса: теория, методология, механизмы.
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины.
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НЕБЕЗПЕКА

Об’єктивна закономірність зміни
соціо-економіко-екологічних систем,
що несе загрозу

Взаємозв’язок

ЗАГРОЗА

Можлива небезпека

РИЗИК
(допустимий,
приємний)

Ймовірність зазнати втрат очікуваної користі
або прямих збитків через появу певної події

РИЗИКОВА
ПОДІЯ
(небажана подія)

Сукупність чинників ризику, які обумовлюють
стан суб’єкту або процесу, схильних
до прояву ризику

НЕБЕЗПЕКА
породжує
РИЗИК
та уразливість
з якою ризик
реалізується
через

ДЖЕРЕЛО
РИЗИКУ

Будь-яка потенційна небезпека

ФАКТОР
РИЗИКУ

Підсилювачі впливу джерел ризику
на об’єкти ризику

УПРАВЛІННЯ
РИЗИКОМ

Підготовка і реалізація рішень,
щодо скорочення збитків, втрат в очікуваних
результатах діяльності за певний період.

НЕГАТИВНІ
НАСЛІДКИ
РИЗИКУ

Втрати , збитки, заподіяні джерелами ризику
(деградація довкілля, загострення проблем,
порушення середовища )

РИЗИКОВІ
ПОДІЇ
є наслідком
несприятливого
поєднання
чинників
ризику,
які є
значущими
для прояву
ризику.

Параметри ризику – величини, що характеризують ризик
Допустимий ризик – ризик, який в даній ситуації вважають за можливе при існуючих
суспільних цінностях
Приємний ризик - ризик, рівень якого допустимо і обґрунтований виходячи
з соціо-економіко-екологічної ситуації
Ризик – асиметрія – відхилення від досліджуваного параметра, що провокує ризики
Аксіоматична модель ризику – модель, побудована на основі аксіом, які покладено
в основу висновків
Взаємодія ризиків – вплив інших ризиків на даний ризик і вплив даного ризику на інші ризики

Рис. 1. Понятійно-категоріальний апарат теорії ризиків
в контексті процесу секторальної екологізації
Джерело: авторська розробка з використанням 1,2

1

Степанов, В.Н., Степанова, Е.В. (2017). Методические основы оценки экономико-экологических рисксобытий. Одесса: ОЛДИ-ПЛЮС.
2
Вітлінський, В. В., Великоіваненко, Г. І. (2004). Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія.
К.: КНЕУ.
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Загальні методологічні принципи

Методологічні принципи аналізу
ризику

Методологія управління ризиком

Принцип відповідності, при якому секторальна
економіка і процес екологіаціі пов'язані між
собою.
Принцип невизначеності, передбачає наявність
факторів, ступінь впливу яких на результат
невідома, це неповнота або неточність інформації
о процесах екологізації
Принцип
нелінійної
однозначностіпроцесу
екологізації, який реалізується в суспільстві,
якнадскладній
динамічніймакросистемі,
сам
набуває її ознак
Принцип системності, який передбачає
ідентифікацію небезпек, аналіз частоти та аналіз
наслідків
Принцип комплексності, що включає в себе
різні
аспекти
–
технічні,
організаційноуправлінські,
соціально-економічні,
медикобіологічні, політичні та інші.
Принцип ризик-орієнтованого підходу до процесу екологізації
Принцип обов’язкової стандартизації ризикменеджменту
Принцип обліку максимального числа факторів
ризику діяльності суб’єкта господарювання, що
здійснюється в умовах динамічної економічної
середовища.

Рис. 2. Методологічні принципи дослідження ризику
Принцип відповідності означає що секторальна економіка і процес екологізації має специфічні
ознаки та ризики, особливості дії яких визначаються об’єктивними закономірностями секторального
розвитку. Принцип невизначеності діє об’єктивно, а це означає, що ризикмає невизначеність
результату і складності вибору превентивних заходів запобігання ризику і зниження його наслідків,
оскільки управлінські рішення приймаються також в умовах невизначеності.
Принцип нелінійності – принципово новий методологічний підхід у вивченні процесів
екологізації. Нелінійні закони – це теж фіксація певного порядку дій, в даному випадку реалізації
екополітики. Але вони фіксують такий порядок, який реалізується через часові коливання
(зміни)процесів екологізації, критичних станів, що роблять процеси екологізації неможливими.
З позицій нелінійного аналізу будь-яка соціо-економіко-екологічна система виступає як
система не тільки складна, але і така, якій притаманні якісні і незворотні зміни. Нелінійні закони
змінюють суспільство, і процеси змін мають не прямолінійну динаміку, а уривчастість, зміну
тенденцій, що і притаманне процесам екологізації.
Методологічні принципи аналізу ризику виходять з того, що аналіз ризику – багато в чому
суб’єктивний процес, в ході якого враховуються не тільки кількісні показники, але і показники, що
не піддаються формалізації, такі, як компромісні рішення, експертні оцінки, тощо.
Різноманіття видів господарської діяльності, специфіка досліджуваних процесів і об’єктів
аналізу, відображає багатоаспектність проблеми аналізу ризику. Тому він має ряд загальних
положень незалежно від конкретної методики аналізу та специфіки завдань (рис. 3).
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Загальні положення аналізу ризику секторальної екологізації

По-перше, фактор ризику нездійснення процесів секторальної екологізації має
тенденцію до посилення прояву, особливо в періоди нестабільного політичного
становища та стану економіки, супроводжуваного відтоком інвестицій, інфляційними
процесами, наддорогими кредитами та інш.
По-друге, загальним є завдання визначення допустимого рівня ризику та обліку
стандартів безпеки навколишнього природного середовища.
По-третє, визначення допустимого рівня ризику відбувається, як правило, в умовах
недостатньої інформації.
По-четверте, в ході аналізу доводиться вирішувати як імовірнісні задачі, тобто
завдання з ризиком коли вважається, що ймовірності тих чи інших результатів відомі
або можуть бути оцінені, так і невизначені, де ймовірність досягнення тих чи інших
результатів непередбачувана.
По-п’яте, аналіз ризику потрібно розглядати, як процес розв’язання
багатокритеріальних задач.

Спільність процедур оцінки
та управління ризиком

Дві
стадії
єдиного
процесу
прийняття управлінських рішень
Спільна
цільова
функція
–
визначення
превентивних
дій,
спрямованих на попередження ризику,
або на зменшення ризику до мінімуму
Управлінням ризиком спирається
на інституціональний аналіз, який
також використовується при оцінці
ризику

Відмінність процедур оцінки
та управління ризиком

Процес
екологізації
секторального
розвитку ототожнюється з можливістю його
реалізації суб’єктами господарювання.
Оцінка ризику будується на вивченні
передумов та можливостей впровадження
процесів екологізації, джерел, факторів
ризику та механізму взаємодії між ними.
Управління ризиком пов’язано з аналізом
альтернатив по мінімізації ризику, тобто
відноситься до класу багатокритеріальних
задач
прийняття
рішення
в умовах
невизначеності.

Рис. 3. Спільність і відмінність процедур оцінки та управління ризиком
Процес аналізу ризику в секторах економіки слід розглядати в 3-х етапній послідовності:
виявлення і опис небезпек; аналіз частоти, наслідків ризиків і невизначеності; визначення алгоритму
дій з управління ризиками та заходів щодо зменшення ризиків у разі відмови від
екологоорієнтованого секторального розвитку (рис. 4).
Методи, використовувані в процесі аналізу, повинні бути орієнтовані, перш за все,
на виявлення і оцінку можливих втрат, забезпечення безпеки і переваг, одержуваних при реалізації
напрямків екологізації. Множинність результатів аналізу і можливість компромісних рішень дають
підставу вважати, що аналіз ризиків екологізації економіки має ознаки не достатньо строгого
наукового процесу.
Підхід до розроблення методологічних принципів ризик-менеджменту процесів секторальної
екологізації (рис.2) базується на наступних теоретичних викладках (рис.5.)
1. Актуалізація завдань екологізації економіки визначається не тільки сучасним викликом
економічного розвитку, а й, найчастіше, є вимушеним і мотивованим вектором розвитку суб’єктів
господарювання всіх сфер економіки, які виступають безпосередніми провідниками політики
екологізації. Однак перехід до нових практик господарювання також може вивести підприємство
в зону ризику, нехай навіть тимчасового, але ризику. Але функціонування будь-якого підприємства,
незалежно від розміру та сектору економіки завжди пов’язано з цілим спектром ризиків. Тому
розглядати ризики потрібно комплексно як проблему підприємства в цілому. Звідси випливає
принцип ризик-орієнтованого підходу до процесу екологізації. При цьому ризик-менеджмент
розглядається як частина загального менеджменту підприємства.
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Етапи

Сутність

Мета та підходи

Процес
ідентифікації
небезпек

Процедури виявлення факторів ризиків і оцінки їх значимості, або аналіз настання
небажаних подій, що перешкоджають досягненню цілей

Мета: виявлення та опис
небезпек
Виявлення причин проведення ризик-аналізу, опис
системи, межі ризик-аналізу;
опис небезпек та оцінка їх
значущості.

Оцінка ризику
як частина
процесу
управління
екологізацією

Процес визначення величини
ризику аналізованої небезпеки
для
ситуацій,
пов'язаних
з реалізацією небезпеки.

Формування
превентивних
заходів
по управлінню
ризиком

Частина системного підходу
до прийняття рішень і заходів
в задачах попередження
або зменшення небезпеки

Мета: аналіз частоти
і наслідків ризиків,
невизначеності
Оцінка ідентифікованих
секторальних небезпек на основі критеріїв прийнятного
ризику з метою виділити
небезпеки
з неприйнятним
рівнем ризику.
Переведення
невизначеності параметрів,
використаних при оцінці
ризику в невизначеність
результатів.

Визначення алгоритму дій по управлінню ризиками,
заходи по зменшенню ризиків
Запобігання гальмування процесів екологізації і
заходи по локалізації негативних наслідків у разі
відмови від екологізації господарської діяльності.
Рис. 4. Блок-схема ризик-аналізу секторальної екологізації
2. Класифікатора типових ризиків екологізації господарської діяльності для підприємств
різних секторів економіки, в якому були б перераховані потенційні ризики, проаналізовані причини
їх виникнення, існували методики їх оцінки та управління не існує. Такий документ може
розглядатися як, свого роду стандарт, еталон або передовий досвід того, як повинен бути
побудований ризик-менеджмент і його організаційна структура стосовно секторальної екологізації
економіки. Звідси випливає принцип обов’язкової стандартизації ризик-менеджменту
3.Управління ризиками екологізації необхідно здійснювати в рамках системного і процесного
підходів, з урахуванням специфіки галузі з використанням сучасних ефективних методів управління
і організації виробництва, а також з використанням інструментів ризик-менеджменту.
4. Система ризик-менеджменту діяльності підприємства повинна забезпечити безперервність
процесу екологізації виробництва
5. З метою ефективного ризик-менеджменту підприємства необхідна система управління
інтегральним ризиком.
Звідси випливає принцип обліку максимального числа факторів ризику екологізації діяльності
суб’єктів господарювання, що здійснюється в умовах динамічного економічного розвитку.
Реалізація завдань екологізації пов’язана насамперед зі зміною інститутів, способів діяльності
і державної політики. Саме удосконалення інститутів може стимулювати розвиток процесів
екологізації економіки.
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Об’єкт

Мета

Задачі

Джерела та фактори
ризику, супутні
процесу екологізації

Вплив на першопричину ризику,
якою є сукупність джерел
та факторів ризику
По кожному джерелу та фактору ризику
і по всій їх сукупності формуються конкретні
завдання, а також стратегія і тактика
їх реалізації

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

Суб’єкти

Функції

Управління

Відповідний сектор
економіки

Визначення конкретної діяльності,
виявлення і ідентифікація
джерел та факторів ризику

Саме вплив на першопричину ризику,
якою є сукупність джерел та факторів
ризику, дозволяє управляти ризиком

МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
• виявити можливі ризики екологізації;
• спрогнозувати, зіставити і проаналізувати виникаючі ризики;
• розробити необхідну стратегію управління і комплекс прийняття рішень
по мінімізації та усунення ризиків;
• створити умови, необхідні для реалізації розроблених заходів;
• проводити моніторинг роботи системи управління ризиковими ситуаціями;
• аналізувати і контролювати отримані результати.
Рис. 5. Структурно-концептуальна модель ризик-менеджменту
секторальної екологізації
Розробляючи секторальні превентивні заходи запобігання ризиків і розглядаючи інституційне
забезпечення їх реалізації можуть бути виявлені інституційні ями, порожнечі, обвали або петлі.
Кожна з таких інституційних деформацій зумовлює специфічні способи її подолання – створення
нових правил і норм, законів; відновлення інституційного простору;пошук інших шляхів вирішення
проблеми.
Не менш складною проблемою є секторальна адаптація теоретичних положень теорії ризику
до особливостей функціонування окремих сфер економічної діяльності. Реальну складність
представляє побудова секторальних ризик-профілів. Профіль ризику можна визначити як
комплексне уявлення сукупності ризиків. Категорія «ризик» стосовно секторальної екологізації
може означати: настання ймовірної події або сукупності подій, які ведуть до невиконання
екологоорієнтованого заходів, частоту виникнення або розмір збитку. Побудова профілю ризику
передбачає: визначення зовнішніх і внутрішніх факторів ризику стосовно до відповідного сектору
економіки та проведення експертної оцінки факторів.
Отримані оцінки ступеня ризику є вихідними даними для управління ризиком, що передбачає
розробку стратегії і тактики ризик-менеджменту, а також програми дій по зниженню ступеня і
величини ризику.
З точки зору стандартизації існує необхідність розробки уніфікованого механізму
ідентифікації, оцінки та попередження ризиків.
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Стандарт на управління ризиком, пов’язаним з процесом екологізації економіки призначений
для: заохочення до активного управління та впровадження елементів управління ризиками;
інформування про необхідність виявлення та усунення ризиків в масштабах підприємства
відповідного сектору економіки; покращення виявлення можливостей і загроз; підвищення
ефективності екологічного управління; поліпшення охорони навколишнього середовища. Для
вивчення ризиків доцільно застосовувати спеціальну матрицю ризик-аналізу, в якій експертним
шляхом встановлюються фактори ризиків, які впливають на досягнення цілей екологізації
підприємством. Процес управління ризиками визначає, який спосіб реагування на ризик кращий –
ухилення від ризику, скорочення ризику, перерозподіл ризику або прийняття ризику
Висновки та перспективи подальших досліджень.
1. Екологізація – це складний і суперечливий процес. Виявити і розкрити її сутність,
визначити тенденції і закономірності розвитку і на цій основі запропонувати науково обґрунтовану
концепцію управління ризиками – в цьому і полягає головне завдання, основний зміст дослідження.
2. Сферу екологізації економіки неможливо уявити без невизначеності, обумовленої низкою
різноманітних факторів.
3. Процес екологізації націлений на економічне зростання в гармонії з середовищем, але будьяка діяльність пов’язана з ризиком. Забезпечуючи збереження середовища, доводиться стикатися
з безліччю проблем, які в сукупності створюють синергетичне протистояння самої ідеї екологізації.
4. Більшість авторів розглядають ризик як небажане, негативне явище, якого потрібно по
можливості уникнути або мінімізувати. В той же час ризик переходу на нову ідеологію
господарювання може розглядатися як можливість отримати переваги. Тобто така риса ризику як
альтернативність вимагає створення механізмів мотивації і стимулювання в досягненні цих переваг.
5. Проблема ризику пов’язана не тільки із суб’єктивністю реагування, а й з відповідальністю
за прийняті рішення і ризики цих рішень. Тому активізація процесів екологізації визначається
особистою зацікавленістю того, хто реалізує політику екологоорієнтованого розвитку.
6. Перехід на нову ідеологію господарювання, в рівній мірі як і відмова від неї чреваті
ризиком, при цьому очікувані наслідки будуть різними. Уникнути ризику в будь-якому варіанті
розвитку соціо-економіко-екологічних процесів неможливо, що визначає його загальний характер.
Але саме це дає можливість оцінити всі альтернативи та спрогнозувати перспективу розвитку
на основі аналізу ситуації в сьогоденні.
7. Процеси секторальної екологізації, при всій складності їх реалізації, залежать від дії
об’єктивних і суб’єктивних факторів, які визначають характер та ступінь ризику. Тому аналіз
значущих для ризику чинників дозволить діагностувати настання ризикової події і навіть кількісно
оцінити можливі переваги або втрати.
8. Екологічна безпека є визначальним фактором національної безпеки, але домінантою
розвитку є техногенний вектор. Це означає, що економічна ефективність розвитку набагато менша
витрат на покриття втрат середовища проживання. Зріз проблеми національної безпеки з позиції
екологічних загроз практично не розглядається. Тому логічним є припущення, що ризик породжує
багатокомпонентну безпеку.
9. Ризикова ситуація може бути зумовлена дією ризиків різної природи, що визначає прояв
принципу синергізму стосовно процесів екологізації економіки. У разі невідповідності намічених
дій і реальної картини розвитку секторів економіки, необхідно активізувати інституційні підходи та
оцінити інституційну архітектоніку процесів екологізації економіки та ступінь інтеграції цих
процесів в економічну систему країни.
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МЕТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО
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METHODOLOGICAL BACKGROUND
OF ECOLOGICAL MARKETING OF SOCIAL ECONOMIC
SYSTEMS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The article substantiates the necessity of integration of the ecological factor into the system
of marketing relations in order to solve environmental and social problems that accompany
economic growth. The goals of ecological marketing are formulated in the framework of
realization of tasks of the market subjects. We made a distinction between the social and
managerial definitions of environmental marketing and the author’s definition of this concept is
given. The strategies of ecological marketing are highlighted and factors hindering the
development of the sector of environmental goods in Ukraine are identified. The advantages of
implementing the goals of environmental marketing are highlighted. The algorithm of setting
goals and implementation of environmental marketing programs of the region is proposed.
Key words: ecological imperative of marketing, marketing environment, ecological value,
ecological goods, ecological marketing of technologies, ecological marketing of ideas.
Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються під впливом екологічного чинника в системі
цінностей суспільства, поведінці споживачів, клієнтів, конкурентів і інших учасників ринку,
подорожчання і виснаження природних ресурсів, розвиток і посилення екологічного законодавства і
міжнародних стандартів формують екологічний імператив маркетингу, обумовлюючи необхідність
реформування маркетингової теорії та методології з урахуванням зростаючого значення соціальноетичних і екологічних аспектів обмінних відносин. Необхідність і своєчасність перегляду
концептуальних підходів маркетингу диктується також появою нового сегмента екологічних товарів
і послуг, соціально-еколого-економічна сутність яких вимагає розробки нових концептуальних
підходів і механізмів маркетингового управління.
Теоретичні та прикладні аспекти проблем екологічного маркетингу та менеджменту лежать
в основі робіт наступних науковців: Армстронга Г., Балацького О.Ф., Білявського Г.О.,
Вайданич Т. В., Вічевич А. М., Вонг В, Войчак А.В, Гаркавенко С.С, Герасимчука В.Г, Дідович І. І.,
Дідович А. П., Єфремової Р.В., Жубанової Л.К., Ігнатова В.Г., Коваленко Л.П., Кокіна А.В.,
Крівошеіна Д. А., Котлєра Ф., Кретова И.И., Лук’янихиної О.А., Мельника Л.Г., Пилипчука В.П.,
Оснач О.Ф., Сармурзиної А. Г., Саталкіна Ю. М., Сондерса Д., Шевчука В. Я., Хамзиної Ш. Ш.,
Хершгена X., Хачатурова А. Е., та ін.
Завданням даного дослідження є обґрунтування теоретичних, методологічних і методичних
підходів екологічного маркетингу, що сприяють сталому зростанню соціально-економічних систем.
Виклад основного матеріалу. Під впливом екологічного чинника маркетингове середовище
зазнало ряд серйозних змін1. Головним об’єктом уваги є вектор впливу на маркетинг екологічного
чинника як антропогенного впливу, що дозволило зафіксувати наступні зміни в макросередовищі:
забруднення навколишнього середовища змінює демографічний фактор, створюючи безпосередню
1

Садченко, Е.В., Харичков, С.К. (2001) Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы
развития. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины.
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загрозу життю людей, викликаючи зростання числа «екомігрантів», стимулює екологізацію
культури, призводить до дефіциту і подорожчання природних ресурсів,збільшує витрати
на природоохоронну діяльність, спонукає розвиток екологічно безпечних технологій, викликає
зростання сегмента екологічних товарів, обмежує зростання галузей на основі екологічно
небезпечних речовин і невідновлюваних джерел енергії, викликає розвиток захисних заходів
в області екологічного законодавства, міжнародних стандартів якості, екологічних податків і пільг,
державної політики закупівель і субсидій. Представлені зміни макросередовища викликали
трансформацію мікросередовища суб’єктів ринку. Варто відзначити, що при цьому екологічний
фактор впливає на мікросередовище як безпосередньо сам, так і опосередковано через зміни в інших
факторах макросередовища. В результаті зміни мікросередовища ми виділили такі тенденції:
– формування попиту на екологічні товари та послуги, товари і послуги, здатні нівелювати
дію екологічного чинника;
– зростання екологічної культури індивідуальних споживачів, зміна їх споживчої поведінки;
– формування сегментів і ніш екологічно орієнтованих споживачів;
– посилення конкуренції в секторі екологічних товарів і послуг;
– зміна поведінки суб`єктів ринку, включення екологічної культури в корпоративну культуру
і ринкову стратегію;
– зміна конкурентоспроможності за рахунок зростання витрат на природоохоронну
діяльність і додаткове екологічне очищення, формування бар’єрів входу на ринок, важелів
витіснення конкурентів з ринку;
– внесення окремими суб’єктами і групами суб’єктів в ланцюжках поставок змін
до вироблених ними товарів і послуг з метою підвищення їх екологічності, збільшення споживчої
цінності;
– збільшення частки екологічних товарів і послуг в загальному обсязі виробництва і
продажів суб’єктами ринку;
– становлення позитивної екологічної репутації індикатором «свій-чужий» при виборі
партнерів і встановлення взаємовідносин;
– розвиток інформаційного поля навколо екологічних проблем, що додає прискорення змін,
що відбуваються.
Поняття екологічної цінності, яка стає однією з ключових категорій екологічного маркетингу,
полягає в зниженні негативного антропогенного впливу і посилення позитивного антропогенного
впливу на біосферу. Зафіксовані тенденції і зміни в маркетинговому середовищі формують
екологічний імператив маркетингу, який, на нашу думку, полягає в необхідності врахування
екологічного чинника в маркетинговій діяльності суб’єкта ринку через включення завдань,
спрямованих на зниження негативного антропогенного впливу і посилення позитивного
антропогенного впливу на навколишнє середовище1.
Спроби знайти рішення екологічним і соціальним проблемам, що супроводжують економічне
зростання, привели до появи концепції сталого розвитку. Саме поняття «сталий розвиток»
(«sustainable development») було сформульовано в 1987 р. в доповіді Всесвітньої комісії ООН
з навколишнього середовища і розвитку «Наше спільне майбутнє», відомій також як Доповідь
Брундтланд. Відповідно до цієї доповіді, сталий розвиток – це розвиток, при якому суспільство
задовольняє потреби теперішнього часу і не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь
задовольняти свої потреби (Брундтланд, 1987).
Аналіз праць українських і зарубіжних авторів дозволив зробити висновок, що до 80-х рр.
XX століття діяльність суб’єктів ринку створювала локальні екологічні проблеми, не пов’язані між
собою, тому екологічний фактор впливав на маркетингову діяльність суб’єктів ринку, але не чинив
вплив на маркетингову концепцію2. Рух на захист навколишнього середовища і зростання
обізнаності про дефіцит природних ресурсів змінили ставлення до споживання.
Маркетингу інкримінувалося, що задоволення потреб споживачів викликає зростання
споживання на шкоду сталого розвитку суспільства. Ми прийшли до висновку, що складність самої
сутності екологічних проблем вимагає ринково орієнтованого підходу, який здатний внести
1

Прокопенко, О.В. (2012). Екологічний маркетинг. Київ: Знання.
Садченко, О.В., Харічков, С.К. (2001). Маркетинг екологічно спрямованої інноваційної діяльності. Суми:
Університетська книга, 225- 233.
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маркетинг. Зростання значення соціально-етичних і екологічних аспектів обмінних відносин
посилюють міждисциплінарність екологічного маркетингу і його зв’язок з концепціями
екологічного менеджменту та корпоративної соціальної відповідальності. У той же час екологічний
менеджмент, дозволяючи суб’єкту ринку відповідати всім екологічним нормативним вимогам, що
пред’являються з боку законодавства, і будучи ефективним інструментом зниження шкідливого
впливу на навколишнє середовище, не дає орієнтації на ринок, на цільових споживачів, їхні потреби
і бажання, в той час як висока адаптивність маркетингу дозволяє суб’єкту ринку діяти більш
ефективно в умовах середовища. Таким чином, екологічний маркетинг разом з екологічним
менеджментом забезпечують підприємству більший кредит довіри у відносинах з усіма
зацікавленими в його діяльності сторонами в порівнянні з традиційним формальним дотриманням
екологічного законодавства та екологічних стандартів.
Вивчення теоретичних напрацювань і практики реалізації концепції корпоративної соціальної
відповідальності дозволили нам сформулювати цілі екологічного маркетингу в рамках реалізації
завдань суб’єкта ринку. Ці цілі будуть включати: формування екологічного іміджу і бренду
компанії, створення і просування на ринок екологічних товарів, розвиток екологічної культури
працівників і екологічного іміджу компанії серед працівників, розробку і реалізацію проектів
соціальної та екологічної спрямованості з обов’язковим залученням працівників компанії, залучення
інвесторів до екологічних проектів компанії, створення інформаційного поля навколо соціально
відповідальних проектів компанії. Очевидно, що екологічний маркетинг є інструментом, здатним
посилити позиції компанії на ринку, підвищити цінність пропозиції компанії споживачам, залучити
інвесторів, полегшити компаніям вихід на міжнародні ринки в умовах екологічного імперативу.
На основі порівняльного аналізу визначень, представлених в роботах зарубіжних і
українських авторів, нам стало можливим провести розмежування між соціальним і управлінським
визначеннями екологічного маркетингу і дати авторське визначення даного поняття, згідно з яким,
екологічний маркетинг:
– з соціальної точки зору, спрямований на задоволення потреб цільових ринків за допомогою
створення і пропозиції товарів і послуг з екологічною цінністю на основі обміну;
– як управлінська концепція є філософією і технологією сучасного бізнесу, що визначають
стратегію і тактику суб’єкта ринку в інтересах сталого зростання в умовах виникнення екологічного
імперативу.
Таким чином, екологічний маркетинг:
– як образ мислення передбачає, що для успішного функціонування на ринку компанії
необхідно враховувати екологічний імператив, орієнтуючись на вимоги ринку і створюючи цінність
для споживачів;
– як образ дії включає в себе використання певних технологій, засобів і методів для
задоволення потреб споживачів, створення екологічної цінності і отримання на цій основі прибутку.
Семантичний аналіз наукового поняття «екологічний товар» показав, що існує певна
методологічні труднощі в розумінні того, які товари можна визначати як екологічні, тому в нами
сформульовано авторське визначення, згідно з яким, екологічний товар – це будь-яка ринкова
пропозиція, яке задовольняє потреби споживача і створює екологічну цінність протягом усього
життєвого циклу, від видобутку сировини до остаточної утилізації. Це визначення, на нашу думку,
дозволяє конкретизувати критерій віднесення товару до екологічних і врахувати екологічний ефект
всього життєвого циклу товару. В рамках дослідження сформульовані також наступні поняття:
екологічний маркетинг технологій як маркетинг, спрямований на просування екологічно безпечних
технологій, що забезпечують екологічність товарів і послуг, що випускаються за допомогою них;
екологічний маркетинг ідей, що включає в себе розробку, реалізацію та контроль виконання
програм, що мають на меті домогтися сприйняття цільовою групою або цільовими групами
екологічної ідеї або руху.
Нами виділено три рівня застосування екологічного маркетингу:
– Макрорівень (глобальний або національний рівень). Створення конкурентоспроможної та
стійкої економіки країни за рахунок розвитку екологічно безпечних технологій, виробництва
екологічних товарів; підвищення якості життя населення;
– Мезорівень (регіональний рівень, рівень галузей). Регіональний рівень. Формування і
розвиток екологічного бренду регіону; розробка маркетингової стратегії сталого зростання регіону;
створення і розвиток конкурентоспроможності регіону і продукції регіону на основі створення і
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просування екологічної цінності; залучення інвестицій в регіон; формування попиту на екологічні
товари та технології регіону.
Галузевий рівень. Використання системного підходу сприяє формуванню партнерських
відносин з метою підвищення екологічної ефективності всієї галузі. Даний рівень реалізується
здебільшого у вигляді некомерційних проектів або проектів з великим періодом окупності і високим
рівнем витрат на їх реалізацію.
– мікрорівень (на рівні окремого суб’єкта ринку і ланцюжків поставок). Рівень ланцюжків
поставок – переосмислення створення цінностей для споживача, при якому група компаній на чолі
з лідером переглядають ефективність своєї роботи з точки зору спільного створення екологічної
цінності. Використовується системний підхід, формуються партнерські відносини, і синхронізується
бізнес-процес з метою підвищити екологічну ефективність всього ланцюжка поставок і ланцюжка
створення цінності для споживачів.
Рівень окремих суб’єктів ринку – просування екологічних ідей, технологій, товарів і послуг.
Участь у комерційних проектах з невеликим терміном окупності, що дозволяють отримати швидкий
комерційний ефект, або некомерційні проекти, які не потребують значних витрат на реалізацію.
До них відносяться: впровадження енергозберігаючих технологій, відмова або зменшення кількості
пакувальних матеріалів, випуск екологічних товарів і послуг, використання вторинної сировини
та ін.
Використання екологічного маркетингу для вирішення поставлених завдань макро- і
мезорівня вимагатиме мережевої взаємодії при активній взаємодії з державою. Мікрорівень
застосування екологічного маркетингу може бути реалізований як окремо взятим суб’єктом ринку,
так і за допомогою мережевого взаємодії і створення взаємин в рамках виробничо-збутового
ланцюжка1.
Нами виділено такі стратегії екологічного маркетингу:
– стратегія ухилення, при якій суб’єкт ринку не використовує екологічний маркетинг,
спираючись в своїх діях на іншу концепцію маркетингу, при цьому не виключається створення
екологічної цінності. Тиск екологічного чинника проявляється слабо, екологічні проблеми – зона
відповідальності екології та менеджменту. Екологічні ініціативи розглядаються як небажані, але
необхідні в рамках формального виконання законодавства;
– стратегія суперництва на принципах екологічного маркетингу. В її основі можливість
створення і зміцнення конкурентної переваги суб’єкта ринку по відношенню до інших суб’єктів
ринку. Створення екологічної цінності включає управлінські рішення в області виробництва,
менеджменту, маркетингу, спрямовані на впровадження технологій і вибудовування бізнес-процесів
таким чином, щоб знизити антропогенне навантаження на навколишнє середовище;
– стратегія співробітництва на принципах екологічного маркетингу передбачає вибір
посередників і постачальників, що працюють на принципах екологічного маркетингу, але
не передбачає розвитку довгострокових відносин взаємопроникнення, погодження бізнес-процесів.
Йдеться лише про принципи відбору постачальників і посередників в ланцюжку поставок;
– стратегія взаємовідносин на принципах екологічного маркетингу передбачає використання
принципів маркетингу відносин в концепції екологічного маркетингу.
Виділені стратегії не виключають також можливостей спільного їх застосування, що формує
пул змішаних стратегій використання екологічного маркетингу. Таким чином, ми виділяємо чотири
основних і шість змішаних стратегій.
Поєднання стратегій використання екологічного маркетингу суб’єктом ринку по відношенню
до інших його суб’єктів може бути практично будь-яким, обмежуватися може лише доцільність їх
застосування за критеріями (ризики, витрати / результат).
Спираючись на фундаментальні роботи по маркетингу Андрєєва С. Н., Ігана Дж., Котлера Ф.,
Ламбен Ж.-Ж., Соловйова Б. А., та ін., ми провели аналіз еволюції і розвитку маркетингових
концепцій, що залежать від зовнішнього середовища (виробнича, товарна, збутова, маркетингова,
соціально-етична концепції маркетингу) і / або від сфери діяльності суб’єкта ринку (торговий
маркетинг, банківський маркетинг, промисловий маркетинг, некомерційний маркетинг і т. д.).
1

Зайчук, Т. (2009). Споживча цінність екологічно чистої продукції харчування та її маркетингові складові.
Збірник наукових праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: Люкс, 5.
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Перший підхід визначає філософію і технологію управління соціально-економічною системою
на основі маркетингу без прив’язки до сфери діяльності, формуючи концептуальне ядро і теоретикометодологічне обгрунтування маркетингового підходу до управління (базові концепції маркетингу).
Другий підхід розвиває перший з урахуванням специфіки сфери діяльності суб’єкта ринку
(прикладні концепції маркетингу). Екологічний маркетинг включає в себе необхідність створення
екологічної цінності, таким чином визначаючи філософію і технологію маркетингового управління
соціально-економічними системами в будь-якій сфері діяльності, і може бути віднесений до базових
концепцій маркетингу. Дана концепція може бути застосована як в діяльності комерційних, так і
некомерційних суб’єктів ринку, її основоположні принципи формують теоретико-методологічну
основу, яка розвивається з урахуванням специфіки сфери діяльності суб’єктів ринку в прикладних
концепціях маркетингу.
Аналіз досліджень і звітів по розвитку сегмента екологічних товарів і послуг дозволяє зробити
висновок про його значне зростання за останні 15 років (з 2005 року він зріс більш ніж в 40 разів).
За прогнозами, до 2020 року його обсяг складе близько 8,8 трлн. дол. Цей сегмент економіки
полягає на 20% з товарів і послуг, пов’язаних з природоохоронною діяльністю, і на 80% з товарів і
послуг, в основі яких технології з використанням відновлюваних джерел енергії, що дозволяють
знижувати використання вуглецевих матеріалів, викопного палива та викиди парникових газів.
За прогнозами фахівців, очікується зниження частки природоохоронної діяльності до 2025 року
до 18%. Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що структура споживання змінюється.
На перших етапах формування ринку екологічних товарів і послуг основними споживачами були
США і країни Західної Європи, в даний час зростає попит з боку країн, що розвиваються, таких як
Китай, Південна Корея, Малайзія, Індія. Сьогодні ключовими споживачами екологічних товарів і
послуг є шість держав: США, Китай, Японія, Індія, Німеччина, Великобританія. На них припадає
більше третини попиту. Ці ж держави є лідерами в галузі інвестування в екологічно безпечні
технології та відновлювальні джерела енергії.
Український ринок екологічної продукції можна розділити на внутрішній і зовнішній.
Спочатку сегмент виробників екологічної продукції був повністю орієнтований на експорт своєї
продукції. На сьогоднішній день Україна є експортером екологічних продуктів харчування (круп,
ягід, фруктів, м’яса і риби), товарів промислового призначення, в основному перших рівнів
переділу. Хоча вже сьогодні окремими підприємствами робляться спроби виходу на міжнародний
ринок з високотехнологічною екологічної продукцією.
Внутрішній ринок екологічних продуктів харчування становить близько 0,1% від загального
ринку, причому більша його частина все також доводиться на імпортні продукти преміум-класу, що
поставляються за високими цінами. Виявлену негативну тенденцію можна вирішити за рахунок
впровадження екологічного маркетингу в діяльність соціально-економічних систем регіонів, що
дозволить системно підходити до стимулювання попиту на вітчизняні екологічні товари, послуги та
технології, забезпечить ефективне просування їх на вітчизняному та міжнародному ринках.
На сьогоднішній день можна говорити, що екологічність товару є атрибутом його оцінки та
вибору екологічно орієнтованими споживачами. У процесі досліджень виявлено пріоритетні групи
товарів по підвищенню їх екологічності. Найбільш затребувані товари для дітей (іграшки), продукти
харчування, парфумерно-косметичні засоби.
Таким чином, можемо виділити наступні фактори, що стримують розвиток сектора
екологічних товарів в Україні:
– недостатня державна підтримка;
– відсутність масового попиту (продукція направлена на дуже невеликий сегмент
споживачів) у зв’язку з високою вартістю продукту і низькою екологічною культурою населення;
– орієнтація менеджменту на отримання короткострокових результатів;
– необхідність виконання освітньої та роз’яснювальної роботи з покупцями.
Порівняльний аналіз літератури дозволив сформулювати перелік основних вигод суб’єкта
ринку при використанні екологічного маркетингу:
– користь для бренду та іміджу компанії в очах громадськості, споживачів, партнерів та
інших контактних аудиторій;
– зв’язок між екологічними атрибутами і часткою ринку;
– можливість диференціювати власний товар від товарів конкурентів, що дозволяє уникати
цінових атак з їхнього боку;
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– зростання сприйняття цінності товару, обгрунтування більш високої ціну;
– розширення і оновлення асортименту за рахунок екологічних товарів;
– можливість виходу на іноземні ринки;
– залучення іноземного капіталу;
– глибока залученість персоналу і поліпшення трудових відносин;
– рівні стосунки з органами державної влади та управління, громадськістю та групами
«зелених».
Проведені дослідження проблем, з якими стикаються компанії при реалізації стратегій
екологічного маркетингу, привели до розуміння необхідності в ряді випадків інтеграції в ланцюжку
поставок, синхронізації бізнес-процесів і розвитку партнерських відносин для результативної та
ефективної роботи.
В рамках концепції екологічного маркетингу ми виділили ряд передумов до розвитку
горизонтальних і вертикальних взаємин:
– нерівномірність впливу екологічного чинника в ланцюжку поставок;
– необхідність впровадження для створення конкурентної переваги компанії, що знаходиться
на одному рівні ланцюжка поставок, екологічних технологій на іншому рівні ланцюга;
– необхідність синхронізації процесів всередині ланцюжка поставок для реалізації
екологічних ініціатив;
– необхідність активної взаємодії з іншими учасниками ланцюжка поставок з метою
створення екологічної цінності для кінцевого споживача;
– необхідність збільшення ресурсів окремо взятої компанії для реалізації екологічних
ініціатив.
Реалізація концепції екологічного маркетингу зажадає системного підходу і мережевої
взаємодії. Можна запропонувати наступний алгоритм:
1. Оцінити екологічний тиск на рівні поставок, оцінити можливості використання
екологічного маркетингу, виявити екологічні проблеми в ланцюжку поставок.
2. Провести дослідження потенційних суб’єктів для вибудовування взаємин з питань
екологічного маркетингу.
3. Розробити цільові показники екологічного маркетингу для кожного рівня ланцюга. Важливо
збалансувати систему показників по горизонталі і вертикалі.
4. Розробити стратегію, в якій будуть скоординовані всі заходи так, щоб екологічні
поліпшення і досягнення цільових показників екологічного маркетингу на одному рівні ланцюжка
поставок не приводили до зниження цих показників на іншому.
5. Здійснити контроль реалізації.
Реалізація такого підходу дозволить посилити контроль і координацію в ланцюжку поставок,
дозволить краще управляти ризиками, зробить компанії більш стійкими до впливу зовнішнього
середовища.
Нами були сформульовані цілі екологічного маркетингу, які були об’єднані в три групи:
– екологічні
(формування
екологічного
світогляду
у населення,
залучення
уваги до екологічних проблем регіону; поширення екологічних знань; просування
екологічних ідей);
– соціально-екологічні (залучення постійного населення з числа «Екомігрантов»;
формування екологічної культури; формування ставлення до екології праці; включення екологічної
цінності в розряд моралі);
– еколого-економічні (створення і просування екологічного бренду регіону, залучення
інвестицій в екологічні проекти регіону; розвиток торгівлі екологічними товарами та послугами;
залучення виробництв (господарюючих суб’єктів) на основі екологічно безпечних технологій,
стимулювання виробництва та споживання екологічних товарів в регіоні; розвиток екотуризму;
формування попиту на екологічні товари, послуги, технології регіону на російському і
міжнародному ринку).
Реалізація цілей екологічного маркетингу дозволить:
– задовольнити попит населення на екологічні товари та послуги;
– задовольнити попит на природоохоронні та екологічно безпечні технології на зростаючому
ринку;
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– подолати обмеження зростання економіки регіону, що виникає в результаті зростання
втрат, пов’язаних з невирішеними екологічними проблемами, вимушеного припинення виробництва
або скорочення виробництва екологічно небезпечних речовин;
– провести реструктуризацію виробництва в бік використання нових екологічно безпечних
технологій, що дозволяють випускати інноваційні товари;
– залучити інвестиції в регіон;
– підвищити конкурентоспроможність регіону на зовнішньому ринку (міжрегіональному та
міжнародному);
– залучити кваліфіковану робочу силу, яка, як показують дослідження, найбільш активна
в питаннях стану навколишнього середовища;
– задовольнити зростаючу потребу у високій якості життя.
Для забезпечення комплексності механізмів маркетингового управління стійким зростанням
регіонів обґрунтовано необхідність програмно-цільового підходу, який дозволить скоординувати
використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів різної відомчої та галузевої належності
з метою забезпечення стійкого зростання соціально-економічної системи регіону.
Для реалізації цілей екологічного маркетингу можливе створення організацій, загальним
принципом роботи яких буде тісна співпраця з регіональними органами влади і управління,
з акторами ринку, з цільовими сегментами екологічного маркетингу. Аналіз організаційноправових форм мережевої взаємодії показав, що в залежності від цілей екологічного маркетингу
можливі варіанти мережевої взаємодії без будь-якого правового оформлення і на договірній
основі або в формі заснування нової юридичної особи. Відповідними варіантами будуть
наступні форми: союз або асоціація; фонд; громадська організація; некомерційне партнерство;
автономна некомерційна організація. Відзначено, що одним з ефективних механізмів взаємодії
регіональної адміністрації, бізнесу і населення є державно-приватне партнерство (Public-Private
Partnership).
Нами запропонований алгоритм постановки цілей і реалізації програм екологічного
маркетингу регіону, заснований на загальних принципах проектного підходу і включає:
1. Аналіз поточного стану соціально-економічної системи регіону на основі запропонованої
методології оцінки стійкості.
2. Визначення цілей екологічного маркетингу регіону, що включає в себе визначення цільових
сегментів і декомпозиції цілей екологічного маркетингу за цільовими сегментами.
3. Визначення ризиків.
4. Планування програми екологічного маркетингу, включаючи розробку підпрограм
за цільовими сегментами, визначення потреби в ресурсах, учасників мережевої взаємодії, схеми їх
роботи, координації, ролей, відповідальності, заохочень.
5. Реалізація, контроль і оцінка проекту (визначення ступеня виконання, аналіз відхилень,
вироблення регулюючих рішень);
6. Завершення проекту (оцінка реалізації поставлених цілей і ефективності проекту).
Зміни, що відбулися в маркетинговому середовищі, а також становлення та розвиток
концепції сталого розвитку визначили генезис концепції екологічного маркетингу. В ході
дослідження встановлено, що застосування екологічного маркетингу в рамках реалізації концепцій
екологічного менеджменту та корпоративної соціальної відповідальності дозволяють суб’єктам
ринку ефективніше діяти в умовах виникнення екологічного імперативу.
Висновки з проведеного дослідження. На підставі результатів дослідження приходимо
до висновку, що екологічний маркетинг є ефективним інструментом сталого зростання соціальноекономічних систем регіонів України. Його використання дозволить виявити і сформувати ключові
фактори успіху регіону; знайти можливості зростання економіки регіону за рахунок внутрішнього та
зовнішнього ринку екологічних товарів, послуг і технологій; ідентифікувати ключових конкурентів
для екологічних товарів, послуг, технологій та ідей регіону; виявити ключових партнерів для
міжрегіонального співробітництва при реалізації екологічних проектів регіону; визначити партнерів,
присутність яких в регіоні дозволить заповнити відповідну нішу і сформувати екологічний
регіональний продукт; сформувати бренд регіону як екологічно безпечного.
У той же час застосування екологічного маркетингу вимагає державного управління
мережевим взаємодією суб’єктів ринку, застосування програмно-цільового підходу, формування
ядра мережевої взаємодії як міжвідомчого центру в управлінській системі регіону.
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ASSESSMENT OF INDICATORS OF RESPONSIBLE
CONSUMPTION AND PRODUCTION IN UKRAINE
IN THE CONTEXT OF “GREEN” LOGISTICS
On the basis of the logistic approach, an assessment of the state of achievement of the 12th
Sustainable Development Objective «Responsible Consumption and Production» in Ukraine was
carried out with the help of an expanded system of indicators. The dynamics of losses of main
agricultural crops in the logistic chain is shown. It is proved that the lack of links of warehousing
and product development is the main problem of the development of individual producers of
fruit and vegetable products in Ukraine. The structure of the effective «green» logistic chain of
the commodity market is constructed. An estimation of the current state of the waste recycling
links in market logistics chains is conducted. The negative tendency of reduction of volumes of
utilization and recycling of waste has been established, the necessity of introducing a complex of
waste management measures has been substantiated.
Key words: consumption, production, sustainable development, logistics chain, link, market,
waste utilization, «green» logistics.
Постановка проблеми. Домінуюча в багатьох країнах лінійна модель економіки, що
базується на принципі «take, make, waste» («взяти, робити, відходи»), була основою економічного
розвитку з часів промислової революції. Водночас зменшення запасів природних ресурсів,
посилення забруднення навколишнього середовища, зростаюча волатильність цін на товарних
ринках, збільшення площ, зайнятих полігонами виробничих і побутових відходів, і т.п.
підштовхнули представників бізнесу, політики й науки до переоцінки традиційної моделі
економіки та сприяли поступовому переходу до моделі циркулярної економіки. Вона базується
на відновлювальному та замкненому ланцюгу «take, make, reuse» («взяти, зробити, використати
повторно»), що забезпечує максимізацію доданої вартості протягом всього життєвого циклу
товару. Однією із особливостей циркулярної економіки є оптимізація процесів споживання й
виробництва шляхом поширення продукції та матеріалів, які відповідають найвищому рівню
вимог щодо їх повторного використання. Оскільки виробництво й споживання товарів є
головними структуроутворюючими ланками логістичних ланцюгів певних товарних ринків,
виникає потреба у дослідженні особливостей їх розбудови в Україні у площині «зеленої»
трансформації ринкової логістики.
З іншого боку, імплементація 17 Цілей Сталого Розвитку (далі – ЦСР), прийнятих на Саміті
ООН зі сталого розвитку у 2015 р., вимагає вдосконалення методичного забезпечення щодо оцінки
стану їх досягнення в Україні, у т.ч. в контексті формування ефективних «зелених» логістичних
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ланцюгів товарних ринків, що обумовлює необхідність нових досліджень у даному науковоприкладному напрямі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичні засади моніторингу ЦСР в Україні
висвітлені в Національній доповіді Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
2017 року1. Вони апробовані в регіональному вимірі вченими Інституту регіональних досліджень
імені М.І. Долішнього НАН України, зокрема, І. Сторонянською, В.Борщевським, М. Мельник,
С. Шульц та іншими2. Методичні підходи до оцінки «зеленої» трансформації в Україні на основі
європейських показників запропоновані Л. Мусіною та Т. Квашою3. Водночас додаткових
досліджень потребує питання оцінки стану досягнення 12-ї Цілі сталого розвитку на базі розширеної
системи показників, що враховують особливості економіко-екологічного розвитку України
з акцентом на логістичний вимір процесу «зеленої» трансформації ринкової економіки.
Постановка задачі. Метою статті є оцінка стану досягнення 12-ї ЦСР «Відповідальне
споживання й виробництво» в Україні, визначення проблемних місць у процесі формування
«зелених» логістичних ланцюгів товарних ринків та обґрунтування шляхів і заходів їх подолання.
Досягнення мети окреслило такі завдання: (1) оцінка динаміки втрат основних аграрних культур
у виробничо-збутових ланцюгах; (2) оцінка груп показників утворення й поводження з відходами
в Україні; (3) обґрунтування логістичних «розривів» у «зелених» ланцюгах вартості та заходів щодо
їх усунення. У ході дослідження використано метод діалектики, структурно-динамічний і
порівняльний аналіз.
Виклад основного матеріалу. Національною системою ЦСР для моніторингу 12-ї Цілі
сталого розвитку в Україні запропоновано 7 показників у розрізі 4 завдань. У даному дослідженні
проведено оцінку показників двох завдань. Для оцінки стану досягнення першого завдання 12 ЦСР –
зменшення витрат продовольства у виробничо-збутових ланцюжках – у Національній доповіді
передбачено два показники: частка післязбиральних втрат у загальному виробництві зернових
культур, а також овочів і баштанних культур4. Пропонуємо розширити товарну групу за рахунок
включення до її складу плодово-ягідної продукції й винограду, а також, окрім частки
післязбиральних втрат, оцінити динаміку її зміни порівняно з базовим періодом (2005 р.) і цільовим
показником 2020 р. З урахуванням нововведень, результати проведених авторами розрахунків
наведено в таблиці 1.
У 2017 р. частка післязбиральних втрат зернових культур у загальному їх виробництві
в Україні склала 1,8 %, збільшившись порівняно з 2005 р. на 0,8 %. Порівняно з 2016 р. індикатор
зменшився на 0,2 % і досягнув у звітному році цільового значення показника 2020 року (1,8 %).
Національною доповіддю передбачено скорочення рівня післязбиральних втрат зерна до 1 %
в 2025 р. та 0,5 % в 2030 р.5. Якщо позитивна тенденція 2015-2017 рр. збережеться, то можна
прогнозувати успішне досягнення цільового показника у 2025 та 2030 роках.
У 2017 р. частка післязбиральних втрат овочів та баштанних культур у загальному їх
виробництві в Україні склала 10,8 %, збільшившись порівняно з 2005 р. на 5,6 % (див. табл. 1).
Порівняно з 2016 р. індикатор зменшився на 1,2 %, однак не досягнув у звітному році цільового
значення показника 2020 року (10 %). Фактичний рівень індикатора у 2017 р. на 0,8 % був вищим
цільового рівня 2020 року. Частка втрат і витрат на корм у виробництві плодово-ягідної продукції
й винограду в Україні склала у звітному році 9,2 %, збільшившись порівняно з попереднім
на 0,3 %.

1

Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь (2017). Київ: Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України, 176.
2
Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір: аналітична доповідь (2018). Львів: ДУ «Інститут
регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 90
3
Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого зростання ОЕСР (2016).
К.: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 60
4
Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь (2017). Київ: Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України, 92.
5
Там само, 93
279

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

Таблиця 1
Частка післязбиральних втрат у загальному виробництві
аграрних культур в Україні*
Показники

2005

2010

2011

2012

Роки
2013

2014

2015

2016

ЦЗ**
2017 2020 р.

1. Частка післязбиральних втрат у загальному
1,0
2,0
2,8
3,2
2,4
2,5
2,3
2,0
1,8
виробництві зернових
культур, %
2. Частка післязбиральних втрат у загальному
5,2
9,4
9,4
10,0 11,5 11,8 12,3 12,0 10,8
виробництві овочів та
баштанних культур, %
3. Частка втрат і витрат
на корм у загальному
9,0
7,9
9,1
8,5
9,6
9,5
8,6
8,9
9,2
виробництві плодів, ягід
і винограду, %
*
Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України 1, 2
**
ЦЗ – цільове значення показника за джерелом 3

1,8

10,0

–

Порівняльний аналіз динаміки змін частки післязбиральних втрат у загальному виробництві
трьох груп аграрних культур (рис. 1) вказує, по-перше, на вищий рівень втрат овочів і баштанних
культур порівняно з втратами зерна, по-друге, на позитивну тенденцію їх зменшення в Україні
за період 2015-2017 рр. Втрати плодово-ягідної продукції й винограду у логістичних ланцюжках
залишаються на досить високому рівні. Незадовільний стан та недостатність матеріально-технічної
бази є однією з головних причин втрат продукції у виробничо-збутових ланцюжках. Так, через
нестачу у господарствах зернозбиральної техніки період збирання зернових удвічі перевищує
нормативний. Як наслідок, аграрії втрачають до 5 ц з 1 га зерна. Практично відсутнє механізоване
збирання картоплі, що знижує її товарність4.
Особисті селянські господарства, які у 2017 р. виростили 98,1 % картоплі, 85,5 % овочевих
культур, 83,7 % плодово-ягідних культур, через відсутність належних умов зберігання втрачають
велику частину продукції та виручки. Індивідуальними аграрним виробникам не під силу
будівництво складських приміщень з регульованим температурним режимом. Державна підтримка
цієї (хоч і основної) категорії виробників картоплі, овочів і плодів відсутня. Відтак, не маючи умов
для зберігання своєї продукції, особисті селянські господарства вимушені продавати її
посередникам упродовж збиральної кампанії, втрачаючи значну частину доданої вартості, яка є
джерелом сталого розвитку.
Таким чином, у логістичному ланцюгу плодово-овочевої продукції, виробленої
індивідуальними господарствами, відсутня ланка складування, доробки, пакування, створення
товарних потоків продукції (рис. 2). На практиці це призводить до логістичного «розриву»
товаропотоків ринку між ланками виробництва й розподілу, зростання логістичних втрат малих
виробників плодово-овочевої продукції внаслідок нерівноправних відносин з посередниками та
суб’єктами інших ланок, зокрема переробними підприємствами й торговими мережами, зростання
імпортних товаропотоків.
1

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: статистичний збірник (2018).
Київ: Державна служба статистики України, 59.
2
Офіційний сайт Державної служби статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/>
(2019, лютий, 07).
3
Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь (2017). Київ: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, 93.
4
Молдаван, Л.В., Шубравська, О.В. (2015). Інвестиційні пріоритети у сфері розвитку агропромислового
виробництва України та механізми їх реалізації, Економіка України, 4, 78-87.
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%

Роки

Частка втрат і витрат на корм у виробництві плодів, ягід і винограду, %
Частка втрат у виробництві зернових культур, %
Частка втрат у виробництві овочів та баштанних культур, %
Рис. 1. Динаміка частки післязбиральних втрат у виробництві
аграрної продукції в Україні*
*
Побудовано авторами за даними таблиці 1.

Постачання
матеріальних
ресурсів

Виробництво
продукції

Складування,
доробка
продукції

Розподіл,
реалізація
продукції

Утилізація
відходів

Насіння
культур,
садивний
матеріал

Продукція
суб’єктів
індивідуального
сектору ринку
(понад 80 %)

Зберігання
продукції
в сховищах

Реалізація
на внутрішньо
му ринку
переробним
підприємствам
і населенню

Збір
відходів

Матеріальнотехнічні
ресурси

Продукція
суб’єктів
корпоративного
сектору ринку
(менше 20 %)
Транспортні потоки

Доробка,
сортування,
пакування,
створення
товарних
партій

Експорт
продукції

Переробка
відходів, їх
повторне
використання
у виробництві

Фінансові потоки

Товарні потоки

Рис. 2. Структура ефективного логістичного ланцюга ринку
плодово-овочевої продукції [авторська розробка]
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Нівелюванню даного логістичного «розриву» сприятиме розбудова у регіонах України мережі
фрукто- та овочесховищ, створення логістичних центрів з доробки та розподілу товарних потоків
плодово-овочевої продукції, налагодження прямих зв’язків із вітчизняними переробними
підприємствами та торговими об’єктами. Перелічені заходи передбачають розбудову третьої ланки
логістичного ланцюга ринку (див. рис. 2), яка має принципове значення для формування
ефективного ланцюга вартості та відтворювального розвитку усього ринку плодово-овочевої
продукції. Ці заходи орієнтовані на збалансування товарно-фінансових потоків у ринку,
оптимізацію перерозподілу доданої вартості між суб’єктами різних ланок на засадах узгодження їх
економічних інтересів, поетапне впровадження екологічно чистих технологій, виробництв і бізнеспроцесів у всіх ланках логістичного ланцюга.
Формування ефективних «зелених» логістичних ланцюгів товарних ринків, окрім наявності і
злагодженого функціонування усіх ланок для забезпечення розширеного процесу «зеленого»
відтворення, передбачає становлення екологічно орієнтованого логістичного управління. Так,
у межах першої ланки доцільно передбачити використання екологічно чистого садивного матеріалу
та насіння культур, ресурсозберігаючі технології закладання і догляду за плодовими насадженнями.
У ході вирощування плодово-овочевих культур важливо впроваджувати екологічно безпечні
технології, зменшити використання мінеральних добрив за рахунок збільшення органічних тощо. У
ланці складування й доробки продукції доцільно застосовувати «зелені» технології зберігання,
сортування, пакування та розподілу товарів. Доцільним є створення спеціалізованого напряму
забезпечення органічною плодово-овочевою продукцією українських підприємств із виробництва
продуктів дитячого харчування. Важливою ланкою «зелених» логістичних ланцюгів товарних
ринків є наявність ланки утилізації та переробки відходів (див. рис. 2), їх повторне використання
у виробництві, що є передумовою формування засад циркулярної економіки в державі.
Для визначення стану розбудови ланки утилізації відходів у ринкових логістичних ланцюгах
необхідною є оцінка процесів поводження з відходами, яка пов’язана з другим завданням 12-ї ЦСР –
зменшення обсягу утворення відходів і збільшення обсягу їх переробки та повторного використання
на основі інноваційних технологій та виробництв. Для оцінки стану його досягнення у Національній
доповіді передбачено групу показників оцінки обсягу утворених відходів та відходомісткості ВВП1.
Водночас питання поводження з відходами залишилося поза межами такої оцінки. Тому авторами
запропоновано розширення оціночної системи за рахунок «зелених» індикаторів використання
відходів та показників їх структури. Динаміка і структура утворених відходів І-ІV класів в Україні
наведена в таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка і структура утворених відходів І-ІV класів в Україні*
Показники
1. Обсяги утворених
відходів І-ІV класів, млн. т
Темп росту, пункти
2. Структура утворених
відходів, %:
2.1. І класу небезпеки
2.2. ІІ класу небезпеки
2.3. ІІІ класу небезпеки
2.4. ІV класу небезпеки
*

1

Роки
2013
2014

2010

2011

2012

425,91

447,64

450,73

448,12

Х

1,051

1,007

0,001
0,12
0,27
99,61

0,001
0,09
0,23
99,68

0,001
0,08
0,22
99,70

2015

2016

2017

355,0 312,27

295,87

366,05

0,994

0,792 0,880

0,947

1,237

0,001
0,01
0,19
99,79

0,001
0,01
0,20
99,79

0,001
0,01
0,20
99,79

0,001
0,01
0,16
99,83

0,001
0,01
0,18
99,81

Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України2

Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь (2017). Київ: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, 92.
2
Вернер, І.Є. (ред.). (2018). Статистичний щорічник України за 2017 рік. Київ: Державна служба статистики
України, 540.
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У 2017 р. обсяг утворених відходів І-ІV класів в Україні склав 366,05 млн.т, що на 14,1%
менше показника 2010 року. Після незначного зростання обсягів утворених відходів у 2012 р.
спостерігалась тенденція їх незначного щорічного скорочення на 10-20 % у 2013-2016 рр., про що
свідчить динаміка ланцюгових індексів (табл. 2). Однак у 2017 р. порівняно з 2016 р. обсяг
утворених відходів І-ІV класів зріс на 23,6 %, що є негативним моментом.
Загалом динаміку змін обсягів утворених відходів в Україні визначала динаміка відходів
ІV класу, які домінують у їх структурі (99,83 % у 2017 р.). За період 2010-2017 рр. значних
структурних змін не відбулося; зростання частки відходів ІV класу небезпеки на 0,22 % за рахунок
зменшення питомої ваги відходів І-ІІІ класів можна вважати позитивною структурною зміною.
Одним із індикаторів «зеленого» зростання, що оцінює ступінь досягнення 12-ї Цілі сталого
розвитку, є обсяг утворених відходів усіх видів економічної діяльності на одиницю ВВП у кг/тис.
дол. за паритетом купівельної спроможності (ПКС) 2011 р., тобто відходомісткість ВВП1. Згідно
проведених розрахунків, у 2016 р. показник відходомісткості ВВП в Україні склав 904,2 кг/ тис. дол.
за ПКС 2011 р., що на 23,8 % менше рівня індикатора 2010 р. і на 7,5% – менше рівня 2015 року
(таблиця 3). Цільове значення показника відходомісткості ВВП на 2020 р. встановлено на рівні
950 кг/ тис. дол. за ПКС 2011 р, на 2025 рік – 880 кг/ тис. дол. за ПКС 2011 р 2. Відтак, у 2016 р.
фактичне значення індикатора відходомісткості ВВП в Україні не тільки досягло цільового рівня
2020 р., а й покращило його.
У 2017 р. значення показника продуктивності ВВП за відходами досягло 2759,6 грн. / тонну
(у постійних цінах 2010 р.), збільшившись порівняно з 2010 р. на 8,9 % (табл. 3). Зміни даного
індикатора у часі можна розділити на два періоди:
1) 2010-2013 рр., характеризується незначною динамікою збільшення внаслідок вищих
темпів зростання ВВП у постійних цінах 2010 р. порівняно з темпами росту обсягів утворених
відходів І-ІV класів;
2) 2014-2016 рр., визначається 10-20 %-ми темпами зростання індикатора через перевищення
темпів скорочення обсягів відходів порівняно з аналогічним показником для ВВП у постійних цінах
2010 р.
Головними чинниками, що обумовили скорочення утворених відходів І-ІV класів в Україні
в 2014-2016 рр., є зменшення обсягів виробництва добувної промисловості і розроблення кар’єрів,
яка генерує понад 80 % від загального обсягу утворених відходів, та скорочення виробництва
переробної промисловості, яка продукує близько 10 % відходів у країні.
Вагомим чинником позитивної тенденції зниження обсягів утворених відходів у державі
постає спрямування істотної частки екологічних інвестицій на вирішення даного завдання. Частка
інвестицій на поводження з відходами у структурі капітальних інвестицій зросла з 17,2% в 2010 р.
до 22,4 % у 2017 р., у структурі поточних витрат – з 25,1 % до 36,7 % відповідно, посівши друге
місце серед природоохоронних заходів. У 2017 р. на впровадження заходів поводження з відходами
було спрямовано 2471 млн. грн. капітальних інвестицій (у 5,2 рази вище рівня 2010 року) і
7508,2 млн. грн. поточних витрат (у 2,9 рази вище рівня 2010 року)3.
Спрямування значної частини поточних витрат на поліпшення поводження з відходами
сприяло ліквідації в 2014 р. несанкціонованих звалищ, утворених через неповне охоплення
населення України послугами із збирання та вивезення побутових відходів 4. Даний чинник
обумовив зниження обсягів побутових і подібних відходів у 2014 р. порівняно з 2013 р. на 35 %. При
цьому їх обсяг на 1 особу знизився майже вдвічі (табл. 3). У 2017 р. цей показник склав
145,5 кг / особу, зменшившись порівняно з базовим 2010 р. на 20,4 %
Актуальною проблемою для України залишається утилізація та видалення відходів. У 2017 р.
було утилізовано 100,06 млн. тонн відходів І-ІV класів, що склало всього 68,7 % від показника
2010 р. (таблиця 4). Частка утилізованих відходів у загальному обсязі утворених відходів в Україні
скоротилася з 34,2 % в 2010 р. до 27,3 % в 2017 р., що є негативною тенденцією.
1

Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь (2017). Київ: Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, 176.
2
Там само, 93.
3
Там само, 225.
4
Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого зростання ОЕСР (2016). Київ:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 60.
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Таблиця 3
Динаміка продуктивності ВВП за відходами в Україні

*

Роки
Показники
1. Обсяг
утворених
відходів
на одиницю ВВП,
кг/тис. дол.
ПКС 2011 р.
(відходомісткість ВВП)
2. ВВП
у постійних цінах
2010 р.
на одиницю
утворених
відходів,
грн./тонну
(продуктивність
ВВП за відходами)
2.1. У т.ч. відходів
І-ІІІ класів
небезпеки,
тис. грн. /тонну
3. ВВП
у постійних цінах
2010 р.
на одиницю
утворених
побутових
та подібних
до них відходів,
тис. грн. /тонну
4. Обсяг
утворених
побутових і
подібних
відходів,
кг/особу
*

2010

2011

2012

2013

2014

1186,7 1182,6 1187,9 1181,3 1001,5

2015

2016

2017

2017 р.
у%
до 2010 р.

977,4

904,2

н.д.

76,2**

2534,2 2543,0 2531,6 2545,6 3002,8 3080,1 3330,2 2759,6

108,9

650,3

793,5

834,0

1234,8 1441,1 1637,7 1586,6 1668,9

256,6

141,8

141,1

117,5

105,6

151,8

141,7

141,8

163,4

115,2

165,9

176,5

213,0

237,5

163,3

158,5

162,8

145,5

87,7

Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України1, 2;
2016 рік у % до 2010 р.

**

1

Прокопенко, О.М. (ред.) (2017). Довкілля України за 2016: статистичний збірник. Київ: Державна служба
статистики України, 226.
2
Там само, 225.
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Таблиця 4
*

Динаміка обсягів утилізованих та накопичених відходів в Україні, млн. т
Показники

Роки
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Утилізовано відходів
І-ІV класів

145,7

153,69

143,45

147,18

109,28

92,46

84,63

100,06

у % до обсягів утворених
відходів

34,2

34,3

31,8

32,8

30,8

29,6

28,6

27,3

2. Спалено відходів

1,06

1,05

1,22

0,92

0,94

1,13

1,11

1,06

4. Видалено у спеціально
відведені місця чи об’єкти

336,9

277,11

289,63

288,12

203,70

152,30

157,38

169,8

у % до обсягів утворених
відходів

79,1

61,9

64,3

64,3

57,4

48,8

53,2

46,4

6. Частка спалених
та утилізованих відходів
у загальному обсязі
утворених відходів

34,5

34,6

32,1

33,0

31,0

30,0

29,0

27,6

21,98

23,89

24,71

25,12

21,17

21,69

21,50

21,63

Х

1,087

1,034

1,017

0,843

1,025

0,991

1,006

289,2

315,5

327,0

333,4

283,8

291,9

289,3

292,9

Х

1,091

1,036

1,020

0,851

1,028

0,991

1,012

5. Накопичено протягом
експлуатації у місцях
видалення відходів:
5.1. У розрахунку на 1 км2
території країни,
тис. тонн
Темп росту, пункти
5.2. У розрахунку
на 1 особу, тонни
Темп росту, пункти
*

Розраховано авторами за даними Державної служби статистики України

1, 2

У 2017 р. сумарна частка утилізованих і спалених відходів в обсязі утворених відходів досягла
27,6 %, що на 6,8 % нижче індикатора 2010 р. і на 7,4 % нижче цільового значення показника 2020 р.
(35 %) (табл. 4).
У звітному році обсяг відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об’єкти, склав
169,8 млн. т або 50,4 % від показника 2010 р. Як наслідок, частка таких відходів у загальному обсязі
утворених відходів в Україні скоротилася з 79,1 % в 2010 р. до 46,4 %, що є вкрай негативною
тенденцією в організації процесу поводження з відходами на інноваційній основі.
У 2017 р. на 1 м2 території країни було накопичено протягом експлуатації у місцях видалення
відходів 21,63 тис. тонн відходів, що на 1,6 % менше показника 2010 року. За досліджуваний період
за винятком 2014 і 2016 років характерним є незначне щорічне зростання показника. У розрахунку
на 1 особу в 2017 р. накопичено у місцях видалення відходів 292,9 т / особу, що на 1,3 % вище
показника 2010 р. (табл. 4).

1

Прокопенко, О.М. (ред.) (2017). Довкілля України за 2016: статистичний збірник. Київ: Державна служба
статистики України, 226.
2
Там само, 225.
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В Україні тільки 78 % населення забезпечено послугами з вивезення побутових відходів,
не вистачає заводів для їх переробки. Проблема побутових відходів залишається однією з найбільш
гострих екологічних проблем. Сьогодні в Україні використовують переважно технологію
захоронення відходів на полігонах. Основним недоліком використання полігонів є їх значний
негативний вплив на навколишнє середовище – атмосферне повітря, ґрунти та підземні води, а
також необхідність вилучення на тривалий час з господарського обігу великих земельних ділянок1.
Нерозвиненість інфраструктури повторного використання сировини є однією із головних причин
загострення екологічних проблем у сфері поводження з відходами.
Національною стратегію управління відходами в Україні до 2030 року № 820-р від
08.11.2017 р.2 задекларовано перехід до циркулярної економіки. Метою цієї Стратегії є створення
умов для підвищення стандартів життя населення шляхом впровадження системного підходу
до поводження з відходами на державному та регіональному рівні, зменшення обсягів утворення
відходів і збільшення обсягу їх переробки та повторного використання. Стратегією передбачено
збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на переробку, з 3,04 % в 2016 р. до 50 % в 2030 р.,
створення нових потужностей з переробки вторинної сировини з 65 до 800 одиниць,
з компостування біовідходів – з 20 до 500 одиниць. Також задекларовано зменшення загального
обсягу відходів, що підлягають захороненню, з 50 % в 2016 р. до 35 % в 2030 р., зниження рівня
захоронення побутових відходів з 95 % до 30 %3.
Застосування сучасних технологій і практик поводження з відходами, впровадження моделі
циркулярної економіки, орієнтованої на енергозбереження, відновлюване виробництво та
споживання, є необхідною умовою практичної реалізації завдань 12-ї Цілі сталого розвитку
в Україні.
Висновки. Становлення моделі відповідального споживання й виробництва відповідає
концепції циркулярної економіки та передбачає поетапну розбудову ефективних «зелених»
логістичних ланцюгів товарних ринків, які мають подвійну мету: забезпечення розширеного
процесу відтворення та впровадження екологічно орієнтованого логістичного управління в усіх
ланках ланцюга. Для оцінки стану досягнення 12-ї ЦСР «Відповідальне споживання й виробництво»
в Україні використано логістичний підхід та розширену систему показників, що дозволило
визначити проблемні місця у «зелених» ланцюгах і шляхи їх подолання.
У ході дослідження встановлено значні втрати плодово-овочевих культур у логістичних
ланцюгах (9-11 % від загального виробництва), що пов’язано з недосконалими технологіями їх
збирання, відсутністю доступу індивідуальних господарств, як основних виробників, до ланки
складування й доробки продукції. Доведено, що розбудова даної ланки у логістичному ланцюгу
ринку плодово-овочевої продукції спроможна забезпечити відтворювальний розвиток і «зелене»
зростання даного ринку в Україні.
Для оцінку сучасного стану ланки утилізації відходів у ринкових логістичних ланцюгах
використано розширену групу показників утворення та поводження з відходами. Динаміка
показників, що характеризують утворення відходів в Україні, має знижувальний тренд і є
позитивною. У звітному періоді значення індикатора відходомісткості ВВП в Україні не тільки
досягло цільового рівня 2020 р., а й покращило його. Динаміка показників продуктивності ВВП
за відходами І-ІV класів, а також побутовими відходами, є перманентно зростаючою. Така тенденція
свідчить про результативність вкладення «зелених» інвестицій у природоохоронні заходи, їх
позитивний вплив на стан навколишнього природного середовища.
Стан і динаміка групи показників, що оцінюють поводження та утилізацію відходів, є
незадовільним. За 2005-2017 рр. має місце зменшення частки спалених та утилізованих відходів
у загальному обсязі утворених відходів. Як наслідок, у звітному році даний індикатор не досягнув
цільового значення показника 2020 року. Зменшувальну динаміку мають показники частки
утилізованих відходів І-ІV класів, а також частки відходів, видалених у спеціально відведених
1

Хоменко, І.О., Бабаченко, Л.В., Падій, Я.В. (2017). Проблеми та напрями переробки твердих побутових
відходів в Україні. Економіка і суспільство, 12, 454-458.
2
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, 2017 (Кабінет Міністрів України)
Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80>
(2019, лютий, 07).
3
Там само.
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місцях чи об’єктах, у загальному обсязі утворених відходів; індекси утилізованих відходів
І-ІV класів, а також відходів, видалених у спеціально відведених місцях чи об’єктах. Як наслідок,
індекс відходів, накопичених протягом експлуатації у місцях видалення відходів (у розрахунку
на особу) зростає, сигналізуючи про невирішеність завдання збільшення обсягу переробки та
повторного використання відходів, про нерозвиненість ланки утилізації відходів, без якої неможливі
становлення та розвиток ефективних «зелених» логістичних ланцюгів товарних ринків в Україні.
Наукова новизна проведеного дослідження полягає в розвитку методичного забезпечення
щодо оцінки стану досягнення 12-ї ЦСР «Відповідальне споживання й виробництво» на базі
логістичного підходу, що дозволяє визначити логістичні розриви у «зелених» ланцюгах вартості та
обґрунтувати напрями й заходи їх подолання. Теоретичне значення отриманих результатів полягає
в розвитку концепції ринкової логістики на засадах сталого розвитку, практичне – в можливості їх
використання державними органами управління як наукове підґрунтя для розбудови ефективних
«зелених» логістичних ланцюгів стратегічних товарних ринків. Впровадження розроблених
авторами методичних положень у практичну діяльність ринкових суб’єктів, державних і профільних
інституцій формують перспективи подальших досліджень у даному напрямі.
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METHODOLOGY OF INVESTIGATING
THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL INVESTMENT
ON POLLUTION OF THE ENVIRONMENT
The research of the main directions of ecological investment in Ukraine was conducted. It has
been established that the main components of environmental protection expenditures on
environmental protection are capital investments and current expenditures on environmental
protection. The relationship between capital investments in environmental protection and
emissions of pollutants was examined. The analysis of the impact of the main components of
environmental costs on the level of emissions of pollutants into the environment was carried
out. The method of constructing a multifactor econometric model, the use of which will allow
taking into account the importance of individual environmental investment factors in order to
improve the management of environmental investment, was proposed.
Key words: environmental investment, capital investments, environment, current expenses,
interconnection, multifactor regression, correlation.
Постановка проблеми. В процесі інтеграції України в ЄС для країни має бути пріоритетною
загальноєвропейська мета у екологічній сфері – зменшення усіх негативних впливів на довкілля та
збільшення витрат на екологізацію економіки. На жаль, в Україні дотепер продовжує діяти
залишковий принцип фінансування природоохоронної діяльності. Разом з тим, світова практика
свідчить про високу ефективність вкладень у природоохоронні проекти, які дають економіці ефект
за відвернуту шкоду, у 10–15 разів перевищуючий ці вкладення.
Для відродження економіки України потрібні інтенсивні вкладення капіталу саме в екологічно
спрямовані інновації, які можуть забезпечити не тільки економічний, але й соціальний ефект. За цих
умов великого значення набуває проблема ефективності розподілу наявних коштів
природохоронного призначення – отримання максимального екологічного ефекту при мінімально
можливих фінансових витратах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теоретикометодологічних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо екологічного інвестування
зробило чимало вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, дослідженню сутності екологічних
інвестицій, їх класифікації, принципів та напрямів реалізації екологічного інвестування
присвячені праці О.Вишницької1. Проблематикою аналізу умов створення привабливого
інвестиційного середовища для залучення екологічних інвестицій займаються такі вчені:

1

Вишницька, О.І. (2009). Екологічні інвестиції: сутність, класифікація, принципи та напрями реалізації. Вісник
Сумського державного університету. Серія «Економіка», 2, 51-58.
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Н.Андрєєва1, В.Аніщенко2, С.Арестов3, Ф.Важинський, В.Черторижський, А.Колодійчук4. Праці
В.Дідуха5 та С.Рассаднікова6 присвячені екологізації інноваційної та інвестиційної діяльності
відповідно до вимог сталого розвитку суспільства. М. Євдокімова7 та О.Тулай8 досліджують
фінансове забезпечення природоохоронної діяльності, акцентуючи увагу на державній
фінансовій підтримці охорони навколишнього природного середовища. У працях М.Хвесика9 та
В. Бардася10 досліджуються можливості формування нової моделі фіскального регулювання
природокористування. В.Голян11 обґрунтовує базові пріоритети інституціоналізації сучасних
форм та джерел інвестиційного забезпечення природоохоронних проектів. С.Варламова12
доводить, що екологічні інвестиції є перспективним та важливим інструментом забезпечення
структурної й якісної трансформації національної економіки та стверджує, що більшість вчених
розглядає екологічні інвестиції з точки зору подолання наслідків нераціонального
природокористування, а не з позиції превентивності. Загалом, більшість наукових праць
учених зосереджена на впровадженні екологічних інвестицій з метою поліпшення стану
навколишнього природного середовища в країні та забезпечення раціонального використання
природних ресурсів.
Розглянуті напрацювання науковців є підґрунтям для подальших досліджень широкого
спектру особливостей фінансування у сфері природоохоронної діяльності. Зокрема вкрай
актуальним є дослідження сучасного стану інвестування природоохоронної діяльності, а особливо
дослідження ефективності здійснення екологічного інвестування.
Постановка завдання. Дослідити сучасний стан вітчизняного екологічного інвестування,
проаналізувати динаміку, обсяг, структуру та джерела інвестицій природоохоронного спрямування
з метою виявлення взаємозв’язку між природоохоронними видатками та станом навколишнього
природного середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. За даними Державної служби статистики
України протягом 2017 р. на охорону навколишнього природного середовища України було
витрачено понад 31,5 млрд грн., проти 32,5 млрд грн. у 2016 р. Із загальної кількості
витрат на охорону навколишнього природного середовища 65% становлять поточні витрати
та 35% – капітальні інвестиції (табл. 1).

1

Андреева, Н.Н. (2006). Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление:
монография. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 536.
2
Аніщенко, В.О. (2007). До питання щодо удосконалення теоретико-методологічних засад екологічного
інвестування. Актуальні проблеми економіки, 8 (74), 175-183.
3
Арестов, С.В. (2008). Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних
інвестицій в екосистемні послуги: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата
економічних наук. Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, 20.
4
Важинський, Ф.А., Черторижський, В.М., Колодійчук, А.В. (2008). Іноземний капітал: екологічний аспект.
Науковий вісник НЛТУ України, 18.3, 89-94.
5
Дідух, В. (2011). Екологізація інноваційної діяльності відповідно до вимог сталого розвитку суспільства.
Ефективність державного управління, 27, 359-369.
6
Рассаднікова, С.І. (2005). Стратегія і тактика екологізації інвестиційної діяльності. Науковий вісник НЛТУ
України, 15.6, 396-402.
7
Євдокімова, М.О. (2013). Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності. Вісник Харківського
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки, 5, 145-151.
8
Тулай, О.І. (2016). Державна фінансова підтримка охорони навколишнього природного середовища як
необхідна умова сталого людського розвитку. Актуальні проблеми економіки, 1 (175), 200-208.
9
Хвесик, М., Голян, В., Бардась В. (2013). Формування нової моделі фіскального регулювання
природокористування: інституціональні передумови, методологічне забезпечення та практичні рекомендації.
Економіст, 9, 4-13.
10
Бардась, В. (2013). Удосконалення фіскального регулювання природокористування крізь призму досягнення
фіскального оптимуму Лаффера. Економіст, 10, 42–45.
11
Голян, В. (2015). Інвестиції в екологію: джерела, форми та резерви нарощення. Економіст, 8, 7-11.
12
Варламова, С.І. (2016).Особливості екологічного інвестування в національній економіці. Інноваційна
економіка, 1-2/2016 [61], 158-162.
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Таблиця 1
Основні складові природоохоронних видатків на охорону
навколишнього природного середовища в Україні

Напрями
природоохоронних витрат

Охорона атмосферного
повітря і проблеми
зміни клімату
Очищення зворотних вод
Поводження з відходами
Захист і реабілітація
ґрунту, підземних
і поверхневих вод
Зниження шумового
і вібраційного впливу
Збереження
біорізноманіття і
середовища існування
Радіаційна безпека
Науково-дослідні роботи
природоохоронного
спрямування
Інші напрями природоохоронної діяльності
Разом

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
та раціональне використання природних ресурсів
у 2016 році
у 2017 році
в тому числі:
в тому числі:
Всього капітальні
Всього
поточні
капітальні
поточні
інвестиції
витрати
інвестиції
витрати
4263,42

2502,81

1760,61

4712,30

2608,03

2104,27

8960,12
8928,25

1160,03
2208,68

7800,09
6719,58

9341,78
9979,18

1276,53
2470,97

8065,25
7508,21

1617,18

419,99

1197,19

2268,28

1284,50

983,78

361,99

94,79

267,21

696,44

161,51

534,93

594,13

49,58

544,55

944,56

177,28

767,29

7053,48

6943,98

109,50

3114,09

3012,37

101,72

58,65

2,44

56,21

89,27

3,83

85,43

651,48

8,20

643,28

346,04

30,52

315,53

32488,70

13390,48

19098,22

31491,96

11025,54

20466,42

1

Джерело: сформовано на основі статистичних даних

У контексті даного дослідження перш за все необхідно визначити зміст ключових понять, що
зазначені вище. Під витратами на охорону навколишнього середовища розуміють кошти, витрачені
на всі види діяльності, безпосередньо спрямовані на запобігання, зменшення та усунення
забруднення або шкідливих наслідків, що виникають в результаті виробничих процесів або
споживання товарів і послуг.
Звідси, охорона навколишнього природного середовища – будь-яка діяльність, направлена
на збереження та відновлення якості навколишнього природного середовища шляхом попередження
викидів або зниження вмісту забруднюючих речовин у середовищі проживання2.
За офіційною термінологією Державної служби статистики України витрати на охорону
навколишнього природного середовища визначено як «сума обсягів поточних витрат та капітальних
інвестицій, направлених на охорону навколишнього природного середовища». Капітальні інвестиції
на охорону навколишнього природного середовища – інвестиції у придбання нових і тих, які були
у використанні, або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і
нематеріальних активів, витрати на капітальний ремонт та модернізацію, що здійснюються з метою
охорони навколишнього природного середовища3.
1

Державна служба статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/>. (2019, січень,10).
Державна служба статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/>. (2019, січень,10).
3
Державна служба статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/>. (2019, січень,10).
2
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Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища – витрати, які
здійснюються на підтримку (утримання та експлуатацію) об’єкта (основних засобів
природоохоронного призначення) в робочому стані, та входять до складу витрат поточного періоду1.
Таким чином, в Україні фінансування основних напрямів охорони навколишнього природного
середовища та раціонального використання природних ресурсів здійснюються у вигляді капітальних
інвестицій та поточних витрат. Основними статтями витрат на охорону навколишнього природного
середовища в Україні є (станом на 2017 р.):
– поводження з відходами (31,69%);
– очищення зворотних вод (29,66%);
– охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату (14,96%).
Переважна частка витрат на охорону навколишнього природного середовища належить
поточним витратам, яка у 2017 р. зросла з 58,78% до 65%, а от частка капітальних інвестиції –
зменшилась з 41,22% до 35,01%. Зазначене трактуємо як негативні зміни у структурі витрат
на охорону навколишнього природного та раціонального використання природних ресурсів.
Розглянемо детальніше структуру капітальних інвестиції на охорону навколишнього
природного середовища за видами природоохоронних заходів та протягом багатьох років
(табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка капітальних інвестиції на охорону навколишнього природного
середовища та їх структура за видами природоохоронних заходів

2006

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища
у тому числі на:
охорону
захист і
атмосферного
очищення
реабілітацію
Всього,
поводження
інші
повітря
зворотних
ґрунту,
тис.грн.
з відходами,
заходи,
і попередження
вод,
підземних
%
%
змін клімату,
%
і поверхневих
%
вод, %
2194188,5
34,75
35,45
15,47
11,29
3,03

2007

3080687,6

44,77

26,28

12,61

12,76

3,58

2008

3731400,4

39,57

24,85

11,33

21,10

3,15

2009

3040732,7

41,89

29,02

13,16

13,20

2,73

2010

2761472,1

41,28

26,60

17,22

11,59

3,31

2011

6451034,6

39,31

11,18

18,35

9,91

21,25

2012

6589336,5

37,37

12,85

11,09

8,20

30,48

2013

6038783,0

39,94

13,81

11,82

5,38

29,04

2014

7959853,9

24,06

14,10

9,85

4,52

47,47

2015

7675597,0

18,54

11,06

9,61

5,06

55,74

2016

13390477,3

18,69

8,66

16,49

3,14

53,02

2017

11025535,2

23,65

11,58

22,41

11,65

30,71

Рік

Джерело: сформовано на основі статистичних даних2
Оскільки у структурі капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного
середовища (за видами природоохоронних заходів) протягом досліджуваного періоду з 2007 року
переважна частка інвестицій традиційно спрямовувалася на охорону атмосферного повітря і
1
2

Державна служба статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/>. (2019, січень,10).
Державна служба статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/>. (2019, січень,10).
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попередження змін клімату, то доцільним є дослідження співвідношення розмірів капітальних
інвестицій та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (рис. 1).

Рис. 1. Порівняння динаміки капітальних інвестицій на охорону навколишнього
природного середовища та обсягів викидів забруднюючих речовин
від 2006 до 2017 рр.*
*дані за 2010–2017 роки без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополя, а також без частини зони проведення антитерористичної операції
Джерело: сформовано на основі статистичних даних1
Як бачимо з рис.1, капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища
протягом досліджуваного періоду змінюються прискорено демонструючи стійку тенденцію
до зростання. Зазначимо, що обсяги викидів забруднюючих речовин також змінюються прискорено,
проте демонструють тенденцію до зменшення. Обсяг викидів забруднюючих речовин, які
викидаються у атмосферне повітря у цілому має тенденцію до зниження, проте зважаючи
на динаміку кількості підприємств, які здійснюють такі викиди, це відбувається більшою мірою
за рахунок зменшення ділової активності підприємств, а не завдяки модернізації виробництва та
впровадження екологічних технологій.
Узагальнюючи результати проведеного дослідження зазначимо наступне: протягом останніх
10 років видатки на охорону навколишнього природного середовища в Україні прискорено зросли,
проте не спостерігаємо значного покращення стану довкілля чи нарощення природно-ресурсного
потенціалу. Саме тому постає питання ефективності використання екологічних інвестицій, а також
поточних природоохоронних витрат і виявлення резервів зменшення викидів забруднюючих
речовин в навколишнє природне середовище.
Оскільки на рівень забруднення навколишнього природного середовища впливає не один,
а декілька факторів, між якими існують складні взаємозв’язки, то їх вплив є комплексним.
Оцінювати вплив факторів на досліджувану результативну ознаку дозволяють багатофакторні
регресійні моделі. Формула лінійного рівняння множинної регресії має такий вигляд2:
1

Державна служба статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/>. (2019, січень,10).
Радченко, С.Г. (2015). Системное обеспечение получения многофакторных статистических моделей.
Математика в сучасному технічному університеті: Збірник науково-методичних праць Національного
технічного університету України “КПІ”, 1, 66 – 71.
2
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У= а0 + а1х1 + а2х2 + …+ аnхn,

(1)

де

а – параметри рівняння або коефіцієнти регресійної моделі;
У – теоретичне значення результативної ознаки, або результуючий показник регресійної
моделі;
х1, х2, …, хn – факторні ознаки регресійної моделі.
n – параметри рівняння;
Коефіцієнти
регресійної
моделі
характеризують
вплив
відповідного
фактора
на результативний показник при фіксованому значенні інших факторів. Вони показують, наскільки
зміниться значення результативного показника при зміні відповідного фактора на одиницю, та
сталому значенні інших показників. Проведений аналіз динаміки, структури та напрямів
природоохоронного інвестування дозволив виділити наступні факторні ознаки:
х1,j – капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища, млн. грн.;
х2,j – поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища, млн. грн.;
х3,j – капітальні інвестиції в інтегровані технології, млн. грн.;
х4,j – капітальні інвестиції в очищення, млн. грн.
Як результативну ознаку розглядатимемо обсяг викидів забруднюючих речовин протягом
J=9 (j=1,9) років ретроспективи (зумовлено відсутністю деяких у даних серед показників
Державного Комітету статистики до 2009 року).
Результати регресійного аналізу проведеного за допомогою STATISTICA зображені на рис. 2,
засвідчують коректність підібраних показників: всі змінні (факторні ознаки), окрім другої
(поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища), є значимими (виділені
червоним).

Рис. 2. Основні результати регресійного аналізу проведеного
за допомогою STATISTICA
Джерело: сформовано на основі проведених розрахунків
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Таким чином, багатофакторна регресійна модель впливу на обсяг викидів забруднюючих
речовин обсягів капітальних інвестицій та поточних витрат на основні природоохоронні заходи,
капітальних інвестицій в інтегровані технології та в очищення обчислена за допомогою STATISTICA
та має наступний вигляд:
У=10209,58+18,61 х1 – 0,78 х2 – 11,09 х3 – 9,50 х4
Знак, який стоїть перед кожним коефіцієнтом регресійної моделі визначає напрям зв’язку
(«+» – прямий; «-» – обернений). Розмір коефіцієнта а0 – вказує на достатньо великий влив
на результуючий показник регресійної моделі інших незалежних факторів (а0 =10209,58), що
не включені до даної багатофакторної регресійної моделі.
Розмір коефіцієнта а1 вказує на те, що при зміні обсягу капітальних інвестицій на охорону
навколишнього природного середовища в Україні на 1 млн. грн. обсяг викидів забруднюючих
речовин збільшується на 18,6 тис. т., що означає що залежність між показниками є прямою – чим
більший обсяг капітальних інвестицій тим більший обсяг викидів.
Розмір коефіцієнта а2 характеризує зв’язок між зміною обсягів викидів та розміром поточних
витрат на охорону навколишнього природного середовища. Отриманий коефіцієнт – 0,78 вказує
на те, що залежність між обсягом викидів забруднюючих речовин та розміром поточних витрат є
оберненою – чим менше поточних витрат поточних витрат на охорону навколишнього природного
середовища тим більші обсяги викидів, тобто відображає цілком логічну та відому нам
закономірність.
Розмір коефіцієнта а3 вказує на те, що при зміні обсягу капітальних інвестицій в інтегровані
технології в Україні на 1 млн. грн. обсяг викидів забруднюючих речовин зменшується
на 11,09 тис. т., що свідчить про обернену залежність між показниками – чим більший обсяг
капітальних інвестицій тим менший обсяг викидів.
Розмір коефіцієнта а4 також характеризує наявність оберненого зв’язку між зміною обсягів
викидів забруднюючих речовин та розміром капітальних інвестицій в очищення, тобто при зміні
обсягу капітальних інвестицій на 1 млн. грн. обсяг викидів зменшується на 9,5 тис. т.
Кожен коефіцієнт регресії адекватно відображає дійсність впливу на обсяги викидів
забруднюючих речовин за певних умов.
Показниками тісноти зв’язку при множинній кореляції є парні та множинні (сукупні)
коефіцієнти кореляції, а також множинний коефіцієнт детермінації. Парні коефіцієнти кореляції
використовують для вимірювання тісноти зв’язку між двома досліджуваними ознаками без
урахування їх взаємодії з іншими ознаками, які включені у кореляційну модель. Кореляційний
зв’язок між факторами в рівнянні множинної регресії називають колінеарністю або
мультиколінеарністю. Методика розрахунку цих коефіцієнтів та їх інтерпретація така сама, як
методика розрахунку лінійного коефіцієнта парної кореляції при одно факторному зв’язку.
Результат проведених розрахунків коефіцієнтів кореляції представлено в таблиці 3 у формі
кореляційної матриці, що відображає колінеарність.
Таблиця 3
Кореляційна матриця
Коефіцієнти кореляції

х1,j

х2,j

х3,j

х4,j

у

х1,j

1,000000

0,913473

0,928661

0,889729

-0,850772

х2,j

0,913473

1,000000

0,810408

0,851775

-0,856340

х3,j

0,928661

0,810408

1,000000

0,657641

-0,684256

х4,j

0,889729

0,851775

0,657641

1,000000

-0,897464

Джерело: сформовано на основі проведених розрахунків
Обчислені парні коефіцієнти кореляції засвідчують наявність сильного зв’язку між обсягом
викидів забруднюючих речовин та обсягом капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону
навколишнього природного середовища, а також капітальних інвестицій в очищення (найтісніший
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кореляційний зв’язок) та значного зв’язку з капітальними інвестиціями в інтегровані технології
(трошки слабший кореляційний зв’язок).
Мультиколінеарність ускладнює дослідження впливу окремих факторів на результативну
ознаку, оскільки взаємодія колінеарних факторів у моделі подвоюється та спотворює результати:
𝑟

𝑟

𝑟

;

𝑟

𝑟

𝑟

;

𝑟

𝑟

𝑟

.

Отже, парні коефіцієнти кореляції між факторними та результативною ознаками у двох
випадках менші за коефіцієнти кореляції між супутніми факторами, а чим вища колінеарність, тим
менш надійними будуть показники впливу окремих факторів.
Перевірку статистичної значущості отриманих результатів здійснювали шляхом:
1. Перевірки значущості коефіцієнта множинної детермінації. Перевірка гіпотези про
значимість коефіцієнта множинної детермінації, що дасть змогу зробити висновок про адекватність
створеної лінійної регресійної моделі:
Н0: коефіцієнт детермінації не значимий;
Н1: коефіцієнт детермінації значимий.
Коефіцієнт множинної (сукупної) детермінації показує, яка частка зміни досліджуваного
результативного показника зумовлена впливом факторів, включених у рівняння множинної регресії.
Він може мати значення від 0 до + 1. Чим ближчий коефіцієнт множинної детермінації до одиниці,
тим більшою є зміна результативного показника під впливом відібраних факторів.
В нашому випадку коефіцієнт множинної детермінації становить 0,9730, що свідчить про
існування дуже сильного зв’язку. Це означає, що 97,30% зміни обсягів забруднюючих речовин
(результуючого показника у) зумовлені впливом факторів х1, х2, х3, х4, включених в регресійну
модель. Перевірку гіпотези про вірогідність коефіцієнта множинної детермінації здійснюють
за допомогою критерію Стьюдента. Якщо емпіричне значення критерію Стьюдента перевищує
критичне (табличне, теоретичне) при заданому рівні значущості і числі ступенів свободи
k  n  m 1=9-4-1=4, то можна зробити висновок про вірогідність коефіцієнта множинної
детермінації.
2. Перевірки адекватності моделі загалом. Адекватність багатофакторної регресійної моделі
перевіряємо за допомогою критерію Фішера з n та (m-n-1) ступенями вільності, формулюючи
статистичні гіпотези наступним чином:
Н0: модель неадекватна (всі коефіцієнти регресії дорівнюють нулю);
Н1: модель адекватна (хоча б один з коефіцієнтів регресії відмінний від нуля).
Зазначені емпіричні (розрахункові) значення коефіцієнтів порівнюються з критичними
(табличними, теоретичними) (табл. 4).
Таблиця 4
Перевірка статистичної значущості отриманих результатів
Критерій

t-критерій
Стюдента

F-критерій
Фішера

Емпіричне
значення

37,1575

17,8350

Критичне
значення

6,6728

15,6538

Порівняння

Висновок

|t|>tтабл

Приймаємо гіпотезу Н1.
Підтверджено достовірність
коефіцієнта множинної
кореляції R

F>Fкр

Приймаємо гіпотезу Н1.
Підтверджено адекватність
побудованої багатофакторної
регресійної моделі
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Як бачимо, емпіричні значення двох критеріїв перевищують критичні , тому в обох випадках
приймаємо гіпотезу Н1 і робимо висновок про значимість та достовірність коефіцієнта множинної
кореляції R та про адекватність побудованої багатофакторної регресійної моделі.
Далі доцільно визначити фактори, що найбільше впливають на зміну обсягу викидів
забруднюючих речовин (результуючого показника), з метою виявлення порівняльного зв’язку і
впливу окремих факторів та тих резервів, що в них закладені, обчислимо часткові коефіцієнти
еластичності, а також бета-коефіцієнти і дельта-коефіцієнти.
Відмінності в одиницях вимірювання факторів усувають використанням часткових
коефіцієнтів еластичності. Бета-коефіцієнт (стандартизований коефіцієнт регресії) використовується
для визначення факторів, які мають найбільший резерв для покращення результативної ознаки
з врахуванням відмінностей ступеня варіації факторів, закладених у рівняння множинної регресії.
Частковий коефіцієнт еластичності Εi вказує, на скільки відсотків в середньому змінюється
результативна ознака із зміною на 1% фактора хі,j при фіксованому значенні інших параметрів.
Дельта-коефіцієнт показує, яка частина вкладу досліджуваного фактору в сумарний вплив всіх
відібраних факторів (табл. 5).
Таблиця 5
Обчислення параметрів багатофакторної регресійної моделі
Факторні
ознаки
регресійної
моделі

Коефіцієнти
регресії, αi

β-коефіцієнти
регресії, βi

Коефіцієнти
еластичності, Εi

Дельта-коефіцієнт,
Δi

х1,j

18,6137

37,6580

24,6311

-16,2739

х2,j

-0,7766

-1,8427

-2,0440

0,6834

х3,j

-11,0910

-13,9918

-7,8457

7,7990

х4,j

-9,5032

-8,8574

-5,5613

8,7646

Джерело: сформовано на основі проведених розрахунків
Проведений аналіз засвідчує, що найбільший вплив на зміну обсягу викидів забруднюючих
речовин чинить факторна ознака х1 – капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного
середовища, що має прямий вплив на результативну ознаку, а також має найбільший резерв для
зменшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище. Так, при
збільшенні останніх на 1% рівень викидів забруднюючих речовин збільшується на 24,63%.
Зазначене вказує на досить цікаву тенденцію – чим більші інвестиції на охорону навколишнього
природного середовища, тим більший обсяг викидів забруднюючих речовин, таким чином кошти
використовуються не за призначення та називатись екологічними інвестиціями не можуть.
Так, у відповідності із методологічними поясненнями до розділу 9. Витрати на охорону
навколишнього природного середовища у статистичному збірнику «Довкілля України за 2017 рік»
капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища це «інвестиції у придбання
нових і тих, які були у використанні, або виготовлення власними силами для власного використання
матеріальних і нематеріальних активів, витрати на капітальний ремонт та модернізацію, що
здійснюються з метою охорони навколишнього природного середовища»1. Таким чином,
підприємства використовують кошти для будівництва нових, розширення, реконструкції, реставрації,
технічного переобладнання підприємств загалом, чи певних об’єктів, а також на капітальний ремонт
та придбання обладнання природоохоронного призначення довгострокового користування.
Проведене дослідження свідчить про те, що капітальні інвестиції в інтегровані технології та
в очищення використовуються за своїм прямим призначенням та окремо чинять сприятливий вплив
на обсяги викидів забруднюючих речовин. Так, при збільшенні капітальних інвестицій в інтегровані
технології на 1%, обсяги викидів зменшуються на 7,85%, а при збільшенні капітальних інвестицій
в очищення – на 3,56%.
1

Державна служба статистики України (2019). Головна сторінка <http://www.ukrstat.gov.ua/>. (2019, січень,10).

296

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 1 2019

Варто зазначити, що найменший вплив на рівень викидів забруднюючих речовин мають
поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища належать витрати, які
здійснюються на підтримку (утримання та експлуатацію) об’єкта (основних засобів
природоохоронного призначення), таким чином зазначений витрати мають безглуздий характер.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дозволило встановити, що
в Україні основними складовими природоохоронних видатків на охорону навколишнього
природного середовища є капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього
природного середовища. Незважаючи на те, що на сучасному етапі обсяги капітальних інвестицій та
поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища зростають, інвестиційне
забезпечення охорони навколишнього середовища в Україні перебуває на низькому рівні, обсяги
природоохоронних
інвестицій
є
недостатніми.
Необхідно
мобілізувати
інвестиції
у природоохоронну діяльність з усіх можливих джерел, збільшити державні інвестиції, активізувати
альтернативне інвестування, стимулювати притік іноземних інвестицій у природоохоронну
діяльність.
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TWORZENIE WARSZAWSKIEGO
EKOSYSTEMU STARTUPOWEGO
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CREATION OF THE WARSAW STARTUP ECOSYSTEM
In recent years, Poland has made significant progress in the development of the startup industry.
The purpose of this article is to analyze the processes of the Warsaw startup ecosystem creating
and urban policy tools to stimulate the development of startups. This policy is implemented
thanks to various local government initiatives, such as establishment of support structures for
innovative entrepreneurship, implementation of incubation and acceleration programs,
organization of conferences, competitions, meetings. The example of the Municipal Office of the
Capital City of Warsaw demonstrates how the appropriate urban environment functions and
develops, where free flow of knowledge, ideas and networking of contacts and investments take
place, etc.
Key words: startup ecosystem, city development, urban policy, Warsaw.
Miasta mają unikalne wartości kulturowe i architektoniczne, silne mechanizmy integracji społecznej
oraz wyjątkowe możliwości rozwoju gospodarczego. Są one centrami wiedzy oraz źródłami wzrostu i
innowacji. Istnieje wspólna wizja europejskiego miasta przyszłości jako1:
– miejsca zaawansowanego postępu społecznego z wysokim poziomem spójności społecznej,
społecznie zrównoważonym mieszkalnictwem, usługami socjalnymi i zdrowotnymi oraz ogólnodostępnym
szkolnictwem;
– platformy procesu demokratycznego, dialogu kulturowego i różnorodności kulturowej;
– miejsca rewitalizacji przyrodniczej, ekologicznej i środowiskowej;
– miejsca atrakcji i lokomotywy wzrostu gospodarczego.
One także odegrają kluczową rolę w realizacji strategii Europa 20202, zwłaszcza zapewnienia
inteligentnego wzrostu gospodarczego. W miastach skupia się największy odsetek ludności posiadającej
wykształcenie wyższe. Właśnie te osoby są głównie odpowiedzialne za wdrażanie innowacyjnych strategii.
Ze wskaźników innowacyjności takich, jak liczba udzielanych patentów, wynika, że w miastach
odnotowuje się większy poziom działań innowacyjnych niż w państwie jako całości. Trzy projekty
przewodnie: „Europejska agenda cyfrowa”3, „Unia innowacji”4, „Mobilna młodzież”5 – dotyczą serii
wyzwań związanych z obszarami miejskimi, takich jak: wykorzystanie pełnego potencjału technologii
informatyczno-telekomunikacyjnych, czystszego środowiska i łatwiejszego dostępu do usług użyteczności
publicznej; rozwój partnerstwa innowacyjnego na rzecz inteligentniejszych i bardziej ekologicznych
systemów mobilności miejskiej; zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę oraz wsparcie
dla młodzieży zagrożonej, młodych przedsiębiorców i prowadzących działalność na własny rachunek.
Dla osiągnięcia założonych celów oraz rozwoju nowoczesnej gospodarki miasta ogromne znaczenie
odgrywa polityka miejska w kierunku stymulowania rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości.
W związku z powyższym za cel pracy przyjęto zbadanie procesów tworzenia warszawskiego
ekosystemu startupowego oraz narzędzi polityki miejskiej w kierunku stymulowania rozwoju startupów.
1

Europejska, K. (2011). Miasta przyszłości-Wyzwania, wizje, perspektywy. Dyrekcja Generalna ds. Polityki
Regionalnej. Luksemburg.
2
Europejska, K. (2010). EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu. Bruksela.
3
Europejska, K. (2010). Europejska agenda cyfrowa. Bruksela.
4
Europejska, K. (2010). Unia innowacji. Bruksela.
5
Europejska, K. (2010). Mobilna młodzież – inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu,
trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej. Bruksela.
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Według definicji Fundacji Startup Poland startup jest to przedsięwzięcie, które spełnia przynajmniej
jeden z dwóch warunków – należy do sektora gospodarki cyfrowej, co oznacza, że przetwarzanie
informacji lub pochodne technologie stanowią co najmniej jeden z kluczowych elementów jego modelu
biznesowego, oraz tworzy nowe rozwiązania technologiczne w obszarze IT/ICT.
Należy podkreślić, ze około ⅓ startupów działających w Polsce powstaje w Warszawie, a co czwarty
warszawski startup działa w branżach: analitycznej, technologii reklamowych lub fin-techu. Czynniki
wpływające na osiągnięcie tych wysokich wyników polegają w atrakcyjności Warszawy, w szczególności1:
– główny ośrodek polityczny, gospodarczy i kulturalny Polski, najwyższy poziom postaw
prorynkowych i prorozwojowych w Polsce (PwC, 2015),
– otwartość dla biznesu – czwarte najbardziej przyjazne biznesowi miasto w Europie (European
Cities and Regions, 2016/2017),
– hub transportowy: dwa lotniska – ponad 120 celów destynacji,
– najszybciej rozwijający się region na poziomie NUTS 2 w Europie (Eurostat, 2014),
– największa liczba uczelni w Polsce – 77 uczelni wyższych, 250 000 studentów,
– 150 instytucji badawczych,
– stały rozwój inwestycji miejskich – 16 mld zł zaplanowanych na inwestycje miejskie w latach
2016-2022,
– 115 biur coworkingowych (coworkexpert),
– szóste miejsce w światowym zestawieniu Investment Intensity Index (JLL, 2014),
– największa w Polsce liczba wydarzeń biznesowych – 25 tys. rocznie (Warsaw Convention
Bureau).
Budowa twórczego środowiska w mieście jest jedną z celów strategii Warszawa 20302. Ona
przewiduje rozwój twórczego potencjału ludzi, generację innowacji oraz przyciąganie talentow i liderow.
Warszawski ekosystem startupowy obejmuje dużą ilość różnych podmiotów: organizacje
wspierające, inwestorzy, akceleratory, uczelnie wyższe i in. (rys. 1.).
Warszawa jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które wspiera rozwój startupów dzięki
funkcjonowaniu inkubatorów (Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa)3.
Inkubatory są to ośrodki, których działanie jest ukierunkowane na świadczenie kompleksowych
usług dla nowo zakładanych przedsiębiorstw, począwszy od udostępnienia firmom na preferencyjnych
warunkach powierzchni z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, przez: pomoc w rejestracji firmy,
doradztwo prawne, ekonomiczne, organizacyjne, patentowe i pomoc w pozyskiwaniu środków
finansowych, aż po zapewnienie kontaktów z instytucjami naukowymi, potencjalnymi klientami i
kooperantami. Program inkubacji przedsiębiorczości został zdefiniowany przez Światowe Forum
Stowarzyszeń Inkubatorów Przedsiębiorczości i Inkubatorów Parków Naukowych jako proces rozwoju
ekonomicznego i społecznego polegający na doradzaniu przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność
gospodarczą i powodujący przyspieszanie ich wzrostu. Celem tego procesu jest, aby po okresie inkubacji
dojrzałe firmy były zdolne do samodzielnego dalszego działania i przetrwania na rynku4.
Centrum Przedsiębiorczości Smolna jest inkubatorem i coworkingiem prowadzonym przez m.st.
Warszawa. Jego działalność skupia się m.in. na świadczeniu usług szkoleniowo-konsultingowych,
finansowych, prawnych, księgowych i zarządczych zarówno dla osób planujących założenie własnego
biznesu, jak i dla istniejących firm. W Centrum organizowane są bezpłatne szkolenia, wykłady, spotkania
networkingowe i warsztaty dla obecnych i przyszłych przedsię-biorców. Obowiązują tu preferencyjne
stawki wynajmu przestrzeni biurowej – przedsiębiorcy mają do dyspozycji 40 stanowisk w open space,
cztery pokoje i trzy sale konferencyjne. W ramach ośrodka funkcjonuje punkt doradczy, w którym można
zarejestrować działalność gospodarczą. Centrum prowadzi również portal firma.um.warszawa.pl
poświęcony przedsiębiorczości, gdzie publikowane są aktualne informacje o szkoleniach, konferencjach,
spotkaniach networkingowych, możliwościach dofinansowania, przetargach i prowadzonych projektach.
1

Centrum Przedsiębiorczości Smolna (2018). Warszawa – miasto startupów <http://firma.um.warszawa.pl/warszawamiasto-startupow>, 8 (2018, Grudzień, 30).
2
Urząd m.st. Warszawy (2018). Strategia „Warszawa 2030” <http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/
04/Strategia-Warszawa2030.pdf>, 19. (2018, Grudzień, 30).
3
Centrum Przedsiębiorczości Smolna (2018). Warszawa – miasto startupów <http://firma.um.warszawa.pl/warszawamiasto-startupow>, 12-13, 15 (2018, Grudzień, 30).
4
Matusiak, K.B. (2006). Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje. Instytut
Technologii i Eksploatacji, Radom-Łódź, 162-163.
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Rysunek 1. Mapa warszawskiego ekosystemu startupowego Zródło: Warszawa – miasto startupów. Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
<http://firma.um.warszawa.pl/warszawa-miasto-startupow> (2018, Grudzień, 30), s. 2-3.

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU			

300

ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online)

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 1 2019

Centrum Kreatywności Targowa jest miejscem otwartym dla artystów i przedsiębiorców sektora
kreatywnego, położone w warszawskiej dzielnice Praga. W tym inkubatorze przedsiębiorczości
o powierzchni ponad 3000 m², obok sal konferencyjnych, powierzchni wystawienniczych i eventowych
oraz czytelni miejskiej, mieszczą się 33 pracownie. Centrum wspiera startupy sektora kreatywnego np.
poprzez preferencyjne stawki czynszu, szkolenia, usługi doradcze i informacyjne.
W najbliższych latach jeszcze powstanie siostrzana instytucja – Centrum Kreatywności Nowa Praga,
realizująca ideę „zrób to sam”, gdzie twórcy będą mogli skorzystać z pracowni artystycznych, laboratorium
wyposażonego w urządzenia do budowy prototypów oraz z warsztatów zaopatrzonych m.in. w profesjonalne
narzędzia do tapicerki, stolarki czy obróbki metalu. W nowym obiekcie nie zabraknie również przestrzeni
konferencyjno-wystawienniczej, mikrobiur, open space’u, sali prób i miejsc noclegowych w hostelu. Także w
drugiej połowie 2018 r. do stołecznych instytucji promujących m.in. przedsiębiorczy potencjał Warszawy
dołączy warszawski Centrum Promocji Gospodarczej zlokalizowany w Pawilonie Zodiak, czyli przestrzeń dla
debaty publicznej o przyszłości urbanistycznej i gospodarczej Warszawy.
Koordynowany przez m.st. Warszawa, program Grow with Greater Warsaw oferuje kompleksowy
system wsparcia eksportowego dla małych i średnich przedsiębiorstw z aglomeracji warszawskiej. Ten
program eksportowy, realizowany w latach 2016–2022, ma na celu umiędzynarodowienie małych i średnich
przedsiębiorstw, w tym startupów z obszaru metropolitalnego stolicy. Firmy otrzymują możliwość
skorzystania z eksperckich porad i szkoleń poświęconych wybranym rynkom, zaprezentowania swojej oferty
na targach zagranicznych, wzięcia udziału w misjach gospodarczych, nawiązania kontaktów podczas spotkań
B2B i konferencji. W ramach programu przewidziano również wsparcie działań marketingowych produktów i
usług oferowanych przez MŚP za granicą. Program pomaga przedsiębiorcom z obszaru metropolitalnego
Warszawy zbudować swoją międzynarodową pozycję. Realizowane pod nazwą Grow with Greater Warsaw
działania, w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF
Expo)”, są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20201.
Tworzenie akceleratorów biznesu, czyli najczęściej wyspecjalizowanych programów służących
przyspieszeniu początkowej fazy dojrzewania nowych firm, czy indywidualnych przedsiębiorców. Inne
cele przyświecają
W ramach program akceleracyjnych firmy i przedsiębiorcy zjeżdżają się np. na parę kilkudniowych,
intensywnych sesji, pomiędzy którymi zespoły pracują samodzielnie nad swoimi planami. Najważniejszym
zasobem, jakim dysponuje akcelerator, są mentorzy, którzy są bardziej partnerami, ludźmi posiadającymi
dobrą sieć kontaktów, gotowymi przedstawić swoich protegowanych inwestorom, prezesom dużych spółek,
dziennikarzom, dzielą się wiedzą, wynikającą z ich doświadczenia. Zwykle spora część programów
akceleracyjnych związana jest z konkretnym funduszem seed lub venture. Nie wyklucza to sytuacji, w której
na prezentacji kończącej cały program, zapraszani są przedstawiciele wielu funduszy, a partnerzy akceleratora
mogą pomóc w dotarciu do kluczowych aktorów na tym rynku2. W konsekwencji tego dla nowych firm czyli
indywidualnych przedsiębiorców powstaje możliwość otrzymać nową wiedzę na temat działalności,
nawiązania kontaktów biznesowych oraz zwiększa się szansa uzyskania środków finansowania.
Warszawa zainicjowała pierwsze w Polsce miejskie programy akceleracyjne (Be Creative in
Warsaw, Startup Hub Warsaw, WAW.AC)3, finansowane ze środków samorządowych. Be Creative in
Warsaw był pierwszym miejskim programem wsparcia branż kreatywnych o największym potencjale
rozwojowym w Polsce i za granicą, który został zorganizowany w 2016 r. we współpracy z Akademickimi
Inkubatorami Przedsiębiorczości (AIP Seed Capital). W ciągu pięciu miesięcy 50 przedsiębiorców
z sektorów mody, designu i gier komputerowych wzięło udział w profesjonalnych mentoringach,
szkoleniach z zakresu kształtowania kompetencji biznesowych, modelowania i doprecyzowania strategii
rozwojowej startupu oraz w spotkaniach networkingowych. Nagrodę główną w postaci 20 tys. zł, pakietu
akceleracji biznesowej i przyjęcia do społeczności AIP Business Link otrzymała firma Niebagatela –
producent ręcznie tworzonych drewnianych opraw okularowych.
1

Centrum Przedsiębiorczości Smolna (2018). Warszawa – miasto startupów <http://firma.um.warszawa.pl/warszawamiasto-startupow>, 14. (2018, Grudzień, 30).
2
Józefowski, B., Przybylski, W. (2014). Inkubacja czy akceleracja? Dylematy instytucji otoczenia biznesu. Krakowski
Park Technologiczny sp. z o.o. Kraków, 40-41.
3
Centrum Przedsiębiorczości Smolna (2018). Warszawa – miasto startupów <http://firma.um.warszawa.pl/warszawamiasto-startupow>, 16. (2018, Grudzień, 30).
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Startup Hub Warsaw to program akceleracyjny realizowany w 2016 r. na zlecenie Urzędu m.st.
Warszawy, ukierunkowany na rozwój branż ICT, internet rzeczy i life science. Ze zgłoszonych 500
projektów z całego świata do pierwszego etapu zaklasyfikowało się 60 osób, które otrzymały możliwość
uczestniczenia w warsztatach, uzyskania porad biznesowych, zdobycia inwestycji i pochodzącej z dotacji
miejskiej nagrody głównej w wysokości 30 tys. zł. Operatorem programu była Fundacja Startup Hub
Poland. Był to pierwszy program akceleracyjny kierowany m.in. do firm zagranicznych, które chciały
związać swój biznes z Warszawą.
WAW.AC był pierwszym miejskim programem akceleracyjnym przeprowadzonym na zlecenie
Urzędu m.st. Warszawy. W kursie wzięło udział 40 uczestników, z czego połowa zaklasyfikowała się do
kolejnego etapu, złożonego z indywidualnych warsztatów coachingowych. Zwieńczeniem programu był
Demo Day, podczas którego startupy przedstawiły swoje pomysły. Jeden z zespołów projektowych
otrzymał europejski grant w wysokości 1,4 mln euro na badania naukowe poświęcone metodzie
przeciwdziałania chorobie nowotworowej. Operatorem programu była Fundacja Rozwoju Innowacji Med
INN. WAW.AC doczekał się kolejnych edycji prowadzonych samodzielnie przez Fundację.
Warszawski ekosystem startupowy nie przyjąłby swej imponującej formy, gdyby nie coraz lepiej
zorganizowana społeczność, której sprzyja rozbudowana infrastruktura (tab. 1.). Podmioty te w
większości – poza wsparciem infrastrukturalnym – wspierają przedsiębiorców poprzez działania
szkoleniowe, dostęp do wiedzy, inwestorów, mentorów i sieci kontaktów.
Urząd m.st. Warszawy realizuje szereg darmowych programów szkoleniowych i spotkań
networkingowych dla przedsiębiorców, mających na celu wsparcie ich kwalifikacji oraz pomoc w rozwoju
własnych pomysłów biznesowych. Szkolenia, warsztaty, wykłady eksperckie i śniadania networkingowe
oraz indywidualne doradztwo to cyklicznie orgaznizowane wydarzenia, jakie miasto nieodpłatnie zapewnia
początkującym przedsiębiorcom. Do nich należy1:
– #Academy_Smolna (cykl profesjonalnych warsztatów biznesowych, mentoringu i doradztwa
indywidualnego dla początkujących przedsiębiorców, prowadzony przez ekspertów i praktyków biznesu.
Celem szkoleń jest m.in. stworzenie wstępnego modelu biznesowego, poznanie metody lean startup czy
opracowanie strategii biznesowej i sprzedażowej);
– #Open_Smolna (inspirujące prelekcje dla przedsiębiorców wygłaszane przez znanych ekspertów i
czołowych przedstawicieli środowiska startupowego. Celem spotkań jest rozwój kompetencji i
umiejętności skutecznego prowadzenia firmy);
– #Spin_Smolna (warsztaty poświęcone znalezieniu i/lub potwierdzeniu najbardziej istotnych
wartości produktu albo usługi firmy, a ich celem jest wypracowanie skutecznej formuły komunikacji dla
klientów, partnerów biznesowych, współpracowników oraz inwestorów. Kończy je Pitch Day, podczas
którego startupy przedstawiają swoje pomysły szerokiej publiczności);
– #Net_Smolna (organizowane w Centrum Przedsiębiorczości Smolna spotkania networkingowe są
okazją do nawiązania kontaktów, identyfikacji problemów i barier rozwojowych startupów, wypracowania
wspólnego stanowiska środowiska przedsiębiorców oraz skutecznego przedstawienia swoich postulatów w
kontaktach z lokalną administracją);
– Creative Mikser (cykliczne spotkania sektora kreatywnego, współorganizowane od 2011 roku
przez m.st. Warszawa i British Council, którym towarzyszą inspirujące prezentacje i gorące dyskusje.
Spotkania stanowią przede wszystkim niepowtarzalną okazję poznania niezwykłych osobowości i stwarzają
możliwość nawiązania kontaktów biznesowych. Odbywają się w miejscach związanych z przemysłem
kreatywnym, a ich otwarta formuła dodatkowo sprzyja swobodnej wymianie myśli).
Podsumowując, tworzenie warszawskiego ekosystemu startupowego odbywa się z aktywnym
udziałem Urzędu m.st. Warszawy. Samorząd lokalny inicjował funkcjonowanie inkubatorów
przedsiębiorczości i kreatywności, wprowadzenie miejskich programów akceleracyjnych, w ramach
których prowadzi szereg szkoleń i warsztatów, stosuje preferencyjne stawki, udostępniając
przestrzenie dla firm, a także angażuje się w organizację licznych wydarzeń skierowanych do branży
startupowej.
Również warszawski ekosystem startupowy rozwija się dzięki inicjatywom społeczności i biznesu,
zwłaszcza rozbudowy infrastruktury w postaci inkubatorów przedsiębiorczości, centrów współpracy czy
największej w Polsce liczby przestrzeni coworkingowych.
1

Ibidem, 17.
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Tabela 1
Wybrane podmioty warszawskiego ekosystemu startupowego
Podmiot

Działalność

AIP Warszawa
Akademickie
Inkubatory
Przedsiębiorczości

Największa w Polsce społecznością startupów, która zapewnia pełną infrastrukturę do
prowadzenia własnej firmy, w tym coworking w 11 lokalizacjach w Warszawie. Ponadto
organizuje imprezy networkingowe, umożliwia nawiązanie kontaktów biznesowych,
pozwala na założenie własnej firmy z subkontem bez rejestracji działalności gospodarczej i
składek ZUS. Pod koniec 2016 r. w warszawskim AIP zarejestrowanych było 610 startupów.
Ekosystem przedsiębiorczości oferujący nowoczesne biura, coworking, przestrzeń
konferencyjną oraz szeroki zakres usług dodatkowych. Zapewnia dostęp do sieci kontaktów,
inwestorów i osobowości biznesu. Sieć obejmuje obecnie 10 miast w Polsce, w Warszawie
BL mieszczą się w dwóch prestiżowych lokalizacjach – w budynku Stadionu Narodowego i
w wieżowcu Zebra Tower.
Pierwsza tego typu przestrzeń Google prowadzona w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferuje
przedsiębiorcom coworking, wsparcie w zakresie rozwoju umiejętności, nawiązywania
kontaktów, budowania firm poprzez organizowane wydarzenia, szkolenia i warsztaty.
Strefa Działania przedsięwzięcia, w której startupy, mikrofirmy, fundacje, projekty, które
równolegle do swojej podstawowej działalności są gotowe jednocześnie rozwijać kooperację
z szeroko pojętym środowiskiem akademickim. Prowadzi także badania nad zastosowaniem
nowoczesnych technologii w gospodarce i społeczeń-stwie, stąd współpraca i dzielenie się
wiedzą są kluczowymi wartościami ośrodka.
Zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla przedsiębiorców i firm technologicznych.
Oferta inkubatora kierowana jest przede wszystkim do osób lub zespołów, które pragną
zweryfikować pomysł biznesowy lub produkt poprzez udział w 2-miesięcznym programie
preinkubacji lub 6-miesięcznym programie akceleracji oraz do startupów i młodych firm
technologicznych szukających wsparcia w rozwoju dzięki uczestnictwu w programie
inkubacji.
Przedsięwzięcie, którego celem jest wykorzystanie potencjału środowiska naukowego,
technologicznego i biznesowego Warszawy i Mazowsza. W jego ramach powstanie
największy w Europie Living Lab, który wraz z innowacyjnymi centrami stworzy przestrzeń
do testowania i wdrażania technologii smart living.
Organizacja non profit, która została założona w 2011 r. przez startupy dla startupów,
oferuje przestrzeń coworkingową. Słynie z comiesięcznych wydarzeń startupowych, czyli
OpenReaktorów. Organizuje spotkania mentorskie Reaktor Open Office Hours. Prowadzi
program proakceleracyjny ReaktorX.
Organizacja non profit, której celem jest umiędzynarodowienie polskich startupów.
W Warszawie prowadzi m.in. program inkubacyjny. Zapewnia dostęp do biura i
laboratorium, wsparcie prawne i operacyjne, mentoring i pomoc w rozwoju biznesu oraz
możliwości dofinansowania.
Fundacja reprezentuje środowisko innowacyjnych przedsiębiorców i jest głosem polskich
startupów. Jej celem jest budowanie świadomości potencjału startupów wśród decydentów,
polityków i samorządowców. W swoim działaniu koncentruje się na identyfikacji i
likwidacji barier ograniczających rozwój innowacyjnych firm w Polsce oraz wspiera
działania legislacyjne budujące ekosystem startupowy.
Europejskie centrum współpracy korporacji i startupów, współtworzone przez D-RAFT,
Ghelamco i MasterCard na 38 piętrze najwyższego warszawskiego wieżowca Warsaw Spire.
W ramach ScaleUp Club i programów tematycznych wspiera najlepsze spółki z regionu w
rozwoju biznesu i globalnej ekspansji.
Akredytowany członek powołanej przez fundację księcia Karola Youth Business
International (YBI), która wspiera przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy w 46
krajach. W Polsce program YBP prowadzi Fundacja Inkubator Technologiczny, zrzeszająca
100 mentorów – doświadczonych praktyków biznesu, która od 2008 roku pomogła w
powstaniu 600 firm. YBP oferuje wsparcie mentoringowe, szkoleniowe, doradcze oraz
pomoc w pozyskaniu kapitału.

Business Link

Campus Warsaw

DELab UW
(Digital Economy
Lab Uniwersytetu
Warszawskiego)
CZIiTT Inkubator
Innowacyjności
Politechniki
Warszawskiej

Kampus+

ReaktorWarsaw

Fundacja Startup
Hub Poland (SHP)

Startup Poland

The Heart
Warsaw

Youth Business
Poland (YBP)

Zródło: Warszawa – miasto startupów. Centrum Przedsiębiorczości Smolna. <http://firma.um.warszawa.pl/
warszawa-miasto-startupow> (2018, Grudzień, 30), s. 20-21.
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POPULATION SAVINGS IN THE SUPPLY
OF RESOURCE POTENTIAL OF THE BANKS
This study focuses on the banking sector in Ukraine, with the aim of exploring the process
of building an effective strategy for saving the population towards the formation of the resource
potential of banks.
The analysis of the dynamics of population savings has shown that deposit activity of banks is
part of their overall development strategy, and therefore, deposit management is a part of
banking management and is related to its subordinate role, both in terms of its goals and
objectives, and in the part of the complex of measures , which ensures their achievement.
In the article, the author proposes a system of deposit management of banks and the use
of an additional mechanism of insurance of deposits of the population.
Key words: banks, population savings, resource potential, deposit management, insurance
of deposit deposits.
Постановка проблеми. Функціонування банку як фінансового посередника неможливе без
залучення грошових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні домогосподарств і суб’єктів
економічної діяльності. Залучені кошти створюю ресурсну базу для проведення усього спектру
операцій, що здійснюють банки у процесі своєї діяльності. Проте, спроможність банків ефективно
функціонувати та динамічно розвиватися значною мірою залежить від наявної ресурсної бази, а
також їх здатністю за необхідності залучати додаткові обсяги ресурсів на прийнятих умовах, що
характеризує ресурсний потенціал банків.
Актуалізація проблеми нарощення ресурсного потенціалу банків саме за рахунок заощаджень
населення викликана дією низки чинників, що впливають на розвиток банківського сектору. Так,
негативний вплив чинить низька прибутковість банків. Це, в свою чергу, призводить до скорочення
обсягів власних фінансових ресурсів та зменшення ресурсного потенціалу банків. Саме тому
на сучасному етапі розвитку банківського бізнесу в Україні як вагомий чинник формування його
ресурсного потенціалу виступають депозити фізичних осіб, основним джерелом якого є
заощадження населення.
Мета статті. Обґрунтування теоретичних засад формування ресурсного потенціалу банків
на основі заощаджень населення та розробці практичних рекомендацій щодо активізації процесу
щодо їх залучення до банків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на значущість проблеми формування
ресурсного потенціалу банків на основі заощаджень населення, ця проблематика знайшла
відображення в економічній науці. Питання управління ресурсами та ресурсним потенціалом банків
досліджували у своїх працях Г.М. Азаренкова, О.І. Барановський, О.В. Васбренко, І.М. Вядрова,
О. Вовчак, О. Дзюблюк, Л. Кузнєцова, Л. Примостка, С. Реверчук, Н. Шелудько.
Заощадження населення як одне із джерел фінансових ресурсів банків доводять у свої роботах
С. Аржевітін, С. Волосович, О. Добровольска, В. Карковська, А. Оліник.
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Незважаючи на значну кількість наукових досліджень за даною проблематикою залишаються
актуальними питаннями оцінки макроекономічних чинників мотивації домашніх домогосподарств
до заощаджень; обґрунтування науково-методичного підходу до визначення впливу депозитів
фізичних осіб на активи банків України; комплексного підходу до формування системи депозитного
менеджменту у банках; поглиблення підходів до формування системи додаткового страхування
вкладів населення.
Виклад основного матеріалу. Заощадження є одним із ключових понять в економічній теорії.
Зміст та економічну природу даної категорії вивчали класики та сучасні науковці, досліджуючи
природу національного доходу, інвестицій та економічного зростання.
Так, Дж. М. Кейнс у своїй праці «Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей» визначив,
що заощадження являють собою перевищення доходу над споживчими витратами. Науковець також
дійшов висновку, що дії індивідуума, націлені на заощадження, повинні збагатити і суспільство
загалом. Тобто «акт індивідуального заощадження неминуче веде до паралельного акту
інвестування»1.
Питанням заощаджень присвятили чимало праць вчені-економісти Ф. Модільяні та А. Андо.
Зокрема, у статті «Гіпотеза заощаджень в процесі життєвого циклу і міждержавні розходження
в коефіцієнтах заощаджень» автори стверджують, що головний мотив для заощаджень полягає
в тому, аби мати можливість підтримувати постійний життєвий стандарт достатньою мірою. На
їхню думку заощадження відображають різницю між стабільним бажаним рівнем споживання та
змінним рівнем доходів, який впродовж робочого життя людини систематично підвищується від
початкового низького до максимального, після чого знижується при виході на пенсію. Ф. Модільяні
був першим, хто описав моделі так званого «життєвого циклу», які пояснюють закономірності
формування особистих заощаджень2.
К. Макконнелл та С. Брю визначають заощадження як частину поточного доходу, яка
не використовується на сплату податків або не витрачається на придбання споживчих товарів, а
надходить на банківські рахунки, вкладається у страхові поліси, облігації, акції та інші фінансові
активи3. Причини, які спонукають до заощадження, зводяться до захисту доходів або до спекуляції.
Однак, як зазначають науковці, лише бажання чи готовності заощаджувати недостатньо. Цей намір
має супроводжуватися можливістю відкладати гроші, що у свою чергу залежить від розміру доходу.
Дж. Гобсон у праці «Промислова система» продовжив дослідницьку традицію А. Сміта
в розкритті категорії «заощадження». На його думку, заощадження спричиняє виробництво
додаткової кількості різних видів капіталу. Заощаджений дохід витрачається на виробничі блага.
Водночас Дж. Гобсон рішуче заперечував думку, що сума заощаджень може збільшуватися
нескінченно4.
З погляду А. Маршала, мудра людина намагатиметься розподілити свій дохід між поточним і
майбутнім споживанням так, щоб його гранична корисність залишалася однаковою5. Люди
здебільшого вважатимуть за можливе відмовитися від деякого задоволення сьогодні задля
гарантованого отримання його в майбутньому. Він указує на зв’язок між готовністю відкласти
споживання, яке залежить від здатності індивіда передбачати майбутнє й надійно його забезпечити,
і зростанням багатства: «нагромадження багатства зазвичай є результатом його очікування».
Теорія заощадження Р. Харрода передбачає, що людина оцінює обсяг свого ймовірного
доходу та ймовірних потреб у майбутньому й виділяє в заощадженнях дві складові: заощадження,
спрямовані на задоволення власних потреб упродовж життя, і заощадження, що передаються
в спадок. Особисті заощадження спрямовуються на забезпечення майбутньої стабільності й
нейтралізацію непередбачених життєвих обставин6.
Група науковців на чолі із Е. Дж. Доланом дійшли висновку, що в умовах ринкової економіки
величина щорічних витрат сімейних господарств, як правило, менше величини їхніх доходів. Тому,
1

Кейнс, Дж. М. (1978). Общая теория занятости, процента и денег. Москва: Прогресс, 341.
Modigliani, F., Ando, А. (1963). The «Life Cycle» Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests.
The American Economic Review, 53/1, 55-84.
3
Макконнелл, К.Р, Брю, С.Р. (1999). Экономикс: принципы, проблемы и политика. Москва: ИНФРА-М, 974.
4
Селигмен, Б. (1968). Основные течения современной экономической мысли. Москва: Прогресс, 598.
5
Маршалл, А.(1983). Принципы политической экономии. Москва: Прогресс, 1, 745.
6
Харрод, Р.Ф. (1997). К теории экономической динамики. Москва: Экономика, 1, 480.
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та частина доходу домогосподарства, яка не витрачається на покупку товарів і послуг, а також
на сплату податків, носить назву заощаджень. На думку авторів найбільш поширеною їхньою
формою є використання частини доходу для створення накопичень у вигляді готівки, вкладів
у банках або для придбання цінних паперів. У цьому контексті завдання фінансових ринків полягає
в тому, аби спрямовувати заощадження від тих економічних суб’єктів (сімейних господарств) , які
заробляють більше, ніж витрачають, до тих суб’єктів (фірм), які витрачають більше, ніж
заробляють1.
Узагальнивши вище зазначене, у розвитку економічної теорії заощаджень доцільно поділити
на чотири етапи: класична політекономія, в якій обґрунтована система поглядів на проблеми
розподілу доходів, визначенню проблеми споживання та заощаджень; маржиналізм – розкрито
проблеми взаємозв’язку процента і роль заощаджень у розвиток економіки; кейнсіанська школа –
системно визначено особливе місце категорії «заощадження» серед фундаментальних економічних
категорій; монетаризм – заощадження розглядаються у взаємозв’язку із доходами.
Серед сучасних теорій вирізняється біхевіористська (поведінкова) економічна теорія, яка
розглядає вплив психологічних феноменів на прийняття людьми економічних рішень. Підтримуючи
основні традиції класиків і кейнсіанців щодо важливості психологічних факторів під час здійснення
економічної діяльності, вони не погоджуються з тезою про раціональну поведінку індивідуумів
у кожній ситуації2.
Серед вітчизняних економістів найбільш вдалим є визначення заощаджень, запропоноване
М. Алексеєнком3, згідно з яким заощадження є частиною сукупних доходів суб’єктів економіки
(населення, підприємств і держави), що не використана на споживання, сплату податків і
неподаткових платежів і призначена для забезпечення потреб у майбутньому.
Кізима Т.О. зазначає, що заощадження – «це, передусім, складна і багатогранна
економічна категорія, яка характеризує відносини, що виникають всередині домашнього
господарства та між іншими економічними суб’єктами (підприємствами, інституціями
фінансового ринку, державою) з приводу розподілу отриманих доходів та формування
відповідних фондів грошових коштів, покликаних забезпечувати споживання або зростання
доходів їхніх власників у майбутньому»4.
До подібного висновку дійшла також і Л. Примостка. Дослідивши різні погляди на поняття
«заощадження», науковець запропонувала тлумачити їх як «частину чистих сукупних доходів
населення, яка формується за рахунок скорочення особистих витрат, спрямовується
на нагромадження фінансових і нефінансових активів, є власністю економічного суб’єкта та
призначена для підвищення його споживчого стандарту в майбутньому»5. Разом із тим Л.
Примостка зазначає, що заощаджувальна поведінка населення має психологічне забарвлення. Через
це не існує єдиної відповіді на питання, що спонукає до заощадження загалом та до вибору певного
виду активу, зокрема.
Узагальнюючи згадані підходи, зазначимо, що сучасна економічна теорія дає кілька
трактувань заощаджень: заощадження – це частина доходу, що не використана на поточні споживчі
потреби в певний період часу; збільшення поточних витрат населення приводить до зменшення
заощаджень і знижує його довгострокову фінансову стійкість; і навпаки, збільшення заощаджень
зумовлює скорочення поточного споживання; заощадження – це частина доходу, що накопичується
і призначена для задоволення потреб у майбутньому; в основі заощаджень є добровільне
відкладання грошових коштів з метою задоволення потреб: забезпечення подальшого споживання
або отримання додаткового доходу; заощадження – це витрати, пов’язані зі збільшенням особистого
майна; кошти, призначені для накопичення, можуть бути вкладені в різні види фінансових і
нефінансових активів.
1
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Ватаманюк, О.З. (2007). Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз. Львів: ЛНУ
ім. І. Франка, 536.
3
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Роль заощаджень у формуванні ресурсного потенціалу банків значною мірою
диференціюється залежно від особливостей банківських систем. Досліджуючи диференціацію ролі
заощаджень населення у формуванні ресурсного потенціалу банків, робимо висновок, що
залежність банківських ресурсів від коштів фізичних осіб, розміщених на депозитних рахунках,
перебуває під впливом низки чинників (рис. 1). Як видно з рис. 1, залежність ресурсної бази банку
від заощаджень населення перебуває в безпосередньому зв’язку з багатьма чинниками,
найважливішими з яких, на наш погляд, є поточна кон’юнктура ринку кредитно-депозитних
послуг, напрямок спеціалізації банківської установи, ступінь розвитку ринку зовнішніх
запозичень для банків (рефінансування, міжбанківські кредити та облігаційні позички), рівень
розвитку регіональної мережі філій і представництв банку та його активність у обслуговуванні
населення; регіон розташування банку, рівень стабільності фінансової системи (зокрема, довіра
населення до банків), стадія ділової активності в країні та стан нормативно-правового
регулювання банківської діяльності.

Сформована кон’юнктура
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послуг в Україні
Доступність зовнішніх
запозичень (рефінансування
НБУ, ринок облігаційних
позичок та міжбанківське
кредитування)
Стабільність фінансової
системи та рівень довіри
вкладників до банків і
банківської системи

Спеціалізація банківської
установи на визначеному
сегменті ринку банківських
послуг
Чинники, що зумовлюють
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його активність
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Рівень фінансової
грамотності
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в країні та стадія
ділової
активності
Особливості
нормативноправового
регулювання
діяльності банків
у сфері залучення
заощаджень
населення

Рис. 1 Чинники, що зумовлюють залежність банківських ресурсів
від заощаджень населення
Джерело: систематизовано автором за матеріалами1
Дослідження динаміки та факторів формування доходів, витрат і заощаджень населення –
важливий етап виявлення тенденцій та закономірностей формування ресурсної бази банків.
Насамперед, звернемося до виявлення загальних тенденцій у формуванні доходів населення
(рис. 2).
Як свідчать дані рисунку 2, протягом 2009-2018* рр. більш ніж 4/5 усіх доходів
формується за рахунок заробітної плати, соціальної допомоги та інших одержаних поточних
трансфертів (у 2018* р. – 49,6 %) і лише близько 14,8 % – за рахунок прибутку та змішаного
доходу й доходів від власності. Таке співвідношення свідчить, з одного боку, доволі високу
залежність добробуту населення від допомог і виплат з боку держави, а з іншого, – підтверджує
підвищення частки бідного населення, відсутність в Україні середнього класу, доходи якого
більшою мірою формуються від власного бізнесу, об’єктів нерухомості, цінних паперів,
майнових прав тощо.
1

Вядрова, І.М., Добровольска, І.О. (2015). Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень
населення: теоретичні аспекти та українські реалії. Бізнес-Інформ, 9, 301-307.
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Рис. 2 Структура доходів населення за 2009-2018 рр., %
2018* – станом на ІІ квартал 2018 р.
Джерело: розраховано автором за матеріалами1
Мотивація населення до заощаджень характеризується не тільки доходами, а й витратами
(рис. 3). Аналізуючи структуру сукупних витрат домогосподарств за 2018* рік , можна зробити
висновок, що майже весь дохід сім’ї витрачається на споживання – 87,6 %, що стримує споживання
інших послуг, а отже і витрат на освіту, відпочинок, розваги, заощадження тощо. Це все призводить
до зменшення добробуту домогосподарств, що, у свою чергу, впливає на неефективне формування і
використання їх фінансових ресурсів.
Якщо проаналізувати структуру та динаміку заощаджень населення (рис. 4), то можна дійти
висновку, що заощадження населення мають тенденцію до збільшення, окрім позиції, яка стосується
отриманих позик та заощаджень в іноземній валюті.
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Рис. 3 Структура витрат населення України за період 2009-2018* рр., %
2018* – станом на ІІ квартал 2018 р.
Джерело: розраховано автором
1

Державна служба статистики. Доходи та витрати населення України (2019). Головна сторінка.
<http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdn/dvn/dvn_u/arh_dvn2018.html>. (2019, января, 25).
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Динаміка обсягів доходів та заощаджень населення протягом досліджуваного періоду є
неоднозначною. При цьому доходи населення зростали стабільно. А заощадження, до 2013 року
мали зростаючу динаміку, а з 2014 року мали негативну тенденцію, що можливо пояснити
політичною кризою.
3 динаміки відношення заощаджень населення до доходів видно, що питома вага заощаджень
у сукупності доходів коливається в межах від -0,52 до 14,7 %, що фактично характеризує схильність
населення України до заощаджень. При цьому слід виділити певні закономірності, які
характеризують схильність населення України до заощаджень залежно від економічного стану
української економіки.
Зокрема, можемо відмітити, що упродовж 2005-2017 років спостерігалась тенденція
до скорочення схильності українців до заощаджень. Так у 2005 році показник схильності
до заощаджень
в Україні
склав
11,98%,
а
у 2017
взагалі
показав
негативне
значення -0,52 %. Починаючи з 2010 року спостерігається падіння цього показника: у 2010 році
населення України заощадило 14,7% від одержаних доходів, а потім показувало зменшувальну
тенденцію.
150000

млн грн.

100000
50000
0
-50000
-100000
-150000

2018
*
69884 142289124282150234110888 27868 15096 -12410 -12813 23362

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
-20000
-40000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

приріст фінансових активів
приріст грошових вкладів та
заощаджень у цінних паперах

2528 81024 43607 71689 104727-118734-10630632528 -579 41632

заощадження в іноземній валюті

75834 44406 75922 63625 21509 32472 -22836 -63243 4296 -1243

позики, одержані за виключенням
-39172 -31639 -8288 -13533 5284 -40115 -82752 -20518 15486 5814
погашених (-)

Рис. 4 Структура та динаміка заощаджень населення України
за період 2009-2018* рр, млн. грн.
2018* – станом на ІІ квартал 2018 р.
Джерело: розраховано автором
Ситуація зі схильністю до заощаджень в загалом має негативну тенденцію, яку можливо
пояснити фінансовою кризою та політичною кризою. Зовнішні потрясіння мають значний
вплив на схильність населення до заощаджень, але після фінансової кризи населення почало
скорочувати свої заощадження у порівнянні з доходами, після кризи спостерігається невелика
тенденція до збільшень заощаджень, та після політичної кризи цей показник починає
приймати від’ємне значення, тобто населення не заощаджує, а використовує раніше
заощадженні кошти.
Узагальнюючи результати дослідження, слід констатувати, що з огляду на роль заощаджень
у суспільстві саме стан заощаджень населення відображає процеси загальноекономічного
розвитку України, зокрема, соціальні аспекти, а також становлення фінансової і банківської
систем.
Висновки. Оскільки депозитна діяльність банків є частиною їх загальної стратегії розвитку,
то і депозитний менеджмент є частиною банківського менеджменту та займає щодо відношення
до нього підпорядковану роль, як у частині його цілей та завдань, так і в частині комплексу заходів,
що забезпечує їх досягнення.
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Мета депозитного менеджменту банку полягає не в максимізації, а в оптимізації обсягу
залучених депозитних ресурсів та їх узгодженні з ключовими цілями інших підсистем
в контексті реалізації загально банківської стратегії в цілому за критеріями вартості, строковості
та ризику.
На підставі узагальнення підходів до управління ресурсами банків, запропоновано систему їх
депозитного менеджменту банку (рис. 5).
З метою забезпечення дієвості депозитного менеджменту, банкам за доцільне проводити
виважену депозитну політику.
Постійний моніторинг, впровадження та підтримка ефективної депозитної політики дозволить
підвищити надійність банків та розширить шляхи євроінтеграційних перетворень цілої банківської
системи України.
Сучасна депозитна політика вітчизняних банків потребує постійного вдосконалення.
Основними напрямками підвищення ефективності вважаємо:
Посилення захисту депозитних коштів фізичних та юридичних осіб, через удосконалення та
посилення жорсткості у питаннях законодавчого та нормативно-правового регулювання.
Втілення у систему відкриття та обслуговування депозитних рахунків принцип простоти,
надійності, доступності та лояльності.
Посилення контролю щодо правдивості, своєчасності та доступності інформації про
фінансовий стан банків через контролюючі та регулюючі органи банківської системи.
Зміна підходу до якості обслуговування клієнтів через запровадження та оновлення сучасних
нових інформаційних технологій у банківській сфері, а також підвищення кваліфікації працівників
банку.
Підтримка програм в межах маркетингової політики відносно цінових та нецінових
методів залучення щодо депонування фізичних осіб з метою пропозиції індивідуальним
вкладникам більший комплекс високоякісних послуг, покращення якості обслуговування,
підвищення зацікавлення фізичних і юридичних осіб у розміщенні своїх коштів на депозитних
рахунках банку.
Отже, найважливішим у реалізації депозитної політики банківських установ залишається
підвищення рівня економіки в країні, що визначає рівень життя та підприємницьку активність, а
також відновлення та зростання рівня довіри населення до банківської системи України.
За таких умов за доцільне є подальша реалізація. Під поняттям «банківський ритейл»
розуміють комплекс роздрібних банківських послуг та продуктів, орієнтованих на стратегію
вдосконаленої взаємодії між банком і клієнтами для розвитку споживання, який є процесом
створення і реалізації такого переліку банківських продуктів і послуг, який буде доступним,
всеохоплюючим і зрозумілим для максимального кола споживачів, котрі мають на меті їх
отримати. Завданнями банківського ритейлу є аналіз місця для відкриття філії банківської
установи під певний формат; оцінка місця для розміщення банкомату або терміналу для кращої
окупності1.
На сучасному етапі розвитку банківського бізнесу, використовуються переважно коротко- і
середньострокові депозити населення для надання інвестиційних ресурсів, що не тільки зумовлює
строкову незбалансованість активів і пасивів банків, але й вимагає запровадження системних дій
зі стабілізації зазначеного джерела. І, як переконливо доводить світова та вітчизняна практика,
одним із дієвих засобів стабілізації депозитів в якості джерела банківських ресурсів є надання
додаткових гарантій надійності і безпеки вкладникам, що досягається через страхування депозитних
вкладів.
З цього приводу є потреба у запровадженні комбінованої системи гарантування депозитних
вкладів населення в Україні, в якій система базового гарантування вкладів на суму до мінімального
ліміту через ФГВФО доповнюється системою додаткового гарантування вкладів на суму понад
ліміт, через систему страхового ринку.

1

Кузнєцова А., Сидорова О., Демченко А. (2018). Напрямки розвитку банківського рітелйу. WSPÓŁPRACA
EUROPEJSKA, 5 (36), 44-53.
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Мета депозитного менеджменту: оптимізація обсягу залучених депозитних ресурсів
та їх узгодження з ключовими цілями інших підсистем у контексті реалізації загально
банківської стратегії в цілому за критеріями вартості, строковості та ризику.

Принципи депозитного менеджменту
системної логіки: цілісність, внутрішня узгодженість, структурність, розвиток,
лабільність, інтерактивність, варіативність;
ситуаційного
управління:
гнучкість,
безперервність,
дуальний
зв'язок,
саморегулювання, відкритість;
специфічні: необхідна різноманітність, узгодженість, збалансованість, ринкова
кон’юнктура, ефективність та розвиток

Стратегічного рівня: акціонери, рада банку, комітети ради
банку, підрозділ з аудиту, правління та окремі директори
Управління ресурсами: КУАП; ціновий, роздрібний,
корпоративний підрозділи
Управління ризиками: підрозділ з ризик-менеджменту, КУАП,
казначейство

Керуюча
підсистема

Функціональна
підсистема

Керована
підсистема

Аналіз: аналіз у розрізі факторів впливу: аналіз цільових
параметрів депозитної діяльності; ретроспективний аналіз про
стан об’єктів депозитного менеджменту;
Планування:
формування
стратегічних
альтернатив;
визначення цілей та заходів щодо їх досягнення;
Контроль: за результатами (параметри депозитних ресурсів та
ризиків); за результативністю та ефективністю;
Регулювання: превентивні заходи, реактивні заходи
Процеси, спрямовані на залучення та акумулювання
тимчасово вільних коштів населення та підприємств
(депозитні ресурси, суміжні ризики)

Зовнішні фактори, що впливають на результати депозитної діяльності та рівень
результативності депозитного менеджменту банку

Рис. 5. Система депозитного ризик-менеджменту в банках
Джерело: складено автором
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ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК БАНКУ –
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ
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OPERATIONAL RISK OF THE BANK:
METHODS AND MANAGEMENT TOOLS
Different approaches to the definition of operational risk are considered. The special features of
operational risk in the system of bank risks are investigated. The reasons of the operational risk
in the bank and the consequences of its implementation are given. It is noted that the main
reason for the appearance of operational risk in the bank is a staff error. The subsets of
operational risk in the bank have been identified and characterized, namely: the risk of
technology, staff, organizational, as well as the risk of the environment. The explanation of
operational risk management methods is provided. The tools used in operating risk management
are considered and it is stated that the main tool should be the development of a special
operational risk management policy. The scheme of the choice of tools for managing the
operational risk of the bank is also proposed.
Key words: bank, operational risk, reasons of operational risk, operational risk management
method, operational risk management tool.
Постановка проблеми. В сучасній банківській практиці існує значна конкуренція
за лояльність клієнтів. Для того, щоб отримувати конкурентні переваги при їх обслуговуванні,
банківським установам необхідно підтримувати на високому рівні власну репутацію. Це досягається
шляхом підвищення рівня кваліфікації банківського персоналу, якості та швидкості обслуговування,
збільшення обсягу проведення банківських операцій, зростання баз даних, трансформації каналів
комунікації між банком та клієнтом. Це все стає можливим лише завдяки вмілому застосуванню
інформаційних технологій. Однак при цьому виникає ряд ризиків, пов’язаних із шахрайською
поведінкою персоналу, неправильним поводженням з технікою, обладнанням, програмним
забезпеченням, що серйозно загрожує безперервності та якості обслуговування, а також в цілому
безпеці банківської діяльності. Такі ризики називаються операційними. Їх доцільно відокремлювати
від решти банківських ризиків, адже вони майже не піддаються кількісному вимірюванню та
залежать від організації внутрішніх процесів у кожній банківській установі. Тому необхідно
приділяти особливу увагу впровадженню надійних технічних систем, а також методам та
інструментам управління операційним ризиком.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми оцінки та управління операційними
ризиками висвітлені в роботах наступних вчених, які зробили значний внесок у формування
теоретичної та практичної бази стосовно операційного ризику банку: В.В. Коваленко1,
А.О. Старостіна2, О.С.Дмитрова, К.Г.Гончарова, О.В. Меренкова, Т.А Медвідь., А.О.Бойко,
С.В.Вахнюк3, І.М. Посохов4, В. В. Чаплига5. Проте більш ретельне дослідження методів та
1

Коваленко, В.В. (2017) Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти:
монографія. Одеса: ОНЕУ, 304.
2
Старостіна, А.О. (2004) Ризик-менеджмент: теорія та практика: навчальний посібник. Київ: Видавництво
Політехніка, 200.
3
Дмитров, С.О. (2010) Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку: монографія. Суми:
Українська академія банківської справи Національного банку України, 277.
4
Посохов, І.М. (2012) Операційні ризики: управління та основні напрями зниження. Вісник економіки
транспорту і промисловості, 37. <http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/1326/1/vestnik_UDAZT_
2012_37_Posohov_Opera.pdf> (2019, лютий, 03).
5
Чаплига, В.В. (2013) Управління операційним ризиком в забезпеченні ефективності функціонування банку.
Регіональна економіка, 4, 150-156.
314

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 5 Issue 1 2019

інструментів управління операційним ризиком потребує посиленої уваги у зв’язку зі збільшенням
кількості випадків значних втрат (майнового і немайнового характеру) банків через реалізацію
операційного ризику.
Метою статті є дослідження операційного ризику банку, його особливостей, методів та
інструментів управління операційним ризиком як важливої складової забезпечення безперервної та
безпечної роботи банку.
Виклад основних положень. На нашу думку, для того, щоб здійснити правильну оцінку
операційного ризику та застосовувати до нього заходи з управління, необхідно, перш за все, надати
чітке визначення даного виду ризику, а також володіти знаннями щодо його характерних рис.
Наприклад, Дмитришин Л. І. та Кушнір О. С. визначають операційний ризик як «ризик збитків
внаслідок збоїв системи, помилки персоналу, шахрайства чи зовнішніх подій»1.
Більш широке визначення запропоновано Базельським комітетом: «операційний ризик
визначають як ризик виникнення збитків у результаті недоліків та помилок у ході здійснення
внутрішніх процесів у банку, допущених із боку співробітників, через інформаційні системи, а
також зовнішніх подій»2. Схоже за змістом визначення пропонує Національний банк України
(НБУ) в Постанові №64: «операційний ризик – імовірність виникнення збитків або додаткових
втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків або помилок в організації
внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників банку або інших осіб, збоїв
у роботі інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів. Операційний
ризик уключає юридичний ризик, однак має виключати ризик репутації та стратегічний ризик»3.
Як бачимо, підходи до визначення поняття операційного ризику різняться між собою, що
спричиняє значні труднощі для банківських структур при створенні стратегій та політик
управління даним ризиком.
Для більш якісної роботи щодо нівелювання реалізації операційного ризику банківським
працівникам необхідно чітко розуміти природу даного ризику та причини його виникнення.
Виділяють три основні причини виникнення операційного ризику: комп’ютерні збої, помилки
персоналу та шахрайство. Також операційний ризик виникає через недосконалість побудови
внутрішніх бізнес-процесів, втручання зовнішніх факторів, неповне використання можливостей
систем.4 Слід відмітити, що для сучасних банків характерні процеси поглинання та злиття, які
призводять до відсутності уніфікованої організаційної структури, єдиного програмного і технічного
забезпечення. Також українські банки сьогодні активно користуються аутсорсингом для розробки
програмного забезпечення та налаштування технічного середовища, що несе для банку нові загрози,
адже він не може належним чином оцінити якість роботи компанії, яка надає такі послуги. Проте
основним фактором виникнення операційного ризику залишається людський, так як зазвичай
комп’ютерні та технічні збої трапляються через неправильну експлуатацію програм та пристроїв, а
також через недбале ставлення до них (економія на сервісі, захисті від вірусів та кібератак).
Так як природа виникнення операційного ризику досить неоднозначна і різноманітна, то
розглянемо особливості операційного ризику в банку:
– складність в оцінці та вимірюванні операційного ризику;
– виникнення операційного ризику паралельно з іншим ризиком банку;
– латентний характер операційного ризику (іноді він реалізується не одразу після ризикової
події, а втрати для банку можуть бути критичними);
– відсутність закономірності реалізації операційного ризику (як правило, прояв операційного
ризику змінюється, постійно з’являються нові загрози, що пов’язано з технологічними та
організаційними змінами в банку);
1

Дмитришин, Л.І., Кушнір, О.С. (2014) Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку. Вісник
Прикарпатського університету. Економіка, 10, 188.
2
Basel I.I (2004). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework
2004. Bis.org < https://www.bis.org/publ/bcbs107.htm> (2019, лютий, 04).
3
Постанова про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України
та банківських групах, 64, 2018 (Правління Національного банку України) Офіційний сайт Національного
банку України. < https://bank.gov.ua/document/download?docId=71600453 > (2019, лютий, 04).
4
Дмитров, С.О. (2010) Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку: монографія. Суми:
Українська академія банківської справи Національного банку України, 277.
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Тому, базуючись на природі виникнення операційного ризику та особливостях його прояву,
зазначимо, що визначати операційний ризик лише через призму технологічних збоїв і недоліків – це
досить обмежений підхід. Під операційним ризиком розуміють також ризики, які обумовлені
банківськими структурними помилками, тобто недоліками в організаційній, інформаційній, а також
технологічній структурі банку. Наприклад, робота в банку може бути організована таким чином,
коли один підрозділ або окремий працівник може частково володіти інформацією про роботу
іншого підрозділу або працівника, або дублювати їх певні функції, що вкрай негативно впливає
на інформаційну безпеку в банку.
Тому для кращого управління операційним ризиком виділимо декілька його підвидів: ризик
технологій, персоналу, організаційний, а також ризик зовнішнього середовища. Ризик технологій
характеризується збоями в технічних засобах, обладнанні, програмному забезпеченні. Ризик
персоналу безпосередньо пов’язаний з людським фактором, який проявляється в зловживанні
повноваженнями, передачі конфіденційної інформації, недотриманні правил поводження
з технікою, невиконанні працівниками банку чинного законодавства та нормативних документів
Національного банку України. Організаційний ризик стосується управлінських помилок,
неправильної організації бізнес-процесів у банку, неефективної процедури внутрішнього контролю.
Ризик зовнішнього середовища полягає в змінах в економічній політиці держави, змінах
в законодавстві, також на нього впливають політичні фактори, явища природного та техногенного
характеру.1
Для того, щоб зрозуміти важливість роботи з управління операційним ризиком, розглянемо
наслідки, до яких призводить його реалізація:
– витік конфіденційної інформації і інформації, що становить банківську таємницю;
– внутрішнє та зовнішнє шахрайство;
– втрата репутації;
– значні збитки майнового характеру;
– ліквідація банку.
Питаннями операційного ризику в банку займається комітет з управління операційним
ризиком, до функцій якого входить «надання підтримки бізнес-підрозділам, вивчення ключових
ризиків та подання звітності по них; розробка методики управління операційним ризиком
(включаючи інструменти та інші засоби, необхідні бізнесам для ефективного та дієвого управління
своїми ризиками)»2.
Наразі в Україні немає єдиної системи управління операційним ризиком для всіх банків, проте
Національний банк України в Постанові №64 від 11 червня 2018 року розробив графік виконання
банками України та банківськими групами заходів із запровадження вимог Положення про
організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах. Даний графік
передбачає протягом 2019 року розробити та затвердити політику управління операційним ризиком,
план забезпечення безперервної діяльності, методики, методи, обов’язкові інструменти, процеси,
інформаційні системи та звітування щодо операційного ризику.3
Вирішення проблем, пов’язаних з операційним ризиком в банку, здійснюється за допомогою
застосування методів управління даним ризиком. Єдиної інструкції з використання того чи іншого
методу в банках України не існує, кожен банк самостійно вирішує це питання, впроваджуючи певні
вимоги до своєї системи ризик-менеджменту. І.М. Посохов4 виокремлює наступні методи, які дають
змогу попередити та запобігти операційному ризику:
1

Посохов, І.М. (2012). Операційні ризики: управління та основні напрями зниження. Вісник економіки
транспорту і промисловості, 37. <http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/1326/1/vestnik_UDAZT_
2012_37_Posohov_Opera.pdf > (2019, лютий, 03).
2
Коваленко, В.В. (2017) Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти:
монографія. Одеса: ОНЕУ, 304.
3
Постанова про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України
та банківських групах,64, 2018 (Правління Національного банку України) Офіційний сайт Національного
банку України. < https://bank.gov.ua/document/download?docId=71600453 > (2019, лютий, 04).
4
Посохов, І.М. (2012) Операційні ризики: управління та основні напрями зниження. Вісник економіки
транспорту і промисловості,37. <http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/1326/1/vestnik_UDAZT_
2012_37_Posohov_Opera.pdf > (2019, лютий, 03).
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– поділ функцій – як зазначалось вище, повторення функціональних обов’язків в банку
створює ризикову ситуацію, тому вкрай необхідно чітко розмежовувати функції працівників різних
підрозділів;
– незалежна оцінка результатів діяльності – передбачає оцінку та перевірку роботи
працівників банку зовні незалежними та незацікавленими в результаті експертами;
– контроль ринковості цін – потрібно проводити аналіз цін на продукти конкретного банку
щодо їх відповідності ринковим цінам;
– подвійне введення та підтвердження операцій – даний метод допомагає усунути можливі
помилки через людський фактор, так як операції, які проводить один фахівець, перевіряються іншим
спеціалістом;
– контроль за зміною умов операції – цей метод передбачає виключення можливості
самовільної зміни умов проведення операції працівником банку (наприклад, підписання договору
про надання банківських послуг з невідповідними для політики банку умовами), всі можливі зміни
мають заздалегідь узгоджуватися з керівництвом та проходити ретельний аналіз;
– підтвердження угоди контрагентом – цей спосіб дозволяє виключити ймовірність
здійснення операції стосовно контрагента сторонньою особою, тому проведення будь-якої
банківської операції повинно бути підтверджено самим контрагентом;
– контроль за юридичним оформленням операцій – юридична служба банку повинна
ретельно слідкувати за правильністю та відповідністю законодавству всіх банківських операцій та
угод, що нівелює юридичний ризик, який є складовою частиною операційного ризику.
Необхідно зазначити, що також існують ймовірнісно-статистичний, бально-ваговий методи,
моделювання1, а також стрес-тестування банківських установ2. Варто відмітити, що найбільш
суперечливим з точки зору правильності та адекватності результатів є ймовірнісно-статистичний
метод. Він заснований на теорії ймовірностей та дає змогу аналізувати операційний ризик лише
після факту його реалізації. Тобто, якщо в банку не виявлено наявності операційного ризику і
немає жодних невиправданих збитків, або вони в межах прогнозних значень, то даний метод
не займається виявленням причин цих втрат, що сприяє накопиченню проблем та загостренню
ситуації з операційним ризиком. Бально-ваговий метод присвоює певним інформативним
показникам, які характеризують операційний ризик, вагові коефіцієнти. Надалі вони зводяться
в єдину таблицю і оцінюються, використовуючи різні шкали. Це дає змогу виявити проблемні
місця в управлінні операційним ризиком. Метод моделювання передбачає створення певної
умовної моделі настання події операційного ризику. Надалі на основі моделі оцінюється частота і
розмір збитків, завданих банку, після чого проводиться аналіз причин, що спонукали до настання
ризику. Щодо стрес-тестування, то його відносять до найбільш прогресивного та адекватного
методу оцінки операційного ризику. Суть даного методу полягає в створенні певних сценаріїв
подій в банківській установі, під час яких здійснюють коливання основних факторів ризику і
спостерігають за отриманим результатом. На основі отриманої інформації здійснюють кількісний
і якісний аналіз, а також розробляють заходи щодо мінімізації операційного ризику
в майбутньому.
Після вибору методу управління операційним ризиком менеджмент банку стикається
з проблемою вибору інструментів управління даним ризиком. Їх вибір грає ключову роль
в забезпеченні мінімальних втрат від реалізації даного ризику. Тому розглянемо схему вибору
інструментів управління операційним ризиком (рис.1), яку найчастіше свідомо або несвідомо
використовує ризик-менеджмент у банках.
В результаті такого процесу вдається обрати найоптимальніші методи та інструменти
управління операційним ризиком. Під час вибору найкращого інструменту управління важливо
здійснити аналіз на предмет того, наскільки той чи інший інструмент простий у використанні, як
швидко персонал банку зможе освоїти принцип його роботи, а також якою буде вартість
впровадження і використання такого інструменту в банківській установі.
1

Дмитров, С.О. (2010) Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку: монографія. Суми:
Українська академія банківської справи Національного банку України, 277.
2
Безштанько, Д.В. (2012) Використання стрес-тестування для перевірки ефективності управління операційним
ризиком банку. Вісник Вінницького Політехнічного інституту, 4, 40-44.
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Рис. 1 Порядок вибору інструментів управління
операційним ризиком банку
Тому розглянемо перелік деяких інструментів управління операційним ризиком, які
на практиці застосовуються у вітчизняних та іноземних банках:
– карта ризику – передбачає розробку індикаторів операційного ризику для визначення
слабких сторін в банку та для організації заходів протидії ризику;
– семінари для персоналу – дозволяють розглядати та аналізувати всі ризикові ситуації як
на прикладі конкретного банку, так і на прикладі інших банків. На даних заходах проводяться
тренінги з навчання та інформування персоналу стосовно причин операційних ризиків;
– програми страхування – деякі банки надають перевагу комплексному страхуванню від
операційного ризику (страхування відповідальності, страхування від злочинів), що означає, звісно,
не захист від спричинення шкоди, а повної або часткової її компенсації вже після отримання
збитків;
– внутрішній контроль – на противагу попередньому інструменту, внутрішній контроль є
засобом превентивної дії, тобто він забезпечує виявлення потенційних загроз репутації та
фінансовому становищу банку, в його компетенції регулярно здійснювати перевірку процесів
управління і оцінки операційного ризику;
– факторний аналіз – для розробки управлінських рішень стосовно операційного ризику
застосовують даний інструмент, який показує, який чинник (фактор) ризику найбільшою мірою
впливає на результативний показник (наприклад, на прибуток банку) і на його динаміку.
Деякі дослідники виділяють також якісні та кількісні інструменти управління операційним
ризиком банку.1 До якісних інструментів відносять самооцінку ризику, звіти експертів і аудиторів.
До кількісних – бази даних про втрати, об’ємні індикатори, ключові індикатори та статистичний
аналіз. Однак ми вважаємо, що першочерговим і головним інструментом у боротьбі з операційним
ризиком повинна бути виважена та розроблена з урахуванням особливостей банку політика
управління даним ризиком.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень. Таким чином,
бачимо, що дослідження операційного ризику для підвищення ефективності роботи банківського
сектору в Україні грає визначальну роль, особливо на тлі всезростаючого розвитку інформаційних
технологій, впровадження в банківську діяльність досягнень науково-технічного прогресу.
Конкуренція за клієнтів та доходи змушує банки займатися розробкою нових продуктів та послуг, а
також користуватися послугами аутсорсерів. Через відсутність єдиної науково-методичної бази
з управління операційним ризиком в банку виникають ситуації, коли неможливо гарантувати
безперервність роботи, її ефективність та безпечність. Тому ми вважаємо, що сьогодні, в період
розвитку діджитальної економіки, українським банкам необхідно розбудовувати систему управління
операційним ризиком, займатися постійним моніторингом та оцінкою власного операційного
середовища та долучатися до створення методологічних основ управління даним ризиком для
своєчасного його виявлення та попередження.
1

Дмитров, С.О. (2010) Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку: монографія. Суми:
Українська академія банківської справи Національного банку України, 277.
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THE IMPACT OF DIGITALIZATION
ON VISUAL COMMUNICATIONS
OF UKRAINIAN BANKS
The paper focuses on the banking sector of Ukraine, with the aim to explore the process of
building an effective communication strategy with customers in the conditions of deep‐seated
changes that occur at the interface of marketing and information technology. The research talks
about the role of digitalization in the creation of visual communications, taking into account the
individual characteristics of customers, giving a deeper understanding of the positioning of their
brands as opinion leaders and their interaction with stakeholders. The analysis of visual
communications showed that the elements of the strategy are primarily the concepts of
legislation, resources and cultural context. They constitute basic elements of visual
communication that help employees interact with customers using mobile applications, social
networks and cloud technologies and get the ability to process data more efficiently.
Key words: banking marketing, digitalization, visual communications.
Постановка проблеми. У банківській системі України, яка зазнає значних змін у зв’язку
з діджіталізаціей технологічних процесів, залишилися незмінними маркетингові стратегії. Потрібно
підвищення впізнаваності брендів, реорганізація візуальних комунікацій, перетворення їх
в інструменти, які дійсно відповідають вимогам високої якості, отримання максимальної віддачі від
вкладень в рекламу. Зміни вже відбуваються, їх не можна не помічати. Для того щоб діджіталізація
допомогла банківського бізнесу, а не завадила, потрібно вже зараз замислитися як її використовувати.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження за тематикою впливу інформаційних
технологій на стан банківського сектора були опубліковані в 70-і роки. З того часу кількість
літератури по впровадженню банківських інновацій та цифровому маркетингу постійно зростає. На
цьому тлі стає більш помітним обмежена кількість літератури з проблем визначення пріоритетів і
послідовності відновлення візуальних комунікацій для просування інноваційних банківських
продуктів. Представляє безперечний інтерес робота українських вчених А. Зозулі та К. Полторак,
в якій досліджується управління цифровими маркетинговими комунікаціями1. Серед зарубіжних
публікацій можемо виділити2, в якій є широка дискусія про візуальних комунікаціях, висуваються
нові концепції їх реалізації в умовах стрімкого зростання діджіталізаціі.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета даної статті полягає в тому, щоб
показати, як застосувати на практиці досвід банків, спрямованих на радикальну трансформацію
маркетингових рішень, впровадження інноваційних продуктів, передбачати потреби клієнтів,
створювати цікаву, красиву, зручну візуальну комунікацію, конкурувати з рекламою інших банків,
отримувати в результаті – збільшення прибутку і фінансової стійкості банку, максимально охопити
всі сегменти ринку і зміцнити свою репутацію.
1

Зозуля, О., Полторак, К. (2016). Крауд-технології в управлінні маркетинговими коммунікаціями
підприємства. Маркетинг в Україні, 4, 17-24.
2
Кожушко, О.А., Чуркин, И.В., Агеев, А.Ю. (2015). Интернет – маркетинг и digital – стратегии. Принципы
эффективного использования. Новосибирский государственный университет, компания «Интелсиб».
Новосибирск: РИЦ НГУ, 205-327.
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Виклад основного матеріалу. Процес діджіталізаціі банківської системи розвивався
інтенсивно, хоча сам термін «діджіталізація», як нове поняття цифрових банківських технологій
застосовується відносно недавно.
Діджіталізація – оцифровка різних видів інформації (зображення, тексту, відео). Поєднуючи
різну цифрову інформацію можна отримувати зручні сервіси. Наприклад, поєднавши дані про
місцеперебування клієнтів з інформацію про їх пошукових запитах банк може запропонувати
варіанти своїх найближчих відділень. Згідно з аналізом таких запитів банки розробляють нову
маркетингову стратегію. Так «Правекс Банк» переглянув розташування своїх відділень і розмістив
їх максимально зручно для своєї цільової аудиторії. За зверненням банку, «Київстар» розробив
карту місць найбільшого скупчення таких клієнтів, які визначалися на основі моделі Big Data.
Завдяки колаборації з «Київстар», банк отримав динамічну карту, яка давала порівняння місць
перебування клієнтів з поточним розташуванням відділень. В результаті, «Правекс Банк» вирішив
перемістити в нові точки вісімнадцять відділень1.
Першим кроком в розвитку діджіталізаціі була поява повноцінного інтернет-банку,
з можливістю проведення банківських операцій віддалено. Другим – поява мобільного банку.
Наступним кроком на шляху до діджіталізаціі стала концепція Omni-channel – можливість надання
стандартизованого обслуговування по всіх каналах комунікації. При цьому дана концепція
повинна охоплювати: агентську і партнерську мережу, соціальні мережі, інтернет-портали, чати і
т.д. Клієнту, важливо отримувати потрібну інформацію, не тільки зателефонувавши
безпосередньо в банк, але і написавши, наприклад, на Facebook, відправивши email або
прокоммуніціровав з агентом банку. Ці три тенденції фактично стали основоположниками базової
діджіталізаціі і спричинили за собою величезний пласт змін в процесах банку, роботі персоналу,
використовувані технології. Залежно від розуміння вже втіленого майбутнього, стратегії розвитку
і наявності якісних візуальних комунікацій рівень клієнтського обслуговування, а, як наслідок,
рівень і прибутковість банків сьогодні дуже різняться. Хтось все ще знаходиться на стадії
створення мобільного банку, а хтось вже активно працює з технологіями Apple Pay і Android Pay.
Для таких банків діджіталізація -постійне вдосконалення роботи з клієнтом по всіх цифрових
каналах в будь-який момент. Важливо розуміти, що діджіталізація є зміна бізнес-моделі роботи
банку, розширення класичного продуктового набору і вихід за межі уявлення класичного банку.
Традиційні методи комунікації, які були сформовані в індустріальний період, втрачають
актуальність в ході інформатизації суспільства сьогодні. Відмінною рисою взаємодії з клієнтами
(або потенційними клієнтами) є: з одного боку, вплив інформації на одного індивіда, а з іншого –
вплив самого інформаційного простору, з його користувачами, на даного індивіда. Це дає
можливість змістити об’єкт маркетингових комунікацій в Інтернеті з окремої персони
на віртуальне об’єднання. Таким чином, ринок маркетингових комунікацій являє сукупність
обмінно-розподільних відносин, пов’язаних з процесами створення, покупки-продажу і
використання специфічного товару – інструменту маркетингових комунікацій2. До його каналах
в Інтернет для банківського бізнесу слід віднести: тести, конкурси, контекстна реклама, E-mail
розсилка, тизери, рекламні ролики, пости в соціальних мережах, присутність на новинних сайтах,
інтернет-банкінг, мобільний банкінг, чати, месенджери, онлайн -заявка і блоги. Всього двадцять
років тому неможливо було спрогнозувати той факт, що образи візуальної комунікації вийдуть
за межі друкованої реклами в онлайн простір. Сучасні методи дозволяють товарам мати образ,
який розкриває себе за допомогою візуальної передачі інформації. Банки надають
регламентований перелік продуктів і послуг і стикаються з проблемою відсутності швидкого
розпізнавання бренду і його продуктів в Інтернеті. Історично в усьому світі і в Україні зокрема,
банки є однією з найбільш конкурентних середовищ. Поява смартфонів, розвиток інтернеттехнологій, популяризація соціальних мереж, і, як наслідок, любов і звичка користуватися
послугами в будь-який момент часу, а значить, перш за все, віддалено, створило для банку
ситуацію, в якій він змушений з оффлайна переходити в повноцінний онлайн і фактично міняти
1

Kyivstar.ua (2019). Как Big Data от Киевстар помогает Правекс Банку находить клиентов.
<https://kyivstar.ua/ru/mm/news-andpromotions/kak-big-data-ot-kievstar-pomogaet-praveks-banku-nahodit-klientov>.
(2019, січень, 15).
2
Рыжкова, Г.А. (2014). Особенности и перспективы развития рынка маркетинговых коммуникаций в Украине.
Экономический нобелевский вестник, 1 (7), 375 -381.
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свої підходи до комунікацій з клієнтами. Епоха діджіталізаціі трансформує традиційні процеси
економіки. В її пріоритети варто побудова конкурентоспроможного ринку. За рахунок
оцифровування даних відбулися зміни в поведінці суб’єктів господарювання. На сьогоднішній
день неможливо уявити собі той факт, що банківський бізнес здатний ігнорувати таку тенденцію і
не бути присутнім в цифровому просторі. Станом на 1 січня в 2018 р 34,9% українських банків ще
не мали систем інтернет-банкінгу і пропонували клієнтам управляти рахунками тільки через
відділення1. Згідно з дослідженням директора Світового банку у справах України Сату Кахконен,
лише близько 60% українців користуються інтернетом2.
Поєднуючи різні дані, банк отримує принципово нові сервіси. Вони можуть знизити витрати і
підвищити продуктивність праці. Всі передумови для цього формує діджіталізація. Можна сказати,
що діджіталізація може знищити деякі професії та сформувати нові можливості. Чи не будуть
потрібні, наприклад, юристи дають консультації по простим зверненням клієнтів. І навпаки ті, хто
створює візуальні комунікації, ті хто застосовує їх будуть дуже затребувані. Натомість пішли
юристів з’явиться онлайн сервіси дають консультації, їх потрібно буде обслуговувати і просувати.
Тенденція така, що з одного боку, дійсно, все більше стають затребувані стандартизовані і
автоматизовані послуги, які можна отримати віддалено. З іншого боку, така стандартизація
призводить до того, що клієнти чекають від банків більш індивідуального, часто майже творчого
підходу, максимальної гармонії між людиною і технологіями. Щоб інформація по клієнтам була
стандартизованої, всі процеси і канали автоматизовані, а вже персонал, використовуючи ці
технології, а також свій досвід спілкування з людьми, а також емоції, турботу і теплоту робили
комунікацію з банком не тільки простий і швидкої, але і максимально приємною і такою, що
запам’ятовується. Щоб забезпечити ефективне управління в цій динамічному середовищі, ініціативи
з управління комунікаціями повинні бути легко адаптуються і відкритими для зміни тенденцій
в області цифрових технологій. Технології швидко змінюються, і один популярний комунікаційний
інструмент одного року може бути замінений іншим. Ця нова цифрова епоха, в якій ми
знаходимося, відкрила двері для величезної кількості даних, які просто чекають, щоб банки почали
їх використовувати. Аналітичні інструменти можуть перегорнути цю базу даних, щоб з’ясувати, що
потрібно, чого хочуть і чого очікують клієнти. Цілі онлайн-розмови можуть бути доступні і
проаналізовані, щоб з’ясувати, що саме потрібно, щоб персонал банку виглядав більш уважним і
чуйним. Це рівень інтимності, який допоможе просунути банківська справа вперед і допоможе
утримати існуючих клієнтів. Ефективне використання соціальних каналів, озброєних відповідними
екстраполювати даними, може залучити нових клієнтів.
Візуальні комунікації можуть не тільки послужити рекламі банку, але навіть
використовуватися для його дискредитації. Так шотландський бізнесмен виступив з критикою
Royal Bank of Scotland, витратив 20 000 фунтів стерлінгів на рекламні щити на головній вулиці
Единбурга, в надії змусити Британське Управління з фінансового поведінки скасувати рішення
2018 року, яке дозволило старшим менеджерам цього банку уникнути дисциплінарного стягнення
за погане поводження з клієнтами малого та середнього бізнесу. За повідомленням The Guardian,
рекламні щити заброньовані до грудня 2019 роки з можливістю продовження на 2020
рік3.Диджитализация предъявляет новые требования к узнаваемости бренда. Стандарты
визуальной идентификации определяют ключевые принципы стилистического и идеологического
единства всех визуальных аспектов коммуникации4. Саме тому єдиний спосіб виділитися на тлі
конкурентів – це розробка власної айдетнікі. Іншими словами, необхідно створити частина
бренду, яка описує його наочне уявлення, розкриваючи ДНК особливості (corporate id). У поняття
айдентики входить: розробка логотипу, фірмового стилю і брендбуку. Її завдання полягає
1

Офіційний сайт Національного банку України (2018). Показники фінансової звітності банків України.
<https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id =34798593>. (2018, грудень, 29).
2
Экономическая правда Сату Кахконен (2018). Как завершить реформирование финансового сектора
в Украине <https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2018/11/15/642651/>. (2018, ноябрь, 15).
3
Theguardian.com (2019). Kalyeena Makortoff. RBS critic pays £20,000 for billboard criticising bank. Former chief
of company ‘pushed to failure’ says it is worth it to raise awareness. <https://www.theguardian.com/business/2019/
jan/06/rbs-critic-pays-20000-for-billboard-criticising-bankSun> (2019, січня, 06).
4
HARB (2019). Современный подход к визуальной идентификации бренда. <https://habr.com/post/30826/>
(2019, января, 25).
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в безпомилковому визначення приналежності повідомлення до конкретного бренду. У свою чергу,
візуальні комунікації банку – це процес прийому і передачі візуальних даних, створених
айдентіка, для диференціювання банківського бренду. Справедливо сказати, що після низки
невдач по всій галузі, починаючи від непроданих продуктів і закінчуючи фіксуванням ставок,
банківськими бонусами і збоями в сфері ІТ, відчувається невдоволення політиків і споживачів їх
нинішніми банківськими послугами. Пішли ті банки, які «застрягли в ері електронної пошти»,
коли мова заходить про управління, моніторингу та звітності по цифровим комунікаціям. У той
час як електронна пошта не зникне найближчим часом, необхідно також враховувати нові канали і
технології, такі як обмін миттєвими повідомленнями, мобільні текстові повідомлення, Twitter,
Facebook, LinkedIn, YouTube, Slack і Instagram.
На сьогоднішній день, на ринку України присутні 78 банків. Багато з них вписані в рамки
Діджитал простору, а деякі – успішно трансформуються в нього. Найяскравішим прикладом такої
трансформації в 2018 році став Національний Банк України, який поміняв свій фірмовий стиль
в березні місяці1.За словами його прес – центру: «Новий стиль грунтується на збереженні кращих
традицій сучасності, інноваційності та безперервному розвитку. Новий логотип Національного
банку уособлює відкритість, прозорість і рух вперед ». В недалекому минулому актуальною була
візуальна комунікація із застосуванням 3D ефектів: текстури, градієнти, тіні. Сьогодні акутальной
стала простота форми і кольору, що доводить власним прикладом НБУ. Мінімалізм в айдентіка –
лаконічний спосіб спілкування з клієнтом. В результаті, інформація легше читається,
сприймається і запам’ятовується2.У серпні 2018 року зі необхідністю проведення ребрендингу
сталкнулся ПАТ КБ "Південний". Зміна полягала в створенні нового графічного втілення бренду,
що відрізняється від попереднього, але не протиставляє йому. Проект ребрендингу мав великий
успіх бо став логічним продовженням трансформації банку, яке дозволило підвищити рівень
сервісу, якість продуктів, а також зміцнити позиції на банківському ринку3. Чудовим прикладом
інноваційного банку, що набирає обертів в галузі, є «Банк Восток», який поміняв сайт у вересні
2018 року4, ніж безумовно, заінтригував багатьох на ринках регіону, де працює банк. Перші
реакції ринку показують, що банк досяг успіху в плані зацікавити потенційних клієнтів і чітко
представив себе як банк, який хоче поліпшити банківську систему. Щоб збільшити присутність
бренду, банк взаємодіє з клієнтами через соціальні мережі і використовує візуальні комунікації
для поширення інформації. Банки стикаються з серйозними проблемами: падає рентабельність
власного капіталу; не відповідають очікуванням клієнтів в частині рівня чиниться технологічного
сервісу і тепер на них насуває ще одна загроза, яка має високий потенціал
конкурентоспроможності – фінансово-технологічні компанії-платформи, стартапи, функцією яких
є надання широкого набору фінансових послуг з використанням сучасного програмного
забезпечення. Крім того, за інформацією Світового банку, рівень процентних ставок
за споживчими кредитами в небанківських фінансових установах України часто досягає сотень
відсотків річних. А споживачі залишаються незахищеними, оскільки на заощадження клієнтів
небанківських установ не поширюються умови програми гарантування вкладів.
Спостерігається тенденція до розвитку клієнтоорієнтованих бізнес-моделей. Їх основним
ядром має бути не створення рентабельних продуктів для банку, а втілення бажань клієнтів. Вебсайти не тільки виводять інформацію, а й активно нею обмінюються з користувачем, пропонують
візуальну і аудиоинформацию, інтегруються з іншими інформаційними ресурсами. Проблема
полягає в тому, що для активного обміну інформацією з користувачем, сайти повинні давати
відповідну реакцію, тобто бути – інтерактивними. При цьому проектування взаємодії
з користувачем повинно враховувати те факт, що макро і мікро – взаємодії користувача з продуктом
дизайну вимагають унікальних навичок розробника: від знання основ психології, чуттєвої сфери
1

Cases.media (2019). НБУ провел ребрендинг и запустил бета-версию нового сайта.
<https://cases.media/news/nbu-provel-rebrending-i-zapustil-beta-versiyu-novogo-saita>. (2019, январь, 30).
2
Цой, В.В. (2014). Современные тенденции в ребрендинге графического образа компаний. Вестник
Оренбургского государственного университета, 5 (166), 58-62.
3
Офіційний сайт ПАТ «Південний» (2019). Банк «Пивденный» представляет обновленный корпоративный
стиль и новый формат отделений <https://bank.com.ua/ru/news/2018/10/bank-pivdennyj-predstavlyaetobnovlennyj-korporativnyj-stil-i-novyj-format-otdelenij/>. (2019, январь, 30).
4
Офіційний сайт ПАТ «Восток» (2019). Головна сторінка <https://bankvostok.com.ua/>. (2019, январь, 30).
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людського сприйняття, що включає його зоровий, слуховий і кінестетичний апарат до професійного
володіння програмами анімації, графіки, прототипирования. Ми можемо навести приклади одеських
банків, де топ-менеджери наймають для цифрового маркетингу найманців маркетологів, вдаються
до аутсорсингу, отримуючи два відділи маркетингу. Для будь-якого банку це непродуктивна трата
ресурсів і реальна небезпека витоку конфіденційної інформації1.
Таким чином, інтерактивний дизайн – це процес дослідження і розвитку концепції
користувача до тієї точки, коли вона почне співпадати з можливостями інформаційних технологій і
творчими задумами дизайнера. Основне завдання в такій взаємодії зрозуміти, що користувачі
вибирають послідовність і темп взаємодії, а найголовніше – вирішують, на що дивитися, а що
ігнорувати. Українські банки прагнуть підкреслити свою більш м’яку, соціально відповідальну
ідентичність, яка включала в себе створення нового бренду банку, нової візуальної ідентичності і
нового стратегічного позиціонування. Банки, які прислухаються до потреб і бажань клієнтів, є
банками, які знаходяться на правильному шляху до цифрового панування. Проблема полягає в тому,
щоб виявити ці потреби і бажання, а потім втілити їх.
Візуальні комунікації відмінно підходять для представлення даних в зручному для читання
форматі Візуалізація даних відіграє вирішальну роль в успіху цифрового банкінгу, і необхідно
знайти спосіб ефективного її використання. Немає сенсу витрачати гроші, час і сили на збір,
аналіз, фільтрацію і аналіз даних, якщо банк не знає, як представити свої результати. Скільки
людей не в захваті від того, що бачать при вході в інтернет-банкінг. Тут вступають в гру візуальні
комунікації для спілкування і взаємодії з клієнтами осмисленим, ефективним і зрозумілим
способом. Добре продумана інформаційна панель для клієнтів може надати глибоке вплив на те,
як вони розуміють, як управляти фінансами і структурами витрат. Коли справа доходить
до обміну даними з клієнтами, банк повинен думати в останню чергу про те, щоб відправити
посилання на довгий, заповнений жаргоном звіт, який для клієнтів здасться нудним або
відразливим. Замість цього потрібно знайти зручний і простий для сприйняття формат. Анімована
графіка руху є ідеальним рішенням. Цей інструмент візуалізації даних призначений для того, щоб
зробити дані простими, зрозумілими і легко засвоюваними. Анімаційна графіка відразу ж
привертає увагу користувачів сміливими шрифтами, яскравими квітами і акуратно представленою
інформацією. У клієнтів немає часу переглядати звіти або складні графіки. Вони хочуть, щоб
факти були представлені в форматі, який легко засвоюється, а процес перетравлення даних
вимагав дуже невеликих зусиль. Кольори і анімація, використовувані в презентаціях, допоможуть
надати їм індивідуальність і зробити бренд більш запам’ятовується. Спосіб швидкої і чіткої
передачі інформації за допомогою графічних інструментів дозволяє ефективно організовувати
великі обсяги статистичних даних, демонструвати співвідношення фактів або предметів і явищ
в просторі і часі, в тому числі показувати тенденції. Завдяки можливостям таких зображень можна
поширювати необхідні ідеї в мережі, максимально ефективно залучаючи до них увагу. Це
обумовлено особливістю сприйняття людиною інформації за допомогою зображень: Зображення
спрощує зміст повідомлення, при цьому повністю передає його зміст, роблячи його
переконливішою і привабливішою. Графіка сприймається мозком швидше і яскравіше, ніж тест.
Візуальна інформація складається з цілого комплексу готових і знайомих образів, тому легко
сприймається і добре запам’ятовується. Візуальний контент в мережах поширюється частіше,
ніж текстовий.
Стиль подачі залежить від того, які почуття укладач інформації хоче пробудити у своїй
цільовій аудиторії. Існують різні підходи до вимог по дизайну візуальних комунікацій.
Найпоширеніший базується на думці про необхідність використовувати мінімалістський підхід
до дизайну, виключаючи все несуттєве. В основі сюжетної підходу лежить прагнення надати
інформації виразності і ілюстративність. Метою тут стає не тільки інформування аудиторії, а й її
естетичну насолоду і розвага, що особливо актуально в маркетингу. Візуальні комунікації повинні
містити графічні об’єкти, які асоціативно прив’язані до інформації, що представляється або є її
виразом.
1

Поддубная, В.Г. (2017). Управление лояльностью к инновационным продуктам: маркетинговые
коммуникации с клиентами банковской системы. Збірник наукових праць молодих вчених та студентів
«Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика». Хмельницький:
Хмельницький національний університет, 2, 106-109.
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Матеріал повинен бути корисним, барвисто представленим і осмисленим; тема – привабливою
і зрозумілою; своєчасним пропозицію; красивий і ефектний дизайн; облік цільової аудиторії;
застосування квітів, що вносять необхідну емоційність при сприйнятті; використання «говорять»
цифр і цікавих фактів; концептуальність і наявність кінцевої мети. Крім того, візуальна комунікація
повинна бути корисною, наповненою змістом і красивою. У візуальних комунікаціях часто
застосовують одночасно кілька типів, наприклад, поєднують цифрову і текстову інформацію
з діаграмами та зображеннями. За способом відображення даних, візуальні комунікації діляться
на статичні (без анімації), динамічні (містять елементи анімації) і інтерактивні (дозволяють самому
користувачеві перетворювати зміст). Візуальні комунікації можна використовувати на веб-сайті
банку, на сторінках соціальних мереж і в маркетингових електронних листах. Якщо вони
привабливі, корисні і інформативні, клієнти захочуть поділитися ними на своїх сторінках
в соціальних мережах, що допоможе розширити охоплення ринку.
Висновки. Хороша стратегія в соціальних мережах в поєднанні з відмінними візуальними
комунікаціями допоможе банкам виділитися не тільки серед традиційних банків, але і серед
зростаючого числа їх конкурентів в області цифрового банкінгу в особі Фінтех – компаній, з якими
вони, ймовірно, зіштовхнуться в найближчі кілька років.
Завдяки діджіталізаціі можна автономно замінювати візуальні комунікації в міру необхідності,
для чого не потрібно присутність фізичної інфраструктури банків.
Абстрактні поняття в візуальної комунікації можуть бути виражені через матеріальні об’єкти.
Щоб уявити таке невловиме ідеї, такі як кредити чи іпотеки належна організація певних об’єктів
в оголошення необхідне використання певних мотивів, службовців символами зв’язками
в рекламних оголошеннях банківських продуктів і послуг. Створення інформативною і успішної
візуальної комунікації має також базуватися на культурному контексті, оскільки частина
представленої інформації може відрізнятися за значенням в різній культурному середовищі.
В умовах діджіталізаціі продовжують діяти базові принципи маркетингу, незважаючи
на збільшення гнучкості, динамічності візуальних комунікацій банку в контактах з клієнтами.
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FISCAL POLICY AS A TOOL
OF STATE REGULATION
Fiscal policy is considered as a powerful tool of state regulation. It is noted that in the conditions
of modernization reforms the necessity of state intervention increases. The expediency of
implementing rational fiscal regulation is substantiated. The views of scientists on the state
regulation of the economy regarding the application of certain types and instruments of fiscal
policy are analyzed. Issues of redistribution of centralized financial resources are covered. It is
noted that the effectiveness of economic transformations depends on the level of the
institutional component of fiscal architecture, the sustainability of the fiscal system, and the
effectiveness of fiscal instruments on socio‐economic development. It is proposed to take into
account the requirements of modernity in the formation and implementation of fiscal policy.
Key words: politics, fiscal policy, fiscal regulation, fiscal system, state regulation
Постановка проблеми. Державне регулювання є важливим для будь-якого суспільства
незалежно від типу економічної системи. Це пов’язано з тим, що держава, відіграє важливу
соціально-економічну роль, виконуючи більший чи менший набір функцій. Вона може виконувати
лише основні, традиційні функції, якщо мова йде про ринкову економіку, або ж брати на себе всі
права і обов’язки щодо виробництва, розподілу товарів та послуг за інших умов. Глобалізаційні
процеси та модернізаційні перетворення у сучасному світі вимагають створення механізму
регулювання економічних та фінансових відносин, який в найбільшій мірі забезпечував би
ефективне використання наявних ресурсів і сприяв би раціональному використанню суспільногосподарського потенціалу для подальшого соціально-економічного розвитку та підвищення
добробуту. А також, створював умови, які б сприяли одночасному забезпеченню стабільності і
розвитку, як двох суперечливих цілей, обумовлених змінами в механізмі відтворення. На шляху
досягнення цих напрямків виникає необхідність державного регулювання, ефективного
функціонування фіскальної політики.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розробку теоретичних засад
фіскальної політики зробили такі вчені: Дж.Кейнс, Ж. Б. Сэй, К. Поланьи, С. С. Гасанов,
В.В. Зимовець, А.І. Крисоватий, В. П. Кудряшов, І.Я. Чугунов та інші. Однак, не дивлячись
на ґрунтовні напрацювання, поза увагою вчених залишається проблема комплексного і системного
дослідження фіскальної політики як інструменту державного регулювання в умовах
модернізаційних перетворень. Особливої гостроти вона набуває через непослідовність та
фрагментарність реформ і змін в бюджетній, податковій, борговій, пенсійній сферах, поглиблюючи
протиріччя між суб’єктами господарювання та урядом.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження фіскальної політики як
інструменту державного регулювання та обґрунтування доцільності здійснення фіскального
регулювання із врахуванням вимог часу.
Основний матеріал. Єдиний підхід до встановлення меж та необхідності державного
втручання в соціально-економічні процеси у країнах відсутній. З огляду на це існує потреба
у встановленні такого порядку державного регулювання, який будучи раціональним, відповідав би
сучасним економічним реаліям. Раціональність виступає однією з ключових позицій, адже «коли
не хочуть слухатися розуму – казав Б. Франклін – він ніколи не забариться дати себе відчути»1.
1

Сэй, Ж.Б. (2000). Трактат по политической економии. Фредерик Бастиа. Экономические софизмы.
Экономические гармонии. М.: Дело <http://ek-lit.narod.ru/saysod.htm> (2018, липень, 05).
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Іншою позицією є необхідність адаптації до сучасних реалій, під якими розуміють напрям на який
мають орієнтуватися всі реформи, що започатковуються на національному та наддержавному
рівнях.
Класичні економісти, які є прихильниками ринкової моделі та принципу «laissez-faire»,
вважають, що економічні функції уряду мають бути обмежені. Втім, для ефективного
функціонування ринків необхідні додаткові умови. – чітке розуміння покупцями своїх бажань,
однаково доступна інформація про товари і послуги та інше.
Найбільш помітним втручанням держави в економіку можна назвати протидію циклічним
коливанням. Іноді ці коливання набувають значної амплітуди і мають серйозні соціально-економічні
наслідки. Наприклад, крах на фондовому ринку в США у 1929 році, який надалі ознаменували
Великою депресією, став початком найбільшої кризи з часів ведення макроекономічної статистики.
Такого роду шоки можуть викликати згортання економічної діяльності. Очевидно, що ринок за своєю
природою недосконалий і не покликаний вирішувати соціальні задачі, що й викликає необхідність
втручання держави. Його недосконалість виявляється в наступному: він не забезпечує стабільну
зайнятість та соціальні гарантії і не в змозі подолати диференціацію в розподілі доходів;
у незацікавленості виробництва суспільних благ; він не здатен протистояти монополізації економіки;
у недосконалості інформації. Ринковий механізм не здатний до надійного внутрішнього імунітету про
що свідчить світовий досвід. Він не вміє протистояти негативним впливам, які є характерними для
макроекономічного рівня, і в першу чергу – тривалій інфляції, високому рівню безробіття та
затяжному спаду виробництва. Компенсувати обмеження ринкового механізму під силу державному
механізму. Основоположник теорії державного регулювання економіки Дж. М. Кейнс 1, стверджував,
що максимальну зайнятість і економічне зростання в країні здатне забезпечити активне втручання
уряду в управління економікою. Ключова роль у механізмах цього регулювання відводиться засобам
фінансової політики держави та безпосередньо фіскальній і монетарній політикам.
Як стверджує К. Поланьї: «Крайній захід до якого примушували звертатися збої
в саморегулюванні ринку було політичне втручання. Коли в кінці чергового економічного циклу
речі не поверталися на круги свої і колишній рівень зайнятості не відтворювався сам собою, коли
імпорт більше не стимулював експорт…, урядам доводилось реагувати на перенапруження системи
…через втручання в економіку»2. Глибина і інтенсивність такого втручання залежать від
політичного устрою окремої країни, а також від масштабів економічних лих які сягнули її. На
міжнародному рівні ці методи також застосовуються в якості доповнення до недосконалого
механізму саморегулювання ринку. Це підтверджує, що розраховувати на економічне самоодужання
без державного втручання недоцільно.
На думку В.В. Зимовець, «у разі неефективності ринкового механізму, високого рівня
реальної процентної ставки, надмірного споживання та нерівномірного розподілу доходів –
необхідність державного втручання у процеси економічного розвитку зростає»3. З таким
твердженням доцільно погодитись. Крупні реформи завжди проводяться урядом і тому роль
держави в умовах модернізаційних перетворень неминуче зростає.
Вагомою перевагою державного регулювання над самоорганізацією ринку є чітке
встановлення норм і правил, законодавчо-нормативне забезпечення діяльності економічних
суб’єктів держави. Як зауважила екс-прем’єр-міністр Великобританії М. Тетчер «держави
зберігають своє значення тому, що саме вони встановлюють правові межі, а розумна правова основа
відіграє значну роль як для суспільства, так і для економіки, оскільки лише держави володіють
монопольним правом на примус»4. У зв’язку з цим роль держави в умовах модернізаційних
перетворень набуває більшого значення та особливого сутнісного наповнення і прояву через
фіскальну політику. Першочерговим завданням якої є забезпечення стабільності фіскальної системи
й ефективності діяльності її органів на шляху досягнення стратегічної цілі.
1
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Ринковий механізм саморегулювання довів свою неспроможність вирішувати всі проблеми
розвитку економіки і соціальної сфери. Найбільш показовим прикладом такої неспроможності у ХХ
та ХХІ столітті може слугувати світова фінансово-економічна криза 1998 та 2008 років, подолання
якої не обійшлося без державного втручання. Д. Вальдфогель, аналізуючи співвідношення недоліків
і переваг ринкового й державного регулювання, слушно зазначає, що навіть неоптимальні
результати діяльності ринку можуть бути менш недосконалі, ніж результати урядового втручання,
якщо наявні «патологічні форми уряду» – неспроможність забезпечити ефективне управління
ресурсами та корупція.1З цим важко не погодитись, однак ринкова економіка, якщо дозволити їй
розвиватись по власним законам, породить величезні і довготривалі лиха.
Особлива точка зору щодо державного регулювання економіки розкривається в рамках
інституціональної школи, прибічники якої стверджують, що воно може носити: доповнюючий
характер, коли підміняє приватну ініціативу там де вона демонструє свою слабкість; допоміжний
характер, коли держава надає приватній ініціативі імпульс, поштовх, стимул за допомогою субсидій,
премій та іншого; опікунський характер, коли держава може здійснювати контроль, безпосередньо,
для того, аби завадити експлуатації потреб і робітників.
В сучасних реаліях уникнути втручання практично не можливо. Суть проблеми не в тому –
втручатися чи ні, а в цілях, інструментах і наслідках такого втручання. Підставою для формування і
корегування фіскальної політики є наявність проблем у фіскальній системі та механізмі реалізації
цієї політики. Проблеми та відповідні цілі визначаються після здійснення аналізу рівня соціальноекономічного розвитку. Розв’язання проблем, вимагає координації спільних дій всіх фінансових
органів які задіяні в цьому процесі, а також відповідного ресурсного забезпечення для виконання
заходів зазначеної політики.
Здійснення впливу на прискорення економічних процесів в тих сферах господарської діяльності,
в яких ринок поки не працює та створення сприятливих нормативно – правових умов господарської
діяльності в реальному секторі і посилення контролю за дотриманням цих умов – напрями в яких має
здійснюватись державне регулювання. Одна з провідних ролей у даному контексті відводиться
фіскальній політиці і її практичному втіленню, фіскальному регулюванню. Мета фіскальної політики
як чинника соціального розвитку – створити адекватні норми і правила для оптимального
самовідновлюваного процесу і сьогодні мають реалізуватися ті цілі, які пов’язані зі зміною
економічної системи та направлені на підвищення добробуту. Такі процеси є логічними, виходячи
з основних постулатів класиків економічної думки, адже наука про управління ставить і повинна
ставити собі за ціль щастя людей, об’єднаних в суспільство. Вона має відшукувати засоби для
забезпечення максимального добробуту який відповідатиме вимогам їх природи, і при цьому
забезпечувати цей добробут якомога більшій кількості людей. Ні одна політична наука не повинна
ігнорувати таку двоїстість. У цьому й полягає складність реалізації цілей, адже вони об’єктивно
вступають у протиріччя. Тоді як нераціональний підхід до вибору пріоритетів (чи їх відсутність) щодо
розподілу та перерозподілу централізованих фінансових ресурсів призводить до їх розпорошення.
Це пов’язано з тим, що відбувається відволікання коштів на фінансування другорядних напрямів.
В результаті простежується зниження темпів соціально-економічного розвитку.
Досліджуючи проблеми перерозподілу К. Поланьї писав – «переррозподіл має тенденцію
«занурювати» власне економічну систему в складні тенета соціальних зв’язків»2. З таким
твердженням важко не погодитись, адже сучасний світ побудований на залежностях одних
соціальних суб’єктів від інших, на їх взаємних відносинах, які поєднують людей. Ці зв’язки
можуть носити як формальний так і неформальний характер та чинити вплив на процеси
формування, розподілу і перерозподілу централізованих фінансових ресурсів держави. Особливо
це стосується країн з високим рівнем корупції, монополізму та олігархічної еліти, де процеси
перерозподілу підпадають під їх вплив. А у випадку коли влада зрощена з бізнесом, конфлікт
класів який породжений таким зрощенням, погіршує й без того складну соціально-економічну
ситуацію в країні.
У звичайних умовах, коли сума потреб є більшою за обсяг централізованих фінансових
ресурсів, економічні інтереси різних соціальних груп неминуче вступають в протиріччя. Тому,
1
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суспільство вимушене шукати компроміс між ними з метою збереження соціальної стабільності.
Пріоритет у цьому питанні належить державі. Суперечності між загальними і приватними
інтересами долаються через розвиток різних перерозподільних систем. Є сенс акцентувати, що
в процесі розробки фіскальної політики, в основі якої закладена ідеологія, мають адекватно
віддзеркалюватись інтереси суспільства і реальної дійсності.
Значну увагу варто приділяти організації процесу реалізації фіскальної політики, з огляду
на особливості сфери розподілу. Адже в сфері розподілу тісно, нерозривно переплітаються
політичні, економічні та соціальні інтереси усіх соціальних груп. І від того, як вона організована, як
управляється, функціонує та використовується, у великій мірі залежить вирішення економічних,
соціальних та інших задач, що стоять перед державою. Адже, «Марнотратний уряд навіть більше
винен аніж приватна особа: остання споживає те, що належить їй, тоді як уряд сам нічого не має і є
лише розпорядником громадського надбання»1. Саме на ефективному управлінні централізованими
фінансовими ресурсами було здійснено акцент ще у 19 столітті. Ця проблема залишається
актуальною й досі.
З точки зору вченого С. Кечетті2 фіскальна політика є одним з домінуючих методів
державного регулювання економіки на середньо та довгострокову перспективу. Він стверджує, що
фіскальна політика в умовах інноваційної економіки повинна мати довгостроковий тренд у динаміці
макропараметрів та визначатися рівнем податкового навантаження.
Як стверджує Н. Рубіні «..на фіскальну політику повинна лягти більша частина
відповідальності за протидію тиску сил рецесії. Нема необхідності чекати, коли у центральних
банків закінчиться арсенал, – необхідно активувати фіскальну політику»3. Доцільно зазначити, що
більшість розвинених країн потребує заміни чи оновлення інфраструктури і така форма інвестицій
має більш високу віддачу, аніж державні зобов’язання, особливо нині, коли дохідність облігацій
екстремально низька.
Важливим в процесі розробки і реалізації фіскальної політики є її адаптація до змін структури
фінансових відносин і модернізованої фінансової системи, які оновлюються під впливом екзогенних
та ендогенних чинників. Особливо з огляду на те, що напруга міжсистемних трансформацій
періодично проривається потужними потрясіннями до яких необхідно бути готовими. Водночас,
інституційне оновлення фіскальної системи направлене на формування відповідних вимогам
сучасності адаптивних очікувань економічних інститутів, які посилюють тенденцію соціальноекономічного розвитку країни на середньо- та довгострокову перспективу. Тоді як від рівня якості
реалізації інституційних механізмів фіскальної політики залежить динамічність фіскальної системи
країни. Наприклад, особливістю розвитку фіскальних систем у країнах з розвиненою економікою є
систематичне інвестування фінансових ресурсів у сферу знань і науки4. Це сприяє підвищенню
ефективності соціально-економічних перетворень.
Важливою передумовою, яка визначає ефективність фіскальної політики, є врахування
у заходах держави специфічних особливостей кожної країни, що вимагає від держав творчого підходу
до визначення інструментів і методів фіскальної політики при застосуванні різноманітних її типів,
видів і моделей в залежності від конкретних умов та від фаз циклу, в якій перебуває економіка.
Міжнародні організації розрізняють декілька видів фіскальної політики: політику фіскальних
стимулів, фіскального пристосування та фіскальної консолідації5. Під політикою фіскальної
консолідації розуміється політика спрямована на зниження дефіциту бюджету і скорочення
накопичення боргу6. Отже, фіскальна консолідація передбачає проведення політики фіскального
1
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пристосування та збалансованої боргової політики. Фіскальна консолідація виступає специфічною
антикризовою стратегією фіскальної політики, яка реалізується в контексті подолання наслідків
світової фінансової кризи.
В науковій літературі економічного спрямування, найбільш поширеною є точка зору, що
фіскальна політика може мати стимулюючий чи стримуючий характер1. В залежності від виду
фіскальної політики її інструменти змінюють свій вектор впливу в сторону збільшення чи
зменшення (табл. 1).
Таблиця 1
Види та інструменти фіскальної політики держави
Типи і моделі
фіскальної політики/

Інструменти фіскальної політики
Видатки
бюджету

Стимулююча /
Фіскальна експансія
Дефіцитні витрати
Дефіцит без витрат

Податки

Трансферти

Державні позики

не змінюються
не змінюються

Стримуюча/
Фіскальна
рестрикція
Фіскальна
консолідація

/ не змінюються

/ не змінюються

Джерело: розробка автора
Проведення жорсткої фіскальної політики може призвести до суттєвого загострення ризиків
соціально-економічного розвитку. З огляду на це необхідно переглянути підходи щодо напрямів
реалізації фіскальної консолідації. Замість того, аби скорочувати витрати є сенс посилити контроль
за їхніми обсягами, а також структурою. Цей напрям, у порівнянні з жорсткою економією, є більш
прийнятним. На думку науковців С. С. Гасанова і В. П. Кудряшова контроль за видатками бюджету
має «орієнтуватися на обмеження надлишкових і неефективних державних витрат та збільшення
видатків, які набувають важливого значення для зміцнення обороноздатності країни, підтримання
економічного зростання, сприяння економічному розвитку регіонів, виконання соціальних
завдань»2.
Фіскальна система є середовищем для досягнення прагматичних компромісів між
ефективністю як ортодоксальною вимогою ринкової економіки і соціальною справедливістю та
політичною реальністю. На такій прагматичній основі базується конкурентна рівновага інтересів
у загальносуспільному масштабі відносно реалізації не тільки першочергових поточних потреб, а й
віддалених державно-національних цілей, які фінансуються переважно за кошти бюджету. Отже,
уряд через зміну рівня та видів податків, обсягу і складу державних видатків, трансфертів, а також
ступеня та форми державних позик здійснює вплив на соціально-економічний розвиток країни і
зміну ВВП та ЧНП. Такий вплив може бути періодичним, тобто здійснюватись за необхідності, і
тоді мається на увазі дискреційна фіскальна політика, або постійним – автоматична (недискреційна)
фіскальна політика.
Ефективна дискреційна фіскальна політика передбачає здійснення розумної діагностики
соціально-економічних процесів, які мають місце в країні і на підставі цієї діагностики уряд
1

Horton, M., El-Ganainy, A. (2009). What Is Fiscal Policy? Finance & Development
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/06/basics.htm> (2018, червень, 15).
2
Гасанов, С.С., Кудряшов, В.П. (2015). Обмеження дефіциту бюджету в умовах фіскальних ризиків. Наукові
праці НДФІ, 3 (72), 5-14.
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налаштовує важелі впливу на прогнозну господарську кон’юнктуру. Однак, період розробки
програм реалізації фіскальної політики є довготривалим, а економічний стан суспільства постійно
змінюється. Отже, не завжди можна точно проаналізувати ситуацію та здійснити розрахунок,
спрогнозувати наслідки застосування фіскальних важелів та величини змін економічних і
фіскальних інструментів. Це вимагає від уряду прийняття рішень і заходів з очевидним запізненням.
Створюється часовий лаг, а саме часовий розрив між розумінням необхідності запровадження
заходів фіскальної політики і початком змін економічної кон’юнктури, прийняттям відповідних
управлінських рішень у цьому напрямку та безпосередньо самим моментом, коли цей вплив почне
давати результати. Розрізіняють зовнішній і внутрішній часові розриви, які можуть тривати біля 5
місяців та від 5 до 7 місяців відповідно1. Ці запізнення пов’язані також і з адміністративними
процедурами щодо їх прийняття. Крім того, негативний відбиток накладають політичні проблеми.
Окреслені недоліки накладаються один на один, що знижує здатність фіскальної політики
до швидкого налаштування на зміни і ефективного їх корегування. Втім, обмежені адаптивні
можливості дискреційної фіскальної політики доповнюються автоматичною. Цей вид фіскальної
політики здатен здійснювати безперервне корегування завдяки вбудованим стабілізаторам, які
згладжують, але не усувають економічні коливання. Такими стабілізаторами в дохідній частині
бюджету є прогресивні ставки податку, а у видатковій до них відносяться індекси заробітної плати,
допомога по безробіттю, субсидії та ін.. Варто зазначити, що найбільший ефект фіскальна політика
дає у випадку одночасного застосування вбудованих стабілізаторів і прийняттям управлінських
рішень з окремих питань в цій сфері.
Слід відмітити, одну з особливостей, яку варто брати до уваги. Зв’язок між часткою
державних видатків у ВВП та темпами економічного зростання, у відповідності з теорією
«ендогенного зростання», є нелінійним. На економічне зростання впливають видатки держави, втім
на ці процеси одночасно впливають і неадекватні податки. В тих країнах де частка державних
видатків у ВВП менше 30% – їх збільшення буде відбиватись на економіці позитивно, однак при
високій централізації, що сягає більше 60%, очікуваним буде зворотній ефект. Цю особливість
необхідно враховувати при розробці фіскальної політики та застосуванні її інструментів,
безпосередньо видатків.
Розробляючи фіскальну політику, уряди прямо і опосередковано впливають на напрями
використання і структуру централізованих фінансових ресурсів. В умовах модернізації економіки та
фінансової системи, сприяння соціально-економічному розвитку багато в чому залежить від
ефективності реалізації фіскальної політики. Її здатності створювати умови для економічного
зростання і збалансованості державного та місцевих бюджетів, зростання національного доходу і
підвищення рівня життя населення. Вона має забезпечувати помірне і стійке боргове навантаження
на економіку та надавати можливість для зміни боргового навантаження в унісон з діловим циклом.
У всьому світі фіскальній політиці відводиться значна роль у процесі регулювання розвитку
економіки, скорочення соціальної нерівності, яка не лише існує, а й поглиблюється останнім часом.
У світі спостерігається величезний розрив між багатими і іншими членами суспільства. В
свою чергу це призводить до виникнення фундаментальних протиріч, які притаманні сучасному
суспільству заснованому на ринковій економіці. З однієї сторони кожна людина має рівні права і її
благополуччя має залежати від бажання працювати та від індивідуальних здібностей, з іншої має
місце зростання майнової нерівності між дуже багатими і рештою населення, що базується
на індивідуальному успіху, в більші мірі, завдяки результатам сімейних зв’язків і успадкованого
стану. Хоча в деяких країнах до цих чинників додаються високий рівень корупції та тіньової
економіки. Для приборкання «оскаженілого» фінансового капіталізму пропонується застосовувати
як зовсім нові інструменти так і модернізацію податкової системи та системи соціального
забезпечення, які стали настільки складними і громіздкими, що загрожують підірвати свою власну
дієвість. Отже, заходи фіскальної політики покликані вирішити ще одну глобальну проблему
людства – скорочення соціальної нерівності.
Висновки. Результативність і ефективність економічних перетворень, значною мірою,
залежить від рівня інституційної складової фіскальної архітектоніки, стійкості фіскальної системи
1

Крисоватий, А.І., Валігура, В.А. (2010). Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні
вектори. Тернопіль: Підручники і посібники.
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країни, дієвості впливу фіскальних інструментів на економічний розвиток та соціальну сферу
країни. Тому, вдосконалення інституційного середовища фіскальної політики держави, підвищення
дієвості бюджетного планування і прогнозування, вдосконалення оподаткування, посилення
взаємозв’язку фіскального регулювання із циклічністю економічного розвитку, забезпечення
макроекономічної стабільності є вимогою сучасності.
Досвід країн з розвиненою економікою свідчить, що фіскальна політика повинна знаходитись
у стані перманентного оновлення і адаптації до модернізаційних перетворень інституційного
середовища фіскальної системи та впливу ендогенних і екзогенних чинників. Необхідним
залишається розробка підходів до застосування інструментів фіскальної політики з урахуванням
особливостей стану і структури національної економіки та її макроекономічних тенденцій
з врахуванням того, що сучасному розвитку притаманне взаємопроникнення і переплетіння різних
концепцій та теорій фіскальної політики, і кожна держава, на шляху досягнення поставлених цілей,
має самостійно обирати найбільш прийнятну з них.
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ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧІ ОСНОВИ
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ: НАУКОВІ ДИСКУСІЇ
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FISCAL AND REGULATORY BASIS
OF TAX POLICY: SCIENTIFIC DISCUSSIONS
AND PRACTICAL ASPECTS
Scientific approaches to the disclosure of the essence of the fiscal and regulatory foundation of
the tax policy have been systematized. This provided an opportunity to generalize and formulate
the main task of tax policy, which focuses on the solution of socio‐economic problems that are
specific to each stage of society development, political system and the availability of certain
economic potential. As a result of the analysis, the mutual influence and interdependence of the
fiscal and regulatory taxes functions were substantiated, and it was also proved that the fiscal
function is the generator for the regulatory function, but the first function cannot exist without
the other function. Trends in the tax burden on the economy were analyzed and identified the
main causes of tax pressure on the business. The effectiveness of tax incentives was assessed
and also the quantitative and qualitative changes of the obtained values were substantiated.
Key words: tax regulation, tax instruments, tax system, tax mechanism, tax burden.
Постановка проблеми. В Україні податкові трансформації, що відбулися у наслідок
відповідних реформ, спричинили досить суттєві зміни в податковій системі. Зокрема, знизилася
кількість податків, поліпшилися умови їх стягнення, підвищився світовий рейтинг держави щодо
легкості ведення бізнесу. Проте, рівень тіньової економіки продовжує зростати, а податковий тиск
на суб’єктів господарювання – підвищуватися. На тлі досить відчутних досягнень результати
проведених реформ виявилися не такими оптимістичними як очікувалось. Отже, актуалізуються
питання щодо переведення вектору податкової політики з реалізації суто фіскальних заходів
до реалізації заходів, які здійснюють регулятивний вплив на економіку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці щодо розкриття регулюючої та
фіскальної сутності податків приділяли увагу такі вітчизняні науковці, як В.Л. Андрущенко,
О.Д. Василик, В.П. Вишневський, Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, П.В. Мельник, А.М. Соколовська,
В.М. Федосов, С.І. Юрій та ін.
Динамічність розвитку податкової системи, трансформаційні перетворення у системі
оподаткування, дискусії, що продовжують точитися навколо теоретичного обґрунтування засад
податкового регулювання та податкової політики потребують дальших розвідок.
Формулювання цілей статті. Метою статті є систематизація та узагальнення існуючих
наукових підходів до розкриття сутності фіскально-регулюючих основ податкової політики та аналіз
практики податкового регулювання економіки.
Основний матеріал. Податкова політика виявляється у специфічних проявах впливу
на розвиток економіки. Це означає, що через податковий інструментарій політичні заходи
перетворюються у певні результати, які визначають ступінь дієвості політичних амбіцій владних
органів. Існування суб’єктивних проявів в управлінні фінансовими ресурсами держави спричиняє
різновекторний вплив на її соціально-економічний розвиток. Відповідно, цей вплив може бути як
конструктивним, так і деструктивним. Якщо політичні заходи сприяють підвищенню його ділової
активності, то простежується зростання економіки, поліпшення бізнес-клімату та підвищення
привабливості для інвестиційних вливань. В іншому разі, розвивається стагнація з усіма
спричиненими наслідками.
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З метою виявлення регулюючих особливостей податкової політики є сенс зупинитися на її
теоретичному підґрунті та дослідити різні підходи до трактування ключових понять. Враховуючи
досить суттєві наукові напрацювання вважається за доцільне розглянути основні теоретичні
підходи, які розкривають змістовність цієї дефініції.
Низка науковців вважають, що податкова політика має забезпечувати економічне зростання і
сприяти гармонізації економічних інтересів держави та платників податків з огляду на соціальноекономічну ситуацію в країні1. Контекстом цього трактування є акцент на регулюючому аспекті
податкової політики, адже саме забезпечення економічного зростання передбачає застосування
певних податкових інструментів та важелів, які мають використовуватися для досягнення цілей
податкової політики через певний податковий механізм.
Позиція І.А. Майбурова2 не є протилежною попередній точки зору. Автор скоріше розширює
зміст податкової політики, визначаючи її вплив на формування податкової системи, яка через
регулюючий механізм повинна стимулювати накопичення і раціональне використання
національного багатства країни.
А.М. Соколовська3, концентрує увагу на суб’єктивній складовій податкової політики,
трактуючи останню як мистецтво у досягненні компромісу інтересів різних суспільних груп
в питаннях змін параметрів податкової системи, яка має відповідати вимогам соціальноекономічного прогресу суспільства в цілому і тим завданням, що стоять перед державою на певному
етапі розвитку. Суб’єктивний акцент, який робиться автор, розкриває зміст податкової політики як
політичного процесу. Проте регулююча складова також має місце з огляду на твердження, що
податкова політика повинна відповідати вимогам соціально-економічного прогресу суспільства та
завданням певного періоду розвитку держави.
А.І. Крисоватий податкову політику розглядає через діяльність, яка пов’язана з введенням
(відміною), корегуванням механізмів стягнення і організації справляння податків, які є
інструментом розподілу і перерозподілу ВВП з метою забезпечення фінансової основи держави,
досягнення позитивних зрушень в соціально-економічному розвитку і захисту національних
інтересів в умовах глобалізації і інтеграційних процесів4. Аналізуючи наведене тлумачення, варто
зазначити, що автор визначає податкову політику з точки зору суб’єктивного та об’єктивного
підходів. Перший виявляється через організаційну складову податкового механізму, а другий –
через його регулятивні властивості. При цьому є сенс зауважити, що методи, інструменти і важелі
для різних виявлень будуть різними.
Низка авторів додержується думки, що сутність податкової політики держави виявляється
через непрямі методи регулювання соціально-економічного розвитку у процесі розподілу та
перерозподілу ВВП5. Регулятивний сенс наведеного трактування є наочним, але для обґрунтування
податкової політики – неповним, оскільки податкове регулювання – це складова податкового
механізму, який, у свою чергу, визначається як засіб формування та реалізації податкової політики.
Узагальнюючи існуючи підходи вітчизняних науковців, можна дійти висновку, що основна
задача податкової політики полягає у вирішенні соціально-економічних проблем, специфічних для
кожного етапу розвитку суспільства, політичного устрою та наявності певного економічного
потенціалу.
З метою формування активного бізнес-середовища необхідно здійснювати виважену
податкову політику, яка орієнтована на встановлення оптимального рівня податкового тягаря при
одночасному дотриманні фіскальних інтересів держави. При цьому її регулюючий вплив має
виявлятися в усуненні неоднорідності розвитку окремих галузей і видів господарської діяльності.
Забезпечення рівності прав, обов’язків та відповідальності платників податків і держави досягається
проведенням такої податкової політики, яка націлена на дотримання обов’язкового співвідношення
1

Черника, Д.Г., Павлова, Л.П. (2001). Налоги и налогообложение : учебник. Москва: Инфра, 55.
Майбуров, И.А. (2007). Теория и история налогообложения: учебник. Москва: Юнити-Дана, 434-435.
3
Соколовська, А.М. (2012). Формування податкової політики в умовах невизначеності. Фінанси України, 11,
44.
4
Крисоватий, А.І., Мельник, В.Н., Кoщук, Т.В. (2016). Сущность и концептуальные основы формирования
налоговой политики в условиях евроинтеграционных процессов. Экономика Украины, 1 (642), 35-51.
5
Крисоватий, А.І. (2005). Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики
в Україні: монографія. Тернопіль: Картбланш, 13-14.
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законодавчо встановлених повноважень і обов’язків податкових сторін, а також загальноприйнятих
принципів оподаткування.
Фіскальна і регулююча функції податків є основоположними у своєму впливовому значенні.
На цій думці сходиться більшість дослідників теорії оподаткування. Трактувати зміст фіскальної
функції необхідно з огляду на призначення податків як основного ресурсу щодо формування доходів
бюджетів усіх рівнів, адже означена функція пов’язана з централізацією частини суспільного продукту
та реалізується з метою забезпечення потреб суспільства у благах, які не можуть бути надані ринком.
Саме акумульовані у такий спосіб кошти бюджету складають підґрунтя для фінансування науки,
освіти, охорони здоров’я, оборони та загальнодержавних функцій.
Існує думка, що фіскальна функція податків є основною, в той час, як регулююча – похідною.
З цього приводу варто погодитись з М.П. Кучерявенком, який стверджує, що функції податків слід
визначати як похідні від функцій фінансів.1 Проте, якщо контрольна і регулююча функції є
загальними у своєму прояві для будь-яких сфер фінансів, а особливість їх дієвості обумовлюється
певними локальними рамками фінансових відносин, то фіскальна функція виявляється
у призначенні податків і визначається їх публічно-правовою специфікою.
Говорячи про регулюючу функцію податків, варто звернути увагу на твердження В. Федосова,
який характеризує її як об’єктивну за проявом, виходячи з того, що регулювання економікою
здійснюється незалежно від волі держави, яка формує систему оподаткування.2 На думку автора,
будь-які дії з боку держави щодо змін в системі оподаткування (наприклад зміни податкових ставок,
податкових пільг, режимів оподаткування та ін.) неминуче приведуть до певних реакцій з боку
платників податків, що, у свою чергу, вплине на зміну ділової активності підприємництва, а відтак й
на економіку в цілому. Отже, можна дійти висновку, що фіскальна функція є генератором функції
регулюючої, при цьому перша не буде існувати без другої. У підтвердження висунутої тези можна
розглянути приклад. Зокрема, податок на доходи фізичних осіб відноситься до загальнодержавних
податків, але формує доходи різних за видами бюджетів. Отже, з одного боку вбачається реалізація
фіскальної функції цього податку, але з іншого – здійснюється податкове регулювання
за територіальною ознакою. Такий взаємовплив і взаємозалежність названих функцій податків є
наслідком перерозподілу фінансових ресурсів в результаті реалізації однойменної функції фінансів.
Саме цей факт підтверджує думку М.П. Кучерявенка, згадуваного вище.
У контексті зазначеного доцільно розглянути позицію Т. Єфименко3, стосовно трактування
поняття «податкове регулювання». На думку науковця, останнє реалізується через застосування
притаманних йому методів і важелів, що дає можливість досягти більш ефективного використання
фінансових ресурсів, інтенсифікувати інвестиційну та підприємницьку активність, узгодити
інтереси різних суб’єктів господарювання, прошарків населення, центральних і регіональних рівнів
державного управління.
У доповнення Н. Заєць4, пропонує податкове регулювання розглядати як один з найбільш
динамічних і мобільних елементів податкового механізму і сфери державного податкового
менеджменту, основу якого складає система економічних заходів оперативного втручання у хід
виконання податкових зобов’язань. Варто зауважити, що регулюючий вплив податків виявляється
не лише при «оперативному втручанні». Зокрема, І. Фокіна зауважує, що податкове регулювання
економіки, як основний елемент податкового механізму, покладено в основу довгострокових
стратегічних цілей держави, спрямованих на забезпечення економічної стабільності та
стимулювання економічного зростання.5
Дещо в іншому аспекті розглядає податкове регулювання Р. П. Жарко,6 розуміючи
під останнім комплекс дій державних органів, спрямованих на зміну параметрів
1

Кучерявенко, Н.П. (2005). Курс налогового права. Учение о налоге. Харьков: Легас, 3, 104.
Федосов, В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. (1994). Податкова система України: підручник. Київ: Либідь, 15.
3
Єфименко, Т.І. (2003). Податкове регулювання економічного розвитку. Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук. Київ: НЕУ.
4
Заяц, Н.Е. (2002). Теория налогов: учебник. Мінськ: БГЭУ, 130.
5
Фокіна, І. В. (2006). Формування механізму податково-субсидіарного регулювання вугільної промисловості.
Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України.
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Жарко, Р.П. (2006). Теоретико-методичні засади удосконалення податкового регулювання підприємницької
діяльності. Київ: Видавництво НУХТ.
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податкової системи та податкового механізму з метою досягнення певних соціальних
та економічних цілей.
На думку Ю.Б. Іванова, податкове регулювання – це цілеспрямований вплив держави
на учасників економічних відносин за допомогою засобів та інструментів податкової політики
з метою досягнення бажаних соціально-економічних результатів. Саме через податкову політику
держава не тільки формує джерела фінансування суспільно необхідних витрат, реалізуючи
фіскальну функцію податків, але й забезпечує створення потрібних передумов до структурної
перебудови національної економіки та її зростання .1
Аналіз існуючих підходів до розкриття змістовності податкового регулювання дозволяє дійти
висновку щодо дискусійності цього поняття. Крім того, дієвість регулюючої функції податків є
результатом реалізації заходів податкової політики. Саме цей аспект обумовлює різноманітність
акцентів у тлумаченні поняття «податкове регулювання». Отже, з одного боку податкове
регулювання здійснюється як свідомий процес при активній участі держави через застосування
певних інструментів та важелів для досягнення встановлених цілей соціально-економічного
розвитку, а з іншого – як об’єктивне явище, що сприяє розвитку економіки та формуванню
активного бізнес-середовища.
Результати податкового регулювання можуть виявлятися у різних іпостасях, які є
діаметрально протилежними за своїми ефектами. У цьому сенсі варто розглянути роль податкового
навантаження як регулятора соціально-економічних процесів.
З метою стимулювання розвитку економіки одним з напрямків податкової політики є
зниження податкового навантаження. При цьому, якщо збільшення останнього – це явний
дестимулюючий чинник для економіки, то його досить низький рівень викликає загрози для
бюджетної і боргової безпеки держави, у зв’язку з недостатністю необхідних фінансових ресурсів.
Отже, окреслюється проблема щодо визначення оптимального рівня податкового навантаження.
Л.Андрущенко2 та Л. Шабліста3 з цього приводу зауважують, що зростання податкового
навантаження має місце не тільки в Україні. Така тенденція притаманна багатьом країнам світу
з різними типами економіки.
Ю.Б. Іванов та О.Л. Єськов зауважують, що податкове навантаження реалізується на таких
чотирьох рівнях:4
– перший – податковий тиск безпосередньо податкових важелів;
– другий – податковий тиск всієї сукупності податків, зборів і платежів;
– третій – використання механізму пільг платниками, надання пільгових кредитів, дотацій.
– четвертий – використання податкової техніки, при якій посилюється податковий тиск
на платника податку.
Як видно, автори, розмежовуючи різні рівні податкового навантаження, розкривають його
внутрішню змістовність через силу податкового тиску на певних щаблях податкового регулювання.
Зокрема, перший рівень за визначенням авторів характеризує тиск певного податку, на другий –
певної сукупності податкових платежів, на третьому рівні відбувається перекладання податкового
тиску з одних платників податків на інших, на четвертому – мова йде про авансові платежі, які
сплачуються суб’єктами господарювання без отримання ними певного результату від здійснення
економічної діяльності.
Існує думка, що показник податкового навантаження – це індикатор виміру ефективності
податкової політики, оскільки за допомогою цього вимірника оцінюється вплив податкових
надходжень на джерела їхньої сплати5.
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проблематика державних фінансів): монографія. Львів: Каменяр.
4
Іванов, Ю.Б., Єськов, О.Л. (2007). Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект: монографія. Харків:
ІНЖЕК, 109-110.
5
Волохова, І.С., Луніна, І.О., Слатвінська, М.О., Хомутенко, А.В. та ін.(2018). Трансформаційні процеси
у податковій системі України: монографія. Одеса: Атлант.
2

337

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

Для оцінювання фіскально-регулюючого впливу податкової політики в Україні є сенс
дослідити динаміку податкового навантаження (рис. 1).
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Рис. 1. Податкове навантаження в Україні у 2012-2017 роках1
Як видно з рис. 1, після зниження податкового навантаження у 2014 р. у подальшому
спостерігається його зростання. Зважаючи на те, що значна частина доходів не оподатковується
у зв’язку із функціонуванням сектору тіньової економіки, то реальний податковий тиск
здійснюється лише на певну частину економічних суб’єктів. Тому можна стверджувати, що
в Україні не створено умови для реалізації прагматичного фінансового компромісу між органами
державної влади, місцевого самоврядування та платниками податків, тобто держава не заохочує
до сплати податків, використовуючи певні стимулятори. Отже, питання щодо створення системи
податкового стимулювання є на часі і потребують вирішення.
З огляду на теоретичні основи оподаткування податкове стимулювання розглядається як
підфункція податкового регулювання. Підтримуючи цю тезу, варто звернути увагу
на неоднозначність поглядів щодо існування аналогічної функції податків. Спостерігаються
протилежні точки зору: від заперечення до обґрунтованого її визнання. Так, С. Терьохін вважає, що
податки як інструмент обмеження свободи платника не можуть стимулювати останнього, оскульки
це суперечить самій природі стимулювання. Як зазначає автор, тут мова може йти лише про
політичні рішення, у наслідок яких платник отримує менший ступінь фіскального пригнічення
в рамках окремої сфери діяльності або форми споживання, тобто, здійснюється звичайне
переведення податкового тиску з одних платників на інших. Отже, податки не здійснюють ні
стимулюючу, ні каральну функції, є нейтральними за своєю природою до приватного економічного
вибору платників цих податків.2
В. Мельник, критикуючи таку позицію, звертає увагу на те, що знижуючи ставки податків для
окремих суб’єктів або вводячи певні преференції держава зменшує вилучення з відповідної сфери
застосування капіталу. За рахунок цього при незмінній кон’юнктурі ринку зростає прибутковість
капіталовкладень у відповідну галузь.3 Інакше кажучи, держава через зменшення податкового
навантаження створює конкурентні переваги для відповідних економічних суб’єктів і, тим самим,
сприяє одержанню додаткових прибутків.
1

Офіційний сайт Державної Казначейської служби України (2018). Головна сторінка
<http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index> (2018, червень, 05).
2
Терьохін, С. (2000). Доповідь першого заступника голови Комітету з питань фінансів та банківської
діяльності Верховної Ради України, голови Підкомітету з питань податків та митної справи. Київ.
3
Мельник, В.М. (2006). Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу. Київ:
Комп’ютерпрес, 66.
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Протилежність поглядів на стимулюючу функцію податків пов’язана, перш за все,
з протиріччями, які випливають з економічного сенсу оподаткування, тобто з одного боку, податки –
це інструмент примусового стягнення, а з іншого – інструмент стимулювання. Проте, варто
акцентувати на тому, що розглядати стимулюючий вплив податків необхідно у площині
макроекономічних ефектів податкового регулювання як прояв синергитичної дії.
Механізм податкового стимулювання включає систему важелів, форм, методів, інструментів
державного впливу, спрямованих на стимулювання суб’єктів господарювання. До найбільш дієвих
стимулюючих важелів, за визначенням, є податкові пільги, динаміку оцінок ефективності їх
використання наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Оцінки коефіцієнту ефективності використання податкових пільг1
Галузі
Сільське господарство
Промисловість
Будівництво
Торгівля
Транспорт і зв’язок
Фінансова та страхова діяльність
Освіта
Охорона здоров’я

2012

2013

2014

2015

2016

0,59
4,77
-0,36
3,4
0,11
0,29
14,07
-2,86

0,9
-2,15
-0,04
-0,41
-0,79
0,23
16,36
-5,93

18,94
-0,06
-0,11
-0, 05
-0,12
-0,14
24,51
-1,45

0,39
-0,01
-0,02
-0,03
-0,05
0,01
24,04
-0,94

0,09
-0,03
-0,03
-0,05
-0,05
-0,03
44,69
9,25

З огляду оцінки, які відображені у таблиці 1, в останні три роки спостерігається підвищення
ефективності пільгового оподаткування у провідних галузях реального сектора економіки, зокрема
промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку, у сфері фінансової та страхової діяльності. У
галузі сільського господарство коефіцієнт має тенденцію до зниження в останні три роки, але
у порівнянні з в іншими галузями тенденція є більш струмуючою. Оцінки коефіцієнту в галузі
освіти і охорони здоров’я відображають тенденцію зниження ефективності використання
податкових пільг, що є наслідком досить високої централізації цієї сфери.
Зупиняючись на негативах від застосування податкових пільг, необхідно зауважити, що
у будь-якому разі держава недоотримає певний ресурс у свою казну в теперішній час, але
розраховує на зиск для суспільства у майбутньому. Отже, бюджет несе реальні втрати, які можуть
бути непоправними. Однак, відхиляти стимулюючий вплив такого фінансового важеля недоцільно.
Податкові пільги стають дієвим стимулятором для підвищення ділової активності суб’єктів
господарювання, якщо їх не використовують в якості компенсатора.
Висновки. За результатами проведеного дослідження можна дійти висновку, що фіскальнорегулюючий влив податкової політики на розвиток економіки реалізується через податковий
механізм, який задає певні параметри функціонування податкової системи, як в частині складу
податків за видами бюджетів, так і за величиною податкового стягнення.
Існуючі підходи до розкриття сутності податкового регулювання є неоднозначними стосовно
трактування цього поняття. Причини полягають у різних проявах податкового регулювання. З
одного боку останнє сприймається як об’єктивне явище, з іншого має суб’єктивні основи. Якщо
перше, формує підґрунтя регулюючого пливу податкової політики, то друге – є її рушійною силою.
В Україні застосовуються переважно фіскальні, а не регулюючі важелі оподаткування. Це означає,
що держава акцентує увагу, у першу чергу, на формуванні доходів бюджету, а не на регулюванні
економічних процесів. Проте, як ефективне застосування інструментів податкового регулювання
може привести до певних економічних зрушень, і у перспективі збільшити податкові надходження.
Саме у цьому контексті можна обґрунтувати взаємовплив і взаємозалежність регулюючої і
фіскальної функцій податків.
1

Офіційний сайт Державної фіскальної служби України (2018). Головна сторінка. <http://sfs.gov.ua>
(2018, липень, 18).
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РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ
ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
У БЮДЖЕТ
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THE RESERVES TO INCREASE
THE RECEIPT OF PERSONAL INCOME TAX
TO THE BUDGET
The role of the personal income tax (PIT) in filling the revenue part of the budget of Ukraine is
disclosed. The level of revenue of the PIT in the next two years is projected. The low salary and
living standards, the high unemployment leads to direct budget losses from underpaid PIT. The
existing reserves for increasing revenues from the PIT are: the introduction of an automated
system for monitoring the individual’s expenditures and received income compliance; the
taxation of incomes imported into the territory of Ukraine by labor migrants; the accounting of
personal income from rental real estate and land lease; the taxation of e‐commerce; the
improving the tax culture of citizens.
Key words: personal income tax, budget, e‐commerce, tax culture.
Постановка проблеми. Податок на доходи фізичних осіб – один з основних
бюджетоутворюючих податків в Україні. Він є важливим інструментом державного регулювання
доходів фізичних осіб, нагромадження капіталу, ділової активності, сукупного споживання та інших
важливих чинників цілісності, стабільності та розвитку суспільства. Однак, з існуванням великого
тіньового сектору економіки, фізичні особи намагаються приховати або зменшити свої реальні
доходи, внаслідок чого бюджет недоотримує значні кошти. Вирішення проблеми легалізації
податкової бази та формування дієвого механізму адміністрування податку на доходи фізичних осіб
дозволить зміцнити дохідну частину бюджету країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам оподаткування доходів фізичних осіб
присвятили свої наукові праці такі відомі українські вчені як Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий,
В.М. Опарін, А. М. Соколовська, В. М. Федосов, С. І. Юрій та інші. Однак, не зменшуючи вагомості
напрацювань вчених, можна констатувати, що ця проблема й досі залишається актуальною,
потребує подальшого поглибленого аналізу і пошуку шляхів вирішення.
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення існуючих резервів збільшення
надходжень податку на доходи фізичних осіб у бюджет за рахунок розширення податкової бази.
Основний матеріал. В Україні податки – основне джерело доходів бюджету. Вони становлять
більше 80% доходів Зведеного бюджету, і на сьогодні немає більш потужного засобу його
наповнення.
Якщо розглядати структуру податкової системи з приводу поділу податків на прямі та
непрямі, виявиться, що непрямі податки (податок на додану вартість, акцизний податок та мито)
складають більше половини суми всіх податкових надходжень. І це пов’язано, насамперед,
з великим тіньовим сектором економіки, який в нашій країні існує. Адже прямі податки ставлять
рівень оподаткування в пряму залежність від рівня доходів платника. А доходи юридичних осіб,
які оподатковуються податком на прибуток підприємств, і фізичних осіб, оподатковувані
податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), за оцінками фахівців, на 45 % приховуються від
оподаткування.
Про значущу роль ПДФО в якості бюджетоформуючого показника свідчить його доля
у податкових надходженнях та доходах бюджетів України (табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка питомої ваги ПДФО в доходах бюджетів України
(без урахування міжбюджетних трансфертів)1, %
Частка ПДФО у:
Роки

2013
2014
2015
2016
2017

Зведений бюджет

Державний бюджет

Місцеві бюджети

податкових
надходженнях

доходах

податкових
надходженнях

доходах

податкових
надходженнях

доходах

21,2
20,4
19,7
21,3
22,4

16,3
16,5
15,3
17,7
18,3

2,9
4,5
11,0
11,9
12,0

2,2
3,5
8,4
9,7
9,5

70,8
71,6
55,9
53,7
55,0

61,4
61,9
45,6
46,3
48,2

Різке збільшення надходження ПДФО в Державний бюджет з 2015 року пояснюється зміною
перерозподілу цього податку між державним та місцевими бюджетами. Так, згідно Бюджетному
кодексу України, до доходів загального фонду Державного бюджету України належить ПДФО, що
сплачується у розмірі 25 % на відповідній території України (крім території міст Києва та
Севастополя); 60 % – на території м. Києва2. ПДФО від оподаткування пасивних доходів у вигляді
процентів на поточний або депозитний банківський рахунок, процентів на вклад члена кредитної
спілки у кредитній спілці перераховується до Державного бюджету України у повному обсязі.
І навіть тепер, при такому розподілі, ПДФО складає більше половини податкових надходжень
місцевих бюджетів. Це свідчить про пряму зацікавленість місцевих органів влади створювати
додаткові робочі місця, підвищувати рівень доходів громадян на своїй території. З огляду
на процеси децентралізації, які набирають обертів, ПДФО є потужним бюджетоутворюючим
податком. Тому держава та органи місцевого самоврядування гостро зацікавлені у виявленні
резервів його зростання.
Аналіз структури доходів фізичних осіб, які сьогодні оподатковуються ПДФО, свідчить про
суттєве переважання доходів, одержаних у вигляді заробітної плати. Так, за січень-травень 2018 р.
78 % ПДФО одержано із заробітної плати, 5,3 % – з виплат військовослужбовцям, 4,4 % – з доходів
інших, ніж заробітна плата, 2,6% – з доходу у вигляді процентів, 1,6 % – за результатами річного
декларування і 0,1 % – з пенсій або довічного грошового утримання3.
Висновок очевидний: чим більше рівень зарплати, тим у більшій сумі надійде ПДФО
в бюджет. Але, згідно зі звітом МВФ4, в Україні спостерігається висока концентрація зарплат
на рівні, нижчому за 2 мінімальні зарплати. Цей факт призводить до прямих втрат бюджету від
недоплати ПДФО внаслідок користування податковими соціальними пільгами та неправомірного
отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Проведене дослідження стосовно порівняння темпів росту заробітної плати, ПДФО та рівня
інфляції свідчить про значне відставання росту зарплати від зростання ПДФО (особливо у 2015 р.)
при значному відставанні росту темпів інфляції (рис. 1). Це говорить про існування значного
податкового навантаження на громадян, які отримують легальні заробітні плати.
1

Офіційний сайт Державної казначейської служби України (2019). Звітність
<https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu> (2019, січень, 29).
2
Бюджетний кодекс України, ст. 29. 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17> (2019, січень, 29).
3
Податок та збір на доходи фізичних осіб: стан виконання за січень-травень 2018 року (2018). Офіс з фінансового
та економічного аналізу у Верховній Раді України. <https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/2018_07_
24_pdfo_md_v1.5.pdf> (2019, січень, 29).
4
Ukraine: selected issues (2017). Country Report № 17/84. International Monetary Fund, Washington, D. C.
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/04/04/Ukraine-Selected-Issues-44799> (2019, січень, 29).
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Рис. 1. Динаміка темпів росту зарплати, ПДФО та індексу інфляції
в Україні у 2014-2017 рр., %
Наявний дохід населення України за ІII квартал 2018 року у розрахунку на одну особу склав
15199,1 грн., що на 20,4 % більше цього показника за відповідний період попереднього року1. Але
лише 47 % його складає зарплата. Майже третина доходів (28,9 %) – це соціальні допомоги та інші
одержані поточні трансферти, які не оподатковуються. Прибуток та змішаний дохід, який
одержується фізичними особами в результаті виробничої діяльності, складає 21,6%. Решта – 2,5 % –
це доходи від власності (одержані), фінансових та нефінансових активів: дивіденди, відсотки від
акцій, внесків та договорів оренди земельних ділянок та майна; доходи населення від власності
на землю; відсотки за вкладами, отримані від банків фізичними особами тощо.
Попри підвищення соціальних стандартів, рівня заробітної плати і номінальних доходів
населення, про які свідчать офіціальні статистичні дані, розраховані в абсолютному вимірі, рівень
життя населення України, визначений у відносних величинах, погіршується. Якщо в 2014 році
за межею бідності жили 15 % населення країни, то на сьогодні – вже 25 %2. Відповідно, і рівень їх
доходів, що має оподатковуватися, дуже низький.
Потенційно економічно активне населення країни у віці 15-70 років теж має працювати і
отримувати доходи. Між тим, офіційний рівень безробіття, розрахований за методологією
Міжнародної організації праці, по підсумках 2017 р. становить 9,5 %3. Головною причиною
безробіття стало падіння економіки та відповідне зниження фінансових результатів діяльності
підприємств. Частина компаній збанкрутіла, а деякі, щоб знизити витрати, почали скорочувати штат
працівників. У липні 2018 р. було офіційно зареєстровано 303,9 тисячі безробітних, на 1 вакантне
робоче місце претендувало 4 особи.
Згідно з перспективою входження України в Євросоюз, її соціальні стандарти повинні
наблизитися до рівня цих країн. У ІІ кварталі 2018 р. у країнах ЄС-28 безробітних серед економічно
активного населення налічувалося 16,9 млн. осіб, а рівень безробіття склав 6,8 %. Найвищий рівень
безробіття там відмічається у Греції (19,0 %), найнижчий − у Чехії (2,2 %)4.
Таким чином, можна стверджувати, що економічне зростання в країні, піднесення
ефективності суспільного виробництва, залучення інвестицій і т. ін. призведе до створення
додаткових робочих місць, дозволить підвищити рівень оплати праці і тим самим створить
передумови для збільшення рівня надходження ПДФО до бюджету.

1

Наявний дохід населення України за ІII квартал 2018 року (Державна служба статистика України). Офіційний
сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua/> (2019, січень, 30).
2
Кореспондент (2018). В Україні зріс рівень бідності. <https://ua.korrespondent.net/business/economics/4010654v-ukraini-zris-riven-bidnosti> (2019, січень, 30).
3
Державна служба статистики України (2018). Соціальні індикатори рівня життя населення України.
Статистичний збірник. Київ, 63. <http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sirn2017pdf.pdf>
(2019, січень, 31).
4
Економічний дискусійний клуб (2018). Безробіття в Україні та світі. І півріччя 2018 року
<http://edclub.com.ua/analityka/bezrobittya-v-ukrayini-ta-sviti-i-pivrichchya-2018-roku> (2019, січень, 31).
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Враховуючи тенденції надходження ПДФО до Зведеного бюджету України, спрогнозуємо
його рівень у найближчі два роки. Для цього побудуємо трендову економіко-математичну модель
надходження ПДФО. Трендовий аналіз спрямований на порівняння досліджуваного показника
з низкою періодів, що передують, і визначення тренда, тобто основної тенденції динаміки
показника, очищеної від випадкових впливів окремих факторів.
На рис. 2 представлено трендове рівняння поліноміального виду, яке характеризує динаміку
надходжень від податку на доходи фізичних осіб за 2013-2017 рр. та прогноз на 2018-2019 рр.
Зазначимо, що вірогідність прогнозу достатньо висока і складає 97,4 %.
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Рис. 2. Динаміка надходження ПДФО до Зведеного бюджету України,
млрд. грн.
За даними моделі, надходження ПДФО за підсумками 2018 р. мають бути на рівні 201,6 млрд.
грн., а в 2019 р. – 230,6 млрд. грн. Розрахунки фахівців Офісу з фінансового та економічного аналізу
у Верховній Раді України свідчать, що в 2018 році заплановано отримати 220 млрд. грн. надходжень
від цього податку та збору, що становить близько 24 % від суми всіх податкових надходжень
Зведеного бюджету1. Це на 18,4 млрд. грн. більше, ніж показала побудована нами модель.
Розбіжності в показниках можна пояснити неврахуванням нами багатьох факторів, які впливають
на рівень надходження ПДФО. Модель дала результат тільки з урахуванням існуючої динаміки
за останні роки.
Для подальшого зростання надходжень ПДФО в бюджет необхідно задіяти деякі важелі, які
вплинуть на розширення бази оподаткування.
Важливим фактором впливу на рівень надходження ПДФО є легалізація доходів фізичних
осіб, які вони приховують від оподаткування. Вже не один рік у нашій країні обговорюється
законопроект, який передбачає запровадження автоматизованої системи моніторингу відповідності
витрат фізичних осіб отриманим доходам. Першим шагом в його реалізації було подання
електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів, які займають відповідальні державні посади.
Більше 100 тисяч електронних декларацій були заповнені та подані до системи електронного
декларування. Українські чиновники задекларували 30 млрд. грн., велику кількість рухомого і
нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, отримані на державній
службі.
Однак це було одноразове декларування, яке вимагали всі основні міжнародні партнери
України, серед яких МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, ЄС і США.
Однак доцільно, з метою запобігання ухиленню від сплати податків, автоматизовану систему
1

Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України (2018). Податок та збір на доходи
фізичних осіб: стан виконання за січень-травень 2018 року. <https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/
2018_07_24_pdfo_md_v1.5.pdf> (2019, січень, 29).
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моніторингу відповідності витрат фізичних осіб отриманим доходам поширити на всіх громадян
країни. Тобто в цьому випадку має проводитися загальне річне декларування доходів і майна
фізичних осіб. Якщо суми витрат значно перевищать офіційні доходи, така особа повинна буде
відзвітувати податковому органу про джерело походження доходів і сплату з них податків.
Проведення фінансових операцій будуть контролювати установи і підприємства, які їх
здійснюють, і одразу ж в електронній формі за індивідуальним ідентифікаційним номером платника
податків направляти ці відомості на спеціальний сайт податкового органу. Звісно, що це значно
збільшить об’єми робіт нотаріусів, банків, цілого ряду підприємств, які надають послуги чи
реалізують дорогі товари. Адже досвід свідчить про ефективність такої системи. Вона багато років
працює у всіх високорозвинених країнах, де фінансове свавілля і несплата податків трактуються як
кримінальний злочин.
Але поруч із законом про відповідність видатків доходам, там діє ще один закон – про
податкову амністію. Її мета полягає не в наповненні бюджету, а в переході на правову базу
у відносинах платників податків і держави. Здійснюється легалізація заощаджень, офіційно
не оподаткованих раніше, шляхом декларування реального розміру доходів, сплати певної суми
податків (як правило, не вище 10 %) в обмін на гарантію недоторканності від будь-яких видів
відповідальності. Це сприятиме, з одного боку, виведенню капіталу з "тіні" в легальний обіг
з можливістю подальшого вільного розпорядження коштами, а з іншого боку – інвестиціям
в економіку за рахунок легалізації доходів.
Спроби прийняття законодавчої бази, регламентуючої порядок проведення податкової
амністії, вже були вжиті в Україні в 2014, 2015 и 2017 роках. І у різні роки були спроби ввести
загальне декларування населенням своїх доходів і податковий контроль витрат приватних осіб
непрямими методами. Але ці новації так і залишилися на папері та не принесли будь-якого
економічного ефекту.
Ще одним з резервів підвищення рівня надходження ПДФО в бюджет є оподаткування
доходів, ввезених на територію України так званими трудовими мігрантами. Загальна кількість
трудових мігрантів, які залишили Україну в 2015-2017 рр., становить 4 млн. осіб. Одночасно
за кордоном перебувають 2,6-2,7 млн. осіб. У більшості випадків вони офіційно
не працевлаштовані. За 2017 рік з трудових мігрантів Україна за офіційними і неофіційними
каналами отримала 9,3 млрд. доларів1. Звісно, що ці кошти вкрай необхідні державі, підвищують
платоспроможний рівень населення, сприяють розвитку підприємництва. Однак, якщо вони
не були оподатковані в країні одержання доходу, згідно законодавства з них потрібно сплатити
податок в Україні.
Але двічі або декілька разів сплачувати податок з одного й того ж доходу не потрібно. Ця
ситуація трактується як подвійне оподаткування, яке виникає під час обкладання одним і тим же або
аналогічним податком одного об’єкта оподаткування чи окремого платника податків за один і той
же проміжок часу. І існують заходи його усунення. Так, на сьогодні діє 71 міжнародний договір
України про уникнення подвійного оподаткування. Крім того, наша країна застосовує договори
СРСР про уникнення подвійного оподаткування з Іспанією, Малайзією та Японією, що діють
до набуття чинності нових договорів2.
Українці найчастіше виїжджають на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії. З цими
країнами в України є угоди про усунення подвійного оподаткування. Тому в разі ненадання
контролюючим органам документів, підтверджуючих сплату прибуткового податку, його
доведеться сплатити згідно законодавства України на її території.
Можливості збільшення надходжень ПДФО також криються при виявленні доходів фізичних
осіб від здачі нерухомості та земельних ділянок в оренду. Згідно Цивільному кодексу України (ст.
319, 320), власник має право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном на власний
розсуд, у тому числі – з метою підприємницької діяльності3.
1

Факты (2018). За год трудовые мигранты перевели в Украину 9 млрд. долларов. <https://fakty.ua/262211za-god-trudovye-migranty-pereveli-v-ukrainu-9-mlrd-dollarov> (2019, февраль, 01).
2
Дубовик, О.Е. (2014). Двойное налогообложение: проблемы и пути их решения в Украине. Вестник
Уфимского государственного авиационного технического университета, 8, 63-71.
3
Цивільний кодекс України, ст. 319, 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2019, лютий, 01).
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Статтею 170.1 Податкового кодексу України визначено, що доходи фізичних осіб від надання
нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) повинні оподатковуватись
ПДФО
При цьому об’єкт оподаткування визначається, виходячи з розміру орендної плати, зазначеної
в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний
місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується
Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного
метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та
якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування1.
Здача в оренду власного майна (кімнати, квартири, гаража, дачного будинку, земельної
ділянки та інших об’єктів власності) служить додатковим джерелом заробітку. Орендодавець
повинен самостійно визначити розмір свого фіскального зобов’язання, подати декларацію про
доходи за звітний рік у Державну податкову службу до 1 травня поточного року і сплатити податок
до 1 серпня.
При здачі своєї нерухомості юридичній особі або фізичний особі-підприємцю, вони і будуть
виступати податковими агентами зі сплати ПДФО в бюджет.
Однак далеко не всі орендарі офіційно укладають договір оренди. Якщо цей договір
посвідчується нотаріусом, то останній має відстежити сплату ПДФО в бюджет. Невеликий відсоток
угод з оренди нерухомості здійснюється через агентства нерухомості. Таким чином, на сьогодні
здавати законно свої квадратні метри і платити податки – це справа совісті кожної людини.
І практично поодинокі випадки, коли орендодавців карали за несплату податків. Створення бази
орендованого майна, покращення адміністрування стягнення ПДФО при здачі майна в оренду –
перспективний напрям діяльності Податкової служби. Необхідно відпрацювати механізм її дій, щоб
знизити витрати, пов’язані з виконанням контрольних функцій в цьому випадку.
Електронна комерція активно розвивається як у всьому світі, так і в Україні. Широкого
розмаху одержала інтернет-торгівля. Зі збільшенням числа інтернет-користувачів бізнес у мережі
стрімко поширюється. Для нашої країни це особливо актуально, так як уряд у пошуках джерел
наповнення бюджету може звернути пильну увагу на оподаткування віртуальних угод.
Однак у Податковому кодексі відсутні будь-які спеціальні норми в частині оподаткування
діяльності, пов’язаної з торгівлею в інтернеті. Інтернет-магазин – це лише форма організації
торгівлі, яку здійснює юридична або фізична особа-підприємець. І оподаткування його діяльності
повинно здійснюватися за загальними правилами, які встановлені в податковому законодавстві
України для платників податку на прибуток і фізичних осіб, які працюють на загальній або
спрощеній системі оподаткування.
При роботі на загальній системі оподаткування, підприємці сплачують ПДФО з чистого
доходу. Спрощена система оподаткування вимагає сплати єдиного податку, в який сума ПДФО вже
включена.
У більшості випадків відсутність достовірної інформації про інтернет-магазини
(їх реєстрацію, засновників, організаційно-правову форму тощо) унеможливлює проведення
Держфінмоніторингом та Державною податковою службою повного і об’єктивного контролю за їх
діяльністю та сплатою податків. З даною проблемою вже зіткнулися податкові служби розвинених
країн. Але їм на допомогу приходить як досить висока свідомість громадян, так і розвиненість
спецслужб, зокрема досить високий рівень технічного забезпечення податкової поліції. Тому схема
ухилення від податків шляхом перенесення бізнесу в інтернет у розвинених країнах поки
використовується, в основному, невеликим бізнесом.
Певного поширення набула у світі, і в Україні в тому числі, гра на ринку Forex
з використанням каналів інтернету. Тут фактично здійснюється ніким не контрольоване виведення
капіталів за межі держави. А людина, яка виграла на Forex, не сплачує жодних податків зі свого
виграшу.
Висновки. Низький рівень податкової культури українців сприяє усвідомленому ухиленню
від сплати податків, наявності значного тіньового сектору, нелегальному працевлаштуванню,
1

Податковий кодекс України, ст. 170, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (2019, лютий, 01).
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існуванню фактів приховування доходів. Населення має достатньо низький рівень переконання
в необхідності сплати податків. Саме тому сьогодні однією з найактуальніших проблем є робота
з людьми, доведення необхідності сплати податків та підвищення рівня їх свідомості. А це можливо
лише за умови побудови соціально орієнтованої економіки і, як наслідок, цивілізованої податкової
системи, яка б стояла на варті інтересів пересічних громадян. Через удосконалення системи
адміністрування податків і перманентну кропітку роботу з платниками податків ми досягнемо
значного ефекту від збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб у бюджет.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
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Nataliia Mazur, ScD in Economics
Kamianets‐Podilskyi National Ivan Ohiienko University, Ukraine

ACCOUNTING FOR ECOLOGICAL ACTIVITIES
IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE ECONOMY
In today’s conditions of globalization of the economy the objects of management are expanding
considerably, new ones, in particular, environmental and social costs, which require an adequate
level of information support. Business entities face new challenges, which causes the emergence
and development of a new concept of accounting – the concept of accounting for sustainable
development, which does not deny the leading role of accounting in the information
management of the management, but on the contrary, emphasizes it in the current conditions of
change. The study of climate information providers has made it possible to synthesize
multilateral recommendations that demonstrate an increasing impetus for climate‐related
disclosure. For the formation of the database on the actual costs of environmental protection
proposed for business entities the procedure for reflecting in the accounting of the composition
of current environmental costs.
Key words: accounting, sustainable development, ecological accounting, environmental costs,
current environmental costs, expenses on environmental protection
Постановка проблеми. В сучасних умовах все більшої актуальності набувають проблеми
соціальної та екологічної безпеки, які мають вирішуватися на всіх рівнях: від загальнодержавного
до кожного окремого суб’єкта господарювання. Зі сторони держави передбачається нормотворча,
контрольна діяльність та фінансування бюджетного і стратегічного секторів. На рівні підприємств
вирішення проблем екологічної та соціальної безпеки проявляється у витрачанні ресурсів (тобто
понесенні витрат) на відновлення і охорону довкілля, соціальне забезпечення, що передбачає
необхідність відображення їх в бухгалтерському обліку. Тобто, в умовах глобалізації економіки
значно розширилися об’єкти управління, з’явилися нові, зокрема, екологічні та соціальні витрати,
які потребують належного рівня інформаційного забезпечення, що, в свою чергу, ставить нові
завдання та обумовлює появу і розвиток нової концепції бухгалтерського обліку – концепції
бухгалтерського обліку сталого розвитку, яка не заперечує провідну роль обліку в інформаційному
забезпеченні управління, а навпаки, підкреслює її в сучасних умовах глобалізації економіки та
суспільства1.
Посилення уваги до екологічних і соціальних проблем спричиняє зростання попиту
на інформацію, що характеризує стан природного довкілля і дію на неї людського суспільства.
1

Пальчук, О.В., Савченко, В.М., Рузмайкіна, І.В. та ін. (2017). Розвиток бухгалтерського обліку в умовах
глобалізації та інформатизації суспільства: монографія. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем».
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Інформація, що є основою наукового пізнання і практичної діяльності, відіграє важливу роль
у вирішенні суспільством різноманітних екологічних і соціальних проблем1.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у дослідження проблем та
становлення екологічного обліку внесли у своїх працях такі вітчизняні вчені економісти: Замула І.,
Бутинець Ф., Пелиньо Л., Макар С., Кислий В., Вороновська О., Бондар О., Білявський Г., Пушкар
М., Пилипчук М., Гнилицька Л., Лень В., Остап’юк П., Палій В., Сахно Л., Лапін Є., Кірсанова Т.,
Кірсанова Є. та ін. Розробці концепцій і понять екологічного обліку присвячені праці таких відомих
зарубіжних вчених: Шальтеггер С., Бюрріт Р., Стінсон К., Ільїчова О.В., Таранічева О.В., Супрунова
Є.О., Рудських І.А., Балашова О.В., Кожушана О.С., Рубанова Н.М., Чепракова Т.М., Саннікова І.Н.,
Шавкунова Н.А. та інших. Проте теоретичні, організаційно-методичні й нормативно-аналітичні
аспекти бухгалтерського та управлінського обліку екологічних витрат залишаються мало
розробленими.
Метою статті є дослідження порядку формування бази даних про витрати на охорону
навколишнього природного середовища суб’єктами господарювання в умовах сталого розвитку і
порядку відображення в бухгалтерському обліку складу поточних природоохоронних витрат.
Виклад основних положень. Система управління має відповідати концепції перспектив та
цілей розвитку 21 століття в умовах глобалізації, які визначені у прийнятій на міжнародному рівні
концепції сталого розвитку, що має позначитися і на обліку. Бухгалтерський облік сталого розвитку
визначають як різновид бухгалтерського обліку, в якому розглядається діяльність та її варіації;
реєстрація, аналіз операцій та звітність; екологічно обумовлені фінансові наслідки та екологічні
наслідки певної економічної системи2.
Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) визначає бухгалтерський облік сталого розвитку як
«...управління екологічними та економічними показниками за допомогою розроблення та
впровадження відповідних систем і методів бухгалтерського обліку, пов’язаних з навколишнім
середовищем. Це може включати звітність і аудит в деяких компаніях, а облік управління
природокористуванням зазвичай включає калькуляцію життєвого циклу, повний облік витрат,
оцінку переваг і стратегічне планування для управління навколишнім середовищем». 17 цілей
сталого розвитку (ЦСР) Організації Об’єднаних Націй та їх 169 підцілей були розроблені для
вирішення повного спектру соціальних та економічних питань розвитку, що стоять перед світом.
ЦСР мають на меті допомогти підприємствам у вирішенні декількох основних проблем на наступні
роки – управління ризиком репутації, реагування на «мегатренди», як, наприклад, глобалізацію та
оцифровування, протидії впливу зміни політики та задоволення вимог інвесторів до більшої
прозорості звітності3.
Бухгалтерський облік сталого розвитку є поєднанням вартісного і натурального обліку, а
за необхідністю результатом інтеграції екологічних, соціальних та фінансових складових діяльності.
О.Г. Сокіл пропонує дефініцію бухгалтерського обліку сталого розвитку як загальної категорії, що
включає в себе як монетарний бухгалтерський облік сталого розвитку (МБОСР), так і натуральний
бухгалтерський облік сталого розвитку (НБОСР)4.
Монетарний бухгалтерський облік сталого розвитку включає в себе стандартизовану систему
фінансового та управлінського обліку, що вартісно вимірює взаємодію екологічного середовища,
соціуму та підприємства. Монетарний бухгалтерський облік сталого розвитку – це система обліку
результатів господарської діяльності у грошовому виразі, пов’язаної з навколишнім і соціальним
середовищем. Він є інструментом стратегічного й оперативного планування, забезпечення основи
для прийняття рішень, є засобом досягнення бажаних цілей або задач, і виступає засобом контролю
та звітності.
Натуральний бухгалтерський облік сталого розвитку теж виступає інформаційним
інструментом для прийняття внутрішніх управлінських рішень, але основна увага тут приділяється
екологічному та соціальному впливу компанії на навколишнє середовище, вираженому у фізичних
одиницях. Інструменти натурального бухгалтерського обліку сталого розвитку призначені для збору
1

Сокіл, О.Г. (2017). Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку. Облік і фінанси, 1 (75), 85-92.
Schaltegger, S., Burritt, R. (2000). Contemporary Environmental Accounting. London: Greenleaf.
3
Cgma.org (2019). The role of the accountant in implementing the Sustainable Development Goals.
<https://www.cgma.org/resources/reports>.
4
Сокіл, О.Г. (2017). Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку. Облік і фінанси, 1 (75), 90.
2

349

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

ISSN 2533‐4794 (Print); 2533‐4808 (Online)

інформації про екологічні та соціальні наслідки у фізичних одиницях в основному для внутрішнього
використання керівництвом.
Натуральний бухгалтерський облік сталого розвитку є каталізатором, що забезпечує активну
позицію для внутрішньої і зовнішньої комунікації та засобом досягнення та сприяння сталому
розвитку суспільства в цілому. О.Г. Сокіл зазначає, що традиційний облік відрізняється від
соціально-екологічного, перш за все, об’єктами обліку та колом користувачів. Об’єктом обліку
сталого розвитку є екологічні та соціальні наслідки, тоді як традиційного обліку – грошові, а
екологічна інформація потрібна для різних цілей ширшого кола зацікавлених сторін, ніж грошова
інформація1.
У найближчій перспективі більш цілеспрямовані щоденні ролі бухгалтерів-менеджерів будуть
різноманітними та цінними. Головні завдання, ймовірно, включатимуть:
– заохочення бізнесу до задоволення вимог ЦСР за рахунок покращення інноваційних
можливостей;
– підкреслення важливості етичної поведінки у всьому ланцюгу створення вартості;
– зосередження уваги, як ніколи, на передовій практиці управління;
– формування стратегічних партнерств;
– допомога підприємствам у базуванні своїх корпоративних звітів на шести групах
показників інтегрованої звітності: людських, соціальних відносинах, інтелектуальних,
природних, виробничих та фінансових.
Італійський Фонд ЕНІ імені Е. Маттео (Fondazione Eni Enrico Mattei – FЕЕМ) розробив
методику інтегрованого екологічного обліку, яка є інтегральною складовою частиною екологічної
політики підприємства та системи екологічного менеджменту й збирає та обробляє дані, отримані
в процесі аудиту й моніторингу та визначає завдання поточного оперативного управління2.
Дослідження постачальників кліматичної інформації (зокрема, Four Twenty Seven) дали змогу
узагальнити різносторонні рекомендації, що свідчать про зростаючий імпульс розкриття інформації,
пов’язаної з кліматом – рис. 13.
Дослідження підтверджують основну істину – кліматична політика не існує у вакуумі.
Це політика у всіх сферах життя людини: енергетики, транспорту, містобудування, заводів. І навіть
охорона здоров’я має питання адаптації до змін. Кліматична стратегія чи кліматичне управління
не можуть бути окремим документом чи управлінням, це має бути частиною всього.
У Швеції була розроблена й апробована нова система бухгалтерського обліку, в основі якої –
концепції та стратегії сталого розвитку. Показники, які характеризують результативність роботи,
пов’язані з концепцією екоефективності, економічності та прибутковості. Такий підхід отримав
назву ЗСР – звітність сталого розвитку. При цьому екооблік та особливості його ведення, залежать,
на наш погляд, від трьох рівнів: рівня управління, виду обліку та виду субобліку.
Отже, раціональне екологічне управління підприємством передбачає ведення максимально
пристосованого до його вимог бухгалтерського обліку, на підставі даних якого і буде формуватися
реальна картина впливу підприємства на довкілля.
Відпрацювання способів розкриття в обліку та звітності підприємства його екологічної
діяльності є першочерговим завданням бухгалтерів-науковців та практиків.
Охорона навколишнього природного середовища – це комплекс заходів, спрямованих
на запобігання, скорочення чи ліквідацію забруднення, інших видів шкідливого впливу
господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, при наданні послуг чи
використанні продукції, а також на збереження біорізноманіття та середовища існування.
До витрат на охорону навколишнього природного середовища відносяться всі види витрат,
спрямовані на запобігання, скорочення чи ліквідацію забруднення, інших видів шкідливого впливу
господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, при наданні послуг чи
використанні продукції, а також на збереження біорізноманіття та середовища існування.
1

Там само, 85-92.
Гільорме, Т.В., Кузнецова, О.М. (2016). Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень у системі
енергоощадження. Економіка і суспільство, 3, 504-509.
3
Four Twenty Seven (2018). How to Assess and Disclose the Physical Risks of Climate Change. Fondazione Eni
Enrico Mattei: The official website <https://www.feem.it/m/events_pages/427-feem-nov-2018-final-borgeaud.pdf>
(2019, January, 29).
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Рис. 1. Вплив змін клімату на суб’єктів мікроекономіки
Джерело: побудовано автором
Такі напрямки витрат, як економія ресурсів та енергозбереження, враховуються тільки в тому
випадку, коли вони спрямовані передусім на захист охорони навколишнього природного
середовища, наприклад утилізацію відходів, яка здійснюється з метою охорони навколишнього
природного середовища.
Не враховуються:
– заходи, що дають позитивний екологічний ефект, але втілені з технічних міркувань, для
поліпшення умов праці та техніки безпеки;
– використання природних ресурсів (наприклад, водопостачання);
– фінансові показники, такі як амортизація та вартість основних засобів;
– перерахунки за депозитами, штрафи за порушення природоохоронного законодавства,
компенсація шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.
Порядок складання державного статистичного спостереження за формою №1-екологічні
витрати «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні
платежі» (далі – форма №1-екологічні витрати) встановлює відповідна Інструкція від 24 жовтня
2006 року1. У ній зазначено, що форма №1-екологічні витрати заповнюється на основі даних
первинного обліку фактичних витрат на охорону навколишнього природного середовища.
До поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища відносяться витрати,
які здійснюються на підтримку (утримання та експлуатацію) об’єкта (основних засобів
природоохоронного призначення) в робочому стані та які входять до складу витрат поточного періоду.
До складу основних засобів природоохоронного призначення належать споруди, установки та
обладнання, що наводяться нижче:
1. Станції біологічного, фізико-хімічного та механічного очищення виробничих і комунальних
зворотних вод; споруди і устаткування для доочищення зворотних вод; дослідне устаткування і цехи
на підприємствах, пов’язані з розробленням методів очищення зворотних вод; устаткування і
споруди для збору, транспортування, перероблення і ліквідації рідких виробничих відходів; берегові
споруди для приймання із суден господарсько-побутових зворотних вод і сміття для утилізації,
складування й очищення; окремі споруди первинної стадії очищення зворотних вод (нафтопасток,
жироловок, станцій нейтралізації флотаційного устаткування знешкодження шламів); каналізаційні
1

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-екологічні витрати
«Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі» (Державний
комітет статистики України). Офіційний сайт «Профі Вінс». <https://www.profiwins.com.ua/uk/forms-and-blanks/>
(2019, січень, 25).
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мережі для відведення виробничих і комунальних зворотних вод на поля фільтрації, до спеціально
збудованих накопичувачів, випарників; споруди для очищення виробничих і комунальних
зворотних вод; каналізаційні мережі для відведення промислових зворотних вод та споруди на них.
2. Берегові і плавучі станції очищення баластових та лляльних (підсланевих) вод.
3. Оборотні системи водопостачання (з поверненням для потреб технічного водопостачання
зворотних вод після їхнього відповідного очищення та оброблення), включаючи оборотні системи
гідрозоловидалення і гідровидалення різних шламів, оборотні системи виробничого
водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, у тому числі тієї,
яка надійшла від інших підприємств.
4. Устаткування, обладнання технічного флоту для збору нафти, сміття та інших рідких або
твердих відходів з акваторій річок, водоймищ, портів і морів, а також на проведення заходів для
дообладнання діючих суден.
5. Водоохоронні зони та прибережні смуги водних об’єктів з комплексом технологічних,
лісомеліоративних, агротехнічних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих
на запобігання забрудненню та засміченню водних ресурсів.
6. Спеціальні водосховища для боротьби із шкідливою дією вод, а також для забезпечення
санітарно-оздоровчих попусків, крім витрат на утримання та експлуатацію водосховищ,
призначених для гідроенергетичних, іригаційних та інших виробничих потреб.
7. Руслові аераційні станції та інші водоохоронні об’єкти міжгалузевого призначення.
8. Розсіювальні випуски зворотних вод та проведення заходів для запобігання тепловому
впливу зворотних вод на водні об’єкти.
9. Поля фільтрації, спеціально збудовані накопичувачі, випарники та відстійники, системи
відведення (скидання) зворотних вод, які не спричиняють забруднення поверхневих та підземних
водних об’єктів.
10. Устаткування для вловлювання і знешкодження забруднювальних речовин із газів, що
відходять від технологічних агрегатів та вентиляційного обладнання, безпосередньо перед їхнім
викидом в атмосферу. Віднесення цих витрат до категорії охорони атмосферного повітря від
забруднення може здійснюватися тільки за умови, якщо таке устаткування за своїм прямим
призначенням є санітарним (забезпечує зниження викидів забруднювальних речовин в атмосферне
повітря). У цей саме показник включаються витрати на утримання та експлуатацію досліднопромислового устаткування і цехів для розроблення методів очищення газів, що відходять в атмосферне
повітря, а також автоматизованих систем контролю за забрудненням атмосферного повітря,
на утримання лабораторій з контролю за викидами забруднювальних речовин в атмосферне повітря.
11. Устаткування (апаратура), призначене для очищення газопилового потоку.
12. Контрольно-регулювальні пункти для перевірки вмісту забруднювальних речовин
у відпрацьованих газах транспортних засобів.
13. Устаткування та обладнання для проведення моніторингу охорони та раціонального
використання водних ресурсів.
14. Устаткування та цехи для добування і регенерації з водних та органічних розчинів, сполук
металів та інших цінних компонентів із гальванічних і травильних розчинів, зворотних вод
виробництв чорної і кольорової металургії та інших галузей, при виробництві та оброблюванні
кіноплівки тощо; для виділення з відпрацьованих вод і утилізації нафтопродуктів і масел; для
перероблення надлишкового мулу очисних споруд; для добування та перероблення відходів та
інших речовин (шламів, осадів тощо) харчової промисловості; для знешкодження токсичних
відходів, що утворилися на підприємстві, а також інше аналогічне устаткування та цехи
на підприємствах різних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, житловокомунального господарства.
15. Об’єкти поводження з відходами (полігони, спеціально організовані місця зберігання
твердих відходів), а також обладнання для знешкодження відходів. Сюди ж відносяться поточні
витрати на знешкодження виробничих відходів (у тому числі уловлених забруднювальних речовин
у процесі очищення зворотних вод і газів, що відходять), перевезення відходів до місця їхнього
складування чи знищення тощо1.
1

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-екологічні витрати
«Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі» (Державний
комітет статистики України). Офіційний сайт «Профі Вінс». <https://www.profiwins.com.ua/uk/forms-and-blanks/>
(2019, січень, 25)
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В сучасній науковій літературі часто розглядаються організаційно-правові та обліковоаналітичні аспекти охорони праці на підприємстві1. Пропонуємо за такою ж схемою організувати
облік екологічних витрат. Сьогодні облік екологічних витрат не ведеться зовсім, а облік витрат
на охорону праці розпорошено по трьох синтетичних рахунках, що, звичайно, негативно впливає
на інформативність. Це рахунки 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 94
«Інші витрати операційної діяльності».
Пропонуємо з метою узагальнення витрат і джерел їх фінансування всі витрати
сконцентрувати на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» субрахунок «Витрати на охорону
навколишнього середовища (екологію) і працю». Відповідно для джерел фінансування витрат
на екологію на рахунку 474 «Забезпечення майбутніх витрат та платежів» («Забезпечення інших
витрат та платежів» створити спеціальний «Фонд охорони навколишнього середовища та праці»,
за рахунок інвестицій, резерву та інших джерел та надходжень. При цьому в обліку відображати
наступним чином:
– на суму резерву: Д-т 91 «Загальновиробничі витрати», К-т 474 «Фонд навколишнього
середовища та праці»;
– відрахування з прибутку: Д-т 43 «Прибуток використаний у звітному році», К-т 474 «Фонд
навколишнього середовища та праці»;
– асигнування з бюджету та позабюджетних коштів: Д-т 48 «Цільове фінансування і цільові
надходження», К-т 474 «Фонд навколишнього середовища та праці»;
– за рахунок страхових платежів Д-т 493 «Інші страхові платежі», К-т 474 «Фонд
навколишнього середовища та праці».
Поточні витрати і штрафні санкції списувати відразу за рахунок «Фонду охорони
навколишнього середовища та праці». Капітальні витрати попередньо слід обліковувати на рахунку
15 «Капітальні інвестиції», а потім амортизовано списувати за рахунок фонду охорони наступним
записом: Д-т 474 «Фонд охорони навколишнього середовища та праці» і К-т 15 «Капітальні
інвестиції».
Для формування бази даних про фактичні витрати на охорону навколишнього природного
середовища пропонуємо для суб’єктів господарювання наступний порядок відображення
в бухгалтерському обліку складу поточних природоохоронних витрат – табл. 1.
Якщо ж масштаби діяльності підприємства є незначними, то рекомендовано у кожному
рахунку 8-го класу виділити субрахунок природоохоронної діяльності:
матеріальні витрати природоохоронної діяльності; витрати праці працівників, зайнятих
природоохоронною діяльністю; витрати на соціальне страхування працівників, зайнятих
природоохоронною діяльністю; амортизація основних засобів природоохоронного призначення;
екологічні збори і платежі; інші витрати екологічного характеру.
Дотепер на міжнародному і національному рівнях не розроблені та не рекомендовані
стандарти бухгалтерського обліку, в яких включено поняття «екологічні зобов’язання». Є різні
визначення цього поняття, однак найбільш точно його розкривають В. Базилевич та Д. Вальтер, які
визначають «екологічні зобов’язання» наслідком екологічного характеру, зумовленого взаємодією
підприємств із навколишнім середовищем, що може здійснити суттєвий вплив на фінансовий стан2.
Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання», зобов’язання визнаються, коли їх оцінка може бути
достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок
його погашення, трактування ж поняття «екологічні зобов’язання» зовсім відсутнє.
Екологічні зобов’язання можуть виникати в результаті: здійснення основної діяльності (плата
за використання природних ресурсів); недотримання норм екологічного законодавства, які тягнуть
за собою компенсацію завданої шкоди, виплату штрафів тощо; добровільних дій підприємства щодо
усунення негативних впливів на навколишнє природне середовище, виходячи з міркувань
піклування про свою репутацію.

1

Остап’юк, П.Ю. (2017). Екологічні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку: реалії сьогодення. «Облік,
оподаткування і контроль: теорія та методологія»: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернетконференції (м. Тернопіль, 30 червня 2017 р). <http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/21911/1/43-45.pdf>
(2019, січень, 27)
2
Базилевич, В. (2010). Глосарій зеленого бізнесу: укр.-нім.-рос.-англ. Київ: Знання.
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Таблиця 1
Порядок відображення в бухгалтерському обліку складу поточних
природоохоронних витрат
Складові елементи поточних
природоохоронних витрат

Клас Плану
рахунків

Аналітичні рахунки
до синтетичних

вартість матеріалів і покупних напівфабрикатів, які
витрачені на функціонування засобів
природоохоронного призначення, а також вартість
матеріалів, які використані на поліпшення технічного
стану і технічне вдосконалення природоохоронних
засобів, здійснення дослідів та випробувань, які
спрямовані на технічне вдосконалення цих засобів

Клас 2.
Запаси

20, 22, 25, 26, 27

вартість палива та енергії, які спожиті у процесі
функціонування природоохоронних засобів (включаючи
вартість палива, необхідного для здійснення
технологічних процесів, направлених на зниження
вмісту і нейтралізацію шкідливих речовин, що містяться
у відходах) та інших робіт природоохоронного
характеру

Клас 2.
Запаси

20

на утримання та експлуатацію засобів
природоохоронного призначення, включаючи
амортизацію і витрати на поточний ремонт

Клас 1.
Необоротні
активи

10, 11, 12, 13

цехові та загальні по підприємству (експлуатаційні)
витрати за відповідною номенклатурою статей, що
пов’язані з утриманням апарату служб охорони природи
цеху, підприємства, організації

Клас 9.
Витрати
діяльності

91, 92, 94

4-й і 6-й
класи

47, 91, 92, 94

витрати на охорону праці працівників, які зайняті
обслуговуванням засобів природоохоронного
призначення і виконанням інших робіт, пов’язаних
з охороною навколишнього природного середовища
Джерело: розробка автора

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень. Таким чином,
метою екологічного обліку є відображення екологічних впливів кожного підприємства і
порівняння їх з екологічними стандартами. Адекватне врахування екологічних аспектів
діяльності підприємства і відображення їх у звітності забезпечить користувачів інформацією,
необхідною для ухвалення оптимальних управлінських рішень, дасть змогу певною мірою
врахувати ризики та реалізувати шанси екологічно свідомого управління підприємством.
Екологічний облік на підприємстві є індикатором раціональності господарювання,
справедливого перерозподілу природних ресурсів, виробництва екологічно чистої продукції,
виявлення проблем екологічного ризику, надходження інвестицій на підприємство та контролю
негативного впливу на навколишнє середовище. Саме тому він значною мірою впливає
на конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта1.
Важливо, щоб бухгалтери та їхні роботодавці зосереджувалися насамперед на тих ЦСР,
які найбільш релевантні їхній галузі, сектору та типу бізнесу.
1

Совик, М.І. (2018). Необхідність упровадження обліку екологічних витрат в умовах здійснення економічної
діяльності згідно з концепцією сталого розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного
університету, 19, 3, 61-64.
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ACCOUNTING OF PRODUCT QUALITY COSTS
The article reveals the importance of maintaining the quality of manufactured products
company for its effective functioning. The place of quality costs in accounting company was
determined. The main challenges of accounting the quality costs at the enterprise were
provided. The article also focuses on the theoretical and methodological approaches to
accounting of quality expenses as the foundation of information support ensuring the reliability
of the quality control system. The work proposes a methodology for accounting of quality
expenses arising at the supply, production, and product sale stages. The study makes
corresponding conclusions and determines the primary areas for further research into the
accounting and analytical support of the quality control system.
Key words: expenses, quality expenses, quality control system, accounting of quality expenses.
Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання, в яких перебувають вітчизняні
підприємства, характеризуються підвищенням рівня конкуренції на внутрішньому та зовнішньому
ринках. Щоб вижити в таких умовах та забезпечити стабільний розвиток на майбутнє необхідно
постійно розширювати коло споживачів продукції, а цього неможливо досягти без забезпечення та
підвищення належного рівня її якості.
Якість пропонованої продукції на ринку з одного боку повинна відповідати рівню
встановлених стандартів забезпечуючи безпечне її використання, а з іншого повинна задовольняти
все зростаючі запити споживачів щодо технічних, ергономічних, естетичних та інших параметрів.
Разом з тим, не слід упускати і той факт, що якість виготовленої продукції, виконаних робіт
чи наданих послуг є одним із суттєвих критеріїв оцінки результативності діяльності підприємства.
Підвищення якого пов’язане із зростанням рівня фінансових результатів діяльності підприємства як
на пряму (продукція більш високої якості продається дорожче) так і опосередковано (розширюється
ринок збуту, що призводить до нарощування обсягів виробництва).
Досягнення належного рівня якості та забезпечення його підтримки, а за можливості,
зростання вимагає від керівництва підприємства суттєвих зусиль, які в економічному плані
виражаються у додаткових витратах.
Таким витратам тривалий час не приділяли уваги, вважаючи їх мізерними. Така точка зору
була поширена як за кордоном так і у вітчизняній практиці. Проте за результатами досліджень, які
були проведені групою з якості і стандартів Великої Британії було доведено, що витрати на якість
для промислових підприємств лежать у межах 5–25% від їх товарообігу. При цьому їх обсяг
залежить від галузі промисловості, систем управління якістю та масштабів заходів на постійне
поліпшення якості1.
Чіткий контроль за такими витратами та забезпечення проведення аналізу з метою прийняття
відповідних управлінських рішень можна забезпечити лише за умови належного облікового
забезпечення формування даних про їх розмір та структуру в системі бухгалтерського обліку.
Мета статті. Розробка дієвої, практичної та зручної у застосуванні системи обліку витрат
на якість, яка була б адаптованою в систему рахунків бухгалтерського обліку, що дозволить
проводити акумулювання даних витрат усім підприємствам, а не лише тим на яких налагоджено
окрему систему управлінського обліку
1

Шаповал, М.І. (2001). Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: підручник. Київ:
Європейський університет.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогоднішній день питанням управління
витрат на якість продукції приділяють все більше і більше авторів. Серед основоположників, які
зробили вагомий внесок у становленні теоретичних аспектів даного напрямку дослідження є видатні
вчені Дж. Джуран, А. Фейгенбаум, Е.Демінг, К. Ісікава, Дж. Харрінгтон та інші. Українська наукова
школа представлена такими іменами як С. Фомічов, Г. Семенов, О. Бугрім, А. Улицький, Е.
Васильєва, П. Цимбалів, В. Терещенко.
Їхні напрацювання спрямовані виявлення та дослідження ефективних підходів до управління
витратами на якість та їх аналіз. Проте в їх працях питанням інформаційного забезпечення такого
аналізу відводиться недостатня увага.
Вирішенням завдання методології оцінки і обліку витрат на якість займалися: Т.Боднар,
І.Десяткіна, В.Пархоменко, Т Попова, І.Тимрієнко, Г.Трегубова, К.Ягмур та інші. В їхніх поглядах
спостерігаються суттєві розбіжності, які виражаються насамперед в тому, що немає єдності
стосовно того до об’єктів якого обліку (фінансового чи управлінського) слід відносити дані витрати.
Автори пропонують свої підходи до акумулювання та обліку витрат на забезпечення якості
в системі рахунків бухгалтерського обліку, кожен з них маючи свої переваги та недоліки,
не забезпечує дієвого механізму їх обліку і на сьогоднішній день жоден з них не знайшов
практичного застосування на вітчизняних підприємствах через ускладнення проведення облікових
процедур.
Виклад основного матеріалу. З посиленням конкуренції серед вітчизняних товаровиробників
необхідність мати систему збору інформації, щодо витрат на якість, стає життєво необхідним.
Збір інформації про витрати на якість продукції можна здійснювати декількома шляхами:
– формування інформації про витрати на якість шляхом проведення додаткових виборок
в межах діючої системи рахунків;
– відслідковування інформації про витрати на якість в системі управлінського обліку
підприємства;
– інтегрування ведення обліку витрат в систему фінансового обліку.
Ми віддаєм перевагу саме останньому варіанту, мотивуючи це тим, що формування
інформації шляхом додаткових виборок є малоефективним, а система управлінського
обліку створюється не на кожному підприємстві, особливо це стосується малого
та середнього бізнесу.
Каменем спотикання в організації обліку витрат на якість продукції є визначення з рахунком
(рахунками) бухгалтерського обліку де будуть акумулюватися такі витрати.
А відтак їх погляди є надзвичайно різноманітними. Загалом можна виділити декілька підходів
до відображення в обліку витрат на забезпечення якості, наведемо найбільш характерні, з нашої
точки зору.
Перший із них передбачає використання спеціального окремого збирально-розподільчого
рахунки «Витрати на якість». Попова Т.Д.1 передбачає ведення його в розрізі трьох субрахунків:
«витрати на підвищення якості продукції», «витрати на забезпечення необхідного рівня якості»,
«витрати на невідповідність».
За дебетом за дебетом такого рахунку впродовж місяця рекомендує відображати всі витрати,
пов’язані з якістю, а в кінці місяця з по кредиту їх списувати на рахунки «Виробництво»,
«Загальновиробничі витрати», «Брак у виробництві», «Витрати майбутніх періодів» тощо.
Другий, який пропонує Ягмур К.А.2, полягає у відкритті окремого субрахунку в складі
рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» з використанням діючого субрахунку 941
«Витрати на дослідження та розробки».
Акумульовані витрати на якість на дебеті пропонує списувати за наступними напрямками:
дебет 92 «Адміністративні витрати», 23 «Виробництво», 93 «Витрати на збут».
Третій, прихильником є Пархоменко В.М.3, передбачає вВідкриття окремих аналітичних
рахунків існуючих рахунків на всіх стадіях господарського процесу.
1

Попова, Т.Д. (2001). Учет затрат на качество. Бухгалтерский учет, 11, 71-72.
Ягмур, К.А. (2008). Облік витрат на виробництво будівельної продукції: теорія, організація і методика.
(автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата наук). Київ.
3
Пархоменко, В.М. (2010). Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат
на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології. Житомир: ЖДТУ.
2
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При цьому облік витрат на якість здійснюватиметься в розрізі статей витрат, видами
продукції, видами здійснюваних заходів, видами діяльності, процесами, центрами відповідальності
та джерелами фінансування.
Проаналізувавши підходи до питання відображення та акумулювання витрат на забезпечення
якості продукції можемо говорити про те, що в принципі кожен з них має своє раціональне зерно.
Підтримуємо думку авторів, які вважають за необхідне відображати витрати на якість
продукції в розрізі господарських процесів, видів продукції та відповідальних підрозділів. Проте
не погоджуємося з думкою щодо відображення операцій на значній кількості синтетичних рахунків
з досить широкою номенклатурою аналітичних рахунків, що, на нашу думку, розпорошує
інформацію і не дає цілісної картини про витрати на забезпечення якості продукції.
Вирішення питання акумулювання, систематизації та відображення витрат на якість продукції
вбачаємо у запровадженні методики, за якою інформація необхідна для подальшого аналізу
узагальнюється на рахунках бухгалтерського обліку шляхом транзитного проходження через них
відповідних витрат. Вітчизняна практика має такий досвід, а саме облік витрат діяльності
за економічними елементами з використанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами» в якості
транзитних.
Такий підхід може бути спірним, проте в практичній діяльності простий та зрозумілий
у застосуванні.
Методологічно складним питанням є підхід до вибору рахунку в якості «транзитного».
Складності додає той факт, що витрати на якість виникають на всіх стадіях господарських процесів,
починаючи від постачання, виробництва та закінчуючи процесом реалізації та післяреалізаційного
обслуговування.
Якщо відкривати транзитні рахунки на кожній із стадій, то отримана інформація буде
розпорошеною, і вимагатиме додаткових розрахунків. Забезпечити концентрацію інформації про
витрати на якість в рамках усього підприємства можна лише шляхом запровадження відповідного
єдиного синтетичного рахунку.
За таких обставин найбільш відповідним для цього може бути вільний рахунок з класу 9
«Витрати діяльності». В якості такого рахунку пропонуємо використати номер 99, назвавши
рахунок «Витрати на забезпечення якості».
З метою ж забезпечення деталізації та отримання інформації про витрати на якість в розрізі
господарських процесів (постачання, виробництво, збут) пропонуємо відкрити відповідні
субрахунки першого порядку:
991 «Витрати на якість процесу постачання»;
992 «Витрати на якість процесу виробництва»;
993 «Витрати на якість процесу збуту»;
994 «Нерозподілені витрати».
Проте такої деталізації для проведення детального аналізу буде недостатньо, а тому
подальшою деталізацією слід врахувати класифікацію витрат на якість розробленою за вимогами
ISO 9000. А це викликає необхідність запровадження субрахунків другого порядку
до вищенаведених субрахунків (за виключенням 994 «Нерозподілені витрати на якість
на господарські процеси»).
Для такої деталізації доцільним буде застосувати підхід за структурою, аналогічною
пропозиції Т.Л.Бондар1 з універсальною для них нумерацією (де х – номер відповідного субрахунку
першого порядку). При такому підході структура субрахунків другого порядку матиме наступний
вигляд (х – значення від 1 до 3):
99х1 – «Витрати на попередження дефектів та невідповідностей на стадії процесу…»;
99х2 – «Витрати на виявлення, оцінку, контроль дефектів та невідповідностей на стадії
процесу…»;
99х3 – «Витрати на усунення дефектів до передачі продукції споживачам (внутрішній брак);
99х4 – «Витрати на виправлення дефектів, виявлених після придбання продукції споживачами
(зовнішній брак)».
1

Бондар, Т.Л. (2015) Методика фінансового обліку витрат на забезпечення якості продукції. Вісник Одеського
національного університету. Серія: Економіка, 1 (1), 151-156.
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Узагальнено структура пропонованого нами рахунку, з врахуванням відповідних об’єктів
витрат на кожній стадії виробничих процесів, прийме вигляд наведений у таблиці 1.
Таблиця 1
Структура пропонованого рахунку 99 «Витрати на забезпечення якості»
Субрахунки 1-го
порядку
991 «Витрати на якість
процесу постачання»

992 «Витрати на якість
процесу виробництва»

993 «Витрати на якість
процесу збуту»

Субрахунки 1-го порядку
9911 «Витрати на попередження дефектів та невідповідностей
на стадії процесу постачання»
9912 «Витрати на виявлення, оцінку, контроль дефектів та
невідповідностей на стадії процесу постачання»
9921 «Витрати на попередження дефектів та невідповідностей
на стадії процесу виробництва»
9922 «Витрати на виявлення, оцінку, контроль дефектів та
невідповідностей на стадії процесу виробництва»
9923 «Витрати на усунення дефектів до передачі продукції
споживачам (внутрішній брак) «
9931 «Витрати на попередження дефектів та невідповідностей
на стадії процесу збуту»
9932 «Витрати на виявлення, оцінку, контроль дефектів та
невідповідностей на стадії процесу збуту»
9934 ««Витрати на виправлення дефектів, виявлених після придбання
продукції споживачами (зовнішній брак)»

994 «Нерозподілені
витрати на якість»
Тепер щодо складу цих запропонованих субрахунків.
На субрахунках 9911, 9921, 9931 «Витрати на попередження дефектів та невідповідностей
на стадії процесу …» знайдуть відображення: прямі витрати та витрати які можна та доцільно
розподілити окремо на відповідну стадію господарського процесу, зокрема, на навчання персоналу;
витрати на створення системи управління якістю; витрати на сертифікацію системи управління
якістю; витрати на повірку (калібрування) та ремонти засобів вимірювання та випробувального
устаткування, здійснені працівниками підприємства витрати на повірку (калібрування) та ремонти
засобів вимірювання та випробувального устаткування, здійснені сторонніми організаціями.
На субрахунках 9912, 9922, 9932 «Витрати на виявлення, оцінку, контроль дефектів та
невідповідностей на стадії процесу …» знайдуть відображення: прямі витрати та витрати які можна
та доцільно розподілити окремо на відповідну стадію господарського процесу, зокрема, на перевірку
якості сировини (стадія процесу постачання); витрати на здійснення контролю якості та усунення
недоліків технологічної документації; витрати на здійснення контролю процесу виробництва,
проведення випробувань виготовленої продукції (стадія процесу виробництва); забезпечення якості
продукції під час її упакування, зберігання і транспортування (стадія процесу збуту).
На субрахунку 9933 «Витрати на усунення дефектів до передачі продукції споживачам
(внутрішній брак)» знайдуть відображення: витрати на усунення браку, що виявлено у процесі
виробництва; витрати на усунення браку, що виявлено при передачі продукції на склад; списання
сум виявленого невиправного браку на стадії виробництва на передачі на склад готової продукції.
На субрахунку 9934 «Витрати на виправлення дефектів, виявлених після придбання продукції
споживачами (зовнішній брак)» знайдуть відображення: витрати на усунення дефектів, виявлених
покупцем впродовж гарантійного періоду, а також втрати від дефектів, виявлених покупцем після
закінчення гарантійного періоду. Включаючи витрати на гарантійний ремонт та гарантійне
обслуговування, витрати на заміну бракованої продукції та витрати на супутні операції (вартість
пересилки продукції при заміні, списання вартості бракованої продукції при неможливості
виправлення браку та інше).
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На субрахунку 994 «Нерозподілені витрати на якість» будуть відображенні витрати, які
неможливо, чи недоречно розподіляти між окремими виробничими процесами внаслідок складності
визначення бази розподілу. До таких витрат можна, зокрема, віднести витрати на сертифікацію
продукції чи систем управління якістю (такі витрати на нашу думку в рівній мірі впливають на всі
виробничі процеси, а відтак відносяться до усієї господарської діяльності підприємства), загальні
витрати на утримання відділу контролю якості інші аналогічні витрати.
За потреби для більш поглибленої деталізації інформацію про витрати на якість продукції
можна ще більше деталізувати запровадивши субрахунки нижчого рівня.
Витрати на якість в рамках вищепропонованих субрахунків вважаємо за доцільне
згруповувати також і за окремими статтями, при цьому можна рекомендувати виділити наступні:
оплата праці з відрахуваннями персоналу відділу із забезпечення якості; витрати матеріалів
на роботи по забезпеченню якості; вартість послуг сторонніх організацій з проведення робіт
із забезпечення якості; амортизація обладнання, що забезпечує якість (вимірювально-діагностичне
обладнання, обладнання лабораторій та інше); інші витрати на забезпечення якості.
Перелік статей доречно встановлювати виходячи з величини сум витрат на якість та
в залежності від мети та глибини аналізу що проводиться на підприємстві.
На основі викладеного техніка облікових записів обліку витрат з «транзитним» обліком витрат
на якість у скороченому варіанті матиме вигляд наведений в таблиці 2.
Таблиця 2
Бухгалтерські записи з відображення витрат на якість
Зміст господарської операції
Витрати на ремонт вимірювальних засобів, що використовується
при вхідному контролі якості сировини
Витрати на вхідний контроль сировини проведений сторонньою
організацією
Витрати на вхідний контроль сировини проведений власними
силами
Витрати на навчання та підвищення кваліфікації виробничого
персоналу
Витрати на здійснення контролю за процесом виробництва
Витрати на виправлення виявленого браку в процесі виробництва
Витрати на забезпечення якісного пакування
Втрати внаслідок виявлених невідповідностей підчас зберігання,
відвантаження та транспортування продукції
Прийнято до сплати рахунків за проведення сертифікації
Віднесення витрат на сертифікацію рівними частинами протягом
дії сертифікату

Кореспонденція рахунків
Дебет
9911
20
9912
20
9912
20
9921
23
9922
23
9923
24
9931
93
9933
93
39
994
92

Кредит
20, 65, 66, 68
9911
68
9912
13, 20, 65, 66, 91
9912
68
9921
66, 65
9922
20, 66, 65
9923
13, 20, 66, 65
9931
26
9933
68
39
994

Аналізуючи запропоновану кореспонденцію рахунків може постати запитання з точки зору
часу на проведення облікових операцій, адже фактично ми подвоюємо кількість облікових записів
при відображенні витрат на якість. Це недолік має місце, однак, на нашу думку він не є
вирішальним, адже в сьогоднішніх умовах автоматизації навіть таке збільшення кількості записів
не вплине на швидкість обробки інформації.
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Зібрана таким чином інформація в оборотах рахунку 99 «Витрати на забезпечення якості» та
його субрахунках дасть можливість проводити їх належний аналіз в розрізі господарських процесів,
оцінювати їх ефективність, що в свою чергу дозволить провести їх оптимізацію в рамках
підприємства та окремих структурних підрозділів.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Належний контроль за витратами
на якість можна забезпечити лише за умови наявності необхідної інформації про їх обсяги та
структуру в розрізі виробничих процесів та окремих структурних підрозділів, а цього неможливо
досягти без належного їх відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку.
Запропонована методика відображення витрат на якість дозволить отримувати необхідну
інформацію для аналізу без проведення періодичних додаткових виборок чи організації
управлінського обліку, що може бути актуальним, перш за все, для малих та середніх підприємств.
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