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У статті визначено, що система відносин 
власності має різні моделі функціонування 
за умов індустріального та постіндустрі-
ального типів суспільства. Доведено, що 
в епоху індустріальної економіки завдяки 
титулу власності утверджуються базові 
інститути системи власності, одночасно 
утворюється типова конфігурація базо-
вих інститутів, що забезпечують реаліза-
цію капіталістичної власності. У статті 
визначено, що інститут праці став похід-
ною формою, яка зорієнтована на обслу-
говування функціонування інституту 
капіталістичної власності. Показано, що 
в індустріальній економіці посилюються від-
носини експлуатації між роботодавцями та 
найманими працівниками, відносини доміну-
вання між «вільними» ринковими суб’єктами. 
Доведено, що подальші дослідження можуть 
бути пов’язані з розробленням методології 
дослідження базових і похідних трансфор-
мацій відносин власності під час переходу до 
постіндустріального суспільства.
Ключові слова: інститут власності, інсти-
тут влади, інститут управління, інститут 
праці, інститут споживання, інститут 
ринку, титульний капітал власності, тран-
сакція прав, індустріальна модель функці-
онування власності, функції системи капі-
талістичної власності, постіндустріальне 
суспільство.

В статье определено, что система отно-
шений собственности имеет различные 

модели функционирования в условиях инду-
стриального и постиндустриального типов 
общества. Доказано, что в эпоху инду-
стриальной экономики благодаря титулу 
собственности утверждаются базовые 
институты системы собственности, 
одновременно образуется типичная кон-
фигурация базовых институтов, которые 
обеспечивают реализацию капиталистиче-
ской собственности. В статье определено, 
что институт труда стал производной 
формой, ориентированной на обслуживание 
функционирования института капитали-
стической собственности. Показано, что 
в индустриальной экономике усиливаются 
отношения эксплуатации между рабо-
тодателями и наемными работниками, 
отношения доминирования между «свобод-
ными» рыночными субъектами. Доказано, 
что дальнейшие исследования могут быть 
связаны с разработкой методологии иссле-
дования базовых и производных трансфор-
маций отношений собственности при пере-
ходе к постиндустриальному обществу.
Ключевые слова: институт собственно-
сти, институт власти, институт управ-
ления, институт труда, институт потре-
бления, институт рынка, титульный 
капитал собственности, трансакция прав, 
индустриальная модель функционирования 
собственности, функции капиталистиче-
ской собственности, постиндустриальное 
общество.

The article defines that the system of property relations has different models of functioning under conditions of industrial and postindustrial types of society. It 
is proved that in the era of industrial economy due to the title of ownership, the basic institutions of the property system are approved. It is determined that at 
the same time a typical configuration of the basic institutions that provide the realization of capitalist property is formed: the institute of property – the institute 
of power – the institute of management – the institute of labor. The article shows that the institute of labor has become a derivative form that is focused on 
servicing the “normal” functioning of the institute of capitalist property. It is proved that the accumulation of qualitative changes in the configuration of “capital-
labor” concerns not the basic institutes, but the shifts in the actions of the derived institute of labor. It is shown that in the industrial economy the absolute title of 
ownership is constantly reproduced and the characteristic features of the “consumer society” are preserved. It is determined that the relations of exploitation 
between employers and employees do not disappear, and the relations of dominance are strengthened between “free market actors”. It is determined that 
the old form of exploitation of wage labor (long-term employment contracts) is replaced by a new form (short-term contracts). It is proved that the transition to 
short-term contracts strengthens all instruments of economic and non-economic coercion of employees. It is shown that the institutional matrix of societies of 
industrial type is a priori deformed due to the displacement of the labor institute, and provokes the appearance of a complex of negative social consequences. 
It is shown that the main negative consequences of the reproduction of the industrial model of functioning of property relations are the derivation of the institute 
of “consumption” from the institutes of property and power and the absolute subordination of the economic interests of employees to the goals of big busi-
ness. The article identifies that further research may be related to the development of a methodology for the study of basic and derivative transformations of 
property in the transition to a postindustrial society and the creation of a modern concept of transformations of the system of relations of capitalist property.
Key words: institute of property, institute of power, institute of management, title capital of property, transaction of rights, industrial model of functioning of 
property, functions of system of capitalist property, postindustrial society.

Постановка проблеми. Дослідники світової 
економіки та її тенденцій відзначають, що за кри-
терієм мегатрендів (великомасштабних проце-
сів світового розвитку) та епох еволюції людства 

зазвичай виділяють три базові типи економіки, 
а саме аграрний, індустріальний і постіндустріаль-
ний [1, с. 38; 2]. Рівням складності й структури кож-
ного з цих базових типів господарства відповідають 
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типи, види й моделі економіки. Так, найбільш відо-
мими є капіталістичний і соціалістичний, ринковий 
і командно-адміністративний види господарства 
індустріального типу [3].

Слід відзначити, що ринкова економіка індустрі-
ального типу у капіталістичній формі свого існу-
вання досліджувалась на певних історичних етапах 
розвитку представниками різних шкіл і напрямів 
економічної думки, які концентрували увагу на 
вивченні трансформацій інституціональної підсис-
теми суспільства (теорія інституціоналізму), змін 
моделей поведінки суб’єктів господарювання й 
управління (теорія поведінкової економіки, теорія 
моральної економіки тощо) [4]. При цьому в поле 
зору зарубіжних вчених не потрапляли проблеми 
зрушень капіталістичної власності, що постійно 
накопичувались, а описувались лише причини й 
наслідки переходу багатьох розвинених країн до 
моделі «держави загального благоденства» [5].

Ринкова економіка постіндустріального типу 
тільки розпочинає свій історичний шлях, отже, ще 
не досягла того рівня зрілості, який є гарантом 
адекватного визначення її родових, субстанціо-
нальних якостей. Однак ті особливості, які вона 
вже виявила, дають змогу проводити її співстав-
лення з історично попередньою індустріальною 
економікою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В науковій літературі з’явилась уже достатня 
кількість робіт вітчизняних і зарубіжних авторів, 
в яких індустріальна й постіндустріальна еконо-
міки порівнюються не лише за похідними, але 
й за базовими системними елементами. Так, 
дослідження змін у капіталістичній індустріальній 
економіці багатьох країн перш за все пов’язується 
з вирішенням питань трансформацій відносин 
власності. Розгорнуту характеристику цих транс-
формацій розпочато у низці робіт зарубіжних уче-
них, де визначається, що еволюція господарських 
укладів супроводжується зміною змісту відно-
син власності на фактори й результати виробни-
цтва, а саме:

1) домінування власності на працю та землю 
в доіндустріальній економіці заміщається домі-
нуванням власності на фізичний капітал в інду-
стріальному господарстві та, відповідно, домі-
нуванням власності на знання (інформацію, що 
характеризується певним рівнем осмислення та 
структурованості), а також інтелектуальної влас-
ності в постіндустріальному суспільстві [6, с. 25];

2) відбуваються зміни об’єкта правомочностей 
власності в процесі функціонування індустріальної 
економіки від фізичного капіталу до фінансового 
капіталу й надалі до інтелектуального капіталу [7];

3) відчуженість найманого робітника від фізич-
ного капіталу роботодавця заміщується невід-
дільністю співробітників (з високоінтелектуальною 
робочою силою) від знань, які вони продукують [8].

На думку зарубіжних дослідників, суперечності 
між найманими робітниками і роботодавцями не 
зникають. Навпаки, вони посилюються через зміни 
відносин між цими суб’єктами в межах підприєм-
ства та через значні зрушення у відносинах між 
ринковими суб’єктами. Цей момент загострення 
відносин між найманими робітниками і роботодав-
цями відзначено вченими, які досліджували зміни 
концепції найму під час капіталізмі (моделі відно-
син між капіталом і працею) [9, с. 525].

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження змін наявної моделі функціонування капіта-
лістичної власності. Для дослідження поставленої 
мети необхідно вирішити такі питання, як вияв-
лення характерних рис моделі функціонування 
капіталістичної власності в епоху індустріальної 
економіки; визначення особливостей відтворення 
абсолютного титулу власності; опис змін, що від-
буваються у конфігурації «капітал – праця».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відомий польсько-британський вчений З. Бау-
ман відзначив, що розвиток капітальної вартості 
деформує концепцію найма, він втрачає свою 
гнучкість, стає більш конфліктним, адже набуває 
таких змін. Перш за все спостерігається перехід 
від довгострокового найму робітників за догово-
рами до роботи за короткостроковими контрак-
тами (або без них чи взагалі без будь-яких обумов-
лених гарантій) аж до роботи лише до «чергового 
повідомлення» про звільнення [10, с. 82, 85].

Продовжуючи дослідження З. Баумана сто-
совно змін старої моделі відносин між капіталом 
і працею, Е. Райт відзначає, що нинішня модель 
найму (тобто та, яка з’явилась наприкінці ХХ ст.) є 
рухливою, вона характеризує взаємне роз’єднання 
найманих робітників і роботодавців, нерозривний 
зв’язок яких спостерігався під час розквіту інду-
стріальної економіки.

Кожен із суб’єктів конфігурації «капітал – праця», 
як відзначає Е. Райт, отримує автономію, якої 
раніше не було. Капітал скасував свою залежність 
від праці, посилюючи власне пересування завдяки 
мобільності фінансових активів. Ця нова якість 
мобільності капіталу зробила неефективними дов-
гострокові угоди найму, збільшення штату фірм, 
їх укрупнення, укладання довгострокових дорогих 
проєктів, адже все це може ускладнювати пере-
сування капіталів [11, с. 131]. Обидва дослідники 
аргументовано підкреслюють, що стара форма екс-
плуатації найманої праці (довготривале відчуження 
безпосередніх виробників від засобів і результатів 
виробництва) заміщується новою формою, а саме 
короткостроковими контрактами, у яких відсутній 
соціальний захист; ігноруються потреби робітни-
ків і задоволення їх мотивів до підвищення трудо-
вої активності; посилюється психологічний тиск 
завдяки пропозиції лише короткотермінового найму 
й погрозам звільнення у будь-який час.
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Крім того, не лише між роботодавцями й найма-
ними працівниками не зникають відносини експлу-
атації, адже відносини домінування посилюються 
навіть між «вільними ринковими акторами». На 
думку Е. Райта, таку ідею висловив Дж. Ремер, 
який, використовуючи теорію раціонального 
вибору, досліджував проблеми домінування та 
панування у сфері обміну. Дж. Ремер відзначив, що, 
використовуючи монополію на окремі види ресур-
сів, суб’єкти-монополісти під час реалізації ого-
лошених стратегій індивідуальної оптимізації біз-
несу на практиці провокують посилення власного 
домінування на ринку, поглиблюють асиметричний 
розподіл влади в рамках обміну [11, с. 131; 12], 
отже, нецивілізованими методами підтверджують 
абсолютний титул власності.

Демонстративним узагальненням викладеного 
матеріалу може бути розроблена авторами статті 
індустріальна модель функціонування відносин 
власності на фактори й результати виробництва, 
що представлена на рис. 1, який наочно ілюструє 
початок наростання кількісних змін у інституціо-
нально оформлених титулом власності відноси-
нах власника й невласника факторів виробництва. 
Титул власності закріплює права й правомочності 
власника-капіталіста й утримує власність у пев-
ному інституціональному режимі («капітал-влас-
ність – капітал-функція – капітал-власність»).

Використовуючи термінологію системного ана-
лізу, можемо сказати, що титул власності здійснює, 
за термінологією Л.Г. Мельника, функції «самозбе-
реження» й «самоочистки» системи капіталістич-
ної власності [13].

В межах системи привласнення-відчуження 
власник має право абсолютної власності на фак-
тори й результати виробництва. Невласник «зна-
ходить» право користування виробничими ресур-
сами як об’єктами чужої власності через трудові 
контракти (договори) як результати ринкових угод. 
На ринку праці виявляється право власності робіт-
ника на свою робочу силу й реалізується у вироб-
ничій діяльності, організованою іншою особою 
(власником факторів виробництва). Ринкова угода 
найму представляє передачу найманим робітни-
ком права власності на свою робочу силу робото-
давцю як право користування нею.

При цьому можливості використання чужої 
робочої сили різняться залежно від якості робо-
чої сили й соціального стану її власника. Відпо-
відно до чинного трудового законодавства США 
виділяють три основні види трудових контрактів 
(договорів), а саме трудовий договір з рядовим 
співробітником (регулюється внутрішніми актами 
компанії); контракт зі співробітником-менеджером 
(також регулюється всередині компанії); контракт 
з працівником по найму (істотно відрізняється від 
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Рис. 1. Відносини капіталістичної власності на засоби й результати виробництва:  
доіндустріальна модель функціонування

Джерело: розроблено авторами



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

6 Випуск 42. 20206

трудового договору, адже ці контракти не вимага-
ють від роботодавця перерахування податків за 
працівника (пенсійних перерахувань) та оплати 
медичної страховки співробітникам) [14].

Отже, титул власності є підтвердженням абсо-
лютного права власності, тобто права суб’єкта-
власника протистояти інтересам і діям осіб, що 
вступили в зобов’язальні правовідносини щодо 
використання чужого майна. Титул власності є 
специфічною інституціональною формою реаліза-
ції капіталу, адже з утвердження титулу власності 
розпочинається безперервний рух капітальної вар-
тості як капіталу-функції, а закріпленням титулу 
власності (капіталу-власності) завершується цикл 
відтворення капіталу. Титул власності, закріплюючи 
абсолютне право власника як повного володаря 
об’єктів власності, надає обмежене право користу-
вання невласнику, що є найманим робітником.

В середині ХХ ст. спостерігаються результати 
накопичення кількісних змін у процесі самовідтво-
рення відносин власності, що пов’язувались роз-
ширенням угод купівлі найманими працівниками 
цінних паперів підприємства-роботодавця. Однак 
в абсолютному початковому титулі власності робо-
тодавця, що визначав обмеженість похідних прав 
найманого працівника у ставленні до чужих факто-
рів виробництва, не відбулося поступових якісних 
зрушень. Проте стосовно похідних інституцій слід 
сказати, що розпочався перехід від підетапу нако-
пичення кількісних змін до підетапу накопичення 
кількісно-якісних зрушень. Отже, наприкінці ХХ ст. 
фіксується початок серії якісних інституціонально-
економічних змін, що стосуються передусім похід-
них інституцій, але таких, що впливають на стан 
капіталістичної власності [15; 16].

Кількісно-якісні зміни, представлені у вищеопи-
саній індустріальній моделі відносин капіталістичної 
власності, проявляються через посилення процесу 
диференціації прав власності (пучки правомочнос-
тей власності). На цьому підетапі трансформацій, 
за термінологією Л.Г. Мельника, відбулася само-
реструктурізація власності, тобто відтворилися її 
базисні інституціонально-економічні конструкти 
(капіталістична власність – економічна влада 
монополій – управління як реалізація власності), 
проте почали закріплятися доцільні (з точки зору 
капіталістичної власності на фактори й результати 
виробництва) зміни похідних форм [13], що стало 
першою ознакою тривалого переходу індустріаль-
ної моделі власності у постіндустріальну.

Дослідження процесів самовідтворення базис-
них інституціонально-економічних конструктів 
власності наведено в роботах І.Г. Філіппової, 
В.В. Дєментьєва та інших науковців [17; 18], які 
відзначають, що формування інституту праці від-
булося значно раніше інститутів власності, влади 
й управління. В подальшому праця сама стала 
об’єктом відчуження, що привело до появи інсти-

туту управління, функціями якого стали цілепокла-
дання, організація, координація трудової діяль-
ності, а регламентована управлінськими заходами 
й рішеннями праця втратила свої початкові влас-
тивості та виродилася в роботу.

Парадокс розвитку капіталістичної влас-
ності полягає в тому, що «праця спочатку дала 
право на власність, стала джерелом права влас-
ності» [19, с. 29], а надалі інститут праці почав 
втрачати свої основні функції, адже функція ціле-
покладання перейшла до інституту управління, 
який також сприяв відчуженню праці від робітника 
через її регламентацію; функція розподілу захо-
плює інститут власності; інститут влади почав 
активно виконувати функцію примусу, яка стала 
необхідною в умовах відчуженої праці, перетворе-
ної на примусову роботу. У працюючих робітників 
залишилася лише функція споживання придбаних, 
а не вироблених благ. Отже, відчуження людини 
від засобів виробництва, власної праці та її резуль-
татів, людини від людини не зникає, а постійно від-
творюється, накопичуючи підсумковий результат, 
такий як збереження відносин привласнення-від-
чуження, що гарантуються інститутом власності, 
та відносин примусу, що забезпечуються інститу-
том влади [17, с. 12–13].

На цих основах будувались індустріальна 
модель економіці ХХ ст. та, відповідно, «суспіль-
ство споживання», або «держава загального бла-
годенства», ідеологія яких сьогодні, по-перше, 
культивує «споживчу» функцію суб’єктів; по-друге, 
трудову функцію вважає не лише другорядною, 
але й навіть третєрядною, адже людина працює 
не тому, що цим приносить користь спільноті, до 
якої належить, а для того, щоби знайти можли-
вість «споживати» й забезпечувати попит для капі-
талістів – виробників благ, а також відтворювати 
свою робочу силу для обслуговування капіталу; 
по-третє, ретельно приховує той факт, що інсти-
тут праці перебуває під впливом «інституту спо-
живання», що є похідним від інституту власності; 
«витісняється» (замінюється) інститутом ринку 
у базовій інституційній матриці.

Отже, в індустріальній моделі функціонування 
економічної власності інститути власності й влади 
мають домінуючий статус, інститути споживання 
й ринку отримують статус похідних інституціо-
нальних форм, що не конфліктують з провідними 
інституціями, а інститут праці, втративши ста-
тус базового інституту, натомість став похідним 
і пригнобленим. Інституційна матриця суспільств 
індустріального типу постає таким чином апріорі 
деформованою, провокуючи появу комплексу 
негативних суспільних наслідків (зниження соці-
альної згуртованості, гальмування механізмів, що 
її забезпечують, агресію до інакомислячих, поси-
лення індивідуалізму як цінності життя тощо), що 
«прикриваються» розмовами про демократію, 
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вільний вибір, толерантність, соціальну відпові-
дальність капіталу, але фактично стають зайвими 
елементами соціальної свідомості, які лише 
«заважають» [2; 20].

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи викладений матеріал, маємо відзна-
чити, що в ринкових моделях економіки індустрі-
ального типу не лише основні базові, але й похідні 
інститути зорієнтовані на обслуговування «нор-
мального» функціонування інституту капіталістич-
ної власності, що інституціонально підтверджує 
та економічно відтворює причинно-наслідковий 
взаємозв’язок між процесами накопичення об’єктів 
власності, збільшенням прав власності на «зрос-
таючу частку продукту» й посиленням інституту 
влади. Отже, накопичення якісних змін у процесі 
функціонування відносин капіталістичної влас-
ності у господарствах індустріального типу стосу-
ватиметься передусім її похідних інституційно-еко-
номічних форм, які першими демонструватимуть 
певні зрушення.

Подальші дослідження у цьому напрямі можуть 
бути пов’язані з розробленням, по-перше, мето-
дології дослідження базових і похідних трансфор-
мацій відносин власності під час переходу сус-
пільства до постіндустріального типу розвитку; 
по-друге, сучасної концепції перетворень системи 
капіталістичної власності, яка має логічно вбудову-
ватися у теорію постіндустріального суспільства.
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У статті проведено аналіз причин та 
наслідків нерівності людського розвитку на 
макро- та мезорівнях, визначено страте-
гічні напрями вирівнювання диспропорцій 
людського розвитку шляхом інституційної 
модернізації. Нерівність є однією з актуаль-
ніших глобальних проблем, яка зберігає свою 
актуальність як на макроекономічному, так 
і на регіональному рівнях. Всі форми нерівно-
сті впливають на формування розбіжностей 
у людському розвитку. Проаналізовано наці-
ональні та регіональні аспекти формування 
людських ресурсів та забезпечення умов якіс-
ного людського розвитку. Показано основні 
інституційні фактори й можливості забезпе-
чення ефективності людського розвитку та 
вирівнювання його нерівномірності за регіо-
нами України. Запропоновано використання 
для оцінювання ефективності управлінської 
діяльності на державному та регіональному 
рівнях інформації щодо наявності прогалин 
і розривів рівнів людського розвитку на націо-
нальному рівні та за регіонами.
Ключові слова: нерівність, людські ресурси, 
нерівність людського розвитку, компара-
тивний аналіз, регіональні відмінності, дер-
жавна політика.

В статье проведен анализ причин и послед-
ствий неравенства человеческого развития 

на макро- и мезоуровнях, определены стра-
тегические направления выравнивания дис-
пропорций человеческого развития путем 
институциональной модернизации. Нера-
венство является одной из актуальных гло-
бальных проблем, которая сохраняет свою 
актуальность как на макроэкономическом, 
так и на региональном уровнях. Все формы 
неравенства влияют на формирование раз-
личий в человеческом развитии. Проана-
лизированы национальные и региональные 
аспекты формирования человеческих ресур-
сов и обеспечения условий качественного 
человеческого развития. Показаны основ-
ные институциональные факторы и воз-
можности обеспечения эффективности 
человеческого развития и выравнивания 
его неравномерности по регионам Украины. 
Предложено использование для оценивания 
эффективности управленческой деятель-
ности на государственном и региональном 
уровнях информации о наличии пробелов 
и разрывов уровней человеческого развития 
на национальном уровне и по регионам.
Ключевые слова: неравенство, челове-
ческие ресурсы, неравенство человече-
ского развития, компаративный анализ, 
региональные различия, государственная 
политика.

For each state the preservation of human potential and the formation of conditions for its quality development is one of the priority areas of socio-economic 
policy. The purpose of the article is to analyze the causes and consequences of inequality in human development at macro and meso levels and to deter-
mine strategic directions for equalizing imbalances in human development through institutional modernization. Inequality is one of the pressing global 
problems, which remains relevant both at the macroeconomic and regional levels. Modern inequality is precisely manifested in the fact that there are dis-
proportions in the possibilities of developing people’s abilities and realizing their potential. All forms of inequality have a common effect on the formation of 
disagreements in human development. The international comparative analysis using the indices of quality of human development gives an idea of the mac-
roeconomic state of the problem under study. Forming an understanding of regional differences requires the use of other methodologies. The methodology 
for monitoring regional human development in Ukraine allows rating regions to develop human potential. Monitoring of human development indicators by 
region makes it possible to identify the weakest and most problematic aspects of national development, highlight development priorities by identifying the 
high potential of individual factors and localization places, and develop a policy to align national development using the potential of territories. The article 
proposes to decompose the regional human development index in horizontal and vertical sections, which makes it possible to identify the strengths and 
weaknesses of the regions according to their individual components. In order to more effectively ensure the uniformity of human development, it is neces-
sary to introduce the use of information on the presence of gaps and gaps in the levels of human development at the national and regional levels to assess 
the effectiveness of managerial activities at the state and regional levels. Separately, it is necessary to develop for the regions of Ukraine with a low level of 
human development typical measures for pulling their level to the national average.
Key words: inequality, human resources, inequality of human development, comparative analysis, regional differences, state policy.

Постановка проблеми. Одним з пріоритет-
них напрямів соціально-економічної політики 
кожної держави, яка прагне завоювати в сучас-
ному глобальному просторі стійкі конкурентні 
позиції, є збереження людського потенціалу та 
формування умов його якісного розвитку. Однією 
з головних перешкод забезпечення якісного роз-
витку людського потенціалу України є відсутність 
у системі державного та регіонального управ-
ління фундаментальних інституційних підвалин 

людського розвитку, людиноцентричності, тобто 
системної спрямованості соціально-економіч-
ної політики на потреби та інтереси людини.  
Крім того, складнощі сучасного етапу соціально-
економічного розвитку країни й, відповідно, 
людського розвитку пов’язані зі складною еко-
номічною кон’юнктурою та низкою накопичених 
проблем, що пов’язані як із глобальним характе-
ром сучасного розвитку, так і з трансформацій-
ними процесами в Україні.

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
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До складнощів сучасного етапу розвитку слід 
віднести безробіття, зростання бідності серед 
населення, зокрема серед його працюючої частки, 
соціальну дезінтеграцію, руйнування соціальних 
цінностей, тінізацію відносин у всіх сферах еко-
номіки, корупцію тощо. Серед гостроактуальних 
проблем сучасного етапу розвитку особливе місце 
посідає проблема нерівності. Вона є актуальною 
як для української економіки, так і для економічно 
розвинених країн світу. Нерівність є багатомірним 
соціально-економічним явищем і має різноманітні 
форми прояву в суспільних відносинах, але, на 
наш погляд, найбільш болючі наслідки має саме 
нерівність людського розвитку.

Всі ці та безліч інших проблем негативно впли-
вають на стан та майбутній розвиток людського 
потенціалу, тому їх вирішення має бути покладено 
в основу як стратегії регіонального розвитку, тобто 
визначення пріоритетних напрямів державної регі-
ональної політики, так і стратегії соціально-еконо-
мічного розвитку країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти людського роз-
витку, використання людських ресурсів в ефектив-
ному функціонуванні соціально-економічних сис-
тем досліджуються такими вітчизняними вченими, 
як О. Амосов, О. Амоша, З. Варналій, Д. Богиня, 
А. Гриценко, М. Долішній, М. Кім, А. Колот, Е. Ліба-
нова, Н. Лук’янченко, С. Тютюнникова, Л. Феду-
лова. Проблемам та перспективам формування 
та реалізації державної політики у сфері люд-
ського розвитку присвячено дослідження бага-
тьох науковців. Так, Я. Жаліло [1], розмірковуючи 
про особливості політики регіонального розвитку, 
визначає серед основних її засад інклюзивність, 
системність, компліментарність та інституційну 
забезпеченість. Автори монографії «Людський 
розвиток в Україні. Модернізація соціальної полі-
тики: регіональний аспект» [2] аналізують нерів-
ність людського розвитку регіонів України в соці-
альній площині та визначають заходи соціальної 
політики, що сприятимуть вирівнюванню розвитку 
людських ресурсів регіонів. В роботі С. Іванова [3] 
запропоновано формування окремого напряму 
регіональної політики, а саме політики розвитку 
людського капіталу, основою якої є кадрове забез-
печення потреб економічної системи. О. Макарова 
та О. Хмелевська [4] пропонують авторський під-
хід до типологізації регіонів за рівнем людського 
розвитку, що дасть змогу зробити місцеві страте-
гії розвитку людського потенціалу більш дієвими. 
С. Сардак та Д. Суханова [5], розглядаючи про-
блему безпеки людського розвитку, визначають її 
основні складові частини, а саме безпеку освітньо-
культурного розвитку, гармонізацію кількості люд-
ських ресурсів, подолання асиметрії якості життя 
людей та деструктивного впливу техногенного 
фактору. Однак багатогранність та невичерпність 

зазначеної проблематики залишає широке поле 
для подальших наукових досліджень актуальних 
аспектів управління людським розвитком на рівні 
окремих країн та регіональному рівні з викорис-
танням міжнародного досвіду.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
причин та наслідків нерівності людського розвитку 
на макро- та мезорівнях, визначення стратегічних 
напрямів вирівнювання диспропорцій людського 
розвитку шляхом інституційної модернізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оцінювання якості розвитку людських ресурсів та 
ефективності їх застосування в економічному роз-
витку є одним з найактуальніших напрямів сучасних 
економічних досліджень. Завдяки таким досліджен-
ням зрозумілими стають не тільки розриви в рівнях 
людського розвитку різних мезо- та макросуб’єктів, 
але й причини їх формування та можливі шляхи їх 
мінімізації. Найбільш поширеною та загальновідо-
мою методикою вимірювання людського розвитку 
на макроекономічному рівні є Методика розрахунку 
індексу людського розвитку. Індекс людського роз-
витку (Human Development Index, HDI; раніше – 
Індекс розвитку людського потенціалу) належить 
до найбільш відомих показників якості людських 
ресурсів країни. Цей індекс розроблено та активно 
використовується ООН в рамках Доповідей про 
людський розвиток і розраховується щорічно від 
1990 року для більш ніж 180 країн світу [6]. Індекс 
визначається експертами ООН спільно з групою 
незалежних міжнародних дослідників, що вико-
ристовують разом з аналітичними розробками, 
статистичні дані різних міжнародних організацій. 
ІЛР вимірює досягнення країни за трьома осно-
вними напрямами, для яких розраховуються власні 
індекси, такими як довголіття, вимірюване на основі 
очікуваної тривалості життя при народженні (за міні-
мальне значення приймається 25 років, за макси-
мальне – 85 років); рівень освіти, вимірюваний рів-
нем грамотності дорослого населення країни (від 
0% до 100%) та сукупним валовим коефіцієнтом 
охоплення освітою; рівень життя, вимірюваний роз-
міром ВВП на душу населення за паритетом купі-
вельної спроможності у доларах США (від 100 дол. 
до 40 тис. дол.) [6]. Побудова рейтингів країн за ІЛР 
дає змогу оцінювати прогрес у реалізації стратегій 
і програм розвитку задля забезпечення якісного 
життя населення й визначати напрями підвищення 
ефективності заходів державного впливу на роз-
виток суспільства. Деякі країни під час розрахунку 
ІРЛ використовують власні розробки. Так, у Польщі 
з 2012 року під час розрахунку ІРЛ використову-
ється метод розрахунку показника здоров’я, який, 
крім рівня медичного обслуговування, включає 
вплив образу життя та навколишнього середовища 
на стан здоров’я громадян [5].

У 2010 році експертами ПРООН були запро-
поновані нові підходи до методики розрахунку 
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людського розвитку, такі як побудова ІЛР з ураху-
ванням масштабів нерівності, розрахунок індексу 
гендерної рівності та індексу багатовимірної бід-
ності. Слід зазначити, що нерівність є однією 
з актуальніших глобальних проблем, яка зберігає 
свою актуальність як на макроекономічному, так 
і на мезоекономічному (регіональному) рівнях. 
Так, фахівці ПРООН наголошують на тому, що 
під час підготовки Звіту про людський розвиток 
за 2019 рік основним завданням було надання 
вичерпної картини багатьох форм нерівності, які 
притаманні ХХІ століттю, з урахуванням нерівно-
сті в галузі охорони здоров’я, освіти, технологій 
тощо [7]. Як відзначають автори Доповіді, сьогодні 
змінюється набір навичок і здібностей, необхід-
них людям для того, щоби бути конкурентоспро-
можними в найближчому майбутньому. Нерівність 
проявляється саме в тому, що існують диспро-
порції можливостей їх розвитку. З’являються нові 
розриви, розриви в доступності вищої освіти та 
доступу до високошвидкісних каналів передачі 
інформації, що є життєво необхідними для успіш-
ної конкуренції в умовах економіки, заснованої 
на знаннях. Нерівність у людському розвитку має 
глибокий характер і визначає перспективи людей 
у майбутньому [8]. Слід погодитися з позицією 
фахівців ПРООН про те, що всі форми нерівності 
мають загальний вплив на формування розбіж-
ностей у розвитку людей, тобто нерівності люд-
ського розвитку.

Розглянемо результати людського розвитку 
у країнах світу, що представлено в останньому 
звіті ПРООН [8]. Першу позицію в рейтингу вже 
декілька років поспіль займає Норвегія з показ-
ником ІЛР 0,954. В першу десятку входять Швей-
царія, Австралія, Ірландія, Німеччина, Ісландія, 
Гонконг, Швеція, Сінгапур, Нідерланди, а аутсай-
дерами в останньому звіті названо, як і в попере-
дні роки, такі країни, як Бурунді, Чад, Південний 
Судан, Центрально-Африканська Республіка, 
Нігер. Серед постсоціалістичних країн до переліку 
країн з дуже високим рівнем людського розвитку 
потрапили Словенія (24), Чехія (26), Польща (32), 
Словаччина (36), Угорщина (43), Хорватія (46), 
Чорногорія (52), а серед країн пострадянського 
простору – Литва (34), Латвія (39), Росія (49), Біло-
русь (50), Казахстан (50). Україна посідає 88 місце 
з показником індексу 0,750, поступаючись Азер-
байджану, що займає попередню сходинку (87). 
За останні роки Україна знизила свої позиції за 
індексом людського розвитку. Так, у 2015 році вона 
займала 81 сходинку зі значенням індексу 0,747. 
За останні роки за індексом Україні вдалося нарос-
тити лише 0,004, що набагато менше, ніж прогрес 
інших країн за цей термін. Інші країни пострадян-
ського табору займають такі позиції: випереджа-
ють Україну Білорусь (53), Казахстан (58), Грузія 
(70), Азербайджан (80), Вірменія (83), а ще гірші 

позиції з точки зору людського розвитку демон-
струють Узбекистан (105), Туркменістан (108), 
Молдова (112), Киргизстан (122).

Слід зазначити, що нерівність людського роз-
витку характерна не тільки для різних груп країн, 
адже досить строкатою є картина всередині 
окремих груп, навіть серед економічно розвине-
них країн існують значні відмінності ІРЛ. Значний 
рівень нерівності, зокрема в показниках людського 
розвитку, притаманний для країн Європейського 
Союзу. Така різниця пов’язана з різними рівнями 
економічного розвитку країн, що приєднувалися до 
ЄС на різних етапах. Наприклад, у Польщі частка 
бідного населення становить 6,7%, у Греції – 36%, 
у Португалії – 27%, в Іспанії – 29% [9, с. 52].

Не менш значимим показником умов люд-
ського розвитку є новий показник, що був нещо-
давно презентований на Всесвітньому економіч-
ному форумі в Давосі, а саме індекс інклюзивного 
розвитку (Inclusive Development Index, IDI). Згідно 
з індексом інклюзивного розвитку формується 
рейтинг країн (в обстежені беруть участь 103 кра-
їни) за щорічною оцінкою економічної ефектив-
ності та ступеня включення громадян у суспільне 
життя [10]. Методика розрахунку індексу інклюзив-
ного розвитку базується на 12 показниках, які гру-
пуються по таких групах:

1) зростання й розвиток (ВВП на душу насе-
лення (долари США у величинах 2010 року); про-
дуктивність праці, тобто ВВП на одного працівника 
(долари США); очікувана тривалість здорового 
життя (роки); зайнятість населення (відсотки));

2) інклюзивність (коефіцієнт розшарування 
суспільства за доходами (від 0 до 100); рівень 
бідності (відсотки); коефіцієнт розшарування сус-
пільства за розподілом багатства (від 0 до 100); 
медіанний дохід (долари США));

3) наступність поколінь та стійкість розвитку 
(скориговані чисті заощадження (відсотки від 
ВНД); парникова інтенсивність ВВП (кілограми 
викидів CO2 на долар); державний борг (відсотки 
від ВВП); коефіцієнт демографічного наванта-
ження (відсотки)).

З усіх цих показників складаються групові 
індекси, а потім розраховується їх середнє ариф-
метичне значення. Індекс інклюзивного розвитку 
розраховується окремо для розвинених країн та 
країн, що розвиваються. У 2018 році в рейтингу роз-
винених країн лідери з інклюзивності майже такі, як 
і по ВВП, за незначним винятком [10; 11]. Так, серед 
розвинених країн як по ВВП на душу населення, так 
і за індексом інклюзивного розвитку в лідерах Нор-
вегія, Люксембург і Швейцарія. Слід ще раз наго-
лосити, що Норвегія і Швейцарія є також лідерами 
серед кран за індексом людського розвитку, що ще 
раз підкреслює тісний кореляційний зв’язок між 
двома показниками. Однак Ісландія, яка за ВВП 
займає 12 позицію, вирвалась на друге місце за 
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інклюзивністю. Водночас США опинились лише на 
23 місці з 30 серед розвинених країн. Такий резуль-
тат пояснюється короткою тривалістю життя, висо-
кою бідністю та одночасно високим ступенем нерів-
ності (86 зі 100 за розподілом багатства), а також 
розміром державного боргу [10]. Серед країн, що 
розвиваються, також є несподівані лідери. Напри-
клад, Азербайджан (26 за ВВП) виявився на тре-
тьому місці. Перші рядки в обох випадках залиши-
лися за європейськими країнами, такими як Литва, 
Угорщина та Латвія. Україна в цьому рейтингу посі-
дає 49 місце, значно поступаючись усім постра-
дянським країнам, за винятком Киргизстану та 
Таджикистану. Згідно з дослідженням інклюзивність 
економічного розвитку в Україні за останні 5 років 
знизилась на 6,8% [10].

Міжнародний компаративний аналіз дає уяв-
лення стосовно макроекономічного стану дослід-
жуваної проблеми, однак для формування уяв-
лення щодо регіональних відмінностей всередині 
країни слід використовувати інші показники. 
Сучасний етап розвитку характеризується стрім-
кими змінами, що виникають під впливом гло-
бальних трансформацій та модифікацій факто-
рів розвитку, тому йому притаманні мінливість, 
динамічність, невизначеність, багатовекторність, 
які породжувані одночасним впливом глобальних 
процесів, постіндустріальних тенденцій та супе-
речностей регіонального розвитку. Врахування 
цих особливостей під час розроблення національ-
них і регіональних стратегій розвитку, ефективне 
їх програмне забезпечення, виваженість управ-
лінських заходів створюють продуктивні перед-
умови людського розвитку. Регіональні методики 
вимірювання людського розвитку мають величез-
ний практичний сенс не лише для координації 
розвитку окремих регіонів та управління ним, що 
має неабияке значення в умовах децентралізації 
повноважень керуючих органів, але й для пря-
мого застосування під час розроблення загаль-
нонаціональної стратегії розвитку, що дає змогу 
уникати диспропорцій у розвитку окремих тери-
торій. Моніторинг індикаторів людського розвитку 
за регіонами дає змогу виявляти найбільш слабкі 
та проблемні аспекти національного розвитку, 
виокремлювати пріоритети розвитку за рахунок 
виявлення високого потенціалу окремих факторів 
і місць локалізації, розробляти політику вирівню-
вання національного розвитку з використанням 
потенційних можливостей окремих територій.

Індикативне управління розвитком дає змогу 
проводити більш точну діагностику в регіональ-
ному розрізі, що суттєво підвищує результативність 
та ефективність управління. Засадами індика-
тивного управління національним і регіональним 
розвитком, на нашу думку, мають бути розроб-
лення нових індикаторів, врахування яких в про-
цесі управління людським розвитком забезпечить 

зростання його ефективності й спрямованості на 
національні цілі (сталий інклюзивний розвиток, 
національна безпека, добробут населення тощо); 
використання спроможності суспільної взаємодії 
(використання суспільного потенціалу в процесах 
управління регіональним і національним розви-
тком); актуалізація вихідних умов людського роз-
витку (забезпечення безпеки життєдіяльності на 
основі розроблення національної шкали ризиків, 
забезпечення зростання й використання люд-
ського потенціалу регіонів).

Цікавим є досвід Індії, в якій ІРЛ розрахову-
ється окремо за статтю, різними кастами та регі-
онами. Оригінальна методологія отримала назву 
«Радар Розвитку» («Development Radar»), за нею 
з 2001 року відстежується просторова динаміка 
регіонального людського розвитку в Індії за допо-
могою «пелюсткової» діаграми, що складається 
з 8 субіндексів. В Монголії ІЛР окремо розрахову-
ється для сільського та міського населення, для 
населення крупних місць та невеличких провінцій. 
В Киргизії використовується нестандартний метод 
розрахунку ІЛР для різних за ландшафтом тери-
торій, що визначає загальні риси розвитку окре-
мих територій без зв’язку з адміністративним поді-
лом країни [5].

Звернемося до аналізу регіональних відмін-
ностей людського розвитку в Україні. Фахівцями 
Інституту демографії та соціальних досліджень 
імені М.В. Птухи НАН України разом з Державною 
службою статистики України була розроблена 
й запроваджена в статистичний обіг Методика 
моніторингу регіонального людського розвитку 
України [12]. Методика спирається на ідеї та прин-
ципи ПРООН, але має національні особливості. 
Вона передбачає більш повне врахування багато-
аспектності людського розвитку, охоплюючи соці-
альне та природне середовище, фінансування 
відповідних напрямів соціально-економічної полі-
тики, більш детальну характеристику рівня життя, 
умов проживання, стану та охорони здоров’я насе-
лення. Методика дає змогу проводити рейтингу-
вання регіонів за індексом розвитку людського 
потенціалу, який у сучасних умовах стає найваж-
ливішим індикатором розвитку як окремих регі-
онів, так і національного економічного розвитку. 
Серед наявних в Україні методик саме ця надає 
найбільші можливості для дослідження руху 
показників людського розвитку. В ній 33 показ-
ники групуються за 6 блоками, такими як «Від-
творення населення», «Соціальне середовище», 
«Комфортне життя», «Добробут», «Гідна праця», 
«Освіта», які повністю відображають умови роз-
витку людського потенціалу. Інтегральний регіо-
нальний індекс людського розвитку (ІРІЛР) роз-
раховується на основі статистико-математичного 
перетворення індикаторів як суми субіндексів за 
6 блоками за формулою [12, с. 15]:
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де Ir1  – індекс відтворення населення; Ir2  – 
індекс соціального середовища; Ir3  – індекс 
комфортного життя; Ir4  – індекс добробуту; Ir5  – 
індекс гідної праці; Ir6  – індекс освіти.

Рейтингування регіонів за значенням індексу 
регіонального людського розвитку дає змогу про-
водити аналіз динаміки регіональних змін. На нашу 
думку, важливими перевагами застосування цієї 
методики в контексті вимірювання потенціалу 
людського розвитку регіонів є поєднання тенден-
цій людського розвитку з якісними характеристи-
ками життєдіяльності населення в тісному зв’язку 
з економічним потенціалом розвитку регіонів. 
Індекс регіонального людського розвитку передба-
чає вимірювання та дослідження динаміки важли-
вих компонентів, що спрямовані на забезпечення 
якості людського потенціалу, що є, на нашу думку, 
важливішим аспектом формування регіонального 
потенціалу економічного зростання.

Потенціал економічного зростання на регіо-
нальному рівні формується за рахунок якісної 
(освіта) та кількісної (відтворення населення) 
динаміки людських ресурсів і створення гідних 
умов життєдіяльності населення. Проаналізуємо 
динаміку показників регіонального розвитку та 
виділимо регіони-лідери та регіони-аутсайдери. 
До недавнього часу Харківська область упевнено 
лідирувала серед інших регіонів за інтегральним 
показником людського розвитку, але за останні 
два роки вона почала втрачати свої позиції. 
За результатами підрахунку індексу за 2017 рік 
перше місце серед регіонів посідає Чернівецька 
область, а останнє – Кіровоградська.

Зазначимо, що пряма кореляція між показни-
ками людського розвитку та економічними резуль-
татами є можливою лише тоді, коли існують не 
тільки умови створення людського потенціалу, але 
й умови його ефективної реалізації. Для наочності 
порівняємо дані за індексом ІРЛР з даними щодо 
регіонального валового продукту в підрахунку на 
одну особу. Так, за результатами 2017 року най-
більші показники РВП на душу населення мають 
Полтавська, Дніпропетровська та Київська області, 
а за індексом ІРЛР лідерами є Чернівецька, Івано-
Франківська, Львівська області. Це свідчить про 
низьку кореляцію сучасного економічного розвитку 
в Україні з показниками людського розвитку, хоча 
явно можна простежити зворотну залежність, адже 
низькі показники РВП на душу населення відносно 
співпадають з низьким рівнем людського розвитку. 
Хоча й тут є винятки. Так, Закарпатська область 
посідає в рейтингу 22 регіонів 5 місце за ІРЛР, а за 
РВП на душу населення – передостаннє [13].

Велике значення для вироблення концепту-
альних підходів до управління регіональним люд-

ським розвитком та розроблення на цій основі 
його програмного забезпечення має декомпози-
ція індексу регіонального людського розвитку, яку 
ми пропонуємо проводити в горизонтальному та 
вертикальному розрізі [14]. Регіональні складові 
частини людського розвитку дають змогу виявити 
сильні та слабкі місця регіонів за окремими скла-
довими частинами. Розраховані значення субін-
дексів регіонального людського розвитку за 6 бло-
ками показників у 2017 році дають можливість 
більш ретельно відстежити динаміку регіональ-
них змін за важливими показниками якості життє- 
діяльності населення регіону та його можливос-
тями розвитку, які, на нашу думку, утворюють під-
ґрунтя стійкого економічного розвитку. Структурний 
аналіз складових частин ІРЛР також дає можли-
вість виявити слабі та сильні сторони розвитку кож-
ного окремого регіону; визначити регіональні пере-
думови зміни рейтингу за 22 областями України; 
обґрунтувати важливі напрями державного забез-
печення пріоритетного розвитку конкурентних пере-
ваг регіонів. Важливе місце в аналізі також посідає 
висвітлення взаємозв’язку впливу субіндексів на 
динаміку регіонального розвитку.

В кожному блоці показників на цій основі можна 
виокремити національних лідерів та аутсайдерів 
за окремим напрямом людського розвитку. Най-
кращі показники відтворення населення у Полтав-
ської, Київської, Волинської областей, а найбільш 
скрутне становище за цим показником у Кіро-
воградської області. Харківська область багато 
в чому втратила свої позиції лідера через низькі 
показники відтворення населення (19 місце). Най-
краще соціальне середовище у 2017 році забез-
печили Львівська, Тернопільська та Івано-Франків-
ська області. Це може бути важливим індикатором 
державного управління щодо забезпечення соці-
альної згуртованості населення на основі викорис-
тання прогресивних практик, що притаманні регі-
онам-лідерам, їх поширення на ті регіони, в яких 
соціальне середовище є менш сприятливим.

За індексом комфортного життя протягом три-
валого часу суттєво випереджає всі інші регіони 
Закарпатський. За цих умов доцільними вва-
жаємо дослідження практики місцевих органів 
влади у забезпеченні умов комфортного життя й 
використання цих результатів в практиці управ-
ління іншими регіонами. Хоча проведений аналіз 
свідчить про найнижчий показник комфортного 
життя з усіх регіонів у Запорізького, він за рахунок 
інших досить високих показників посідає 10 місце 
серед регіонів за інтегральним індексом люд-
ського розвитку. За показниками добробуту насе-
лення лідерами є Чернівецька, Миколаївська та 
Запорізька області.

Найкращі умови праці серед регіонів України 
забезпечили Закарпатська, Київська й Харківська 
області, що може не лише слугувати взірцем для 
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інших регіонів, але й виконувати завдання забез-
печення зростання національної продуктивності 
у цих регіонах та в країні загалом.

За індексом освіти лідером серед регіонів вже 
тривалий час є Харківська область. Високий індекс 
освіти мають також Дніпропетровська та Полтав-
ська області. Перші позиції Харківського регіону за 
індексом освіти пояснюються перш за все висо-
ким науковим потенціалом, концентрацією вели-
кої кількості ЗВО в регіоні. Саме освіта, на нашу 
думку, є однією з головних складових частин люд-
ського розвитку, що також забезпечує зростання 
економічного потенціалу й добробуту населення. 
Це обґрунтовується також тим, що серед десяти 
регіонів, що займають передові позиції за показ-
ником освіченості регіонального соціуму, всі, за 
винятком Чернівецької області (21 позиція за 
індексом освіти), перебувають на верхніх сходин-
ках рейтингу регіонів за інтегральним індексом 
людського розвитку. Слід також звернути увагу на 
те, що ті регіони, які мають високі освітні показ-
ники, мають більш високі показники добробуту, що 
ще раз доводить тісні кореляційні зв’язки рівнів 
освіти та доходів.

Таким чином, вертикально-горизонтальний 
аналіз ІРІЛР дає змогу вирішити низку взаємо-
пов’язаних питань, а саме здійснювати комплек-
сну оцінку регіонального людського розвитку, 
виявляти причини нерівності регіонального люд-
ського розвитку та розробляти відповідні заходи 
щодо мінімізації таких розривів, спрямовувати 
регіональний потенціал на забезпечення й збере-
ження соціально-економічних результатів, а також 
виявляти пріоритети державного регулювання на 
національному й регіональному рівнях. Велике 
значення для виявлення пріоритетів державного 
регулювання має декомпозиція комплексного 
індексу на окремі складові частини, що дає змогу 
виявляти драйвера й загрози регіонального та 
національного розвитку, позначати пріоритетні 
напрями впливу державних і місцевих органів 
влади на формування умов життєдіяльності та 
розвитку населення, виявляти латентні загрози та 
своєчасно вживати запобіжних заходів, спрямову-
вати розвиток на забезпечення точок зростання 
тощо. Таким чином, використання індексу регіо-
нального людського розвитку, декомпозиція його 
на окремі складові частини з урахуванням дина-
міки їх співвідношення у часі та просторі надає 
комплексно-релевантне інформаційне забезпе-
чення прийняття державних рішень стратегічного 
характеру щодо інституційних факторів забезпе-
чення людського розвитку.

Сутність вертикально-горизонтального аналізу 
людського розвитку регіонів України за допомогою 
ІРЛР полягає, по-перше, у з’ясуванні того, яку роль 
відіграє кожен з регіонів України у формуванні окре-
мого аспекту людського розвитку (вертикальний 

аналіз); по-друге, у виявленні змін структури ІРІЛР 
за всіма аспектами людського розвитку по окремих 
регіонах одночасно за досліджуваний відрізок часу 
(горизонтальний аналіз). На наш погляд, такий 
аналіз дає можливість суттєво поліпшити інформа-
ційну базу прийняття управлінських рішень як на 
рівні регіональних органів влади, так і на загаль-
нонаціональному рівні. Регіональне державне 
управління враховує потенціал кожного регіону, 
його територіальні, етнічні, ресурсні характерис-
тики, особливості його людського потенціалу, що 
дає можливість вживати необхідних заходів своє-
часно. Економічну нерівність регіонів слід розгля-
дати не лише як об’єктивний наслідок розходження 
в умовах життя та рівні доходів, пов’язаних з нерів-
номірністю концентрації виробничих сил, але й 
як зв’язок з новими факторами, що визначають 
розвиток у ХХІ столітті, перш за все, з людськими 
ресурсами. Підтягування економічних показників 
окремих регіонів також може відбуватися за раху-
нок потенціалу більш конкурентоспроможних регі-
онів і національних резервів. Включення в еконо-
мічний обіг резервних ресурсів, що є доступними 
на рівні окремих регіонів, створить суттєвий потен-
ціал нарощування темпів економічного зростання. 
Таке вирівнювання має орієнтуватись на загально-
національний вклад окремих параметрів розвитку 
регіонів. Політика вирівнювання регіонального 
розвитку типова для країн ЄС, у яких така необхід-
ність обумовлена також потребою зниження ризи-
ків соціально-економічної нестабільності в умовах 
поляризації простору. В Україні системність проб-
лем регіонального розвитку потребує інтегральних 
зусиль на макроекономічному рівні.

Національний економічний розвиток є сукуп-
ністю результатів розвитку всіх регіонів, тому 
він орієнтований на спрямування регіонального 
потенціалу на зростання та ефективне застосу-
вання у вирішенні як загальнонаціональних проб-
лем, так і проблем розвитку окремих територій. 
Національна управлінська модель, на нашу думку, 
має включати засоби вирівнювання територіаль-
ного розвитку, забезпечуючи підтягування окремих 
галузей і регіонів за рахунок їх потенціальних мож-
ливостей з використанням моделі розширення 
просторової взаємодії як на рівні господарюючих 
суб’єктів, так і на рівні місцевих органів влади.

Висновки з проведеного дослідження. Люд-
ський потенціал є дієвим інструментом управління 
державною та регіональною соціально-економіч-
ною політикою, тому такого значення набувають 
його кількісно-якісні ознаки, що мають вплив на 
формування контингенту робочої сили певної тери-
торії. Розвиток людських ресурсів стає важливим 
інструментом оціночної та прогностичної характе-
ристики процесів, що відбуваються в країні та регі-
онах. Управління розвитком людського потенціалу 
регіону має здійснюватися відповідно до концепції 
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та політики, що реалізується в цій сфері державою. 
Задля більш ефективного забезпечення рівномір-
ності людського розвитку необхідно запровадити 
використання для оцінювання ефективності управ-
лінської діяльності на державному та регіональ-
ному рівнях інформації щодо наявності прогалин 
і розривів рівнів людського розвитку на національ-
ному рівні та за регіонами. Також під час форму-
вання Концепції державної регіональної політики 
України необхідною є пріоритетна підтримка дер-
жавними органами влади людського розвитку. На 
цій основі необхідно розробляти та реалізовувати 
регіональні програми управління врахування в колі 
пріоритетних напрямів формування та реалізацію 
людського потенціалу регіону з урахуванням його 
переваг та недоліків на основі постійного моніто-
рингу й контролю всієї сукупності показників люд-
ського потенціалу регіонів.

Вважаємо за необхідне провести імплемента-
цію в систему державного регіонального управ-
ління регіонами України Цілей розвитку тисячо-
ліття та Цілей людського розвитку з необхідними 
індикаторами для перевірки стану й можливостей 
досягнення. Гармонізацію процесу людського роз-
витку можна також забезпечити шляхом зниження 
загроз життю та здоров’ю населення України, під-
вищення рівня життя населення, забезпечення 
якісності та доступності освіти тощо, що має бути 
віддзеркалено у відповідних інституційних меха-
нізмах на державному та регіональному рівнях. 
Окремо слід розробити для регіонів України з низь-
ким рівнем людського розвитку типові заходи щодо 
підтягування їх рівня до середньо національного.
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У статті висвітлено основні перспективи 
розвитку Європейського Союзу та Велико-
британії після виходу Сполученого Королів-
ства зі складу інтеграційного об’єднання. 
Визначено шляхи подальшого існування 
інтеграційного об’єднання та наміри інте-
грації або дезінтеграції з іншими країнами-
учасницями та потенційними державами-
членами. Описано стратегії розвитку 
Європейського Союзу та основні питання 
й можливі наслідки, з якими зіштовхнеться 
інтеграційне об’єднання після Брекзиту. 
Висвітлено розвиток Сполученого Коро-
лівства, а також основні можливі форми 
майбутнього співробітництва з Європей-
ським Союзом. Розглянуто показники ВВП, 
зовнішнього експорту та надходження 
прямих іноземних інвестицій до та з країн 
Європейського Союзу з Великобританією (до 
2015 року) та без Сполученого Королівства 
(після 2015 року). Визначено основні аспекти 
впливу подальшого розвитку Європейського 
Союзу на Україну. Складено графічне порів-
няння експорту, ВВП та надходження пря-
мих іноземних інвестицій до та з країн ЄС із 
2014 по 2019 роки.
Ключові слова: інтеграція, Європейський 
Союз, Великобританія, розвиток, перспек-
тиви, об’єднання, Брекзит.

В статье освещены основные перспективы 
развития Европейского Союза и Велико-
британии после выхода Соединенного Коро-
левства из состава интеграционного объ-
единения. Определены пути дальнейшего 
существования интеграционного объедине-
ния и намерения интеграции или дезинте-
грации с другими странами-участницами 
и потенциальными государствами-членами. 
Описаны стратегии развития Европейского 
Союза и основные вопросы и возможные 
последствия, с которыми столкнется инте-
грационное объединение после Брекзита. 
Освещено развитие Соединенного Королев-
ства, а также основные возможные формы 
будущего сотрудничества с Европейским 
Союзом. Рассмотрены показатели ВВП, 
внешнего экспорта и поступления прямых 
иностранных инвестиций в страны Евро-
пейского Союза и из них с Великобританией 
(до 2015 года) и без Соединенного Королев-
ства (после 2015 года). Определены основ-
ные аспекты влияния дальнейшего развития 
Европейского Союза на Украину. Составлено 
графическое сравнение экспорта, ВВП и 
поступления прямых иностранных инвести-
ций в страны ЕС и из них с 2014 по 2019 годы.
Ключевые слова: интеграция, Европей-
ский Союз, Великобритания, развитие, пер-
спективы, объединение, Брекзит.

The article highlights the main prospects of the development of the European Union and Great Britain after the United Kingdom withdrew from the integra-
tion association. The ways of the subsequent existence of the integration association and the intentions of integration or disintegration with other participat-
ing countries and potential member states are determined. The development strategies of the European Union and the main issues and possible conse-
quences that the integration association will face after Brexit are described. The development of the United Kingdom and new forms of cooperation with 
the European Union are highlighted. The indicators of GDP, foreign exports and foreign direct investment to and from European Union countries with Great 
Britain (until 2015) and without the United Kingdom (after 2015) are considered. The European Union is by far the most developed integration union in the 
world, and in January 2020 it has remained without the most developed and most powerful economic member state, and the further development paths of 
the Union and the United Kingdom are uncertain. That is why the article finds out how the Europe Union and The United Kingdom will cooperate without 
each other. The article highlights the possibility of the development of a new way of cooperation which includes some aspects of trade (or creation of a new 
free trade area) and the movement of capital and labor, such as agreements with Norway, Iceland, Switzerland and Liechtenstein. The article describes 
in details all the consequences and main questions of Brexit and its impact on the Europe Union and the countries of this alliance. The main aspects of 
the impact of further development of the European Union on Ukraine are determined. Graphical comparison of exports, GDP and finding of foreign direct 
investment in and from EU countries from 2014 to 2019 was complied. The article examines the impact of the United Kingdom’s exit on certain areas of the 
European Union policy, including financial and social policies. The article describes the possible influence of Brexit on the desire to leave the EU among 
other member states of the integration association.
Key words: integration, European Union, Great Britain, development, prospects, associations, Brexit.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
свого розвитку та існування світове господарство 
характеризується такими особливостями, як інтер-
націоналізація та глобалізація. Найбільш яскра-
вою ознакою глобалізації вважається інтеграція, 
тобто політичне та економічне об’єднання країн. 
Тема є актуальної, бо дослідження інтеграційних 
стратегій розвинених країн може не тільки вия-
вити недоліки та деякі проблеми, але й знайти їх 
рішення, визначити перспективи та наслідки цього 
процесу як для країн об’єднання, так и і для всього 
світу. Нині Європейський Союз є найбільш розви-
неним інтеграційним об’єднанням світу, а у січні 
2020 року він залишився без найрозвинутішої та 
найбільш могутньої економічної держави-члена, 

тому нині подальші шляхи розвитку Союзу та Спо-
лученого Королівства є невизначеними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості та основи економічної та політич-
ної інтеграції, які властиві Європейському Союзу, 
давно є предметом дослідження вчених (еконо-
містів, політиків, соціологів та істориків). Теоре-
тичні засади поняття економічної інтеграції були 
досліджені в працях таких учених, як Р. Шмед, 
Х. Кельзен, Д. Шиндлер, У. Стаффорд, Т. Мен 
та А. Монкретьєн. Елементи та чинники форму-
вання регіональних інтеграційних об’єднань країн 
досліджені в працях таких провідних учених, 
як Б. Баласс, Ю. Борко, Ю. Ваннон, Д. Вайнер, 
С. Вольпе, С. Грибов, Е. Данилюк, М. Згуровський, 
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П. Ламі, А. Ліхачов, Д. Лук’яненко, Дж. Най, 
В. Новицький, А. Полуектов, А. Спартак, Л. Уін-
терс, Дж. Фуентес, М. Шифф.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
виявлення основних шляхів подальшого розвитку 
Європейського Союзу та Сполученого Королів-
ства, а також їхніх взаємовідносин після Брекзиту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На теперішньому етапі свого розвитку Європей-
ський Союз зіткнувся з низкою значних проб-
лем. Декілька країн-членів – Греція, Португалія, 
Іспанія – нині перебувають на межі банкрутства, 
отже, ЄС витрачає багато коштів на те, щоби під-
няти рівень їхнього розвитку та стабілізувати стан 
у країнах. Також існує помітна різниця між рівнями 
життя держав «старої Європи», а саме Франції, 
Німеччини та Бельгії, та країн «нової Європи», 
наприклад Болгарії, Румунії та Хорватії, які всту-
пили до об’єднання досить нещодавно.

У січні 2020 року Великобританія вийшла зі 
складу Європейського Союзу.

Існує декілька основних питань та можливих 
наслідків, з якими зіштовхнувся Євросоюз у цій 
ситуації.

1) Довгострокові переговори про вихід. У Ліса-
бонському договорі, який є основною правовою 
базою Європейського Союзу, є стаття 50, яка 
описує умови виходу держави з інтеграційного 
об’єднання. Відповідно до неї переговори про 
умови покинення мають зайняти щонайменше 
два роки. Також вони можуть бути подовжені за 
угодою сторін. Схожа з Брекзитом ситуація була 
з виходом Гренландії зі складу ЄС у 1985 році. 
Негативний аспект для Британії полягає в тому, 
що за Лісабонським договором на рішення щодо 
умов впливають усі країни, діючи «кваліфікова-
ною більшістю». Це означає, що Сполучене Коро-
лівство не має права вето й залежить від позиції 
інших країн-членів. Можуть виникнути різні моделі 
подальшої співпраці Британії з ЄС. Однією з них 
є швейцарська чи норвезька. Ці дві країни не є 
членами Європейського Союзу, але вони вклю-
чені в торговельні відносини з державами-чле-
нами, адаптовані до європейського законодавства 
й входили до простору вільного руху осіб, а саме 
Шенгенської зони. Однак така модель фактично 
означає, що країна, хоч і покинула склад ЄС, все ж 
таки залишається залежною від рішень Брюсселя 
щодо європейського законодавства, не маючи на 
нього впливу. З іншого боку, існує друга модель, 
а саме більша дезінтеграція з Євросоюзом і вста-
новлення політичних відносин з інтеграційним 
об’єднанням за правилами класичної дипломатії, 
а в економіці – за правилами Світової організації 
торгівлі. В такому разі Лондону потрібно буде пов-
ністю переглянути те європейське законодавство, 
яке вже є частиною британської законодавчої сис-
теми. Також невирішеним буде питання про те, чи 

матиме Британія зону вільної торгівлі з ЄС. Інакше 
їй доведеться захищатися від Європейського 
Союзу завдяки митним тарифам. У будь-якому 
разі це призведе до зменшення обсягів торгівлі, 
адже ще декілька років тому на ЄС припадало 
понад 43% британського експорту товарів та пос-
луг, а більш ніж 50% імпорту у Сполучене Коро-
лівство належало країнам – членам ЄС. Вихід 
принесе збитки менш заможним британським регі-
онам, які отримували дотації з бюджету інтеграцій-
ного об’єднання. Зі схожою ситуацією зіткнуться 
фермери у Вельсі, які отримували допомогу від 
спільної європейської аграрної політики. Однак 
водночас Британія зможе заощадити кошти, що 
були відіслані у бюджет ЄС, які складають більше 
тринадцяти мільярдів фунтів кожного року.

2) «Ефект доміно». Голосування, яке було 
проведено у Сполученому Королівстві, вже спри-
чинило «ефект доміно» в інших державах Союзу. 
Готовність йти слідами Великобританії виражає 
Данія. Так, кількість громадян, що виступають за 
проведення референдуму, складає майже 43%. 
Підтримку подібного рішення готові надати члени 
правої Данської народної партії, про що заявляє 
лідер, а саме Крістіан Тулезен Даль. Подібна 
ситуація склалася в Нідерландах. Партія свободи 
в обличчі Геерта Вілдерса закликає провести 
референдум про вихід зі складу ЄС. Представ-
ники Національного фронту у Франції публічно 
заявляють, що результат британського рефе-
рендуму є своєрідною перемогою. Лідер Фронту 
Марін Ле Пен напередодні британського рефе-
рендуму зробила заяву про те, що кожна країна 
ЄС має провести референдум щодо членства 
в Союзі. Наслідки можуть бути дуже серйозними 
для Європейського Союзу. Британія є однією з тих 
країн, яка давала в бюджет ЄС «чистий внесок», 
тобто більше грошей, ніж отримувала. У цьому 
показнику вона поступалась тільки Німеччині. 
Те ж саме можна сказати про Нідерланди (3 місце 
за «чистим» внеском), Францію (4 місце) та Данію 
(8 місце). Якщо ці країни покинуть інтеграційне 
об’єднання, бюджет ЄС стає значно скромнішим, 
а урізатимуть передусім частину закордонної 
допомоги. Крім того, ЄС, очевидно, входитиме 
у складний період напружених внутрішніх дис-
кусій. Процеси навколо виходів з ЄС робитимуть 
внутрішній порядок денний значно важливішим, 
ніж зовнішній. За такої ситуації питання подаль-
шого розширення Європейського Союзу ставати-
муть менш ясними.

3) Наслідки для мігрантів та туристів. Вихід 
Британії матиме непрямий вплив на закордонні 
перспективи безвізового режиму із Союзом. Спо-
лучене Королівство не є членом Шенгенської зони, 
тому можливий безвізовий режим на неї все одно 
не поширювався. Для отримання британської 
візи потрібно проходити саме британські, а не 
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загальноєвропейські процедури. З іншого боку, є й 
такий ефект: кампанія проти членства спиралася 
значною мірою на антимігрантські настрої, тому її 
перемога посилить ці настрої в інших країнах ЄС. 
Слід зазначити, що вихід Великобританії матиме 
величезний вплив на правила міграції, перед-
усім тих, що стосуються громадян ЄС. Британія є 
країною-магнітом для робочої сили з інших країн 
Євросоюзу, тому Brexit буде серйозною пробле-
мою для поляків, чехів, литовців, латвійців, естон-
ців, словаків. Мільйони громадян цих країн у ста-
тусі громадянина ЄС працювали у Сполученому 
Королівстві і мали такі ж права, як і британські пра-
цівники. Тепер правила для них стануть жорсткі-
шими, тому, можливо, багато хто буде змушений 
повернутися до рідних країн.

4) Наслідки для ринків та фінансів. Фінансові 
ринки вже реагують на рішення британських гро-
мадян. Британський фунт впав на 10% відносно 
долара, і це найнижчий показник від 1985 року. 
Деякі економісти очікують падіння на 20%. Бри-
танський фінансовий сектор підтримував член-
ство в ЄС, бо завдяки йому британські банки могли 
виходити на фінансові ринки інших країн ЄС без 
обмежень. Після виходу з ЄС це зміниться: можуть 
виникнути нові бар’єри, тому британські банки 
робитимуть ставки на інші країни ЄС, а саме Фран-
цію (Париж) чи Німеччину (Франкфурт). Новими 
точками зможуть стати також Дублін, Варшава та 
Лісабон. Великобританія не є членом зони євро, 
але Лондон був головним місцем, де продавали та 
купували євро. Ринок, на якому торгують євровалю-
тою, нині оцінюється в два трильйони євро. Тепер 
це зміниться, бо Євробанк, який декілька років тому 
вже пропонував обмеження ролі Лондона в торгівлі 
євро, зможе посилити свої аргументи.

Однак головним наслідком, без сумніву, є посла-
блення Європейського Союзу та можливий «ефект 
доміно» в інших країнах. Це може стати прямим 
ударом по ідеї європейської інтеграції як такої.

Щодо інших країн, то Норвегія, Ісландія, Швей-
царія та Ліхтенштейн, що не є країнами – членами 
об’єднання, мають намір покращувати та розви-
вати зовнішні відносини з Європейським Союзом 
та посилювати вільний рух факторів виробни-
цтва. Карликові держави, такі як Андорра, Монако 
та Сан-Марино, розвивають торговельні зв’язки 
через міжнародні договори та двосторонні угоди.

Варто зазначити, що в органах управління ЄС 
зараз йдеться не про поглиблення процесу інте-
грації, а про інвентарізацію результатів «проєкту 
Європи» та прихід до згоди щодо проведення 
реформ. Brexit став стимулом для появи дискусій 
про те, як треба вести політику подолання ниніш-
ньої кризи та у якому напрямі далі має розвива-
тися західноєвропейське угрупування. Жан-Клод 
Юнкер, що стоїть на чолі Єврокомісії, 1 березня 
2017 року окреслив п’ять сценаріїв майбутнього 

розвитку Європейського Союзу, в які увійшла така 
мета, як збереження статусу-кво та думки про 
федералізацію Європи. Водночас виявилося, що 
провідні держави об’єднання, такі як Німеччина, 
Франція, Іспанія та Італія, дійшли висновку, що роз-
виток країн Європи з різними швидкостями на тепе-
рішньому етапі є задовільним. Спираючись на це, 
можемо зробити висновок, що у такому становищі 
кожна держава має право самостійно вибирати 
ступінь інтеграції, а також формувати коаліції для 
взаємодії у сферах оборони, юстиції, внутрішньої 
безпеки, податків та соціальній сфері. Однак це, як 
справедливо зауважують уряди країн – членів ЄС, 
може призвести до негативних наслідків, а саме 
виникнення дуже великого розриву між розвине-
ними країнами та країнами, що розвиваються. Такі 
країни можуть закріпитися як другосортні, тому вони 
вимагають скорочення ролі Єврокомісії в прийнятті 
рішень та посилення впливу національних урядів.

Якщо ж звернутися до звітів Європейського 
Союзу, представлених на офіційному сайті 
Eurostat, то можна побачити, що найбільший показ-
ник сукупного ВВП та експорту був у 2017 році, 
тобто через деякий час після того, як Великобри-
танія заявила про свій намір покинути склад інте-
граційного об’єднання.

У 2017 році Рада Європейського Союзу прий-
няла рішення про виключення показників Сполуче-
ного Королівства із сукупних показників ЄС, отже, 
звертаючись до рис. 1, можемо зробити висновок, 
що держави-члени у 2017 році перебували на під-
йомі свого економічного співробітництва, що при-
вело до підняття рівня сукупного ВВП та експорту 
інтеграційного об’єднання.

Водночас протилежна тенденція спостеріга-
ється в іноземних інвестиціях.

Після заяви Сполученого Королівства про намір 
вийти зі складу Європейського Союзу рівень іно-
земних інвестицій, які потрапляли до країн-чле-
нів, значно зменшився, але показник вивезених 
коштів з держав ЄС майже не змінився через те, 
що Європейський Союз, підписуючи угоди про 
асоціацію з можливими членами, бере безпосе-
редню участь у впровадженні змін у державах, 
отже, об’єднання виділяє кошти, які будуть залу-
чені у проведення реформ. Так, наприклад, кошти, 
виведені з Європи у 2017 році, загальною сумою 
сягають 274 млрд. дол. США, що на 67 млрд. 
більше, ніж у минулому році. Також це призводить 
до зниження рівня надходжень до бюджету Євро-
пейського Союзу. Іноземні інвестиції в економіку 
ЄС у 2017 році склали 560 млрд. дол., у 2016 році 
цей показник становив майже 533 млрд. дол. США. 
Отже, політика поглиблення інтеграційних процесів 
та поширення впливу західноєвропейського регіо-
нального об’єднання значно послаблює бюджет 
ЄС, однак водночас вона створює можливість 
для країн-членів поширювати свій вплив на менш 
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розвинуті країни, відкриває двері для притоку ква-
ліфікованої робочої сили, хоча у Європі зараз дуже 
гострою є проблема мігрантів, а також дає змогу 
використовувати ринки асоційованих членів для 
збуту продукції та дає можливість користуватися 
ресурсами країн, що мають намір вступити у ЄС.

Одним з найважливіших напрямів розвитку та 
функціонування Європейського Союзу є погли-
блення процесів інтеграцій, які будуть поширю-
ватися не тільки на країни, розташовані у цьому 
регіоні, але й на країни, що розташовані далеко 
від кордонів об’єднання. Так, наприклад, Грузія, 
Молдова та Україна у 2014 році підписали Угоду 
про Асоціацію з ЄС, яка для цих країн принесла 
багато змін у внутрішній та зовнішній політиці. Гру-
зія, яка з 2010 року готувала договір про асоціацію 
з західноєвропейським об’єднанням, отримала 
можливість для своїх громадян відвідувати кра-
їни Європи у безвізовому режимі, провела деякі 

реформи у сфері політичного, соціального та 
економічного життя держави, а також домоглася 
зниження рівня корупції. Україна також підписала 
угоду про асоціацію та нині приводить до ладу 
систему управління державою та національним 
господарством шляхом проведення реформ в усіх 
сферах суспільного життя.

Загалом Європейський Союз після виходу 
Великобританії з його складу потрапить у досить 
несприятливе становище, адже також треба брати 
до уваги економічну кризу, що склалася в країнах 
Західної Європи та усього світу під час панде-
мії, що не дасть змоги об’єднанню розширювати 
сферу свого впливу на інші країни. Так, після закін-
чення карантину та вирішення нагальних питань 
правління Європейського Союзу має буде зайня-
тися вирівнюванням економічних «дір» та позбав-
лення від несприятливих для сталого розвитку 
наслідків глобальної епідемії коронавірусу.
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Однак після стабілізації економічного стану 
країн – учасниць інтеграційного об’єднання Євро-
пейський Парламент матиме на меті вирішення 
такого питання, як надходження до бюджету ЄС, які 
з виходом Великобританії, що мала чи не найбільшу 
частку, значно зменшяться. Для того щоби від-
новити свої матеріальні ресурси, Союзу необхідні 
будуть нові члени, внески яких зможуть «закрити» 
ту «діру», що утворилася з виходом Сполученого 
Королівства зі складу Європейського Союзу.

Висновки з проведеного дослідження. Треба 
зауважити, що навіть якщо Україна, Молдова, Гру-
зія та Туреччина, яка також заявила про бажання 
стати асоційованим членом ЄС, виконають усі 
умови угод про асоціацію та приведуть економіч-
ний рівень розвитку своїх держав до необхідного, 
то навіть утрьох вони не зможуть збалансувати 
втрати, з якими зіштовхнулося об’єднання після 
Брекзиту. Щоб вирівняти баланс бюджету, Союзу 
треба буде підвищити частку держав-членів, що, 
звичайно, може викликати низку обурень у країнах 
і, можливо, спричинити проведення референдуму. 
Так, наприклад, Німеччина, Франція та Нідерланди 
у своїх парламентах вже заявили про бажання дея-
ких партій провести опитування серед населення 
щодо членства в Європейському Союзі. Іншим шля-
хом вирішення проблеми може стати залучення 
іноземних інвестицій. Однак треба зауважити, що 
в умовах всесвітньої економічної кризи навіть кра-
їни Великої Сімки стануть уникати великих за роз-
міром капіталовкладень до бюджетів інших дер-
жав, що фактично приведе Європейський Союз 
до безвихідного положення. Отже, можна зробити 
висновок, що, не маючи коштів, щоби підтримувати 
країни, які мають намір приєднатися до об’єднання, 
ЄС на деякий час зупинить процеси розширення 
сфери свого впливу на країн-сусідів, що на декілька 
років зробить Молдову, Грузію та Україну останніми 
державами, що увійшли до найбільш розвиненого 
економічного об’єднання світу.
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Економічна глобалізація і розширення тор-
говельних зв'язків між країнами послужили 
причиною формування, а потім активного 
розвитку офшорних зон. Сьогодні офшорні 
території займають досить суперечливе 
місце в системі міжнародних економічних 
відносин, що спровокувало виникнення тен-
денції до збільшення регулювання офшор-
ного бізнесу. Контролем діяльності офшор-
них зон займаються міжнародні організації, 
серед яких найбільш значущу роль відігра-
ють Міжурядовий орган із боротьби з від-
миванням кримінальних капіталів і фінансу-
ванням тероризму – FATF (Financial Action 
Task Force) і Організація економічного спів-
робітництва і розвитку (ОЕСР). Усе більша 
кількість офшорних зон змушена співпрацю-
вати з міжнародними організаціями, щоб не 
значитися в «чорних списках» цих організа-
цій. Процес деофшоризації спостерігається 
в багатьох розвинених країнах, у тому числі 
і в Україні. У статті висвітлено можливі при-
чини офшоризації української економіки та 
головні підходи до розроблення механізмів 
деофшоризації у світовій економіці. 
Ключові слова: офшори, офшоризація, 
деофшоризація, глобалізація, FATF, ОЕСР.

Экономическая глобализация и расширение 
торговых связей между странами послу-

жили причиной формирования, а затем 
активного развития офшорных зон. 
В настоящее время офшорные террито-
рии занимают достаточно противоречивое 
место в системе международных экономи-
ческих отношений, что спровоцировало 
возникновение тенденции к увеличению 
регулирования офшорного бизнеса. Контро-
лированием деятельности офшорных зон 
занимаются международные организации, 
среди которых наиболее значимую роль 
играют Межправительственный орган по 
борьбе с отмыванием криминальных капи-
талов и финансированием терроризма –  
FATF (Financial Action Task Force) и Орга-
низация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). Всё большее количе-
ство офшорных зон вынуждено сотрудни-
чать с международными организациями, 
чтобы не числиться в «чёрных списках» 
этих организаций. Процесс деофшоризации 
наблюдается во многих развитых странах, 
в том числе и в Украине. В статье осве-
щены возможные причины офшоризации 
украинской экономики и главные подходы 
к разработке механизмов деофшоризации 
в мировой экономике.
Ключевые слова: офшоры, офшоризация, 
деофшоризация, глобализация, FATF, ОЭСР.

Economic globalization and the expansion of trade relations between countries led to the formation, and then the active development of offshore zones. 
Currently, offshore territories occupy a rather controversial place in the system of international economic relations, which provoked a tendency to increase 
regulation of offshore business. At present, the struggle against offshore companies has gone far beyond the internal policies of individual states and has 
acquired a truly global scale. The activities of the offshore zones are controlled by international organizations, among which the FATF and OECD play the 
most significant roles. A large number of offshore zones are forced to cooperate with international organizations in order not to be on the black lists of these 
organizations. These measures have a positive effect on the fight against international crime and complicate the conduct of offshore business. Offshore 
zone requirements for reporting and auditing companies are increasing. National anti-offshore legislation is also being strengthened. Nevertheless, tax 
incentives provided to business remain, therefore, at this stage, developed states cannot expect capital to return to their economy. In recent years problems 
of deofshorization were staticized in view of need of ensuring steady participation of the countries for international capital movement. The article summarizes 
the approaches of international organizations to the regulation of offshore zones at the present stage. Deoffshorization is observed in many developed 
countries, including Ukraine. Deoffshorization can be divided into several parts, each of which runs on its own level: the payment of taxes, transparency 
and accountability. Relevance of the topic is that due to the ongoing economic crisis, the Goverment, conducting fiscal policy, is trying to create a good 
investment climate in the country, which is especially important for Ukrainian business . The article highlights possible reasons for offshoring in the Ukrainian 
economy and the main approaches to development of mechanisms of deoffshoring in the global economy. 
Key words: offshore, off-shoring, deoffshoring, globalization, FATF, OECD.

Постановка проблеми. Поняття «деофшо-
ризація» трактується в економічній літературі 
по-різному. З одного боку, деофшоризація розгля-
дається як боротьба з офшорами або посилення 
контролю над операціями в офшорних зонах, 
а з іншого – як полегшення умов для ведення біз-
несу та як чинник розвитку національної еконо-
міки. При цьому зазначені підходи не суперечать 
розумінню деофшоризації як проведення дер-
жавою політики, спрямованої на вдосконалення 
податкової, законодавчої, правозастосовчої та 
інформаційної сфер діяльності суб’єктів господа-
рювання з метою зниження втечі капіталу і його 
повернення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З-поміж наукових робіт, присвячених аналізу про-
цесів офшоризації та деофшоризації міжнародної 
економіки, заслуговують на увагу наукові праці віт-

чизняних і зарубіжних учених, серед яких: М. Кас-
сард, Д. Коссе, О.В. Шереметинська, Н. Мак-
Кан, А. Пешко, О.О. Бондаренко, Ю.О. Волкова, 
Н.В. Ворнавський, М.І. Карлін та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз процесу деофшоризації в умовах гло-
балізації, визначення наслідків функціонування 
офшорних зон та причин офшоризації україн-
ського бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні процес глобалізації світової економіки 
чинить значний вплив як на трансформацію меха-
нізму функціонування світового господарства, 
так і на придбання ним якісно нових характерис-
тик розвитку. Водночас різке посилення взаємодії 
економік більшості країн світу, а також форму-
вання глобальних ринків капіталу, праці та послуг, 
створення і розвиток глобальної інфраструктури 
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вивели на новий рівень боротьбу за підвищення 
глобальної конкурентоспроможності національ-
них економік і бізнес-структур, а ще активізували 
появу нових форм світогосподарської взаємодії.

На тлі реалізації вищевказаних процесів особ-
ливої   актуальності у світі набуває утворення віль-
них економічних зон, створення умов для розвитку 
офшоризаціі, а також формування стратегій роз-
витку офшорного бізнесу, орієнтованого передусім 
на залучення й обслуговування міжнародних пото-
ків капіталу. Феномен явища «офшоризація» сьо-
годні зосереджує велику кількість уваги серед усієї 
наукової спільноти. Багато в чому визначення спе-
цифіки офшорних зон міститься у понятті «вільна 
економічна зона», оскільки сучасне наукове спів-
товариство більшою мірою схиляється до трак-
тування поняття «офшор» як територіального 
утворення (у рамках цілої держави або його адмі-
ністративної одиниці), у рамках якого створено 
особливі сприятливі умови і пільги для суб’єктів, 
які реєструються на його території та ведуть лише 
екстериторіальну бізнес-діяльність.

У рамках існуючої світової економічної системи 
специфіка процесу офшоризації укладена в його 
розвиток від макрорівня, представленого окремими 
національними економіками, до мікрорівня бізнес-
суб’єктів і далі до мегарівня світової економіки.

На макрорівні це офшорні юрисдикції, які є 
повноподатковими територіями і не надають пільг 
незалежно від того, чи веде компанія діяльність 
на даній території чи ні. Найчастіше до офшорних 
зон відносять: Австрію, Великобританію, Угор-
щину, Багамські Острови, Грецію, Данію, Ірландію, 
Британські Віргінські Острови, Ісландію, Іспанію, 
Італію, Канаду, Люксембург, Бермудські Острови, 
Нідерланди, Нову Зеландію, Португалію, Кайма-
нові Острови, Кіпр, Маршаллові Острови, США, 
Сейшельські Острови, Францію. Фактично до цього 
переліку входять усі країни, де існує привабливий 
податковий режим для підприємців. Як правило, 
офшорні країни виступають проміжною ланкою 
у схемах використання офшорних зон. 

На мікрорівні цей процес описується поняттям 
«офшорна компанія», місцем реєстрації і діяльності 
якої є повноподаткова територія. У науковій літера-
турі такі компанії отримали назву «компанія спеці-
ального призначення», або «проєктна компанія», 
яка створюється для певної мети, що дає змогу 
ефективно управляти фінансовими потоками.

Мегарівень представлений офшорним центром 
державою або ж його адміністративною одини-
цею, що надають фінансові послуги нерезидентам 
у розмірі, що значно перевищує фінансовий сек-
тор їхньої власної економіки.

Нині актуальність розвитку офшорингу забез-
печується низкою сучасних тенденцій:

− підвищенням забезпеченості світової еконо-
міки капіталом;

− прискоренням обороту фінансових активів 
у міжнародному масштабі, їх більш ефективним 
використанням;

− зниженням ризиків шляхом переміщення 
капіталу в економічно стабільні та безпечні країни.

Однак в даному разі розвиток офшорингу при-
зводить до низки негативних наслідків:

− підриває ефективність податкових баз країн, 
резиденти яких користуються цими послугами;

− зростання передумов відмивання в офшорах 
нелегальних доходів і фінансування тероризму 
в умовах фінансової анонімності;

− неконтрольованість потоків «гарячих грошей», 
дестабілізуючих глобальну фінансову систему.

Варто все ж зазначити, що використання 
офшорних податкових схем дуже вигідно для 
платників податків.

При цьому з погляду держави можна виділити 
основні негативні наслідки застосування таких схем, 
окрім зниження рівня податкових надходжень:

− господарюючі суб’єкти істотно знижують свої 
податкові витрати й отримують необґрунтовану 
конкурентну перевагу;

− поступова монополізація ринку підриває ста-
більність та ефективність функціонування конку-
рентного середовища;

− дестабілізація інвестиційного клімату.
Варто зазначити, що національна політика 

щодо офшорів багато в чому залежить від балансу 
витрат і вигід для кожної конкретної країни, від 
того, як вирішуються протиріччя між інтересами 
держави й бізнесу. У цьому сенсі показовим є 
японський досвід. Японське законодавство роз-
глядає офшори не як засіб оптимізації податків, 
а як операційну базу для обслуговування закор-
донної мережі й іноземних клієнтів, випуску цін-
них паперів, покупки активів, злиття і поглинання, 
організації аутсорсингу, а також для валютних опе-
рацій за кордоном.

Міжнародно-правове регулювання офшор-
ного бізнесу зосереджено переважно в діяльності 
двох організацій – Групи розроблення фінансових 
заходів боротьби з відмиванням грошей (англ. 
Financial Action Task Force on Money Laundering – 
FATF) та Організації економічного співробітництва 
і розвитку (ОЕСР). Членами FATF є всі розвинені 
й найбільші країни, що розвиваються (Китай, Індія, 
Бразилія, Аргентина, Мексика). Вона займається 
розробленням заходів щодо формування у кожній 
країні режиму протидії легалізації незаконно отри-
маних доходів. Рекомендації FATF спрямовані на:

− вдосконалення правової системи в країні;
− підвищення ролі фінансових і кредитних 

установ у боротьбі з відмиванням грошей;
− активізацію міжнародного співробітництва 

в галузі запобігання відмиванню капіталів.
Окрім того, FATF відповідно до критерію ризику 

розроблено два списки держав – «чорний» і «темно-
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сірий». Ці держави відхиляються від застосування 
контрзаходів для захисту світової фінансової сис-
теми від ризиків відмивання грошей.

Конкретні рекомендації FATF стосуються поси-
лення ідентифікації власників офшорних компа-
ній (наприклад, забороняється випуск акцій на 
пред’явника, а також передбачається обов’язкове 
розкриття інформації про власника компанії). 
Крім того, закордонні банки мають право заарешту-
вати кошти на рахунках офшорної компанії за най-
меншої підозри в незаконній діяльності. Примітно, 
наприклад, що в доповіді FATF «Про типові спо-
соби відмивання грошей» «сірий» імпорт був виді-
лений у категорію інструментів відмивання грошей.

FATF були розроблені 40 рекомендацій у сфері 
злочинного відмивання грошей і фінансування теро-
ризму, які переглядаються раз на п’ять років і, по 
суті, є ключовим інструментом діяльності організації. 
Зазначені рекомендації являють собою набір пра-
вових і організаційних заходів, спрямованих на фор-
мування національних (країнових) режимів протидії 
офшорам. Резолюція Ради Безпеки ООН № 1617 
від 2005 р. встановила ці заходи обов’язковими для 
виконання країнами – членами ООН.

Разом із тим зазначених вище рекомендацій 
у протидії офшоризації недостатньо. До ефек-
тивних механізмів деофшоризації слід віднести 
заходи, що розробляються ОЕСР. Так, у 2013 р. 
нею був підготовлений звіт «Про розмивання бази 
оподаткування та виведення прибутку з-під опо-
даткування» (англ. – BEPS). У звіті запропоновано 
глобальну дорожню карту, що дає змогу країнам 
отримувати належні їм доходи від оподаткування, 
сприятиме більшій прозорості та поліпшенню 
обміну інформацією, неможливості штучного 
переведення прибутку в низькоподаткові юрис-
дикції, більшої передбачуваності та впевненості 
бізнесу. Даний проєкт виник унаслідок стурбова-
ності податкових органів країн надходженнями 
в бюджет унаслідок політики компаній, яка спря-
мована на розмивання бази оподаткування і від-
ведення прибутку в офшорні юрисдикції. Крім того, 
фундаментальною причиною розроблення даного 
проєкту стало запізнення існуючого розподілу 
прав на оподаткування між країнами за змінами 
в діловому середовищі з урахуванням глобалі-

зації бізнесу та зростанням ролі інтелектуальної 
власності у створенні вартості. Проєкт отримав 
підтримку з боку «Великої двадцятки» та інших 
держав. У звіті методики BEPS підтверджено 
емпірично, розглянуто основні принципи оподат-
кування і передумови розмивання бази оподат-
кування. Відзначається, що розвиток цифрової 
економіки є бар’єром здійснення прав держави 
на оподаткування, а також описано низку методів 
протидії ухиленню від сплати податків.

Заходи, пропоновані ОЕСР, діляться на такі групи:
− заходи з питань оподаткування компаній 

цифрового сектору;
− заходи, спрямовані на досягнення узгодже-

ності на міжнародному рівні з питань корпоратив-
ного оподаткування, усунення відмінностей в опо-
даткуванні гібридних інструментів, посилення 
правил щодо «контрольованих іноземних компа-
ніях», обмеження розмивання бази оподаткування 
на основі вирахування процентних витрат і витрат 
по інших інструментах фінансування;

− заходи, спрямовані на відновлення пере-
ваг міжнародних стандартів, у тому числі проти 
зловживання застосуванням угод про уникнення 
подвійного оподаткування, проти штучного уник-
нення статусу постійного представництва;

− заходи щодо забезпечення відповідності 
порядку ціноутворення та порядку створення 
вартості;

− заходи, спрямовані на забезпечення тран-
спарентності.

Офшорні юрисдикції, або офшорні зони, класи-
фікуються за різними ознаками, але окремої уваги 
заслуговують класифікації, складені FATF і ОЕСР 
(таблиця 1).

У ОЕСР і FATF немає повноважень впливати 
на внутрішні ринки незалежних держав, проте їхні 
рекомендації спрямовані на протидію зростанню 
числа офшорних зон і скорочення масштабу від-
пливу капіталу в ці зони. Політика цих організацій 
адресована безпосередньо офшорам і рекомен-
дує їм усунути недоліки податкового та валютного 
законодавства, що дає змогу функціонувати на 
їхніх територіях офшорним компаніям.

Окрім ОЕСР і FATF, на регіональному та між-
народному рівнях проблемами деофшоризації 

Таблиця 1
Класифікація офшорних юрисдикцій FATF і ОЕСР

Організація «Чорний список» «Темно-сірий список» «Білий список»

FATF

Країни, що не співпрацюють 
із FATF з питань боротьби 

з відмиванням грошей і протидії 
тероризму: Іран, Північна Корея.

Юрисдикції зі стратегічними 
недоліками у цій сфері, що 

зробили недостатній прогрес: 
М'янма.

Країни, що усувають 
недоліки у сфері протидії 
тероризму і відмивання 

грошей.

ОЕСР
Країни, що не прийняли податкові 
стандарти на 2016 р.: Коста-Ріка, 

Лабуан, Уругвай, Філіппіни.

Юрисдикції, які взяли на себе 
зобов'язання з упровадження 

податкових стандартів, але ще 
не реалізували їх: Науру і Ніуе.

Юрисдикції, де достатньою 
мірою були впроваджені 

податкові стандарти 
міжнародного рівня.

Джерело: розроблено авторами
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так чи інакше займаються такі організації: Інтер-
пол – міжнародна організація, що займається роз-
слідуваннями міжнародних економічних злочинів 
і боротьбою з відмиванням грошей; Організація 
країн ЄС із боротьби з комерційною злочинністю 
(CCCU); Офшорна група з банківського контролю; 
Міжнародна організація контролю у сфері обігу 
цінних паперів; Бернський клуб, що включає пред-
ставників правоохоронних органів деяких західно-
європейських країн, та ін.

У цілому міжнародними організаціями сьогодні 
приймаються такі конкретні заходи протидії офшо-
рам: підвищення відкритості та прозорості в офшо-
рах для компаній-нерезидентів, зниження ступеня 
конфіденційності операцій, що проводяться, вве-
дення додаткових норм валютного контролю над 
цими операціями. Тепер деякі країни – «некласичні 
офшори» повинні повідомляти органам зацікавле-
них країн про «підозрілі» транзакції (наприклад, 
постійно переводяться однаково великі суми без 
указівки їх реальних одержувачів і причин такої 
операції). Однак якщо йдеться про переводи неза-
конних (злочинно отриманих) коштів, досить про-
блематично встановити даний факт без наявності 
судового рішення про розкриття даних. Принцип 
банківської таємниці наділяє бенефіціарів правом 
приховувати всі вибуття і надходження, однак за 
законодавством деяких країн (Швейцарії) якщо 
транзакція буде визнана підозрілою, банк має 
повідомляти про них відповідні органи або уряд 
країни – експортера капіталу.

Слід указати, що в низці країн був накопичений 
певний досвід деофшоризації економіки. Зокрема, 
можна виділити концепцію CFC (Controlled Foreign 
Companies – Контроль над іноземними компа-
ніями). Законодавство щодо контрольованих 
іноземних компаній було спрямоване саме на 
запобігання ухиленню від сплати податків за допо-
могою офшорних компаній. Суть концепції поля-
гає у тому, що дохід зарубіжної компанії, яка контр-

олюється резидентами даної країни, для цілей 
оподаткування зараховується в дохід резидентів, 
тому пряме використання офшорних компаній для 
акумулювання зарубіжних доходів не дає власни-
кам цих компаній законної можливості уникнення 
від оподаткування цих доходів за місцем прожи-
вання. Найуспішніше щодо законодавства про іно-
земні компанії просунулися США, де в Податко-
вому кодексі з 1962 р. існує спеціальний підрозділ.

На наднаціональному рівні ЄС антиофшорне 
регулювання базується на прийнятому в 2004 р. 
«Повідомленні щодо протидії та боротьби з фінан-
совими та корпоративними зловживаннями» 
(Communication on preventing and combating 
financial and corporate malpractice), яке передбачає 
активізацію інформаційного обміну між країнами 
про оподаткування підприємств, а також прове-
дення узгодженої політики між членами ЄС щодо 
офшорних зон. Окрім цього, на Кіпрі, одній із най-
більш відомих офшорних зон, у рамках економіч-
ної і валютно-фінансової інтеграції проводяться 
заходи, спрямовані на зближення його фінансової 
системи з іншими країнами ЄС. Це, зокрема, вира-
зилося в уніфікації ставки податку на прибуток для 
офшорних і національних компаній, що раніше 
вирізнялася у п’ять разів, а також у диференціації 
резидентів і нерезидентів за принципом місця зна-
ходження керівного органу і контролю компанією.

Законодавча архітектура офшорних юрис-
дикцій формувалася для задоволення потенцій-
них інвесторів, тобто моделювалася «під попит» 
(таблиця 2). Причини популярності офшорних зон 
можна розкласти за їхніми ключовими характе-
ристиками. Основною причиною відходу бізнесу 
в офшори з розвинених держав є високі податки. 
Що стосується країн, що розвиваються, у тому 
числі України, тут діють дещо інші механізми. Крім 
усього іншого, вони залежать від ситуації кожного 
конкретного платника податків та його мотива-
цій. Це призводить до необхідності виділити сім 

Таблиця 2
Провідні країни світу за обсягом незаконного вивезення капіталу в 2011–2015 рр., млрд дол. США
№ з/п Країна 2011 2012 2013 2014 2015

1 Китай 138,9 172,4 133,8 223,8 258,6
2 Росія 125,1 136,6 182,5 129,5 120,3
3 Мексика 38,4 67,5 63,3 73,7 77,6
4 Індія 29,2 70,3 85,6 92,9 83,0
5 Малайзія 34,4 62,2 50,2 47,8 48,3
6 Бразилія 22,1 30,8 31,1 32,7 28,2
7 ПАР 29,6 24,6 23,0 26,1 17,4
8 Таїланд 14,7 24,1 27,4 31,3 33,0
9 Індонезія 20,5 14,6 18,3 19,2 14,6

10 Нігерія 26,4 19,4 18,3 5,0 26,7
Разом 479,3 622,4 634,5 682,1 707,8

Разом, % від сукупного 
нелегального вивозу капіталу в світі 64,2 68,7 63,0 65,8 64,9

Джерело: розроблено авторами за даними [12]
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можливих причин такого кроку українського біз-
несу в офшори:

− прагнення знизити податкові та інші платежі 
до бюджету. Офшорні зони, як правило, пропо-
нують або нульову, або дуже низьку ставку опо-
даткування. Це допомагає значно знизити витрати 
в конкурентній боротьбі й отримувати збільшений 
прибуток;

− за низькоякісного інституційного середо-
вища в домашній економіці офшорна юрисдикція 
видається більш привабливою для інвесторів. Як 
правило, офшорні юрисдикції використовують 
англійське право, яке має у своєму розпорядженні 
механізми для більш якісного захисту прав влас-
ників, зокрема міноритарних інвесторів. Також 
офшор відрізняється більш низьким рівнем ризику 
втрати капіталу;

− макроекономічна і геополітична стабільність, 
а також передбачуваність податкової політики – 
елементи привабливого інвестиційного клімату 
офшорних зон;

− велика кількість компаній реєструється 
в офшорних зонах із метою полегшеної інтеграції 
в міжнародний бізнес, виходу на глобальні ринки 
за допомогою IPO;

− мінімізація трансакційних витрат і витрат на 
контроль: прагнення підприємця полегшити про-
цес організації та ведення бізнесу;

− негативною специфікою країн, що розви-
ваються (до яких належить і Україна), виступає 
високий рівень корупції, тому намір легалізувати 
відмиті гроші (корупційні гроші) здебільшого є 
основним. Це доповнюється наміром приховати 
доходи, отримані незаконним шляхом, а також 
фінансувати кримінальну діяльність. Офшори 
дають змогу це робити шляхом надання повної 
анонімності проведення операцій;

− офшоризація компанії як шанс вижити на ринку 
шляхом скорочення податкових та інших витрат 
(ухилення від оподаткування – не основна мета).

Таким чином, можна виділити основні соці-
ально-економічні наслідки інтенсивної офшориза-
ції в Україні:

− скорочення податкових доходів бюджету;
− потужний відтік капіталу;
− контроль над українськими стратегічно важли-

вими компаніями знаходиться у іноземних держав.
Дані наслідки здатні спричинити низку інших 

негативних ефектів, серед яких – підрив націо-
нальної та економічної безпеки, підрив макроеко-
номічної й соціальної стабільності, дефіцит держ-
бюджету.

Отже, сьогодні проблематика застосування 
офшорів українськими компаніями вимагає сер-
йозної уваги та активних дій із боку держави. І, 
незважаючи на негативну репутацію офшорного 
бізнесу, існує цілий комплекс заходів, здатних 
поліпшити ситуацію і сформувати цивілізований 

підхід до використання офшорів як метод міжна-
родного податкового планування.

Необхідно поліпшувати внутрішній інвестицій-
ний клімат. На основі такого підходу вирішується 
не тільки проблема офшорів, а й безліч інших 
завдань: модернізація економіки, прискорення 
економічного зростання, скорочення темпів інфля-
ції, збільшення припливу прямих іноземних інвес-
тицій, підтримка соціальної стабільності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, офшоризація – процес планетар-
ного масштабу, який характеризується збільшен-
ням потоків товарів, послуг, капіталів, інформації, 
робочої сили через національні кордони, що при-
зводить до взаємопроникнення як окремих націо-
нальних ринків, так і економік у цілому, й є найваж-
ливішою тенденцією сучасної світової економіки, 
протистояти якій самостійно на даному етапі роз-
витку не здатна жодна держава.
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Надзвичайно важливими для України є вза-
ємодія зі світовою економічною спільнотою, 
побудова національної економіки через при-
зму глобальних економічних вимірів. Україна 
має всі необхідні чинники та ресурси, щоб 
стати державою з високим показником 
конкурентоспроможності національної еко-
номіки та брати активну участь у проце-
сах глобалізації. Для аналізу позиціонування 
України в глобальному просторі проведено 
дослідження сутнісних характеристик рей-
тингів та індексів, які оцінюють соціальну, 
економічну та політичну сфери в Україні, 
висвітлено сучасний стан конкурентоспро-
можності національної економіки, ідентифі-
ковано місце національної економіки в між-
державних співставленнях. Визначено місце 
України у світі відповідно до компонент 
індексів глобальної конкурентоспромож-
ності. Установлено особливості форму-
вання конкурентоспроможності української 
економіки та чинники, що актуалізуються 
в сучасних умовах.
Ключові слова: конкуренція, конкуренто-
спроможність, індекс глобальної конку-
рентоспроможності, рейтинг глобальної 
конкурентоспроможності, індикатори кон ку-
рентоспроможності, міжнародні рейтинги.

Чрезвычайно важными для Украины явля-
ются взаимодействие с мировым эко-

номическим сообществом, построение 
национальной экономики через призму гло-
бальных экономических измерений. Укра-
ина имеет все необходимые факторы 
и ресурсы, чтобы стать государством 
с высоким показателем конкурентоспособ-
ности национальной экономики и активно 
участвовать в процессах глобализации. 
Для анализа позиционирования Украины 
в глобальном пространстве проведено 
исследование сущностных характеристик 
рейтингов и индексов, которые оценивают 
социальную, экономическую и политическую 
сферы в Украине, дана характеристика 
современного состояния конкурентоспо-
собности национальной экономики, иденти-
фицировано место национальной экономики 
в межгосударственных сопоставлениях. 
Определено место Украины в мире согласно 
с компонентами индексов глобальной конку-
рентоспособности. Установлены особенно-
сти формирования конкурентоспособности 
украинской экономики и факторы, которые 
актуализируются в современных условиях.
Ключевые слова: конкуренция, конкурен-
тоспособность, индекс глобальной конку-
рентоспособности, рейтинг глобальной 
конкурентоспособности, индикаторы 
конкурентоспособности, международные 
рейтинги.

Ukraine's entry into the global space leads to the formation of the country's economic strategy and building an effective competitive environment, establi-
shing stable economic ties with international partners, willingness to attract investments, etc. Compliance with the requirements of the global community and 
entry into the global space necessitates Ukraine's participation in global competitiveness ratings. As a result, Ukraine becomes open to international experts 
and interested agents of market relations. Determining Ukraine's place in the world rankings and the impact of external evaluation results on the formation 
of Ukraine's economic strategy determines the relevance of the study. The article deals with the essence of competition in the conditions of global markets 
and the specificity of the state's competitiveness. It is determined that one way of comprehensive assessment of the economies of countries is to participate 
in world rankings, which are formed on the basis of statistical and publicly available data as a result of a global survey of experts, analytical agencies, leading 
research institutes and organizations. The related competitiveness ratings are calculated annually by the World Economic Forum – Global Competitiveness 
Index and the Institute for Management Development in Switzerland IMD - Global Competitiveness Rating and Digital Competitiveness Index. The dyna-
mics of the Global Competitiveness Index according to the rating 1–7 and according to the methodology 4.0 are analyzed and the factors that influenced the 
formation of the specified rating are identified. The indicators that form the digital competitiveness rating and how the sub-indicators affect the final results 
have been evaluated. Ukraine's place in the ranking of global competitiveness is determined. The expediency of determining the level of economic develop-
ment of the country through participation in global competitiveness ratings is substantiated, the expediency of using independent evaluation in formulating 
state policy and determining the actions of the government to improve the competitiveness of the national economy are emphasized. The need for further 
research on Ukraine's competitiveness was also emphasized.
Key words: competition, competitiveness, global competitiveness index, global competitiveness rating, competitiveness indicators, international ratings.

Постановка проблеми. Суспільний розвиток 
країн сьогодні формується під впливом глобаліза-
ційних зрушень та процесів економічної інтеграції. 
Саме тому визначення рівня конкурентоспромож-
ності України та посилення її конкурентних переваг 
на світовому і міжнародному ринках є пріоритет-
ним завданням формування економічної страте-
гії держави. Необхідність усебічного дослідження 
проблем конкурентоспроможності української 
економіки зумовлена багатоаспектністю даного 
явища та динамічним розвитком світового госпо-
дарства. Як наслідок, висвітлення різних аспектів 
конкурентоспроможності національної економіки 
в контексті глобальних вимірів потребує деталь-
них досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останній час значну кількість наукових дослід-

жень присвячено питанням конкурентоспромож-
ності як економічної категорії, а також як напряму 
підвищення конкурентних позицій національ-
ної економіки. Теоретичні положення конкурен-
ції закладено в працях класиків: П. Друкера, 
І. Ансоффа, Ф. Котлера, Ф. Гаєка, М. Портера 
[1]. У вітчизняній науковій спільноті виділилося 
декілька напрямів досліджень. Зокрема, З. Бори-
сенко [2], Г. Филюк, О. Костусєєва, Т. Щерба-
кова. В. Лагутін [3] приділяють увагу державній 
конкурентній політиці. Дослідженню конкурен-
тоспроможності підприємств на вітчизняних та 
міжнародних ринках присвячено роботи С. Кли-
менко, Л. Піддубної, Т. Омеляненко, О. Фурманюк, 
С. Бондаренко, В. Дикань. Різним аспектам кон-
курентоспроможності національної економіки при-
свячено праці сучасних українських дослідників 
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Б. Кваснюка, Н. Тарнавської, О. Побережець, 
З. Варналія, Н. Каніщенко. В. Липова [4]. Окремо 
доцільно виділити науковців, що досліджують між-
народну конкурентоспроможність в умовах гло-
балізації, серед яких – Л. Антонюк, О. Шнипко, 
О. Швиданенко, Ю. Уманців. Ю. Полунєв [5] та 
місце України в міжнародних рейтингах щодо 
оцінювання різних аспектів функціонування дер-
жави – К. Кириченко [6], Н. Кухарська, А. Єріна, 
А. Тищенко, Н. Марченко І. Манцуров [7] тощо.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є розгляд підходів до визначення сутності еконо-
мічної категорії «конкурентоспроможність», окрес-
лення чинників, які є підставою для такого виміру, 
а також дослідження місця України в глобальних 
рейтингах конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Входження України в глобальний простір та акти-
візація транскордонного руху капіталів виклика-
ють посилену увагу міжнародної спільноти, у тому 
числі потенційних інвесторів, що вимагає впоряд-
кування національної економіки відповідно до сві-
тових критеріїв економічної сталості. Розглядаючи 
сутність конкуренції, варто звернути увагу на осно-
вні напрями дослідження М. Портера, який у гло-
бальному контексті виділив два типи галузевої 
міжнародної конкуренції: мультивнутрішні галузі, 
які мають внутрішню конкуренцію в розрізі окремої 
країни, та глобальні галузі. Глобальною є «галузь, 
в якій конкурентна позиція фірми в одній країні 
багато в чому залежить від її положення в інших 
країнах, і навпаки» [1, с. 332]. На думку Портера, 
ключові відмінності між двома типами галузей 
полягають у тому, що міжнародна конкуренція 
в мультивнутрішніх галузях є необов’язковою, 
фірми самостійно приймають рішення про конку-
рування на зовнішніх ринках, натомість конкурен-
ція в глобальних галузях неминуча. Один із творців 
антимонопольної політики України З. Борисенко 
вважає, що «найбільш ефективним механізмом 
управління економікою є захист конкуренції». 
У своїх дослідженнях він неодноразово наголошує 
на реформуванні конкурентної політики з метою 
ефективних змін у конкурентному середовищі, 
що є однією з основних умов здійснення інвес-
тицій в Україну [2]. На формування конкурентної 
політики держави, на думку В. Лагутіна, з позицій 
розвитку національної економіки одним із пріори-
тетних завдань має стати підвищення конкурен-
тоспроможності національних товаровиробників 
на внутрішньому й зовнішньому ринках [3, с. 30]. 
В. Липов відзначає, що «у сучасному світі кон-
куренція мікроекономічних суб’єктів перетворю-
ється на інструмент глобальної конкуренції дер-
жав…», а «результат фіксується місцем країни 
в глобальній економіці» [4, с. 22]. Узагальнюючи 
думку вчених, доходимо висновку, що ефектив-
ним інструментом побудови економічних відносин 

у світовому вимірі виступає конкуренція. А здат-
ність інституційних суб’єктів ринкової економіки до 
конкуренції виражається через поняття конкурен-
тоспроможності, у тому числі й через відповідність 
товарів вимогам ринку та можливості їх продажу 
на внутрішньому, зовнішньому, глобальному рин-
ках. Доцільно розглянути дефініцію «конкуренто-
спроможність» через призму глобальних вимірів.

Сучасний стан національної економіки вима-
гає комплексної та ґрунтовної оцінки здатності 
до конкуренції в умовах глобальних ринків. Між-
народна спільнота, розглядаючи Україну як потен-
ційного реципієнта інвестицій та контрагента 
господарських відносин, хоче мати достовірну 
інформацію про державу-партнера, щоб уникнути 
потенційних ризиків та налагодити перспективну 
співпрацю. Концепція конкурентоспроможності 
країни має свою специфіку, оскільки країни не 
можуть зникнути під впливом міжнародної конку-
ренції так, як зникають неконкурентоспроможні 
компанії [5, c. 30]. Зазначені позиції дослідників 
дають можливість окреслити сутність та значення 
глобального виміру конкурентоспроможності, що 
відображає взаємодію суб’єктів ринкових відно-
син у глобальному конкурентному середовищі та 
їх боротьбу за здобуття конкурентних переваг на 
світових ринках, акумулюючи трудовий, ресурсний 
потенціал та капітал.

Для оцінки конкурентоспроможності економіки 
країни застосовується цілий спектр індикаторів, які 
відображають економічні, політичні соціальні чин-
ники та їхній вплив на соціально-економічну сферу. 
Для визначення місця та ролі країни в глобальному 
економічному просторі, визначення її конкурентної 
позиції та оцінки конкурентоспроможності націо-
нальної економіки світовою спільнотою розроблено 
низку рейтингів. Формування рейтингу здійсню-
ється на підставі загальнодоступних статистичних 
даних і результатів глобального опитування із залу-
ченням експертів, аналітичних відомств, провідних 
дослідницьких інститутів і організацій.

Окремі автори надають значення міжнародним 
рейтингам та індексам у межах оцінювання рівня 
ефективності трансформаційних процесів у дер-
жаві та справедливо зазначають, що вони є ціл-
ком інформативними та релевантними, оскільки 
відображають напрям тренду державних перетво-
рень [6, c. 19]. І. Манцуров, розглядаючи перспек-
тиви інтеграції до європейської економічної спіль-
ноти, наголошує, що такі «перспективи значною 
мірою залежать від місця та ролі країни в глобаль-
ному економічному просторі, які, своєю чергою, 
визначаються поточними конкурентними позиціями 
країни та, що більш важливо, її здатністю забезпе-
чувати умови для довгострокової конкурентоспро-
можності національної економіки» [7, с. 27]. Одним 
із найзручніших і найефективніших інструментів 
визначення конкурентоздатності держави є аналіз 
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її позицій у глобальних рейтингах конкурентоспро-
можності. Це дає змогу оцінити поточний стан 
відносин країни з іншими, виокремити сильні та 
слабкі боки її економіки, а також знайти шляхи 
посилення конкурентних переваг [8, с. 24].

Нині Україна значиться у двох рейтингах гло-
бальної конкурентоспроможності: за показником 
економічної конкурентоспроможності – в індексі 
глобальної конкурентоспроможності (IGC), що 
розраховується за методикою Всесвітнього еконо-
мічного форуму (World Economic Forum), та в рей-
тингу конкурентоспроможності країн світу (WCY) 
за версією Міжнародного інституту управлінського 
розвитку в Швейцарії (IMD).

Індекс глобальної конкурентоспроможності 
Всесвітнім економічним форумом для України 
розраховується з 1996 р., до якого включено 
141 країна світу. Оцінювання здійснюється за 
12 основними компонентами, що формують кон-
курентоспроможність країни, які визначаються на 
підставі 114 економічних індикаторів. У 2019 р. 
Україна посіла 85-е місце в рейтингу серед 
141 країни світу, що погіршило позицію країни 
в рейтингу на дві позиції за рахунок макроеконо-
мічної стабільності (–2,0), якості інститутів (–1,6) 
та динамічності бізнесу (–1,9), опустившись до 
показника трирічної давнини. За всі роки Україна, 
беручи участь у рейтингу, не піднімалася вище 
68-го місця зі 125 країн у 2005 р. Згідно з оціноч-
ними судженнями експертів стосовно базових 
показників (1–7), прослідкуємо, як змінювалися 
позиції України в даному рейтингу (табл. 1).

Огляд показників ефективності в динаміці свід-
чить про економічну стабільність країни, незважа-
ючи на поодинокі випадки зниження показників. 

Відносно високі позиції Україна утримує за раху-
нок охорони здоров’я та початкової освіти (6,0 за 
результатами 2016–2018 рр.), вищої освіти та про-
фесійної підготовки (5,1), розміру внутрішнього 
ринку (4,5). Оскільки у 2017 р. було змінено мето-
дику визначення Індексу глобальної конкуренто-
спроможності, яка унеможливлює порівняння ана-
лізованих показників, відобразимо детермінанти 
рейтингу за 2019 р. (методологія 4.0) на рис. 1.

Згідно з проведеним аналізом соціально-еко-
номічної системи за показником Індексу глобаль-
ної конкурентоспроможності у 2019 р. Україна 
залишилася на рівні 2018 р. (57 балів), але за 
окремими показниками є позитивні тенденції. 
За показником «Інститути» українська економіка 
впродовж 2017–2019 рр. демонструє тенденцію до 
зростання (+1,6 бали та 104-е місце), що свідчить 
про сталий інституційний розвиток країни. Також 
наявна тенденція до поліпшення за показниками 
розвитку інфраструктури (+0,2 бали та 57-е місце); 
впровадження інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (+0,9 бали та 78-е місце); макроекономіч-
ної стабільності (+2 бали та 133-є місце) та показ-
ником «знання і навички» (+1 бал та 44-е місце). 
Стан товарних ринків у звітному періоді мав 
позитивну тенденцію (+1,2 бали та 57-е місце). 
Це пояснюється підвищенням внутрішньої конку-
ренції та конкуренції на ринку послуг (+4,9 бали 
та 64-е місце), диспозитивним впливом подат-
ків та субсидій на конкуренцію (+3,4 бали та 
104-е місце), збільшенням частки ринку (+3,6 бали 
та 89-е місце), нетарифними бар’єрами (+4,1 бали 
та 91-е місце). Також тенденцію до зростання має 
ринок праці (+1,9 бали та 59-е місце) і вітчизняний 
ринок (+0,3 бали та 47-е місце). За показником 

Таблиця 1
Місце й оцінка (1–7) України в Індексі глобальної конкурентоспроможності за 2010–2018 рр.

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності

2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

2016–
2017

2017–
2018

Місце України в рейтингу 89/139 82/142 73/144 84/148 76/144 79/140 85/138 81/137
Оцінка (1–7) 3,90 4,00 4,14 4,05 4,14 4,0 4,00 4,11

Основні вимоги 3,9 4,2 4,4 4,3 4,4 4,1 4,0 4,2
Інститути 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 3,2
Інфраструктура 3,8 3,9 4,1 4,1 4,2 4,1 3,9 3,9
Макроекономічна стабільність 3,2 4,2 4,4 4,2 4,1 3,1 3,2 3,5
Охорона здоров’я та початкова освіта 5,7 5,6 5,8 5,8 6,1 6,1 6,0 6,0

Підвищення ефективності 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1
Вища освіта та професійна підготовка 4,6 4,6 4,7 4,7 4,9 5,0 5,1 5,1
Товарний ринок 3,5 3,6 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0
Ринок праці 4,5 4,4 4,4 4,2 4,1 4,3 4,2 4,0
Фінансовий ринок 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,2 3,0 3,1
Технологічна готовність 3,4 3,5 3,6 3,3 3,5 3,4 3,6 3,8
Обсяг ринку 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,5

Інновації та складні чинники 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5
Динамічність бізнесу 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7
Інноваційний потенціал 3,1 3,1 3,2 3,0 3,2 3,4 3,4 3,4

Джерело: складено авторами за даними [9, с. 334; 10, с. 356; 11, с. 354; 12, с. 376; 13, с. 372; 14, с. 355; 15, с. 351; 16, с. 296]
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динамічності бізнесу спостерігається також незна-
чне поліпшення (+1,9 бали та 85-е місце).

Окремі індикатори мають негативну тенден-
цію, зокрема показник здоров’я (–6,4 бали) опус-
тився в рейтингу на сім позицій, до 101-го місця 
у результаті скорочення тривалості життя; показ-
ник фінансової системи (–6,4 бали та 136-е місце) 
за рахунок погіршення показників кредитування 
приватного сектору (–47,5 бали та 76-е місце).

Пов’язаним є дослідження Інституту управ-
лінського розвитку в Швейцарії IMD, яким визна-
чаються рейтинги серед 63 країн світу: світової 

конкурентоспроможності (World Competitiveness), 
світової цифрової конкурентоспроможності (World 
Digital Competitiveness).

В основу рейтингу світової конкурентоспро-
можності країн закладено близько 333 критеріїв 
за чотирма ключовими аспектами економічного 
життя країни: стан економіки, ефективність уряду, 
стан ділового середовища, стан інфраструктури. 
Місце України у цьому рейтингу представлено 
на рис. 2.

Найбільшим досягненням країни було 49-е 
місце в 2013 та 2014 рр. (індекс 54,234–2013 р.), 
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Рис. 1. Рейтинг України згідно з Індексом глобальної конкурентоспроможності у 2019 р.

Джерело: складено авторами за даними [17, с. 586–588]
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Рис. 2. Місце України в рейтингу глобальної конкурентоспроможності за версією IMD

Джерело: складено авторами за даними [18]
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проте в наступні п’ять років ситуація погіршилася 
і лише в 2019 р. Україна посіла 54-е місце, підняв-
шись у рейтингу на п’ять позицій. Серед чинників, 
що знижують місце України в рейтингу, експерти 
називають неефективність уряду.

Рейтинг цифрової конкурентоспроможності 
включає критерії для оцінки здатності країн впро-
ваджувати та вивчати технології, що сприяють 
трансформації урядової діяльності, бізнес-моделі 
та у цілому суспільства (табл. 2).

Індекс цифрової конкурентоспроможності 
України у 2019 р. становив 55,255, перемістившись 
в рейтингу на 60-е місце, з найбільшими прогалинами 
в частині розвитку науки та рівня освіти, вважають 
дослідники. На формування рейтингу визначальний 
вплив мали субіндикатори. Індикатор «знання» – 
40-е місце, у т. ч. субіндикатори: «здібність» – 57-е; 
«підготовка та освіта» – 21-е; «наукова концентра-
ція» – 41-е місце. Індикатор «технології» – 61-е 
місце, у т. ч. субіндикатори: «регулювання» – 54-е; 
«капітал» – 62-е; «розвиток технологій» – 60-е. 
Індикатор «майбутня готовність» – 61-е місце, у т. ч. 
субіндикатори: «адаптивність» – 59-е; «бізнес-
активність» – 45-е; «ІТ інтеграція» – 61-е місце. 
У динаміці спостерігається дуже негативна тенден-
ція щодо зниження місця країни в усіх без винятку 
рейтингових позиціях.

Висновки з проведеного дослідження. Із 
наведеного можна зробити висновок, що саме 
конкуренція є потужним стимулом розвитку еконо-
міки будь-якої країни. Доведено часом, що оцінка 
країн за різними показниками конкурентоспромож-
ності та визначення їх рейтингу є одним з інстру-
ментів формування державної політики та визна-
чення подальших дій уряду щодо підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки. 
Через рейтинг оцінюється здатність держави до 
створення конкурентного середовища та сприят-
ливих умов для ведення бізнесу. Подальші дослід-
ження лежать у площині порівняльного аналізу 
досліджень глобальної конкурентоспроможності, 
що проводяться світовими організаціями та міжна-
родними експертами з метою виявлення протиріч.
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У статті структуровано викладено основні 
пункти щодо питань: впливу пандемії коро-
навірусу на економіку України та інших країн 
світу; заходів, що приймаються урядами для 
допомоги у подоланні кризового становища, 
в якому опинилися підприємства; механізмів 
адаптації, які розробляють власники ком-
паній для амортизації негативних наслідків 
пандемії та стабілізації фінансового стану, 
а також які уроки підприємці можуть вине-
сти із цієї ситуації. Розглянуто низку заходів, 
задіяних урядами країн світу, та їхній досвід 
адаптовано під українські реалії. Окреслено 
заходи, які вже впроваджуються не лише 
урядом, а й комерційними підприємствами, 
якими було взято на себе відповідальність 
за фінансування галузі охорони здоров’я. 
Висвітлено можливі варіанти перебігу подій 
та, відповідно до них, наведено графічні 
ілюстрації сценаріїв впливу пандемії на сві-
тову економіку. Запропоновано низку порад 
власникам малого та середнього бізнесу, 
які допоможуть зберегти та забезпечити 
діяльність підприємств.
Ключові слова: малий бізнес, середній біз-
нес, форс-мажор, коронавірусна пандемія, 
світова економіка.

В статье структурированно изложены 
основные пункты относительно: влия-

ния пандемии коронавируса на экономику 
Украины и других стран мира; мер, кото-
рые принимаются правительствами для 
помощи в преодолении кризисного поло-
жения, в котором оказались предприятия; 
механизмов адаптации, которые разраба-
тывают владельцы компаний для аморти-
зации негативных последствий пандемии 
и стабилизации финансового положения, 
а также какие уроки предприниматели 
могут вынести из этой ситуации. Рас-
смотрен перечень мер, принятых прави-
тельствами стран мира, опыт которых 
адаптирован под украинские реалии. Опре-
делены меры, которые уже внедряются не 
только правительством, но и коммерче-
скими предприятиями, которые взяли на 
себя ответственность за финансирование 
здравоохранения. Рассмотрены возможные 
варианты развития событий и, в соот-
ветствии с ними, приведены графические 
иллюстрации влияния пандемии на мировую 
экономику. Предложен перечень рекоменда-
ций владельцам малого и среднего бизнеса, 
которые помогут сохранить и обеспечить 
деятельность предприятий.
Ключевые слова: малый бизнес, средний 
бизнес, форс-мажор, коронавирусная панде-
мия, мировая экономика.

The article outlines the main points in the question of how the coronavirus pandemic affects the economy of Ukraine and other countries of the world, the histori-
cal course of the virus and its origin period in China, what measures are being taken by governments to assist in overcoming the crisis, which have identified 
enterprises that adaptation mechanisms are being developed by business owners to amortize the negative effects of the pandemic financial situation and what 
lessons entrepreneurs can learn from this situation. It is revealed that the Ukrainian companies have already implemented the remote mode of operation at this 
stage, most of the catering establishments and the provision of services operate on the principles of contactless delivery. The measures taken by the govern-
ments of Italy, Germany, France, the United Kingdom, China and the United States were examined. Their experience has been adapted to Ukrainian realities. 
It outlines measures that are already being implemented not only by the government but also by large corporations that have been responsible for financing 
the health sector. During the research we found that home enterprises are not far behind their foreign ones, at this stage credit breaks were provided for small 
and medium-sized businesses, as well as attracting foreign investments to support them. We have outlined possible variants of the course of events and, in 
accordance with them, illustrates graphically the impact of the pandemic on the world economy. Also, the authors have developed a number of tips for small and 
medium-sized business owners to help keep their businesses alive, first of all, it is necessary to restructure debts and loans, review the terms of rent payment 
for real estate, transfer employees to a simplified tax system, limit the search for new staff. The reaction and actions of business in times of crisis should be 
immediate. Any plans and strategies should be constantly reviewed as the situation changes. It is important that such actions are coordinated through the lead-
ership of company executives. Companies need to step up their use of information collection and analysis capabilities within the company and in the market.
Key words: small business, medium-sized business, force-majeur, coronavirus pandemic, world economy.

Постановка проблеми. В умовах надзви-
чайної ситуації в усьому світі актуальним постає 
питання адаптації та швидкої реакції на зміни 
підприємств малого та середнього бізнесу, що 
знаходяться у слабкому фінансовому становищі 
або мають нелояльний попит і нестабільних 
постачальників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У процесі дослідження розглянуто праці С.І. Дол-
гова, Ю.А. Савінова, Ж.-Ф. Бежа, Ш. Камаль, про-
ведено аналіз публікацій з Інтернет-джерел.

Постановка завдання. Метою дослідження – 
висвітлити проблеми та труднощі, з якими стика-
ються підприємства малого та середнього бізнесу, 

та запропонувати варіанти вирішення, спираю-
чись на іноземний досвід.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нещодавній спалах нової коронавірусної інфек-
ції в Китаї привернув увагу всього світу, а також 
створив проблеми для розвитку бізнесу. Перший 
випадок захворювання був зареєстрований ще 
у листопаді 2002 р. [1], але масове ураження 
населення всієї Земної кулі привело в шок сві-
тову економіку тільки у 2020 р. Шехріна Камаль 
стверджує: «Якщо порівняти пандемію атипової 
пневмонії з нинішньою пандемією, то можна поба-
чити, що у випадку з коронавірусом вона зростає 
в геометричній прогресії. Не тільки китайська, 
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а й уся світова економіка відчує наслідки цього 
спалаху» [2].

У ситуації, що склалася, тест на спроможність 
належить пройти не тільки нашій системі охорони 
здоров’я, а й економіці країни, де, крім уряду, кож-
ній конкретній людині доведеться боротися за те, 
щоб банально утриматися на плаву, зберегти свої 
бізнес і робоче місце.

Уже на даному етапі зрозуміло, що великим 
компаніям буде складно, а для малого бізнесу цей 
період може стати фатальним [3]. Українські підпри-
ємства також потерпають від світової економічної 
кризи, не отримуючи достатнього сприяння з боку 
уряду та не маючи всіх інструментів і механізмів дій 
для підтримки стабільного фінансового стану.

Уряд країни намагається мінімізувати нега-
тивні економічні наслідки для бізнесменів шляхом 
залучення іноземних інвестицій, до того ж НБУ та 
«ПриватБанк» запровадили кредитні канікули для 
малого і середнього бізнесу.

Більшість підприємств, за можливості, перейшла 
на дистанційну роботу та пропонує свої послуги 
онлайн. І ресторани, і звичайні кафе пропону-
ють доставку з «безконтактним» сервісом. Страви 
будуть приготовані та упаковані персоналом у мас-
ках і рукавичках, а кур’єр, дотримуючись усіх санітар-
них вимог, залишить ваше замовлення під дверима. 
Власники магазинів одягу терміново оновлюють свої 
сайти, переходять на молодіжні соціальні мережі на 
кшталт Instagram, Telegram, Tik-Tok тощо і пропону-
ють «приміряти» одяг онлайн за допомогою унікаль-
них можливостей вищезазначених додатків.

Продовжуючи тему соціальних мереж, зазна-
чимо, що сучасна каста українських блогерів із міль-
йонною аудиторією підтримує проєкт Post4Rost та 
буде безкоштовно просувати малий і середній біз-
нес у своїх Instagram-акаунтах, щоб компанії могли 
хоч якось компенсувати критичні збитки [4].

Для того щоб вийти з кризового стану з міні-
мальними втратами, необхідно проаналізувати 
ситуацію на ринку України, дослідити закордонний 
досвід, шляхи адаптації до ситуації, що склалася. 
Особливу увагу слід приділити європейським кра-
їнам, де вірус розповсюджується більш стрімко, 
і, спираючись на їхній досвід, прогнозувати 
подальші втрати та скласти план дій на майбутнє.

Італія, наприклад, запровадила податко-
вий кредит для компаній, прибуток яких значно 
постраждав від пандемії коронавірусу. Ці заходи 
стали доповненням до вже оголошеного раніше 
продовження термінів здачі податкових деклара-
цій для компаній і простих громадян, що прожива-
ють у зоні пандеміологічної небезпеки.

Окрім того, у березні влада Італії розробила 
план допомоги бізнесу і населенню в 25 млрд. 
євро, який буде виконуватися за трьома осно-
вними лініями: кредитування малого і середнього 
бізнесу, безпосередня грошова допомога ком-

паніям, які найбільше постраждали від пандемії, 
а також допомога працівникам, які були звільнені.

Німеччина заявила про готовність надати пакет 
заходів для порятунку вітчизняних компаній на 
610 млрд. євро. У рамках програми передбача-
ються державні гарантії за кредитами. У першу 
чергу державна підтримка спрямована на сфери 
авіаперевезення, туризму та гастрономії.

Французький уряд презентував план дій щодо 
боротьби з кризою на десятки мільярдів євро. 
Серед них – державні гарантії до 90% за креди-
тами для малого і середнього бізнесу.

У Великобританії оголошено про про-
граму підтримки економіки в загальному обсязі 
37 млрд. доларів. Серед них: зниження податків 
для рітейлерів і представників індустрії гостин-
ності, підтримка малого бізнесу, у тому числі допо-
мога у виплаті компенсацій і лікарняних тим, хто 
опинився у самоізоляції, податкові канікули тер-
міном на один рік для представників мікробізнесу. 
Додатково малому бізнесу обіцяні гранти.

Китай увів одноразову субсидію в 1 200 дола-
рів кожному резиденту і додаткові виплати тим, хто 
отримує допомогу, місячну оплату житла для тих, 
хто живе у державних будинках, а також значне 
зниження податків та інших виплат як для фізичних 
осіб, так і для підприємців. Окрім того, уряд гаран-
тує низькі ставки за кредитами для бізнесу. «Вжиті 
заходи мають дуже важливі позитивні наслідки для 
бізнесу і торгівлі», – зазначає Ж.-Ф. Бежа [5].

Найбільш яскраво про підтримку свого бізнесу 
заявили США, оголосивши у березні про вве-
дення податкових канікул строком до трьох міся-
ців для малого і середнього бізнесу. Також Кон-
грес схвалив надання додаткових коштів у розмірі 
50 млрд. доларів США, які будуть спрямовані на 
підтримку малого бізнесу, найбільш постражда-
лого від пандемії. Окрім того, у США починають 
діяти «коронавірусні» кредити, видані за низькими 
ставками для малого і середнього бізнесу.

Незважаючи на те що кожна країна по-різному 
впливає на перебіг захворювання та прагне захис-
тити вітчизняний бізнес, наслідки такої масштаб-
ної пандемії будуть відчутними для всього світу. 
Кращими спеціалістами Harward Business Review 
розроблено три можливих сценарії розвитку еко-
номічної ситуації в світі, які можна представити 
графічно [6]:

V‑подібний: описує «класичний» шок реаль-
ного сектору економіки, падіння обсягу виробни-
цтва з його подальшим короткостроковим різким 
зростанням. Проте згодом економіка повністю 
повертається у попередній стан. У цьому сценарії 
щорічні темпи зростання можуть повністю погли-
нути шок (рис. 1).

U‑подібний: є потворним побратимом графіку за 
V-подібним сценарієм: шок зберігається, і поки еко-
номіка поступово відновлюється після надзвичайної 
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ситуації, є деяка постійна втрата виробництва. 
Як результат, після коливання економіка поверта-
ється до свого первісного стану (рис. 2).

L‑подібний: цей сценарій є дуже песимістичним. 
І спричинено це тим, що за вже знайомим нам різким 
спадом та впровадженням заходів для поступового 
відновлення ситуації Covid-19 наносить істотний 
структурний збиток, призводить до спаду економіки. 
У результаті цього світу не вдасться повернутися 
на попередній рівень, економічний стан після спаду 
повернеться на рівень нижче (рис. 3).

Оглядаючи історію, V-образні форми графіків 
переважають у більшості попередніх потрясінь, 

включаючи пандемії, такі як ГРВІ, грип H3N2 1968 р., 
грип H2N2 1958 р. та іспанський грип 1918 р.

Проаналізувавши ситуацію, яка склалася у роз-
винутих країнах Європи та світу, авторами сформу-
льовано декілька порад для власників українського 
малого та середнього бізнесу, щоб під час кризо-
вого періоду залишатися фінансово стабільними.

Порада № 1: Залишайтеся об’єктивними.
Об’єктивно оцінюйте ситуацію, використовуйте 

надійні джерела інформації, обов’язково дотри-
муйтеся порад, щоб зберегти своє здоров’я, місце 
роботи, своїх працівників, своїх клієнтів та себе.

Порада № 2: Підтримуйте зв’язок із клієнтами.
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Рис. 1. Вплив COVID-19 на зростання ВВП за V-подібним сценарієм 

Джерело: [7]
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Рис. 2. Вплив COVID-19 на зростання ВВП за U-подібним сценарієм

Джерело: [7]
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Рис. 3. Вплив COVID-19 на зростання ВВП за L-подібним сценарієм

Джерело: [7]
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Чесно спілкуйтеся зі своїми клієнтами. Під-
тримка позитивного каналу комунікації є життєво 
важливою. Дайте їм знати, які кроки ви та ваші 
працівники робите у вашому бізнесі, щоб забез-
печити безпеку всіх. Нехай вони знають, що ви 
цінуєте свій бізнес, цінуєте їхні потреби та зробите 
все, щоб задовольнити їхні побажання, як тільки 
це буде безпечно і практично можливо.

Порада № 3: Впроваджуйте новітні практики 
та продовжуйте навчати працівників.

Застосовуйте сучасні комунікації, щоб персо-
нал міг працювати вдома, використовуйте різно-
манітні технологічні платформи та курси для дис-
танційного підвищення кваліфікації, співпрацюйте 
з усіма членами своєї команди, проводьте зустрічі 
через Skype, Google Hangouts або Zoom.

Порада № 4: Розробіть план управління кризо-
вими ситуаціями.

Підготуйте декілька сценаріїв розвитку вашого біз-
несу за різних умов та проаналізуйте всі слабкі пози-
ції компанії. Сформулюйте відповіді на питання: що 
я можу і повинен зробити, щоб уникнути припинення 
роботи? що можна зробити для відновлення, якщо 
доведеться закрити свій бізнес на час карантину? 
Оцініть будь-які потенційні проблеми, з якими стик-
неться ваш бізнес, та знайдіть оптимальні рішення.

Порада № 5: Адаптуйте, імпровізуйте, долайте.
Будьте гнучкими, вирішуйте ситуацію всебічно 

та імпровізуйте, коли справи йдуть не за планом.
Висновки з проведеного дослідження. Дослі-

дивши, як коронавірусна інфекція впливає на еко-
номіку країн світу, слід зазначити, що в Україні на 
даному етапі надано кредитні канікули для малого 
та середнього бізнесу, а також залучено іноземні 
інвестиції для їх підтримки.

Запропоновано декілька порад для аморти-
зації негативних наслідків. Передусім необхідно 
провести реструктуризацію боргів та займів, пере-
глянути умови орендної оплати на нерухомість, 
перевести працівників на спрощену систему опо-
даткування, обмежити пошук нового персоналу.

Реакція та дії бізнесу під час кризи повинні бути 
миттєвими. Будь-які плани і стратегії необхідно 
постійно переглядати та коригувати залежно від змін 
ситуації. Важливо, щоб координація таких дій відбу-
валася завдяки лідерству керівників компаній. Необ-
хідно активізувати використання можливостей збору 
й аналізу інформації всередині компанії і на ринку.

Важливо пам’ятати, що будь-яка криза – це 
можливість для трансформації і розвитку бізнесу. 
У кризовий період зміняться переваги і попит спо-
живачів та з’являться нові ніші для бізнесу. Важ-
ливо не пропустити такі можливості.
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У статті розглянуто фактори та імпера-
тиви інтеграції України до європейського та 
світового ринків праці в умовах глобалізації. 
Явище зближення ринків праці загалом про-
являється через міграцію трудових ресурсів, 
яка стала актуальною в контексті наміру 
України про інтеграцію до Європейського 
Союзу. Інтеграція ринків праці має істоті 
наслідки як для країн призначення, так і для 
країн походження. У статті наведено дані 
щодо основних характеристик інтеграцій-
них процесів ринків праці за певні періоди, 
згідно з якими проводились дослідження. 
Важливе місце посідають грошові перекази, 
які надходять від громадян України в дер-
жаву. Такі перекази є додатковим джерелом 
коштів для домогосподарств та забез-
печують певне фінансування національ-
ної економіки разом з прямими іноземними 
інвестиціями. Явище інтеграції ринків праці 
супроводжується певною низкою проблем, 
серед яких виділяють процес нелегальної 
міграції.
Ключові слова: інтеграція ринків праці, 
ринки праці, міграція трудових ресурсів, гро-
шові перекази, нелегальна міграція.

В статье рассмотрены факторы и импе-
ративы интеграции Украины в европейский 

и мировой рынки труда в условиях глоба-
лизации. Явление сближения ринков труда 
в общем проявляется через миграцию тру-
довых ресурсов, которая стала актуаль-
ной в контексте намерения Украины про 
интеграцию в Европейский союз. Интегра-
ция ринков труда имеет существенные 
последствия как для стран предназначения, 
так и для стран происхождения. В статье 
приведены данные об основных характери-
стиках интеграционных процессов рынков 
труда за определенные периоды, согласно 
которым проводились исследования. Важ-
ное место занимают денежные переводы, 
которые поступают от граждан Украины 
в государство. Такие переводы являются 
дополнительным источником средств 
домохозяйств и обеспечивают определен-
ное финансирование национальной эко-
номики наряду с прямыми иностранными 
инвестициями. Явление интеграции рин-
ков труда сопровождается определенным 
рядом проблем, среди которых выделяют 
процесс нелегальной миграции.
Ключевые слова: интеграция рынков 
труда, рынки труда, миграция трудовых 
ресурсов, денежные переводы, нелегальная 
миграция.

The article deals with factors and imperatives of integration of Ukraine into the European and world labor markets amidst globalization. The fact of labor 
market rapprochement generally manifests through labor migration, which has become relevant in the context of Ukraine’s intention to integrate into the 
European Union. Labor migration has its own reasons, which imply particular aspects of social-economic life within a country. Integration of labor markets 
has substantial consequences for the country of destination and for the home country as well. These consequences manifest through different parts of state 
functioning. The article gives data on the main characteristics of labor market integration processes over certain periods, whereby the research was con-
ducted. The scale of labor migration from Ukraine differs according to particular indicators. Over the discussed periods, since 2005, various indicators, which 
imply many criteria such as age, area (urban or rural), regions (boundary or central ones), have been changed. Such changes represent different levels of 
integration of labor markets of Ukraine, Europe (European Union in particular) and the world in general. The biggest number of labor migrants, who moved 
and were employed abroad accounted for the period of 2005–2008 and 2015–2017. Different periods imply various countries, which were considered to 
be the main destination for Ukrainian labor force. Migrant remittances to Ukraine hold a valuable place. Such remittances are additional financial source for 
households and provide national economy with particular funding along with foreign direct investment. The data on the remittances is represented for 2007, 
2011 and 2016. The fact of labor market integration is followed by a particular number of problems; one of them is irregular migration. Irregular migration 
causes particular results, which are harmful not only for the home country and country of destination, but for the transit country. Nowadays the problem 
of irregular migration requires modernization of state migration policy and implementation of new programs or laws in context of labor market integration.
Key words: integration of labor markets, labor markets, labor migration, remittances, irregular migration.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку світового господарства процес взаємодії 
ринків праці країн є тим аспектом, який асоціюють 
з проявами глобалізації, і саме взаємодія націо-
нальних ринків праці країн з ринком праці світу 
загалом є одним із показників участі країни у гло-
бальних економічних процесах. Нині питання вза-
ємодії вітчизняного ринку праці з європейським та 
світовим загалом постає перед Україною, особ-
ливо через прийнятий для держави курс на євро-
інтеграцію. Таке зближення ринків праці має прак-
тичне значення для функціонування економіки 
України, підпорядковує процеси обміну робочою 
силою, допомагає залучати нові знання та техно-
логії тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процес взаємодії та зближення національного 
ринку праці України з європейським та світовим 
ринком праці загалом стає об’єктом дослідження 
великої кількості вчених. Насамперед у вивчення 
інтеграції України до європейського та світового 
ринків праці та у розгляд питань, які належать 
до цієї теми, внесли значний вклад такі вітчиз-
няні науковці як О.А. Грішнова, К.В. Шиманська, 
О.М. Кияшко, І.М. Абрамова, М.С. Слободчук, 
Г.О. Дорошенко, О.Т. Риндзак, Н.Є. Скоробога-
това, В.В. Ксендзук, які вивчають аспекти впливу 
інтеграції України та ЄС на функціонування вітчиз-
няного ринку праці, міграцію трудових ресурсів, 
визначають основні особливості та наслідки від 
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взаємодії вітчизняного ринку праці з ринком праці 
світу загалом, важливі аспекти функціонування 
ринків праці та інші невід’ємні питання теми. Вза-
ємодія українського ринку праці з європейським та 
світовим є актуальною темою з точки зору вибра-
ного шляху для України на інтеграцію до ЄС та 
значних масштабів трудової міграції з України на 
сучасному етапі розвитку економіки держави.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення основних аспектів інтеграції України до 
європейського та світового ринків праці в умовах 
глобалізації економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інтеграція ринків праці однієї країни до іншої та до 
світового ринку праці загалом у сучасну епоху гло-
балізації невід’ємно пов’язується з процесом між-
народної міграції робочої сили. Цей процес перед-
бачає добровільне або примусове переміщення 
людей працездатного віку однієї держави до іншої 
у зв’язку з метою пошуку кращих умов життя та 
більш прийнятних умов оплати праці. [1, с. 69]. 
Процеси взаємодії між ринками праці країн про-
являються через еміграцію, імміграцію трудових 
ресурсів країн.

У контексті наміру інтеграції України до Євро-
пейського Союзу варто зазначити, що поштов-
хами до посиленої трудової міграції між Україною 
та ЄС були Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС у 2014 р. та введення безвізового режиму для 
подорожуючих громадян України по відношенню 
до країн – членів Європейського Союзу. Саме імп-
лементація безвізового режиму привела до того, 
що велика частка трудових ресурсів України мігру-
вала до ЄС задля сезонного працевлаштування 
у такі країни, як Польща, Болгарія, Румунія, Чехія, 
Італія, Німеччина, Португалія, Латвія, Литва, Есто-
нія. Обсяги українських працюючих сягають вели-
ких масштабів, проте у деяких країнах ЄС під-
вищився рівень лояльності урядів до широкого 
потоку українських мігрантів у вигляді збільшення 
квот та дозволів на в’їзд та працевлаштування 
українців, а саме у Польщі, Чехії та Литві [2, с. 24].

Процеси інтеграції України до європейського 
та світового ринків праці, як і будь-яке економічне 
явище, не можуть розцінюватись однозначно, тобто 
взаємодія ринку праці України з ринками праці 
Європи та світу може мати як позитивні, так і нега-
тивні наслідки. До позитивних можна віднести:

− посилення грошових та валютних потоків між 
Україною та іншими державами світу за рахунок 
грошових переказів громадян;

− зростання експорту для українських вироб-
ників та поглиблення співробітництва між ними та 
виробниками з інших країн;

− використання накопиченого людського 
потенціалу за роки відсутності у країні-донорі, його 
реалізацію в майбутньому після повернення гро-
мадянина на територію України;

− зниження тиску на національний ринок праці 
за рахунок того, що частина безробітного насе-
лення на певний час або назавжди від’їжджає за 
кордон (насамперед це стосується процесу виїзду 
українців на сезонні роботи до Польщі та Чехії);

− сприяння розвитку малого та середнього біз-
несу із застосуванням накопиченого капіталу за кор-
доном та реалізацією отриманих навичок (це насам-
перед також приводить до інтеграції українського 
ринку праці до ринків праці Європи та світу через 
можливість подальшого співробітництва);

− подальшу мобільність людського капіталу 
через відкриття спільних підприємств [3, с. 178].

Додатковим надійним джерелом для України 
нині є грошові перекази мігрантів, які порівню-
ються з іноземними інвестиціями. Грошові пере-
кази забезпечують зменшення рівня бідності сімей 
та створюють нові джерела для фінансування 
малого та середнього бізнесу в Україні [3, с. 178].

Серед негативних наслідків інтеграції України 
до європейського та світового ринків праці можна 
виділити:

− виїзд висококваліфікованої робочої сили, її 
нестачу в Україні;

− зменшення кількості податків, які надходять 
до державного бюджету України;

− «відтік умів», зокрема кадрів сфери освіти, 
науки;

− втрату людського капіталу, який накопичу-
вався впродовж років;

− втрату можливого потенціалу від вкладених 
інвестицій у навчання людей, які навчалися за 
кошти держави, а потім переїхали за кордон;

− зменшення виплат у соціальні та пенсійні 
фонди [3, с. 178].

На сучасному етапі розвитку економіки України 
інтеграція держави до ринків праці інших країн 
супроводжується значними обсягами міждержав-
ної трудової міграції. Основні дослідження обсягів 
та аспектів зовнішньої трудової міграції України 
проводять Державна служба статистики України 
та Міжнародна організація праці, розподіливши 
дані згідно з такими періодами: 2005–2008 рр., 
2010–2012 рр., 2015–2017 рр. Крім того, Між-
народна організація з міграції у 2019 р. провела 
дослідження шляхом опитування щодо обсягів 
мігрантів України, Білорусі, Молдови та Грузії за 
кордоном за 2019 р.

Загальні обсяги трудової міграції з України до 
країн Європи та світу коливалися впродовж зазна-
чених періодів. У 2008 р. було проведено перше 
об’ємне дослідження обсягів зовнішньої трудової 
міграції, а також визначено соціально-демогра-
фічні аспекти цього явища для України. Згідно 
з офіційними даними протягом 2005–2008 рр. 
(станом на 1 червня) за кордоном держави були 
працевлаштовані 1,5 млн. громадян України, при-
чому 1,3 млн. громадян перебували за кордоном 



41

  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

задля отримання роботи протягом 2007–2008 рр. 
За 2010–2012 рр. майже 1,2 млн. українців були 
працевлаштовані за кордоном, що становило 
3,4% від населення віком 15–70 років. Протягом 
2015–2017 рр. кількість зовнішніх трудових мігран-
тів налічувала 1,3 млн. осіб, що складало 4,5% 
від усього населення віком 15–70 років. У 2019 р. 
орієнтовна кількість мігрантів, які працювали за 
кордоном, налічувала 1,1 млн. осіб, при цьому 
відсоток потенційних мігрантів становив 16% від 
усіх, хто вже знайшов роботу або планує виїхати 
за кордон [4, c. 25; 5, c. 29; 6, c. 4; 7].

Свідчення про те, що масштаби трудової мігра-
ції з України були величезними ще з 2005 р., нада-
ють показники про кількість домогосподарств, 
у яких проживали трудові мігранти. У 2005–
2008 рр. налічувалось 1,2 млн. домогосподарств 
з мігрантами, серед яких 83,7% складали домо-
господарства з 1 мігрантом. У 2010–2012 рр. най-
більший відсоток (48,5%) складали короткостро-
кові трудові мігранти, які працювали на сезонних 
роботах. У 2015–2017 рр. цей показник був іден-
тичним [4, c. 28; 5, c. 29; 6, c. 4].

Важливим аспектом дослідження інтегра-
ції України до європейського та світового ринків 
праці є аналіз вікової структури зовнішніх тру-
дових мігрантів. Протягом 2005–2008 рр. роз-
поділ трудових мігрантів віком 25–49 років був 
рівномірним, але найбільша частка припадала 
на вікову групу 40–49 років. Гендерний розподіл 
зовнішній трудових мігрантів домінував у бік жінок 
віком 40–49 років. Аналогічна ситуація мала місце 
у 2010–2012 рр. та 2015–2017 рр. Більша частка 
мігрантів мала вік 40–49 років, при цьому чоловіча 
міграційна активність припадала на вік від 25 років, 
а жіноча – з 30 років [4, c. 29; 5, c. 32; 6, c. 4].

Стратифікація трудових мігрантів України 
також характеризується домінуванням мігрантів 
з міст протягом 2005–2008 рр. Проте ситуація кар-
динально змінювалася впродовж 2010–2012 рр., 
коли частка сільського населення серед мігрантів 
досягла 54,3%, що цілком можна пояснити обме-
женістю можливостей для працевлаштування 
селян у своєму регіоні проживання. Найбільш 
залученими у трудову міграцію сільського насе-
лення були західні регіони країни. Упродовж 2015–
2017 рр. стратифікація мігрантів за міським та 
сільським походженням вирівнювалась, що можна 
пояснити однаковими можливостями як для місь-
кого, так і для сільського населення користуватися 
безвізовим режимом [4, c. 29; 5, c. 29; 6, c. 4].

Протягом зазначених періодів структура 
зовнішніх трудових мігрантів різнилася за краї-
нами-реципієнтами, які приймали робочу силу 
з України, забезпечуючи певний рівень інтеграції 
України до ринків праці інших держав. Протягом 
2005–2008 рр. найбільша частка трудових мігран-
тів (48,1%) була спрямована на працевлашту-

вання в Росії. Крім того, міграція спрямовувалась 
на Італію, Чехію, Польщу, складаючи 13,4%, 11,9% 
та 8% відповідно. 12,9% трудових мігрантів були 
представниками західних областей (Волинська, 
Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська), що 
пояснюється вигідним географічним розташуван-
ням на кордоні з європейськими країнами. Про-
тягом 2010–2012 рр. ситуація щодо переважання 
трудової міграції до Росії не змінилася, станов-
лячи 43,2%. Проте разюча різниця мала місце 
серед міського та сільського населення. Геогра-
фічна спрямованість працюючих з міст належала 
Німеччині, Іспанії та Португалії, а із сіл – Угорщині, 
Чехії та Білорусі. Причому рівень трудової мігра-
ції за регіонами належав категорії «дуже високий» 
у Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях. Період 2015–2017 рр. характеризується 
переорієнтацією трудових мігрантів з України на 
масове працевлаштування в Польщі та Італії від 
усіх трудових мігрантів з України, причому корот-
кострокові мігранти в Польщі мали найбільший 
показник, а саме 45,2%. У 2019 р. найбільш бажа-
ними країнами для трудової міграції з України були 
Німеччина (43% респондентів), Польща (35%) 
Чехія, Італія та Канада [4, c. 33; 5, c. 37; 6, c. 5].

Інтеграція України до європейського та світо-
вого ринків праці характеризується варіативністю 
трудових мігрантів за рівнем освіти. Протягом 
розглянутих періодів домінуючою часткою трудо-
вих мігрантів були мігранти з повною загальною 
середньою освітою або професійно-технічною. 
Протягом 2005–2008 рр. відсоток таких мігрантів 
складав 59%, у 2010–2012 рр.– 64,9%, а у 2015–
2017 рр.– 33,9% з професійно-технічною освітою 
та 30,1% з повною загальною середньою осві-
тою [4, c. 31; 5, c. 33; 6, c. 7].

Аналіз соціально-економічних особливостей 
інтеграції України до європейського та світового 
ринків праці в умовах глобалізації характери-
зується диференціацією напрямів економічної 
діяльності. Загалом протягом розглянутих періодів 
домінуючою сферою є будівництво. У період 2005–
2008 рр. на сферу будівництва припадали 51,6% 
зовнішніх трудових мігрантів України. Найбільша 
частка виїжджала до Угорщини (49,7%). У 2010–
2012 р. цю сферу вибрали більш ніж 50% мігрантів 
з північних, центральних та західних регіонів кра-
їни. Зі Сходу 42,2% мігрантів працювали за кор-
доном у сфері будівництва. 2015–2017 рр. харак-
теризувалися переважанням трудових мігрантів, 
які працевлаштовувались за кордоном на най-
простіших професіях (41,6%). Наступну категорію 
(25,9%) налічували працевлаштовані кваліфіко-
вані робітники зі своїм інструментом, причому за 
гендерним розподілом у цій категорії переважали 
чоловіки (35,8%) [4, c. 41; 5, c. 45–47; 6, c. 15].

Одним із ключових показників у дослідженні 
особливостей інтеграції України до європейського 
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та світового ринків праці є обсяг грошових перека-
зів, які пересилають мігранти у країну свого поход-
ження. Як зазначалося вище, грошові перекази є 
більш надійним джерелом отримання доходів для 
країни, ніж іноземні інвестиції.

Загалом дослідження грошових переказів тру-
дових мігрантів є складним об’єктом дослідження 
(особливо шляхом опитувань) через те, що велика 
кількість людей може працювати напівлегально 
або нелегально [4, c. 56; 5, c. 62; 6, c. 28].

Протягом зазначених періодів загальні обсяги 
грошових переказів трудових мігрантів варіюва-
лися. За встановленою методикою Держстату 
обсяги зароблених коштів у зазначені періоди 
розраховувались у 2007, 2011, 2016 рр. Загальні 
обсяги грошових переказів мігрантів України з-за 
кордону презентовані на рис. 1.

З огляду на представлені дані як загальна кіль-
кість домогосподарств, так і сума отриманих гро-
шових переказів від трудових мігрантів з України 
в середньому на одне домогосподарство мали 
тенденцію до зниження протягом аналізованих 
років. Крім того, протягом представлених років 
наявна залежність від отриманих коштів та рівнем 
добробуту домогосподарств. Найбільший відсоток 
у зазначених роках припадає на домогосподар-

ства, які отримали до 500–1 000 дол. У 2007 р. цей 
показник був максимальним, а саме 40%. Най-
менші показники припадають на домогосподар-
ства, які отримують грошові перекази в діапазоні 
4 001–5 000 дол. [4, c. 56; 5, c. 63; 6, c. 28].

Варто зазначити, що розподіл кількості отрима-
них грошових переказів від заробітчан з України, 
які працевлаштовуються за кордоном, характе-
ризується варіативністю щодо міського та сіль-
ського населення. Загалом протягом зазначених 
років кількість грошових переказів у середньому 
на 1 домогосподарство в містах відрізнялась від 
кількості коштів у сільській місцевості. Різниця між 
отриманими переказами у містах та селах презен-
тована на рис. 2.

Згідно з офіційними даними Держстату загальна 
кількість грошових переказів трудових мігрантів 
переважає у сільській місцевості. Така ситуація 
пояснюється тим, що більша частина мешкан-
ців сіл від’їжджає на заробітки за кордон через 
нестачу можливостей для реалізації та отримання 
більшої заробітної плати у країні свого поход-
ження. У 2011 р. різниця була більшою в 1,7 разів 
у бік населення сіл. Варто зазначити, що грошові 
кошти, які отримують домогосподарства, є одними 
з основних джерел сукупного доходу [4; 5; 6].
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Рис. 1. Загальні обсяги домогосподарств, які отримали грошові перекази,  
та отримані кошти в середньому на одне домогосподарство

Джерело: складено авторами за даними джерел [4, c. 56; 5, c. 62; 6, c. 28]
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Загалом зовнішня трудова міграція з України 
до країн Європи та інших країн світу відрізнялась 
тривалістю цих поїздок. Найбільша частка поїздок 
характеризувалась тривалістю від 1–3 місяців, тобто 
наявною є короткострокова трудова міграція. Мак-
симальний показник припадав на 2 півріччя 2017 р., 
а саме 45,4%. Це пов’язане з тим, що мігранти отри-
мали можливість строком не більше 90 днів перебу-
вати у країнах ЄС згідно з безвізовим режимом для 
громадян України [4, c. 35; 5, c. 41; 6, c. 32].

Нині однією з найпоширеніших проблем є 
питання неврегульованої міграції. Україна є як кра-
їною призначення, так і країною транзиту для пере-
міщення нелегальних мігрантів. Крім того, наявними 
є загрози, які пов’язані з виїздом українців до інших 
держав нелегально. Основними загрозами для них 
є небезпека стати жертвою торгівлі людьми, немож-
ливість отримання належного соціального захисту, 
загрози для здоров’я працюючого через недотри-
мання роботодавцями основних правил техніки 
безпеки, ймовірність не отримати належну медичну 
допомогу за необхідності. Для країни призначення 
основними проблемами є збільшення криміногенної 
ситуації у країні, етнічні конфлікти тощо [8, c. 141].

Загалом обсяги нелегальної міграції протягом 
2014–2019 рр. різнились. Динаміка виявлених неле-
гальних мігрантів в Україні представлена на рис. 3.

Згідно з офіційними даними Державної мігра-
ційної служби України протягом 2014–2019 рр. 
загальні обсяги нелегальних мігрантів, які були 
затримані в Україні, мали тенденцію до зростання 
з найвищим показником у 2019 р.

Нелегальна трудова міграція в Україну харак-
теризується різноманіттям країн, з яких нелегальні 
мігранти дістаються держави. У 2018 р. серед 
нелегальних мігрантів були вихідці з В’єтнаму 
(28,4%), Бангладешу (21,7%), Азербайджану 
(3,8%), Індії (4,1%), Грузії (3,4%). Представники 
з інших країн становили 33,7% від усіх нелегаль-
них мігрантів [15, c. 64].

Варто зазначити, що порівняно з нинішньою 
ситуацією географічна структура походження 
нелегальних мігрантів станом на 2014 р. в Україну 
відрізнялась у бік мігрантів з Афганістану, В’єтнаму, 
Сирії та Молдови [16, с. 64].

Нелегальна міграція має негативний вплив як на 
країн-донорів, так і на країн-реципієнтів. Більш того, 

негативні наслідки можуть мати країни транзиту 
та самі нелегальні мігранти. Специфічні негативні 
ситуації можуть мати місце в будь-якому регіоні 
держави. На сучасному етапі розвитку необхідними 
є модернізація та ефективна реалізація державної 
міграційної політики країни. Щодо загальної ситуа-
ції у сфері зовнішньої трудової міграції з України, 
то у довгостроковій перспективі зменшення обсягів 
виїзду на працевлаштування за кордон є можли-
вим лише за умов покращення економічної ситуації 
у самій державі, але скоріше за все, зміни будуть 
більш актуальними для перерозподілу трудових 
мігрантів за країнами-реципієнтами, ніж для про-
цесу зменшення загальних обсягів мігрантів. Ана-
логічні умови діятимуть і для мігрантів, які вже 
виїхали до країн ЄС. Ефективною також є імпле-
ментація спеціальних програм щодо повернення 
мігрантів та покращення умов ведення малого та 
середнього бізнесу в Україні [8, c. 145–146].

Висновки з проведеного дослідження. 
Під час проведення дослідження процесів, які 
характеризують інтеграцію України до європей-
ського та світового ринків праці, а саме міграцію 
трудових ресурсів, було визначено, що цей процес 
може мати як позитивні, так і негативні наслідки, 
які стосуються всіх аспектів соціально-економіч-
ного життя населення як країн-донорів, так і країн-
реципієнтів, але провідним аспектом є кількість 
грошових переказів, які здійснюються мігрантами 
з-за кордону. Будучи додатковим інвестуванням 
у добробут сімей громадян України, грошові пере-
кази формують джерело поповнення державного 
бюджету держави, причому найбільша кількість 
грошових переказів припадає на мешканців сіль-
ської місцевості. Дослідження також показало, що 
найбільша частка мігрантів припадає на західні 
регіони України, що пояснюється близьким гео-
графічним розташуванням до країн можливого 
призначення. Показники загальних обсягів тру-
дових мігрантів коливались протягом зазначених 
періодів, але на сучасному етапі можливості для 
трудової міграції зросли через надання безвізо-
вого режиму громадянам України на виїзд до ЄС. 
Прослідковується також тенденція до більшої 
міграції робітників із повною загальною серед-
ньою та професійно-технічною освітою. Інтеграція 
України до європейського та світового ринків 
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Рис. 3. Обсяги нелегальних мігрантів, затриманих в Україні у 2014–2019 рр.

Джерело: складено авторами за даними джерел [9–14]
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праці характеризується домінуванням у середній 
кількості поїздок мігрантів на короткостроковий 
термін, а саме 1–3 місяці. Нагальною проблемою 
сьогодення для України є нелегальна міграція, яка 
вимагає модернізації міграційної політики України 
для зменшення загальних обсягів неврегульова-
ної міграції та зменшення ризиків для країн-доно-
рів та країн-реципієнтів.
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У статті розкрито значення іноземного 
інвестування у глобалізаційних процесах 
сучасності для економіки у світі загалом 
та в Україні зокрема. Задля цього проана-
лізовано сучасний стан прямих іноземних 
інвестицій, за допомогою статистичних 
методів визначено динаміку прямих інозем-
них інвестицій. Також оцінено індекс інвес-
тиційної привабливості та інвестиційному 
клімату України. Визначено стимулюючий 
вплив інвестування на формування ефек-
тивної структури економіки України. Роз-
крито особливості нових механізмів залу-
чення іноземних інвестицій на національному 
рівні під впливом економіко-інституціональ-
них перетворень. Проведено аналіз інвесту-
вання “round tripping” як в Україні, так і в інших 
країнах світу. У ході дослідження визначено 
основні проблеми та негативні фактори, 
що стримують розвиток інвестиційної 
діяльності нашої держави. Проаналізовано 
потенціал України у розрізі привабливості 
для іноземних інвесторів та надано оцінку 
у довгостроковій перспективі.
Ключові слова: інвестиції, прямі іноземні 
інвестиції, “round tripping”, індекс інвестицій-
ної привабливості, інвестор, географічна 
структура.

В статье раскрыто значение иностранного 
инвестирования в глобализационных про-

цессах современности для экономики в мире 
в целом и в Украине в частности. С этой 
целью проанализировано современное 
состояние прямых иностранных инвести-
ций, с помощью статистических методов 
определена динамика прямых иностранных 
инвестиций. Также оценен индекс инвести-
ционной привлекательности и инвести-
ционного климата Украины. Определено 
стимулирующее влияние инвестирования 
на формирование эффективной структуры 
экономики Украины. Раскрыты особенности 
новых механизмов привлечения иностран-
ных инвестиций на национальном уровне 
под влиянием экономико-институциональ-
ных преобразований. Проведен анализ инве-
стирования “round tripping” как в Украине, так 
и в других странах мира. В ходе исследова-
ния определены основные проблемы и нега-
тивные факторы, сдерживающие развитие 
инвестиционной деятельности нашего 
государства. Проанализирован потенциал 
Украины в разрезе привлекательности для 
иностранных инвесторов и предоставлена 
оценка в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: инвестиции, пря-
мые иностранные инвестиции, “round 
tripping”, индекс инвестиционной привле-
кательности, инвестор, географическая  
структура.

The economic development of any country depends on investment. Crucial to transformations is the flow and efficiency of foreign investment. Foreign invest-
ment should be seen as an accelerator of economic development and political stabilization, where the most advantageous way of financing is foreign direct 
investment, which does not lead to increase in the external debt of the state’s national economy. The article describes the importance of foreign investment in 
the globalization processes of our time for the economy as a whole in the world, in particular in Ukraine. For this purpose, the current state of FDI was analyzed 
and the dynamics of FDI was determined using statistical methods. The investment attractiveness index and the investment environment of Ukraine were also 
evaluated. The stimulating influence of investment on the formation of an effective structure of the Ukrainian economy has been determined. The features of 
new mechanisms for attracting foreign investment at the national level under the influence of economic and institutional transformations are revealed. The ana-
lysis of round tripping investments is carried in Ukraine and in other countries of the world. The study identified the main problems and negative factors that 
hinder the development of investment activity in our country. The potential of Ukraine in terms of attractiveness of foreign investors is analyzed and a long-term 
assessment is provided. The study of investments into the economy of Ukraine made it possible to point out that foreign direct investment is a determining fac-
tor that influences the pace of economic growth and development of the country as a whole, as it is the basis for international cooperation and socio-economic 
development of the population. First of all, FDI in Ukraine should contribute to sustainable and balanced development, structural modernization of the domestic 
economy, and increase the level of international competitiveness. Ukraine is slowly but surely moving towards a positive investment image, which should 
ensure the inflow of new foreign investments. All this build not only the trust of foreign investors, but also their confidence in the long-term perspective.
Key words: investments, foreign direct investment, round tripping, index of investment attractiveness, investor, geographical structure.

Постановка проблеми. Одними з важливих 
пріоритетів країни є забезпечення високих тем-
пів зростання економіки, підвищення рівня життя 
населення та становлення її позитивного іміджу на 
світовій арені. Через значні інвестиційні надход-
ження країна може отримати позитивні ефекти. 
Поліпшення умов бізнесу, покращення рівня життя 
населення, забезпечення сталого економічного 
розвитку, зростання виробництва, розвиток інно-
ваційної сфери та підвищення своєї конкуренто-
спроможності на світовому ринку є можливими 
за умови активізації інвестиційних процесів в усіх 
сферах життєдіяльності. Інвестування впливає 
перш за все на вирішення соціально-економічних 
проблем, з якими стикається будь-яка країна. Про-

блема низького капіталовкладення та відсутності 
припливу інвестицій є актуальною для України та 
потребує вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значну увагу дослідженню проблем залучення 
іноземних інвестицій у національну економіку при-
діляли такі вчені, як М.Д. Лесечко, А.О. Черемис, 
О.М. Черемис, О.В. Химич, А.А. Буряк, М.І. Доліш-
ній, І.О. Бланк, Б.В. Губський, О.Д. Данілов. Однак, 
незважаючи на велику кількість досліджень та 
наукових робіт, сьогодні залишається низка неви-
рішених питань для подальшого аналізу.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
іноземного інвестування в національній економіці 
України та оцінювання подальших перспектив.



47

  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Іноземні інвестиції у глобалізаційних процесах 
сучасності демонструють свій величезний вплив, 
проєвропейська інтеграційна політика зумовлює 
необхідність розвитку інвестування в Україні, адже 
відкрита, орієнтована на експорт вітчизняна еконо-
міка має залежність від іноземних інвесторів. Еко-
номічний розвиток будь-якої країни залежить від 
інвестування. Приплив та ефективність іноземних 
інвестицій суттєво впливають на трансформації 
в країні. Так, прикладами найбільших темпів підйо-
мів економік, які спостерігалися після інвестиційної 
активності, є економіки США, Японії, ФРН, Великої 
Британії, Франції. Також підвищення інвестиційної 
активності сприяло появі таких нових індустріальних 
країн Азії, як Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Таї-
ланд [9]. На рис. 1 та в табл. 1 зображено динаміку 
зростання ПІІ у світовому масштабі за групами країн.

У 2018 р. надходження ПІІ в країни, що роз-
виваються, склали 706 млрд. дол. США, що на 
три чверті більше, ніж їх відплив ПІІ, що склав 
418 млрд. дол. США. 73% цього притоку та 96% 
відтоку були приписані економікам, що розви-
ваються в Азії та Океанії. Економіки, що розви-
ваються в Америці та Африці, залучали менше 
прямих іноземних інвестицій та відігравали лише 
незначну роль у загальних підсумках. Країни 
з перехідною економікою тільки приймали прямі 
іноземні інвестиції від інших країн [10].

Тенденції та глобальні закономірності у 2018 р. 
демонструють приплив прямих світових інозем-
них інвестицій (ПІІ) менше, ніж у 2017 р., на 13%, 
що складає 1,3 трлн. дол. США, загалом цей спад 
відбувається третій рік поспіль. Прямі іноземні 
інвестиції в розвинені економіки зменшились до 
557 млрд. дол. США. Як наслідок, на відміну від 

Таблиця 1
Потоки прямих іноземних інвестицій за групами економік 1970–2018 рр., млн. дол. США
Показник 1970 р. 1975 р. 1980 р. 1985 р. 1989 р. 1990 р. 1991 р. 1995 р.

Розвинені економіки 9 491 16 854 46 976 41 746 166 532 170 165 114 451 219 761
Економіки,  
що розвиваються 3 766 9 538 7 396 14 070 30 388 34 649 39 310 117 763

Перехідна економіка – – – – 18 75 204 3 999
2000 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Розвинені економіки 1 119 102 586 503 940 860 1 281 813 784 005 648 778 679 010 816 837
Економіки,  
що розвиваються 231 589 331 421 403 561 522 398 578 009 461 615 622 301 665 068

Перехідна економіка 5 924 30 666 58 829 87 233 117 733 61 840 63 796 79 449
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Розвинені економіки 741 765 694 848 623 078 1 268 595 1 197 735 759 256 556 892
Економіки,  
що розвиваються 663 602 652 551 677 400 728 814 656 290 690 576 706 043

Перехідна економіка 64 966 83 764 56 762 36 394 64 654 47 538 34 218

Джерело: побудовано авторами за даними [10]
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Рис. 1. Потоки прямих іноземних інвестицій за групами економік

Джерело: побудовано авторами за даними [10]
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попередніх років, більше прямих іноземних інвес-
тицій було спрямовано на економіки, що розви-
ваються, ніж у розвинені економіки (за винятком 
фінансових центрів Карибського басейну, які 
характеризуються нетиповим використанням пря-
мих іноземних інвестицій та труднощами під час 
оцінювання). За 2018 р. 8 із 20 країн, що прийма-
ють ПІІ, були країнами з економіками, що розвива-
ються. Однак найбільше прямих іноземних інвес-
тицій надійшло до Сполучених Штатів Америки, 
за ними йдуть Китай, Гонконг (особливий адмі-
ністративний регіон, SAR) та Сінгапур. Для біль-
шості країн Латинської Америки та Карибського 
басейну, Африки та Південно-Східної Азії притоки 
ПІІ становлять понад 2% національного ВВП, від-
повідно, в Україні цей показник дорівнює 1,9%. 
Найбільшими світовими інвесторами були Японія, 
Китай та Франція. У 2017–2018 рр. частка розви-
нених економік у світових зовнішніх ПІІ знизилася 
з 65% до 55%, що пов’язано головним чином з різ-
ким падінням ПІІ з американських економік, а саме 
з 27% до менше 0.

У світовому вимірі ПІІ країн, що розвиваються, 
як групи країн зросло, але переважно внаслідок 
негативної тенденції у розвинених економіках. 
На країни, що розвиваються, припадають 40% сві-
тових ПІІ у 2018 р. Азія та Океанія зміцнили свої 
позиції у світі [10]. Загальні підсумки прямих іно-
земних інвестицій продемонстровано на рис. 2.

Іноземні інвестиції потрібні для прискорення 
економічного розвитку та політичної стабілізації, 
де найбільш вигідним способом фінансування 
є фінансування за допомогою прямих інозем-
них інвестицій, яке не приводить до збільшення 
зовнішньої заборгованості національної еконо-
міки держави. Оскільки ППІ передбачають наяв-

ність контролю над бізнесом та пов’язані з воло-
дінням матеріальних активів, вони забезпечують 
довгострокові вкладення нерезидентів. Індика-
тором зміни довіри інвесторів та рейтингу країни 
вважається динаміка ППІ в економіку країни та 
з країни. За даними Державної служби статистики 
України обсяг ПІІ зростав до 2014 р., проте у 2014–
2018 рр. відбувається скорочення, а з 2019 р. спо-
стерігається їх поступове збільшення. Станом на 
31 грудня 2019 р. обсяг ППІ в Україну становив 
35 806,6 млн. дол. США (табл. 2).

Таблиця 2
Прямі інвестиції (акціонерний капітал)  

в економіку України та з України  
у 2014–2019 рр., млн. дол. США

Рік
Прямі 

інвестиції 
в Україну

Прямі 
інвестиції 
з України

2014 53 704,0 6 702,9
2015 38 356,8 6 456,2
2016 32 122,5 6 315,2
2017 31 230,3 6 346,3
2018 31 606,4 6 322,0
2019 32 905,1 6 294,4
31 грудня 2019 р. 35 809,6 6 272,7

Джерело: складено автором за даними [6]

До основних країн-інвесторів у 2019 році, 
як і раніше, належать Кіпр (29%), Нідерланди 
(21,6%), Велика Британія (6,5%), Німеччина (5,2%), 
Швейцарія (4,7%), Австрія (3,5%) та Віргінські 
острови (3,2%) [6]. Такий розподіл перш за все 
пов’язаний з тим, що такі країни, як Кіпр та Британ-
ські Віргінські острови, є офшорними зонами, де 
ставки на основні податки дуже низькі. Основну час-
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Рис. 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій у світі у 2005–2018 рр.  
(внутрішні та зовнішні потоки, річний підсумок), млн. дол. США

Джерело: побудовано авторами за даними [10]
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тину таких інвестицій складає український капітал, 
власники якого використовують компанії на офшор-
них зонах та «реінвестують» ці кошти у вигляді ПIІ 
в Україну. Коливання іноземних інвестицій з інших 
країн зумовлене вкладанням у банківський сектор, 
тому актуальним питанням є створення сприятли-
вих умов для залучення реального іноземного капі-
талу. Країни-інвестори та розподіл прямих інозем-
них інвестицій в Україні зображено на рис. 3.

Географія іноземних інвесторів в Україні не є 
оптимальною та не відповідає структурі інвесто-
рів, які спрямовують свої кошти у розвинені країни. 
Для вітчизняної економіки важливими є інвестиції 
з країн, які є технологічними лідерами та спеціалі-
зуються на виробництві товарів з високою часткою 
доданої вартості. Такими країнами є члени Євро-
пейського Союзу (Франція, Італія, Німеччина), 
а також США та Японія. Отже, можемо відзна-
чити з рис. 3, що частки з цих країн є незначними 
в структурі ПІІ України.

Щодо галузевих пріоритетів іноземних інвес-
торів, то ПІІ наявні в усіх галузях української 
економіки. Більшість інвесторів на українському 
ринку інвестує у галузі переробної промисловості, 
а також сферу оптової та роздрібної торгівлі, де 

висока ліквідність та невисокі комерційні ризики. 
Також популярними є фінансовий сектор та сек-
тор нерухомості, де не потрібні довгострокові 
капіталовкладення та освоєння нових техноло-
гій. Така структура ПІІ не дає змоги Україні пов-
ністю інтегруватися у глобальні ланцюги високої 
доданої вартості. Однією з причин такої струк-
тури українського ПІІ є низький відсоток експорту 
високотехнологічної продукції України серед країн 
світу, який складає 7,2% промислового експорту 
країни. Невідповідність ПІІ потребам модернізації 
економіки, зростання експорту високотехнологіч-
ної продукції країн світу приводять до закріплення 
сировинної спеціалізації економіки України на сві-
товому ринку [11].

Інвестиційна привабливість регіонів України 
у 2019 р. є нерівномірною, а лідерами вже багато 
років залишаються місто Київ (52,8%), Дніпропе-
тровська (10,7%), Київська (4,8%) та Донецька 
(3,9%) області [6]. Такий непропорційний розподіл 
ППІ у регіональному розрізі посилює збільшення 
регіональних диспропорцій та послаблює еконо-
мічні взаємозв’язки між регіонами України (рис. 4).

Основним фактором збільшення обсягу над-
ходжень іноземних інвестицій і підвищення 

Рис. 3. Інвестори та розподіл ПІІ в Україні, млн. дол. США

Джерело: [11]
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конкурентоспроможності України є поліпшення 
інвестиційного клімату та інвестиційної прива-
бливості. Інвестиційний клімат можна оцінити за 
допомогою міжнародного рейтингу, який щорічно 
публікує Світовий економічний форум «Світовий 
звіт із конкурентоспроможності 2019», в якому 
Україна опустилась на 2 сходинки порівняно 
з минулим роком, посівши 85 місце зі 141 кра-
їни [8]. Щорічно Європейською Бізнес-Асоціацією 
(ЄБА) проводиться оцінювання інвестиційної при-
вабливості, тобто дослідження, яке відображає 
стан бізнес-клімату на основі трьох компонентів, 
таких як оцінка інвесторами попереднього періоду, 
прогнози на найближчий період, оцінка поточного 
стану (позначка 1 – негативно, 3 – нейтрально, 5 – 
позитивно) [7]. За даними рис. 5 у 2014–2018 рр. 
індекс інвестиційної привабливості мав тенден-
цію до зростання. У 2017 р. та 2018 р. показник 
виходить за межу нейтральної позначки зі зна-
ченням 3,03 та 3,07 відповідно, на що вплинула 
низка позитивних факторів, таких як прийняття 
низки нових законів, розвиток електронних серві-

сів та діджиталізація економіки, відносна стабіль-
ність національної валюти, початок проведення 
реформ у сферах освіти, медицини, сільського 
господарства.

У 2019 р. індекс повернувся в негативну пло-
щину вперше з 2016 р., склавши 2,85. Незважаючи 
на попередні позитивні зрушення, в країні присутні 
негативні фактори, які не дають індексу досягти 
максимальної точки. До них належать високий 
рівень корупції, відсутність земельної та судової 
реформ, політична турбулентність, великий відсо-
ток тіньової економіки, воєнний стан, відтік квалі-
фікованих кадрів [5].

Національний банк України провів оцінювання 
масштабів реінвестування капіталу в країні поход-
ження через інвестування «round tripping». Тер-
мін «round tripping» означає процес спрямування 
резидентами за кордон коштів, які потім верта-
ються в країну у вигляді прямих іноземних інвес-
тицій. Впродовж 2010–2019 рр. обсяги ПІІ, у яких 
кінцевим контролюючим інвестором є резидент 
(«round tripping») складають 9,4 млрд. дол. США, 

Рис. 4. Інвестиційний розподіл за регіонами України у 2018 р.

Джерело: [11]

Регіон України 1 січня 
2018 р.

1 жовтня 
2018 р.

м. Київ 10 344,4 10 540,3
Дніпропетровська 3 687,5 3 655,3
Київська 1 588,7 1 582,4
Донецька 1 116,4 1 236,4
Одеська 1 203,3 1 107,7
Полтавська 1 008,8 1 022,7
Львівська 929,8 967,5
Івано-Франківська 904,7 899,1
Запорізька 910,5 897,1
Харківська 638,3 637,3
Луганська 438 435,5
Чернігівська 429,6 429
Закарпатська 325,1 338,8
Черкаська 335,7 327,9
Волинська 251,3 256,5
Житомирська 226,7 226,5
Миколаївська 206,1 223
Вінницька 198,8 222,6
Херсонська 218,5 202,3
Хмельницька 170,8 198,6
Сумська 181,5 181,4
Рівненська 134,2 133,5
Кіровоградська 70,1 73,9
Тернопільська 45 44
Чернівецька 42,6 44
Загалом 31 590,8 31 973,6
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що дорівнює 22,8% від припливу ПІІ в Україну 
(41,3 млрд. дол. США) [12].

Найбільші обсяги інвестування «round tripping» 
спостерігались у 2010–2013 рр., перебуваючи на 
рівні 32,7% від загального обсягу ПІІ, з яких 87% 
інвестицій були спрямовані до підприємств реаль-
ного сектору. У 2014–2015 рр. спостерігався відтік 
фінансових ресурсів з України за операціями, що 
пов’язані з політичними змінами в країні, а також 
початком воєнних дій на Сході. У 2016–2019 рр. 
відбулося поступове зростання чистого притоку 
коштів за операціями «round tripping», але вже 
в менших обсягах (рис. 6).

Приплив ПІІ в Україну «round tripping» у 2016 р. 
забезпечив 4,1%, у 2017 р. – 10,4%, у 2018 р. – 
20,6%, у 2019 р. – 34,1%. Стосовно 2019 р. ці 
34,1% дорівнюють 1 млрд. дол. США, з яких 88,9% 
обсягу складають інвестиції до реального сек-

тору. Найбільші обсяги операцій «round tripping» 
здійснювалися через Кіпр, Нідерланди, Швейца-
рію та Австрію [12]. Для порівняння частки «round 
tripping» у загальному обсязі прямих інвестицій 
з іншими країнами у відсотковому вимірі проде-
монстровані на рис. 7.

Україна сьогодн не здобула серйозних досяг-
нень у забезпеченні національної конкуренто-
спроможності та інвестиційної привабливості. 
До основних проблем, які гальмують процес ста-
новлення позитивного іміджу та розвитку інвести-
цій загалом, можна віднести високий рівень коруп-
ції; недосконалість законодавчої бази; відсутність 
належного забезпечення розвитку інвестиційного 
ринку з боку влади; дефіцит високоосвічених та 
кваліфікованих фахівців; великий відсоток тіньо-
вої економіки; воєнний конфлікт; незадовільний 
рівень соціально-економічного розвитку економіки; 
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Рис. 5. Динаміка Індексу інвестиційної привабливості України за 2014–2019 рр.

Джерело: складено авторами за даними [7]
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неврегульованість податкової системи; складність 
реєстраційних та ліцензійних процедур; недовіру 
до судової системи; монополізацію ринків тощо.

Така тенденція до зниження обсягу іноземних 
інвестицій є наслідком низки невирішених проб-
лем, що призводить до негативних наслідків як 
для інвесторів, які втрачають прибутки та виму-
шені покидати український ринок, так і для дер-
жави внаслідок погіршення інвестиційного іміджу 
та зниження рівня життя населення.

Однак, незважаючи на вказані вище недоліки, 
які впливають на інвестиційний клімат та високий 
ризик інвестування в Україні, існують також фак-
тори, які приваблюють іноземних та вітчизняних 
інвесторів, серед яких слід назвати вигідне геогра-
фічне розташування, природно-ресурсний потен-
ціал, рівень розвитку промислового виробництва, 
значні трудові ресурси, ємність внутрішнього 
ринку, незадоволений попит населення [4].

Серед низки зрушень, що мають позитивний 
вплив на інвестиційну діяльність країни, варто 
виокремити початок судової та земельної реформ, 
лібералізацію валютного законодавства, демокра-
тичні президентські вибори, зниження рівня інфля-
ції, початок діяльності Вищого антикорупційного 
суду, який має стати одним з ефективних правових 
засобів захисту інвесторів. Ключовими очікуван-
нями інвесторів залишаються зняття обмежень із 
валютного регулювання, боротьба з тіньовою еко-
номікою, політична стабільність, прозоре подат-
кове законодавство, захист прав інтелектуальної 
власності та покращення інфраструктури тощо [5].

Неможливо оцінити майбутні темпи зростання 
інвестувань у фінансовий ринок країни без діючих 
державних стратегій щодо розвитку приватного 
економічного сектору в розрізі податкової системи, 
оскільки актуальною залишається проблема виве-
дення грошових коштів з приватного бізнесу за кор-
дон. Однак темпи зростання реформувань та вихід 

українських стартапів за межі українського ринку 
говорять про подальший можливий ефективний 
розвиток із залучення іноземних інвестувань.

Незважаючи на певні досягнення, ще рано гово-
рити про стабільний розвиток інвестиційної діяльності 
в Україні, адже для зростання інтересу до іноземного 
інвестування в Україні необхідно зрозуміти способи 
їх залучення та оцінити реальні можливості вико-
ристання з огляду на законодавство. Якщо Україна 
зможе утримати та вдосконалити здобуті законодавчі 
реформування та прийняти ефективні стратегічні 
програми з вирішення наявних проблем, то це дасть 
змогу підсилити інвестиційний потенціал української 
економіки не тільки в короткостроковому періоді, 
але й в перспективі, оскільки саме зростання цього 
показника є важливою умовою переходу української 
економіки до стадії стійкого росту.

Висновки з проведеного дослідження. 
В результаті проведеного дослідження інвестицій 
в економіку України можна відзначити, що прямі 
іноземні інвестиції є визначальним фактором, 
який впливає на темпи економічного зростання 
та розвиток країни загалом, адже є основою для 
міжнародного співробітництва та соціально-еконо-
мічного розвитку населення. Незважаючи на наяв-
ність конкурентних переваг, сучасні обсяги інвести-
цій є недостатніми, що зумовлено наявністю низки 
факторів, що негативно впливають на формування 
позитивного інвестиційного клімату. Перш за все 
ПІІ в Україну мають сприяти стійкому та збалансо-
ваному розвитку, структурній модернізації вітчиз-
няної економіки, підвищенню рівня міжнародної 
конкурентоспроможності. Проте, незважаючи на 
наявні проблеми, Україна повільно, але досить 
упевнено просувається вперед до становлення 
позитивного інвестиційного іміджу, що має забез-
печити приплив нових іноземних інвестицій. Все це 
формує не лише довіру іноземних інвесторів, але й 
їх упевненість у довгостроковій перспективі.

Рис. 7. Частка «round-tripping» у загальному обсязі запасів прямих інвестицій за окремими країнами, %

Примітка: дані щодо України, Фінляндії, Чехії, Італії, Польщі, США, Австрії відображені за станом на кінець 2018 р., Німеччини, 
Франції, Естоні, Угорщини – за станом на кінець 2017 р.

Джерело: [12]
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The purpose of this study is the identification of 
different aspects of the further development of 
Hospitality Industry in the context of new econom-
ical, psychological and social conditions. It has 
been found, that the real situation in the world is 
much worse than official statistics available from 
national governments. All possible impact on the 
global economic environment will be much more 
sophisticated than only simple short-term reduc-
ing economic activity. Media are sending a strong 
message for potential clients and investors of the 
Hospitality Industry, and label it as “The danger’s 
territory”. Extrapolation and systematization of 
risk factors have been performed from different 
sources. It has been concluded that the industry 
should begin developing communicative strategy 
and informational company based on the behav-
ioral psychology of pandemics with unification 
and standardization of all business processes for 
reducing risk factors.
Key words: hospitality Industry, COVID-19 era, 
communicative response, behavioral psychology 
of pandemics.

Целью данного исследования является 
выявление коммуникативных аспектов раз-

вития индустрии гостеприимства в кон-
тексте новых экономических, психологиче-
ских и социальных условий. Выяснилось, что 
реальная ситуация в мире намного хуже 
официальной статистики национальных 
правительств. Воздействия на глобаль-
ную экономическую среду будут гораздо 
более сложными, чем простое краткосроч-
ное снижение экономической активности. 
Средства массовой информации посылают 
сигнал потенциальным клиентам и инве-
сторам индустрии гостеприимства и обо-
значают ее как «территория опасности». 
Были выполнены экстраполяция и систе-
матизация факторов риска, взятых из раз-
личных источников и сделан вывод о том, 
что в отрасли следует начать разработку 
коммуникативной стратегии и информа-
ционной компании на основе поведенческой 
психологии пандемий с унификацией и стан-
дартизацией всех бизнес-процессов для сни-
жения факторов риска.
Ключевые слова: индустрия гостеприим-
ства, эпоха COVID-19, коммуникативный 
ответ, поведенческая психология пандемий.

Мета цього дослідження – виявлення стратегічних аспектів подальшого розвитку готельно-ресторанного бізнесу в контексті нових еко-
номічних, психологічних та соціальних умов. З точки зору наших досліджень ми розглядаємо індустрію гостинності, на яку впливають різні 
фактори пандемії двома наступними способами. По-перше, це прямий вплив економічних факторів. Друге – психологічні фактори. З цієї точки 
зору головною метою нашої роботи була систематизація та вдосконалення деяких основних елементів психолого-економічної комунікативної 
стратегії в індустрії гостинності. Ми також вважаємо цей фокус нашої уваги дуже актуальним через реальний негативний економічний вплив 
смертельної спалаху COVID-19. Широка стурбованість шкодою для світової економіки базується не тільки на просто економічних факторах, 
таких як торговельні обмеження чи можливі збитки робочої сили. В першу чергу у наявному інформаційному середовищі реалізуються психоло-
гічні фактори (фобії та побоювання) групові та масові психологічні фактори (різні демонстрації істеричної чи панічної поведінки, расизм) та різні 
політичні та поведінкові обмеження (заборони на поїздки та інші обмеження). Встановлено, що реальна ситуація у світі набагато гірша, ніж 
офіційна статистика національних урядів. Попри це, як внутрішня так і зовнішня основи регулювання повинні використовуватися у для оцінки 
ризиків за надійною науково-методичною методологією, Була проведена екстраполяція та систематизація факторів ризику з різних джерел. 
Зроблено висновок, що в час цієї фундаментальної кризи галузь повинна почати розробляти набір підходів до уніфікації та стандартизації всіх 
бізнес-процесів для зменшення факторів ризику. Комунікативна стратегія з таким розвитком повинна бути надійною інформаційною компа-
нією, що базується на поведінковій психології пандемії. Раніше, до появи COVID-19, основною відмінністю в індустрії гостинності був рівень ком-
форту для гостей або мандрівників з відповідним рівнем вартості. В епоху COVID-19 до цього показнику буде додано рівень епідеміологічної без-
пеки. Комунікативна відповідь повинна базуватися на уніфікованій та стандартизованій системі, яку можна перевірити за допомогою аудиту. 
Ключові слова: Індустрія гостинності, епоха COVID-19, комунікативна реакція, поведінкова психологія пандемії.

Formulation of the problem. At the beginning of 
our work, we need to state, that this article has been 
accomplished in March 2020, when deadly COVID-19 
outbreak has already hit China and started to spread 
throughout the Global World. According to WHO, 
disease outbreak is the occurrence of disease cases 
in excess of normal expectancy [1]. The significant 
resonance and public attention to this thread have 
been grown exponentially from the beginning of 
2020. Economically speaking, the new coronavirus 
has become a short and long term factor, which in a 
worst-case scenario can trigger a global economic 
crisis, financial collapse, and large-scale bankruptcy. 
Although, these negative perspectives are very serious 
and disturbing enough, we will focus our attention on 
the principal impact of such pandemic on the world’s 
economic environment and Hospitality Industry.

Analysis of recent research and publications. 
For purposes of properly representing an expert’s 
assessment, expectations and forecast, and also for 
modeling informational environment from a position 
of an external observer, we can mention only very 
few news article’s titles, from hundreds or possibly 
thousands, those that become available at the time 
of writing the paper:

The Telegraph: «Coronavirus impact will be bigger 
than trade war»;

South China Morning Post: «Forget Sars, the new 
coronavirus threatens a meltdown in China’s economy»;

The Street: «With nearly 70 000 infections 
worldwide, coronavirus continues to baffle experts»;

ABC News: «Coronavirus has a second wave of 
economic terror, disrupting business supply chains 
and revenue»;
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The National Interest: «Coronavirus proves one 
thing: China’s rise is built on quicksand»;

Business Stuff: «Coronavirus: Hundreds of tourism 
jobs lost and fears more at risk»;

CNN: «Why stocks keep moving higher. 
And higher. And higher.» (Why do stocks continue to 
rise in the face of anxiety, out the coronavirus?);

Zero Hedge: «Tankers, Tankers. Everywhere!»-
Virus causes historic’ Traffic jam’ across Asian 
supply lines»;

Barron’s: «The Dow Dropped 270 Points Because 
Coronavirus Is Spreading Outside of China»;

Reuters Singapore: «Dollar dominates as investors 
dump yen, Asia currencies on coronavirus spread»;

CNN: «Coronavirus outbreak to cost airlines 
almost $30bn»

Bloomberg Opinion: «The Economic Hit From 
Coronavirus Is All in Your Mind» (Psychology can be 
more powerful than facts when it comes to the impact 
of an epidemic.)

As we can see, the widespread concern about 
damage of the world’s economy is based not only on 
simply economical factors, such as trade restrictions 
or possible damage for the workforce. In the first 
place with this informational environment going 
psychological factors (phobias and fears) group and 
mass psychological factors (different demonstration 
of hysterical or panic behavioral, racism) and different 
political and behavioral restrictions (travel buns and 
other restrictions).

Aim and actuality of the problem. From 
perspectives of our further research we will consider 
Hospitality Industry affected by different factors of the 
epidemic in two oblivious ways:

1. The first way is the direct impact of an 
economical and much more material factors. These 
types of influences are historically predictable, 
reasonable and understandable. Repeatedly using 
different economical and mathematical models with 
large-scale databases, scientists all over the world 
and different experts are making forecasts and 
analyzing different aspects of the Hospitality Industry. 
For example, in 2010, the World Bank presented 
a complete calculation of economic losses from 
Zoonotic Diseases (that is transmissible from animals 
to humans) for all history of Zoonotic Diseases 
available on those time. Economic costs and Income 
loss were carefully calculated in detail for 10 epidemics 
of Zoonotic Diseases. Using the World Bank’s «One 
World, One Health a Strategic Framework (OWOH)», 
it becomes confirmed that Zoonotic Diseases have 
major economic impacts. The emergence of BSE, 
SARS, H5N1, and influenza A(H1N1) have caused 
over 20 billion USD in direct economic losses over 
the last decade and much more than 200 billion USD 
in indirect losses [2].

2. The second factor’s family is the clear reasonable 
and sometimes unreasonable psychological factors. 

We should declare, that under such psychological 
factors we understand a nonmaterial and sometimes 
nonrational impact on Hospitality Industry, such as 
mass panic or psychosis, phobias and so on. In his 
prophetic book «The Psychology of Pandemics: 
Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious 
Disease» researcher Steven Taylor describes how 
people cope or react to the threat of pandemic 
infection. It is also interesting, that in the context of 
psychological reactions to pandemics he uses the 
concept of the behavioral immune system [3].

From these perspectives, the main aim of our 
work is systematization and improvement of some 
basic elements of psychological and economical 
communicative strategy in the Hospitality Industry. 
We consider it will be possible with systematization, 
generalization, and adaptation of the psychological 
factors to the purpose of this development. We also 
consider this focus of our attention as actual because 
of the real negative economic impact of deadly 
COVID-19 outbreak that already have a place.

But why are these unreasonable psychological 
factors so important, that we consider them equal to 
factors, which are truly rational and understandable? 
Why are emotional reactions to threats of harm, 
loss, and change so destructive? Maybe because 
psychological reactions on the world’s pandemic are 
inevitable among average unprepared people, who 
are potential and actual clients or even staff working 
in the Hospitality Industry. It is in human nature to 
react to such stresses. In these conditions timely 
prevention, adaptation merger for dealing with the 
novel coronavirus outbreak is urgently needed. And 
from this point of view, it is becoming the question of 
survival for the Hospitality Industry.

Results. At the time of writing the article, complete 
informational reports and real-time monitoring with 
comparison and forecast for the situation with the 
outbreak become available in WEB. Although much 
of the resources had been created as news providers, 
we should differentiate the most trustful one from 
dozens of different online tools:

− WHO Situation reports [4];
− Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) COVID-19 Situation Summary [5].
In addition, dozens of online maps for monitoring 

spread the outbreak become available. For example:
− Online dashboard from Johns Hopkins uses CDC 

and WHO data to track the outbreak in real-time [6];
− Dr. Edward Parker, The Vaccine Centre, London 

School of Hygiene & Tropical Medicine [7];
− Health Map [8];
− Coronavirus application [9].
Scientist Inan Dogan [10] has proposed an 

interesting methodology. His statistical model is 
using coronavirus’ fatality rate for calculating a 
more precise amount of infected people. According 
to this methodology, «only one out of every 200 to 
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500 infected people will die from the new coronavirus. 
This also means that if we see 10 deaths in a 
country due to the coronavirus, it is safe to assume 
that between 2000 and 5000 are already infected 
with the virus.» So as of February 29, between 
nearly 500 000 and over 1 million Chinese nationals 
infected with COVID-19. In this time, officially only 
79394 confirmed cases were reported.

With these calculations it is safe to assume, 
that real situation in the word is much worse 
than the official statistics available from national 
governments. WHO Situation Report No. 40 is 
showing 85403 confirmed cases of infected people. 
Using 200/1 and 500/1 proportion we can calculate, 
that 0.584–1.46 million people have been infected 
globally. Report No. 72 is showing 823626 confirmed 
cases of infected people with 40598 deaths. Using 
our proportion we can calculate, that 8.12–20.3 million 
people have been infected globally. In addition, from 
these large-scale perspectives in any circumstances, 
all possible impacts on the global economic 
environment will be much more sophisticated when 
only simple short-term reducing economic activity.

As we can see, people all over the world are 
experiencing strong psychological pressure. In addition, 
if it is not enough to provoke destructive impact on the 
International tourism and Hospitality Industry, additional 
special pressure from this sort of news:

− The Guardian. The Observer: Hospitality sector 
calls for emergency coronavirus support (Fear of 
catching COVID-19 in busy places has led to a 7% 
drop in sales in London bar and restaurants);

− San Francisco Examiner: Coronavirus cancella-
tions, closures hitting hospitality and restaurant indus-
tries hard (Businesses plan to ask city government for 
economic stimulus package to help them survive crisis);

− Houston Chronicle Business: Coronavirus 
fallout gives Houston’s hospitality industry the chills;

− The Wall Street Journal: Coronavirus 
Slams U.S. Hotel Industry’s Global Operations 
(Biggest brands like Marriott, Hyatt report declines in 
Asia businesses; Hilton says outbreak could hurt full-
year earnings);

− BBC News: Coronavirus: Hospitality industry 
losses ‘in hundreds of thousands’;

− Business Day: Coronavirus gives hospitality 
industry the jitters (Travel and big events look set to 
slow down as virus takes its toll);

− Bloomberg. Business: Hotel Owners Face 
Reality of the Spreading Coronavirus Outbreak.

These media are sending a strong message for 
the potential clients and investors of the Hospitality 
Industry, and label it as «The danger’s territory».

In these extremely sophisticated conditions, 
Hospitality Industry management must respond 
instantly on the challenges of the times. As we have 
said earlier main focus of attention for this response 
should be consideration of psychological factors.

Very interesting Mental Health and Psychosocial 
Considerations During COVID-19 Outbreak 
was published by World Health Organization on 
March 12 2020 [10]. We consider the following advice 
the most useful out of 30 of them: «Minimize watching, 
reading or listening to news that causes you to feel 
anxious or distressed; seek information only from 
trusted sources and mainly to take practical steps to 
prepare your plans and protect yourself and loved 
ones. Seek information updates at specific times 
during the day, once or twice. The sudden and near-
constant stream of news reports about an outbreak 
can cause anyone to feel worried. Get the facts; not 
the rumors and misinformation. Gather information at 
regular intervals, from WHO website and local health 
authorities platforms, in order to help you distinguish 
facts from rumors. Facts can help to minimize 
fears». It is important, that staff of the Hospitality 
Industry in all diapasons of possible specialties also 
have a lack of knowledge in coping with infectious 
diseases. This staff also is experiencing anxiety, fear, 
emotional distress. Therefore, we think that, first of 
all. There should be the development of some kind 
of Informational politics in the Hospitality Industry 
targeting all subjects of hospitality processing. 
This Informational politics must be based on the 
consideration of the main risk factors and threads of 
current and forecasting pandemic situations and to 
be based on behavioral psychology’s point of view. 
Only properly developed risk evaluation on reliable 
evidence-based scientific methodology must be used 
as internal and external source of regulation.

After extrapolation and systematization these risk 
factors form different sources, we have the next list:

− The infrastructure of Hospitality Industry 
(hotels halls and transportation units for example), 
is often closed or crowded. In these conditions it is 
sometimes difficult and even impossible to maintain 
social distance due to objective reasons. It is not an 
imaginable and absolutely real thread for health and 
even lives of travelers, guests and staff of Hospitality 
Industry, which are causing deep psychological 
impact on potential clients of the Industry. «People 
who are highly anxious about being infected typically 
to great lengths to protect themselves. This may 
involve avoidance of infection-related stimuli, 
including people, places, and things associated with 
disease [3]»;

− The guests of Hospitality Industry in such stress 
conditions as current pandemic situation cannot 
evaluate properly and differentiate specific Hospitality 
Industry risks;

− The staff working in Hospitality Industry has not 
been notified of factors that may increase the risk and 
outbreak and have not been trained to work within such 
pandemic conditions. Working on the «first line» for this 
staff can cause psychotic experiences, be traumatizing 
and even contribute to symptoms of PTSD;
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− The hole infrastructure of Hospitality Industry 
is not designed to the standards for isolation against 
infectious respiratory disease, it is equipped with 
special devices;

− It is difficult and sometimes impossible for clients 
(guests) to accept and cooperate with self-isolation 
measures for cutting off the respiratory infection route 
in time.

Conclusion. All these risk factors require the deve-
lop ment of new approaches such as radical measures 
with social distancing. Some from these measures for 
combating the virus can be temporary but some changes 
can stay permanently. In the time of this fundamental 
crisis, the industry should begin developing a set of 
approaches for the unification and standardization 
of all business processes for reducing risk factors. 
Communicative strategy with such development 
should be a reliable informational company based on 
the behavioral psychology of pandemics.

Previously in the pre-COVID-19 era, the main 
differentiation in the Hospitality Industry was level of 
comfort to guests or travelers with appropriate cost 
equivalences. In the COVID-19 era, it additionally 
will be an epidemiological safety level. The commu-
nicative response should be based on a unified and 
standardized system that can be verified with some 
form of external audit.
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У статті досліджено особливості інвес-
тиційної діяльності в аграрному секторі 
України. Показано ключову роль аграрного 
сектору в економіці України, що доведено 
макроекономічними показниками, зокрема 
часткою експорту аграрної продукції 
у структурі валового продукту. Важли-
вість аграрного сектору також підтвер-
джується фактом зацікавленості іноземних 
інвесторів у здійсненні капіталовкладень 
в аграрний сектор України більшою мірою 
у розвиток аграрної інфраструктури, хоча 
останнім часом також у конкретні проєкти 
щодо діджиталізації сектору. Для активізації 
інвестиційної діяльності в аграрному сек-
торі України потрібно проводити виважену 
державну інвестиційну політику. Зокрема, 
потрібно працювати над механізмами забез-
печення державних гарантій для іноземних 
інвесторів під час інвестування в український 
аграрний сектор, а також над удоскона-
ленням механізмів податкової, бюджетної, 
грошово-кредитної, антимонопольної та 
цінової політики. Доречно також розвивати 
державно-приватне партнерство у секторі. 
Ключові слова: аграрний сектор, інвести-
ції, інвестиційна діяльність, інвестиційна 
привабливість, іноземні інвестиції, акти-
візація інвестиційної діяльності, державна 
політика.

В статье исследованы особенности инве-
стиционной деятельности в аграрном 

секторе Украины. Показана ключевая роль 
аграрного сектора в экономике Украины, 
что подтверждено макроэкономическими 
показателями, в частности долей экспорта 
аграрной продукции в структуре валового 
продукта. Важность аграрного сектора 
также подтверждается фактом заинтере-
сованности иностранных инвесторов в осу-
ществление капиталовложений в аграрный 
сектор Украины, в большей степени в раз-
витие аграрной инфраструктуры, хотя 
в последнее время имеют место и кон-
кретные проекты по диджитализации сек-
тора. Для активизации инвестиционной 
деятельности в аграрном секторе Украины 
необходимо проводить взвешенную госу-
дарственную инвестиционную политику. 
В частности, нужно работать над механиз-
мами обеспечения государственных гаран-
тий для иностранных инвесторов при инве-
стировании в украинский аграрный сектор, 
а также над совершенствованием меха-
низмов налоговой, бюджетной, денежно-
кредитной, антимонопольной и ценовой 
политики. Уместным является развитие 
государственно-частного партнерства 
в секторе.
Ключевые слова: аграрный сектор, инве-
стиции, инвестиционная деятельность, 
инвестиционная привлекательность, ино-
странные инвестиции, активизация инве-
стиционной деятельности, государствен-
ная политика.

The article explores the peculiarities of investment activity in the agricultural sector of Ukraine. The key role of the agrarian sector in the Ukrainian economy 
is shown which is confirmed by the macroeconomic indicators, in particular, the share of agricultural products exports in the structure of the gross product. 
The importance of the agrarian sector is also confirmed by the fact that foreign investors are interested in investing into the agrarian sector of Ukraine to a 
greater extent in the development of agrarian infrastructure, although more recently in specific projects on the digitalization of the sector. There have been seri-
ous transformational processes demonstrated within the last years which have driven the Ukrainian agrarian sector to a qualitatively new level. Now the total 
digitalization of the sector is being expected with providing IT-decisions into all operational processes in the agrarian sector. In such conditions new perspec-
tives are opened for investments into precise agriculture and other investment projects for modernization of the sector. In order to intensify investment activity 
in the agrarian sector of Ukraine it is necessary to carry out a prudent state investment policy in the sector. In particular, it is crucial to work on mechanisms 
for providing state guarantees for foreign investors when investing in the Ukrainian agrarian sector, as well as on improving the mechanisms of tax, budget-
ary, monetary, monopoly and price policies. It is also appropriate to develop public-private partnerships in the sector. It is determined that the instruments 
for stimulating the development of agro-industrial production should be: state agrarian interventions; financial support for agro-industrial production; partial 
compensation for capital and recurrent expenses; partial offsetting of interest rates on bank loans; compensation for agricultural insurance costs, including 
income insurance; granting funds to farmers on a returnable basis. It is proved that the main competitive advantages in the agricultural market of Ukraine are 
the possibility of expanding production in Ukraine, filling niche industries and export to EU countries of certain product groups absent on its territory, opportuni-
ties for the formation of a cluster of agricultural producers in individual regions, facilitating the financing of production products by external investors.
Key words: agrarian sector, investments, investment activity, investment attractiveness, foreign investments, activation of investment activity, public policy.

Постановка проблеми. Розвиток ринкової 
економіки в Україні вимагає чіткого розуміння того, 
якою конкретно ми бачимо Україну в майбутньому 
й яку стратегію для реалізації цих намірів доречно 
використати. Давно відомим є той факт, що забез-
печення економічного зростання та економічного 
розвитку напряму залежить від обсягів інвестицій 

та рівня інвестиційної активності в країні. Кожна 
країна в силу особливостей економічного розвитку, 
наявних ресурсів, географічних та кліматичних 
умов, певних традицій та інших вагомих чинників 
має галузі або сектори економіки, які стають клю-
човими для її розвитку. Такі галузі забезпечують 
суттєву питому вагу надходжень ВВП та відіграють 
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значну соціальну функцію, оскільки забезпечують 
робочими місцями велику частину працездатного 
населення. Рівень інвестиційної активності в таких 
галузях часто визначає економічний розвиток не 
тільки власне галузі, а й здійснює значний вплив 
на економічний розвиток споріднених галузей, 
цілих регіонів, областей та країни у цілому.

Порівняно з іншими країнами аграрний сектор 
України займає провідну роль у формуванні ВВП 
України та залученні інвестицій. Це зумовлено 
ринковими перевагами та проблемами у розвитку 
інших сфер. До сприятливих чинників належать 
природні передумови й удале розміщення дер-
жави на світовій агробізнесовій карті, низька вар-
тість локального ресурсу та сільськогосподарські 
традиції нашої країни, розвинена інфраструктура 
і сільськогосподарська машинобудівна сфера, 
сусідське положення з провідним світовим спо-
живацьким ринком: державами – членами Євро-
пейського Союзу і близькосхідними країнами. Усе 
це становить основну конкурентну перевагу для 
аграрної сфери.

Зрозуміло, що розвиток аграрного сектору 
напряму залежить від обсягів інвестицій, які 
щорічно залучаються у нього та визначають ступінь 
його оновлення, модернізації та загального роз-
витку. У таких умовах дослідження вчених, спрямо-
вані на вивчення особливостей інвестиційної діяль-
ності в аграрному секторі України з розробленням 
заходів щодо її (інвестиційної активності) активіза-
ції, продовжують залишатися актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням активізації інвестиційної діяльності 
в аграрному секторі присвячували свої праці 
багато провідних науковців. Так, значна увага при-
діляється проблемам удосконалення інвестицій-
ного клімату. Зокрема, О. Власюк під час прове-
дення дослідження щодо інвестиційного клімату 
визначив його як «спроможність економіко-право-
вого середовища забезпечити належну віддачу 
на вкладений капітал» [5]. В. Головатюк також 
займався проблемами поліпшення інвестиційного 
клімату та виокремив поняття «ризики інвестицій-
ного клімату» як «рівень невідповідності ідеалу, 
іншими словами, міра відхилення від еталону рівня 
інвестиційної привабливості соціально-економіч-
ного середовища у будь-який теперішній момент 
часу» [7]. На думку А. Пешко, інвестиційний клімат 
є «сукупністю чинників, які бере до уваги інвестор, 
приймаючи рішення щодо здійснення інвести-
цій» [12]. У роботах Л. Шинкарук значна увага при-
діляється ролі інвестицій, інновацій та технологій 
у забезпеченні структурних зрушень у вітчизняній 
економіці [13]. Проблеми прискорення діджиталі-
зації аграрного сектору, зокрема через активізацію 
впровадження державно-приватних партнерств, 
досліджуються у роботах Н. Рєзнік, А. Остапчука, 
К. Алексеєвої [4]. У роботах цих учених діджиталі-

зація виокремлюється як пріоритет для розвитку 
агарного сектору України та є можливою у тому 
числі завдяки впровадженню нових прогресивних 
форм господарювання.

Проте конкретні державні механізми щодо 
активізації інвестиційної активності в аграрному 
секторі України все ще потребують подальшого 
теоретичного супроводу, що зумовило вибір теми 
для проведення даного дослідження.

Постановка завдання. Мета статті – з’ясувати 
особливості інвестиційної діяльності в аграрному сек-
торі України та запропонувати шляхи їх активізації.

Дана мета зумовлює формулювання цілей 
дослідження:

- проаналізувати стан інвестиційної діяльності 
в аграрному секторі України на даному етапі;

- охарактеризувати пріоритетні напрями роз-
витку інвестиційної політики в аграрному секторі 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інвестиційна діяльність є важливою передумовою 
розвитку національної економіки та підвищення 
рівня внутрішніх доходів країни. У зв’язку з певною 
сировинною спрямованістю економіки України, яка 
яскраво простежується під час аналізу експорту 
з країни, активізація інвестиційної діяльності може 
забезпечити розширення диверсифікації та погли-
блення спеціалізації країни на світовому ринку. 
У нинішніх реаліях однією з основних точок зрос-
тання в Україні є сільське господарство. Саме сіль-
ське господарство потенційно може забезпечити 
розширене відтворення потенціалу суміжних галу-
зей, передусім переробно-харчових виробництв. 
Окрім того, розвиток сільського господарства за 
умови забезпечення високої продуктивності вироб-
ництва агропродовольчої продукції забезпечить 
задоволення потреб населення у продовольстві від-
повідно до раціональних норм харчування [3], тобто 
саме сільське господарство є ключовою галуззю 
у забезпеченні продовольчої безпеки країни.

Зростання інвестиційних вкладень в аграрну 
сферу, зважаючи на світовий досвід, залежить від 
ефективності інструментів стимулювання інвести-
цій. Такі інструменти формують сукупність пере-
думов інституційного характеру, зокрема фіскаль-
ного та фінансово-кредитного, щодо підвищення 
зацікавлення інвестора-резидента та інвестора-
нерезидента у нарощуванні фінансового забез-
печення і розширенні виробничих потужностей 
в АПК, а також у впровадженні інноваційних тех-
нологій. Зрозуміло, що в умовах сталого розвитку 
акцент повинен робитися на здійсненні інновацій, 
які містять певні екологічні орієнтири під час удос-
коналення як процесу виробництва сільськогоспо-
дарської сировинної продукції, так і операційних 
процесів у переробно-харчовій промисловості. 
Система стимулювання інвестицій в аграрний 
сектор повинна орієнтуватися на диверсифікацію 
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Таблиця 1
Динаміка ВВП та обсягу виробництва сільськогосподарської продукції України у 2011–2017 рр.
Показ-

ник
Валовий внут-
рішній продукт

Сільське, лісове та 
рибне господарство

Темп зросту 
ВВП, %

Темп росту сільського 
господарства, %

Частка сільського гос-
подарства у ВВП, %

Україна, млн грн
2011 1079346 80385 18,18 22,24 7,45
2012 1299991 106555 20,44 32,56 8,20
2013 1404669 109785 8,05 3,03 7,82
2014 1465198 128738 4,31 17,26 8,79
2015 1586915 161145 8,31 25,17 10,15
2016 1988544 239806 25,31 48,81 12,06
2017 2383182 277197 19,85 15,59 11,63

Європейський Союз, млн євро
2011 13217460 56466 2,93 27,86 0,43
2012 13484172 58697 2,02 3,95 0,44
2013 13596777 55579 0,84 -5,31 0,41
2014 14072020 52411 3,50 -5,70 0,37
2015 14828642 50250 5,38 -4,12 0,34
2016 14958293 43146 0,87 -14,14 0,29
2017 15382590 45960 2,84 6,52 0,30

Джерело: складено на основі [2; 6]

Таблиця 2
Динаміка виробництва основних сільськогосподарських культур в Україні у 2011–2017 рр.

Виробництво основних сільськогосподарських культур, тис т Всього, 
тис. т

Темп 
зросту, 

%
культури зернові 
та зернобобові

буряк цукровий 
фабричний

соняш-
ник

кар-
топля

культури 
овочеві

культури пло-
дові та ягідні

2011 39271 13749 6772 18705 8122 1747 88366 -4,04
2012 56747 18740 8671 24248 9833 1896 120135 35,95
2013 46216 18439 8387 23250 10017 2009 108318 -9,84
2014 63051 10789 11051 22259 9873 2295 119318 10,16
2015 63859 15734 10134 23693 9638 1999 125057 4,81
2016 60126 10331 11181 20839 9214 2153 113844 -8,97
2017 66088 14011 13627 21750 9415 2007 126898 11,47

Джерело: складено на основі [6]

форм, методів та інструментарію інвестицій, роз-
будову національних фондових ринків для залу-
чення портфельних інвестицій, організацію дер-
жавно-приватних партнерств для переробки 
відходів сільськогосподарських промислових та 
переробно-харчових компаній.

Якщо розглянути структуру ВВП країн ЄС та 
України (табл. 1), то можна визначити особливості 
його формування. Так, сільське господарство 
щороку збільшує обсяги виробництва, тим самим 
займаючи все більшу частку у структурі ВВП 
України, зокрема у 2017 р. вона становить 11,63%, 
тоді як у структурі ВВП європейських країн сіль-
ське господарство займає лише 0,3%.

Разом із тим можна відстежувати тенденцію 
перевищення зростання виробництва сільсько-
господарської продукції над зростанням ВВП 
України, а це вказує на те, що аграрний сектор – 
одна з пріоритетних галузей економіки України. 
У 2016 р. темпи зростання виробництва сільсько-
господарської продукції становили 48,81%, тоді 
як ВВП – 25,31%.

Динаміка виробництва основних сільсько-
господарських культур в Україні у 2011–2017 рр. 
(табл. 2) є позитивною, що свідчить про подальші 
можливості зростання частки сільського госпо-
дарства у ВВП України. Лише в періоди кризових 
явищ відбувалося скорочення обсягу виробництва 
аграрної продукції.

Найбільші інвестиційні проєкти в агро- і суміж-
них галузях переважно стосувалися у цей період 
аграрної інфраструктури. За даними Інституту 
аграрної економіки, у 2016 р. в український АПК 
надійшло 44,2 млн. грн капітальних інвести-
цій. Елеваторні потужності, перевалочні термі-
нали, цілі логістичні комплекси – напрями, у яких 
активно працювали глобальні трейдери. Тільки за 
останні роки в українських портах побудовано тер-
мінали Bunge (180 млн. дол.), Cofco (75 млн. дол.), 
Risoil S.A. (70 млн. дол.), Allseeds (200 млн. дол.). 
Нині Україна спільно з компанією «Бруклін-Київ» 
реалізує проєкт зерноперевалочного терміналу 
вартістю 99 млн. дол. Окрім того, в Україні працює 
підрозділ агрохолдингу NCH Capital Incorporated 
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(36 млн. дол. інвестицій у 2015 р.), успішно функ-
ціонує насіннєвий завод американської компанії 
DupontPioneer (51 млн. дол. інвестицій із моменту 
запуску заводу в 2013 р.).

За даними Мінагрополітики, Україна експор-
тує 80% виробленої органічної продукції, всього 
за 2016 р. експортували 165 тис т органіки, що 
принесло аграріям майже 46 млн. євро. Найбіль-
шими імпортерами української продукції в 2016 р. 
стали Німеччина, Швейцарія, Нідерланди, Італія, 
Польща, Великобританія, Австрія, Франція, Бель-
гія, Угорщина; також українські виробники екс-
портували органічну продукцію у США, Канаду, 
Австралію і деякі країни Азії [14]. Позитивним є той 
факт, що до міжнародного ринку поступово долу-
чаються малі та середні підприємства, здатні при-
нести на міжнародний ринок органічної продукції 
деякі унікальні продукти.

Іноземні інвестори, а також міжнародні фінан-
сові інститути акцентують увагу на перспектив-
ності аграрного спрямування в Україні. Важливим 
кроком у напрямі стимулювання розвитку сіль-
ського господарства України стало поглиблення 
зони вільної торгівлі між Україною та країнами 
Європейського Союзу 1 січня 2016 р. [1]. У зв’язку 
із цим для українських виробників було скасовано 
низку тарифних обмежень та введено нульові 
ставки для продукції промисловості, сільського 
господарства. Однак для отримання можливості 
експортувати продукцію на ринок Європи вироб-
ники мають подбати про її відповідність євро-
пейським вимогам та стандартам. Незважаючи 
на певні відмінності у системах стандартизації, 
кількість виробників, які приводять рівень якості 
виготовленої продукції до міжнародного зразка, 
зростає з кожним роком. Для того щоб товаро-
виробники мали доступ до інформації про статус 
тарифних квот, було створено базу даних, у якій 
регламентовано списки товарів, терміни дії квот, 
інформацію за попередній балансовий період 
тощо. Також є наявні сприятливі кон’юнктурні 
умови світового продовольчого ринку та сиро-
винної продукції для біопаливних виробництв 
для українського сільськогосподарського това-
ровиробника, що є основними детермінантами 
нарощування інвестиційних вкладень сільсько-
господарської сфери. Активізація інвестиційних 
процесів сільськогосподарської галузі засвідчу-
ється і зростанням інвестиційної частки вітчизня-
них господарств у сегменті. При цьому в 2001 р. 
питома інвестиційна вага в межах основного сіль-
ськогосподарського капіталу щодо загального 
числа інвестиційних капіталовкладень стано-
вила 5,0%, у 2008 р. ‒ 7,2%, у 2015 р. ‒ 11,1%, 
у 2017 р. ‒ 13,8%. Отже, інвестиційне нарощу-
вання в основне капіталовкладення сільськогос-
подарської галузі характеризувалося більш при-
скореним темпом, аніж в економіці загалом.

Варто відзначити, що наявні і конкретні важливі 
кроки для стимулювання інноваційних процесів 
у сільському господарстві у напрямку його діджи-
талізації. Серйозні перетворення в сільському 
господарстві спостерігаються протягом останніх 
п’яти-семи років. Український агробізнес вийшов 
на якісно новий рівень, тобто змінюються прин-
ципи роботи, а підходи будуються на прозорій біз-
нес-моделі. Очікується глобальна оцифровка та 
автоматизація всіх процесів агробізнесу. Це озна-
чає використання нових технологій та унікальних 
масштабних ІТ-рішень. Уже сьогодні українські 
сільськогосподарські компанії використовують інно-
вації, які не мають аналогів у жодній іншій галузі 
України. Більшість проєктів, орієнтованих на оциф-
рування аграрного сектору, здійснюються вели-
кими агрохолдингами України. Наприклад, Kernel 
Agro Holding впроваджує інноваційний програм-
ний комплекс DigitalAgriBusiness на своїх підпри-
ємствах із початку 2016 р. Ця система дала змогу 
отримати максимальний прибуток і врожайність на 
одному полі. Програма демонструє рішення агро-
номам, інженерам та іншим відділам на основі 
раніше розроблених методик. Також цікаве рішення 
щодо оцифрування виробництва аграрної продук-
ції було введено компанією МХП. До речі, МХП – 
одна з небагатьох українських аграрних компаній, 
яка виділила у своєму складі окремий інновацій-
ний відділ. Компанія розробляє на своїх кластерах 
лінію геоінформаційних систем (ГІС) для керування 
наявним земельним фондом [3].

Зрозуміло, що в таких умовах значний потен-
ціал для інвестування має ринок точного земле-
робства в Україні. За оцінками засновника компанії 
SmartFarming А. Бєлєнкова, близько 50 млн. дол. 
на рік становлять програмне забезпечення, авто-
пілоти, датчики, дрони, агрегати, обладнання, 
консалтинг, послуги. Потенціал ринку величез-
ний, і щорічне зростання становить приблизно 
25% [9]. Поки що прогрес в аграрній галузі України 
зумовлений здебільшого внутрішніми ресурсами: 
у 2017 р. іноземні інвестори вклали в сільське гос-
подарство, мисливство та лісове господарство 
тільки 1,3% від загальних обсягів прямого інозем-
ного інвестування в національну економіку.

Економісти та управлінці усвідомлюють, що 
інвестиційна активність є суттєвим чинником при-
скорення економічного зростання як загалом країни, 
так і аграрного сектору як ключової галузі вітчизня-
ної економіки. Ще з часів Дж.М. Кейнса [10] відомо, 
що додаткове залучення інвестицій у галузь, сектор, 
країну веде до мультиплікативного зростання кінце-
вого продукту. Очевидно, що ключовим завданням 
інвестиційної політики є формування дієвого меха-
нізму залучення інвестицій у сільське господар-
ство. Беручи до уваги певні успіхи у політиці щодо 
залучення інвестицій в аграрний сектор економіки 
України, потреба в таких інвестиціях залишається 
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високою у зв’язку з необхідністю подальшої модер-
нізації та оновлення сектору. Потрібно зазначити, 
що у сільському господарстві інвестиційні проєкти 
характеризуються відносно тривалим терміном 
окупності, у результаті чого інвестори часто роз-
раховують на пряму державну підтримку інвести-
ційних проєктів, а сільськогосподарські виробники 
сподіваються на отримання прямих державних 
субсидій. Загалом під час здійснення інвестиційних 
проєктів в аграрному секторі у структурі інвестицій 
від 30% до 40% займають капіталовкладення на 
підготовку інвестиційних площадок, інфраструктури 
(прокладка доріг, забезпечення електрифікації, 
газифікації, водовідведення та утилізації відходів). 
У разі відсутності вільних потужностей та достат-
ніх інженерних комунікацій або наявності високої 
вартості їх створення інвестор може відмовитися 
від інвестування.

У таких умовах державна політика щодо 
пожвавлення інвестиційної активності в аграр-
ному секторі повинна включати у тому числі 
надання субсидій для покриття частини витрат, 
які пов’язані зі створенням інфраструктури під час 
здійснення інвестиційних проєктів. Також потрібно 
проводити роботу щодо розвитку різноманітних 
форм державно-приватного партнерства. Питання 
співвідношення державних та приватних вкладень 
у рамках певних державно-приватних партнерств 
вирішується шляхом розроблення та застосу-
вання стратегій розвитку державно-приватних 
партнерств у сільському господарстві.

Окрім того, не можна забувати, що, прийма-
ючи рішення про інвестування в аграрний сектор 
України, інвестори прагнуть отримати певні гаран-
тії від держави, зокрема на законодавчому рівні. 
Саме тому врегулювання вітчизняного механізму 
залучення інвестицій та надання гарантій інвесто-
рам є сьогодні ключовим завданням під час прий-
няття рішень щодо вдосконалення інвестиційної 
політики. Не варто забувати і про необхідність вико-
ристання таких ефективних економічних важелів 
розвитку інвестиційної діяльності агропромисло-
вому комплексі, як податкова, бюджетна, грошово-
кредитна, антимонопольна й цінова політика.

Отже, виважена державна інвестиційна політика 
в аграрній сфері має стати одним із найголовніших 
напрямів забезпечення конкурентоспроможності 
країни на світовому ринку. Держава має всіляко 
впливати на мотивацію до інвестування в аграрний 
сектор України шляхом економічно обґрунтованого 
використання різноманітних важелів регулювання, 
а також шляхом безпосередньої участі в інвести-
ційних проєктах через субсидіювання інфраструк-
турних проєктів та створення державно-приватних 
партнерств. Розв’язання проблем інвестиційного 
розвитку сприятиме раціональному та ефектив-
ному використанню залучених коштів, контролю їх 
руху і своєчасному поверненню.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, аграрний сектор для економіки України, 
безперечно, має ключове значення, а частка його 
у загальному обсязі національного виробництва 
залишається суттєвою. Окрім того, саме аграрний 
сектор виконує функцію забезпечення продоволь-
чої безпеки країни та є основою для забезпечення 
функціонування та відтворення суміжних галузей, 
зокрема переробно-харчових виробництв.

Сьогодні в український аграрний сектор інвес-
тиції залучаються здебільшого в розвиток інфра-
структури, що зумовлено необхідністю його онов-
лення та швидкого пристосування до сучасних 
вимог. Водночас наявні й інвестиційні проєкти, 
спрямовані на діджиталізацію сектору, зокрема 
в автоматизацію всіх процесів в агробізнесі, що 
є надзвичайно позитивним чинником розвитку 
у сучасних умовах.

На перспективу потрібно працювати над удоско-
наленням механізмів державної підтримки інвесто-
рів через субсидіювання інфраструктурних проєктів, 
а також над розвитком різних форм державно-при-
ватного партнерства в аграрному секторі.
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У статті розглянуто сучасний стан та 
перспективи розвитку молочної галузі 
у світі та на території України. Охаракте-
ризовано вітчизняний ринок молочної про-
мисловості як один із напрямів провідних 
галузей народного господарства, що забез-
печує населення продуктами харчування. 
Зазначено, що проблемою ринку молочної 
продукції в Україні є зменшення числа корів, 
що призводить до зменшення обсягу сиро-
вини для виробництва готової молочної про-
дукції. На цьому негативному тлі молочна 
галузь України все ще трансформується, 
тому особливу увагу у статті приділено 
розвитку молочних альтернатив. Виявлено 
основні причини переходу до споживання про-
дукції рослинного походження та відмови від 
традиційних молочних продуктів. Проаналі-
зовано світовий ринок рослинного молока. 
Розглянуто світових виробників рослинної 
продукції, а також виявлено світові тенден-
ції та перспективи подальшого розвитку 
альтернативних напоїв. Розглянуто віт-
чизняний ринок рослинного молока, виді-
лено виробників молочної альтернативи. 
Наведено характеристику основних видів 
сировини, з якої виготовляється ця група 
харчових продуктів, та визначено цільові 
категорії її споживачів. Запропоновано мож-
ливі напрями покращення функціонування та 
розвитку досліджуваного ринку.
Ключові слова: молочна галузь, тенденції, 
виробництво, молочні альтернативи, рос-
линне молоко.

В статье рассмотрены современное 
состояние и перспективы развития молоч-

ной отрасли в мире и на территории 
Украины. Охарактеризован отечествен-
ный рынок молочной промышленности как 
одно из направлений ведущих отраслей 
народного хозяйства, которое обеспе-
чивает население продуктами питания. 
Отмечено, что проблемой рынка молочной 
продукции в Украине является уменьшение 
числа коров, что приводит к уменьшению 
объема сырья для производства готовой 
молочной продукции. На этом негативном 
фоне молочная отрасль Украины все еще 
трансформируется, поэтому особое внима-
ние в статье уделено развитию молочных 
альтернатив. Выявлены основные причины 
перехода к потреблению продукции расти-
тельного происхождения и отказа от тра-
диционных молочных продуктов. Проана-
лизирован мировой рынок растительного 
молока. Рассмотрены мировые произво-
дители растительной продукции, а также 
выявлены мировые тенденции и перспек-
тивы дальнейшего развития рынка аль-
тернативных напитков. Рассмотрен 
отечественный рынок растительного 
молока, выделены производители молоч-
ных альтернатив. Приведена характери-
стика основных видов сырья, из которого 
изготавливается эта группа пищевых про-
дуктов, и определены целевые категории 
ее потребителей. Предложены возможные 
направления улучшения функционирования 
и развития исследуемого рынка.
Ключевые слова: молочная отрасль, тен-
денции, производство, молочные альтерна-
тивы, растительное молоко.

The dairy industry is crucial in any given nation’s food supply as milk represents a vitamins and adaptable product that can be utilized throughout the food 
supply chain. The dairy market comprises a range of products from traditional items such as milk, butter and cheeses to the ingredient market featuring 
powdered and processed products that are added to any number of food items. Dairy industry is one of five strategic industries of food. There is a growing 
change in the food market in the world, especially in developing countries. The most important changes include increased milk yield per cow, increased total 
milk production, decreased number of cows, and the decreased milk consumption. These changes are based on the increasing of consumer’s standards 
of living, which are factors that affect the changing lifestyles and worldwide trends in consumption. The article considers the current state and development 
prospects of the dairy industry in the world and in Ukraine. The dynamics of changes in the number of cows has been analyzed and the main problems and 
directions of development of the dairy market have been identified. Particular attention is paid to the development of dairy alternatives. Plant-based milk 
alternatives have surged in popularity over the past ten years. World studies have shown that meat and other animal products account for the majority of 
greenhouse gas emissions associated with food, despite the fact that they provide only one fifth of the calories consumed. The dairy alternatives market has 
seen rising levels of interest in recent years, spurred mainly by consumers increasingly looking for lactose-free, dairy-free and plant-based/vegan options as 
healthy lifestyle choices. People also choose plant milk because they worry about animal welfare in dairy production. It’s no wonder that with the increasing 
popularity of non-dairy milk products and the significant drawbacks of industrial animal agriculture, entrepreneurs are putting their money on various new 
alternatives. The Ukrainian market of plant milk is at the beginning of the way, but already shows good performance. Vegetable milk is a new direction that 
will allow our country to support the dairy industry, as well as enter the international markets with these products in the future.
Key words: dairy industry, trends, production, dairy alternatives, vegetable milk.

Постановка проблеми. Молочна продукція є 
важливою складовою частиною раціону людини. 
Однак сучасний розвитку ринку характеризується 
динамікою щорічного скорочення виробництва. 
Нині збалансоване харчування є невіддільною 
частиною здорового способу життя. Сьогодні 
у світі поширюється тенденція до вживання про-
дуктів рослинного походження замість тваринного. 
Це обумовлено тим, що такі продукти краще засво-
юються й не мають шкідливих гормонів та антибіо-
тиків, які можуть міститися в продуктах тваринного 
походження. Крім цього, останнім часом збільши-

лась частка людей з несприйняттям лактози та 
алергією на молоко, що змушені вживати безлак-
тозну продукцію або повністю виключити молочні 
білки з раціону, замінюючи їх на рослинні. Саме 
тому асортимент харчових продуктів у всьому світі 
розширюється товарами для особливих груп насе-
лення, зокрема альтернативною молочною про-
дукцією. Тенденція до вживання переважно рос-
линної продукції спостерігається також в Україні. 
Проте споживачі часто скаржаться на те, що ринок 
України недостатньо наповнений продуктами рос-
линного походження й представлений товарами 
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переважно закордонного виробництва. Є необхід-
ність забезпечення ринку продуктами з рослинної 
сировини вітчизняного походження, тому дослід-
ження асортименту зазначених товарів є актуаль-
ним. Отже, у статті проаналізовано сучасний стан 
ринку молочної продукції, виявлено причини нега-
тивного впливу на молочну галузь, надано реко-
мендації щодо подальшого розвитку альтернатив-
них напрямів розвитку галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам дослідження розвитку ринку та розроб-
лення програм, спрямованих на вдосконалення 
цієї галузі, присвячено праці науковців, таких як 
С.О. Степанчук, Ю.Ю. Єфісько, Т.Л. Керанчук, 
В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, М.Ю. Дзюбко, 
С.В. Тивончук, Я.О. Тивончук, Т.П. Павлоцька.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в аналізі сучасного стану ринку молочної продук-
ції, чинників, що негативно впливають на його роз-
виток, та визначенні нових напрямів подальшого 
розвитку галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Молочні продукти – це одна з найважливіших 
складових частин раціону харчування населення, 
оскільки вони забезпечують фізіологічні та органо-
лептичні потреби людини в багатьох цінних пожив-
них речовинах.

Попит на молочну продукцію швидко зростає 
в усьому світі, що стимулює модернізацію молоч-
ного виробництва, адже ефективне та стійке 
виробництво молочних продуктів відіграє велику 
роль у забезпеченні зростаючого населення світу, 
тому останні 50 років характеризуються підвищен-
ням виробництва молока.

Експерти зазначають, що Україна має великий 
потенціал, вигідне географічне положення, певні 
кліматичні умови та природні ресурси, які спри-
яють розвитку галузі тваринництва та молокопе-
реробної промисловості загалом. Однак тоді як 
увесь світ нарощує виробництво молока, Україна 
стрімко скорочує поголів’я корів та власне випуск 
молочних продуктів (рис. 1).

Результати проведеного аналізу свідчать про 
те, що протягом останніх 5 років поголів’я великої 
рогатої худоби знизилось на 400 000 голів. Причи-
ною такої тенденції є високі витрати на утримання 

ВРХ. Отже, у перспективі зменшення виробництва 
молока є очевидним.

Водночас варто зазначити, що в Україні дефі-
циту молока на внутрішньому ринку не передбача-
ється, оскільки останніми роками спостерігається 
зменшення численності у країні, що характери-
зується скороченням рівня споживання молочної 
продукції, тобто в Україні є всі передумови для роз-
витку молочного виробництва, зокрема сприятливі 
ресурси, кормова база, інфраструктура, розвинена 
селекція, племінний фонд, трудові ресурси. Однак, 
досліджуючи цю галузь, можемо цілком впевнено 
говорити, що вона має низку проблем внутрішнього 
й зовнішнього планів, які негативно впливають на 
її стан. Насамперед це якість продукції. Серйоз-
ний виклик виробникам створює також поширення 
в суспільстві тенденцій здорового харчування, 
в межах яких збільшується споживання рослин-
ного молока як альтернативи тваринному. Ці тен-
денції впливають на галузь, а також на конкурентні 
позиції вітчизняної продукції на світових ринках, 
оскільки Україна все ще не може досягти стандар-
тів якості, які би повністю відповідали вимогам, що 
діють на європейському ринку.

Таким чином, до основних напрямів поліп-
шення стану молочної галузі можна віднести:

− підтримку з боку держави;
− розширення асортименту вітчизняних 

виробників за рахунок впровадження нових техно-
логій у виробництво та їх використання, що дадуть 
змогу знизити собівартість продукції;

− створення певного центру для підготовки 
фахівців для галузі, оскільки багато кваліфікова-
них спеціалістів працюють за кордоном, а їх місця 
займають молоді спеціалісти;

− виробництво продукції на рослинній основі.
В сучасних умовах, коли у споживачів все силь-

ніше виникає потреба до вживання продуктів рос-
линного походження замість тваринного, помітний 
стрімкий розвиток світового ринку продуктів рос-
линного походження.

Загалом тренд на функціональні продукти 
активно розвивається та перебуває тільки на 
початку шляху, проте багато компаній по всьому 
світі вже використовують рослинні рецептури 
у виробництві своєї продукції.

 

Рис. 1. Динаміка зміни кількості поголів’я корів за 2015–2019 рр. 

Джерело: [1]
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Майже в усьому світі споживачі, які дотриму-
ються принципів здорового харчування, відда-
ють перевагу здебільшого рослинним замінникам 
молока (рис. 2).

За результатами опитування споживачів, які 
вибирають здоровий спосіб життя й віддають 
перевагу натуральним та органічним продуктам, 
їх більшість вживає аналоги молока з рослинної 
сировини.

Найсильніше людей спонукає до вживання хар-
чових продуктів рослинного походження етичне 
ставлення до тварин, прагнення зміцнити своє 
здоров’я та думка про негативний вплив вироб-
ництва м’ясо-молочної продукції на довкілля. Для 
частини споживачів має значення вартість харчо-
вих продуктів. Крім цього, мають велику вагу без-
печність харчових продуктів та занепокоєння про 
невірогідність маркування продуктів тваринного 
походження. Ці причини пояснюються тим, що 
продукція тваринного походження може містити 
залишки гормонів та антибіотиків, які використову-
ють під час вирощування тварин, про що не завжди 
зазначається на маркуванні. Невелика частка 
споживачів вибирає рослинне харчування як аль-
тернативу традиційним продуктам. Особливо 
це актуально для тих, хто має певні проблеми зі 
здоров’ям, але не хоче повністю відмовлятися від 
звичних продуктів. Таким чином, поступово сфор-
мувався й далі продовжує формуватися такий осо-
бливий клас споживачів альтернативного молока: 
платоспроможне населення, яке хоче спробувати 
незвичні продукти, прихильники здорового хар-
чування, а також активісти – захисники тварин 
і борці за чисте довкілля.

На етикетках виробники підкреслюють таку 
додаткову користь рослинних інгредієнтів, як 
високий вміст білка, що схожий за показниками 
коров’ячого молока, вітамінів та волокон.

Загалом перехід на подібні альтернативи часто 
пропагують шанувальники здорового способу 
життя та спорту, які асоціюють молоко з трудно-
щами та проблемами травлення, а також пред-
ставники зростаючої вегетаріанської течії. Важ-
ливим драйвером цього сегменту є рух «animal 
welfare», який відповідає за підтримку та благопо-
луччя тварин.

Важливим фактором перспективності продук-
тів з рослинного молока також є зростаюча частка 
покоління Z серед покупців, адже ці споживачі 
цінують продукти, які виготовляються з мінімаль-
ною шкодою для навколишнього середовища, 
оскільки вважають, що молочні ферми виділяють 
велику кількість парникових газів, а також відда-
ють перевагу оригінальній та нестандартній їжі.

Сучасні споживачі шукають зручні товари, які 
можна взяти із собою, іншими словами, це формат 
«to go» для перекусу на бігу з мінімальною пау-
зою для прийому їжі. Сьогодні у магазинах можна 
зустріти різні варіанти напоїв на основі рослинних 
інгредієнтів, що характеризуються задоволенням 
різних смакових запитів споживачів.

Найбільший ринок молочних альтернатив 
сформувався в Північній Америці, оскільки саме 
споживачі зі США та Канади почали активно кушту-
вати такі напої та в подальшому частіше відмовля-
тись від натурального молока. З 2014 р. продажі 
молочних альтернатив виросли на 28% у Європі, 
35% – у США, 19% – в Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні, 21% – у Латинській Америці [2]. Рослинні 
напої у світі вже перейшли з нішевого сегменту 
в повноцінну товарну категорію, що викликає 
занепокоєння у виробників тваринництва.

Отже, функціональні продукти стрімко розви-
ваються, а у споживачів велику популярність має 
рослинне молоко й продукти, що виробляються 
з нього, зокрема йогурти, морозиво, сир, вершки. 
Рослинне молоко є альтернативним продуктом не 
тільки через те, що не містить лактози, молочних 
білків та холестерину, але й завдяки тому, що воно 
менш калорійне, однак збагачене мінералами, 
вітамінами та іншими корисними добавками. 
Корисні властивості рослинних аналогів молока 
також залежать від сировини, з якої вони виро-
блені. Нині існує багато видів рослинної сировини, 
з якої виготовляють такі напої. В деяких наукових 
працях робиться спроба загальної класифікації 
цих продуктів, відповідно до якої виділяють п’ять 
категорій напоїв, а саме на основі зернових, бобо-
вих, горіхів, насіння, псевдозлаків.

Особливо розширення асортименту альтер-
нативної продукції можна помітити в кав’ярнях, 
коли покупець може замовити капучино, лате та 

 

Незбиране 
молоко; 23%

Знежирене 
молоко; 34%

Альтернативне 
молоко; 43%

Рис. 2. Вподобання споживачів, які дотримуються здорового харчування, під час вибору молока, %
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інші кавові напої не тільки на коров’ячому молоці, 
але й на основі соєвого, рисового, мигдального й 
навіть конопляного.

Основними постачальниками на ринку альтер-
нативних молочних продуктів є «The Whitewaves 
Food Company» (США), «Eden Foods» (США), 
«OATLY» (Швеція), «Earth’s Own Food Company» 
(Канада) та інші гравці, що мають широке охо-
плення галузі та сильні операційні й фінан-
сові можливості. Варто зазначити, що компанія 
«WhiteWaves Food» завершила злиття з «Danone», 
що допоможе «Danone» зосередитись на розши-
ренні продажів своєї продукції.

Рослинний сегмент також характеризується 
інвестиціями великих міжнародних гравців. Напри-
клад, «Dean Foods», який є найбільшим перероб-
ником молока у США, став міноритарієм компа-
нії з виробництва продуктів на основі рослинних 
інгредієнтів «Good Karma Foods».

Сучасні тенденції розвитку рослинного молока 
набирають обертів і на вітчизняному ринку, що 
характеризується зростанням попиту на альтер-
нативні напої. Однак оскільки мигдалю на терито-
рії України вирощується поки не дуже багато, то 
вітчизняні виробники для виготовлення рослин-
ного молока почали використовувати доступну та 
прийнятну сировину, а саме овес та гречку.

Для такого виробництва в Україні наявна 
достатня сировинна база, яка за допомогою вико-
ристання високоякісних технологій, обладнання та 
низької собівартості дасть змогу продавати рос-
линне молоко в перспективі як на внутрішньому 
ринку, так і на експорт.

Новатором на вітчизняному ринку рослинного 
молока є компанія «Люстдорф», яка у 2018 р. 
запустила в продаж нову торгову марку рослин-
ної альтернативи традиційному молоку під назвою 
«Ідеаль Немолоко». Головними перевагами цієї 
продукції є такі:

− ціна, адже напої істотно дешевше закордон-
них аналогів, що присутні на вітчизняному ринку;

− продукт сертифікований знаком «V–Label 
Vegan» Європейського союзу вегетаріанців, що є 
додатковою перевагою щодо довіри споживачів-
вегетаріанців, оскільки вони можуть бути впев-
нені, що продукт є на 100% рослинним, а до його 
складу входять тільки натуральні компоненти;

− смаки вівса та гречки відомі кожному та 
давно полюбилися українцям, тому сприймаються 
позитивно.

Можна дійти висновку, що як новатор та пер-
шопроходець компанія «Люстдорф» має перспек-
тиви стати лідером у цьому кластері галузі. Однак 
варто зазначити, що у цьому році розпочалось 
виробництво нового рослинного молока від компа-
нії «Вітмарк-Україна», що є головним конкурентом.

Отже, вітчизняний ринок «Dairy Alternatives» 
сьогодні перебуває на початковому етапі роз-

витку, але він стрімко набирає обертів, показуючи 
постійний приріст. Також саме створення продук-
тів на немолочний основі характеризує стратегію 
реформування молочної галузі.

Загалом поштовх виробництву забезпечить не 
кінцевий споживач, а виробники продуктів харчу-
вання, які будуть використовувати молочно-рос-
линні напівфабрикати у своїх технологічних лан-
цюжках. Успішне підприємство може зацікавити 
найбільші харчові концерни, які пильно стежать 
за змінами попиту та готові оперативно перефор-
матувати свої виробничі активи. Таким чином, 
сьогодні інноваційні ідеї та стартапи в цій сфері 
є одними з найперспективніших в агропромисло-
вому секторі.

Для популяризації рослинних напоїв на тери-
торії України необхідно харчовим підприємствам, 
які бажають отримати та зберегти свою страте-
гічну конкурентоспроможність, інвестувати кошти 
в R&D (науково-дослідні та дослідно-конструктор-
ські роботи), а також регулярно виводити на ринок 
нові продукти. Першим кроком на шляху до цього 
має стати створення системи постійного моніто-
рингу споживчих трендів та правильне позиціону-
вання новинок.

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідження сучасного стану вітчизняного ринку 
молочної продукції та розгляд основних проблем 
розвитку показали, що ця галузь є прибутковою 
та перспективною для України за подальшої під-
тримки та впровадження нових технологій. Голо-
вними напрямами покращення розвитку мають 
бути державна підтримка, модернізація вироб-
ничих потужностей підприємств, перепідготовка 
кадрів. Також в Україні спостерігається тенденція 
до зростання споживчого попиту на рослинні ана-
логи молока. Особливо набирають популярності 
аналоги молока та молочної продукції, які в роз-
винутих країнах світу вже виокремились у повно-
цінну товарну категорію. Саме тому існують потен-
ційні можливості подальшого розроблення та 
впровадження нових продуктів, хоча ще ця галузь 
харчової промисловості в Україні не набула шале-
ної популярності у споживачів.
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У статті розглянуто підходи до визначення 
сутності поняття «людський капітал» та 
окреслено чинники його формування. Висвіт-
лено проблеми та тенденції розвитку тру-
дового потенціалу України, досліджено вплив 
рівня життя населення на трудовий потен-
ціал держави. Проведено аналіз розвитку 
ринку праці України, в результаті якого вияв-
лено значне скорочення економічно актив-
ного населення та підвищення рівня безро-
біття як загалом у країні, так і в сільському 
господарстві зокрема, що значно обмежує 
можливості розвитку людського капіталу. 
Виявлено, що функціонування трудових 
ресурсів сільських територій відбувається 
під впливом взаємодії системоутворюючих 
та системозберігаючих компонентів. Дос-
ліджено, що якість трудового потенціалу 
сільських територій зумовлена соціально-
економічними, професійно-кваліфікаційними, 
демографічними, біологічними, науково-тех-
нічними та ідейно-моральними факторами 
середовища їх функціонування. Запропоно-
вано організаційно-економічні заходи фор-
мування та розвитку системи відтворення 
трудового потенціалу сільських територій.
Ключові слова: трудовий потенціал, насе-
лення, трудові ресурси, державні програми, 
рівень зайнятості, рівень безробіття, люд-
ський капітал.

В статье рассмотрены подходы к опреде-
лению сущности понятия «человеческий 

капитал» и обозначены факторы его фор-
мирования. Освещены проблемы и тен-
денции развития трудового потенциала 
Украины, исследовано влияние уровня жизни 
населения на трудовой потенциал госу-
дарства. Проведен анализ развития рынка 
труда Украины, в результате которого 
выявлено значительное сокращение эконо-
мически активного населения и увеличение 
уровня безработицы как в целом по стране, 
так и в сельском хозяйстве в частности, 
что значительно ограничивает возмож-
ности развития человеческого капитала. 
Выявлено, что функционирование трудо-
вых ресурсов сельских территорий про-
исходит под влиянием взаимодействия 
системообразующих и системосохраняю-
щих компонентов. Доказано, что качество 
трудового потенциала сельских терри-
торий обусловлено социально-экономиче-
скими, профессионально-квалификацион-
ным, демографическим, биологическими, 
научно-техническими и идейно-нравст-
вен ными факторами среды их функци-
онирования. Предложены организаци-
онно-экономические меры формирования 
и развития системы воспроизводства тру-
дового потенциала сельских территорий.
Ключевые слова: трудовой потенциал, 
население, трудовые ресурсы, государствен-
ные программы, уровень занятости, уровень 
безработицы, человеческий капитал.

The article considers approaches to defining the essence of the concept of “human capital” and outlines the factors of its formation. Problems and tenden-
cies of development of labor potential of Ukraine are covered; influence of the population standard of living on the labor potential of the state is investigated. 
The analysis of the development of the labor market of Ukraine was conducted, as a result of which there are revealed a significant reduction in the economi-
cally active population and an increase in unemployment in the country as a whole, and in agriculture in particular, which significantly limits possibility for human 
capital development. It is investigated that the number of economically active people decreased by more than 2.9 million from 2010 to 2018. In rural areas in 
2018, the economically active population was 5 604.7 thousand people, of which 5 387.0 thousand are in working age. Moreover, during the analyzed period 
this indicator decreased by 704.7 thousand people. In 2018, there were more than 1.5 million unemployed in the country, 515.5 thousand of them in rural areas, 
which is 22 thousand more than in 2010. It is noted that the main problems affecting the labor potential of Ukraine as a whole and agriculture in particular are 
the general decline of population, the aging of the nation due to rising mortality and declining birth rate, the lack of education and professional skills for modern 
market requirements, the deterioration of living standard and health of the population. In addition, one of the most important problems in reducing the labor 
potential, especially in rural areas, is its outflow abroad due to the low wages offered by employers to their employees. It is revealed that the functioning of rural 
labor resources is influenced by the interaction of system-forming and system-saving components. It is researched that quality of labor potential of rural territo-
ries is conditioned by socio-economic, professional-qualification, demographic, biological, scientific-technical and ideological-moral factors of their functioning 
environment. Organizational and economic measures of formation and development of reproduction of labor potential system of rural territories are offered.
Key words: labor potential, population, labor resources, state programs, employment rate, unemployment rate, human capital.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економіки гостро постає питання покра-
щення показників якості життя населення України 
та їхнього наближення до європейського рівня. 
Проте для досягнення цього завдання необхід-
ним є інтенсивний розвиток економіки держави на 
основі посилення її конкурентоспроможності.

Нині розвиток сільських територій є одним 
із найбільш важливих завдань для держави. 
Станом на 1 січня 2019 року в Україні нарахо-
вується 883 селища міського типу та 28 378 сіл. 
Також активно створюються порівняно нові 
форми, а саме об’єднані територіальні громади, 
у 2019 році функціонувало 686 таких одиниць. 

Чисельність населення України впродовж 1990–
2018 років зменшилася більш ніж на 9 млн. осіб, 
зокрема сільського населення – більш ніж на 
3,9 млн. осіб. На початок 2019 року чисель-
ність сільського населення становила близько 
13 млн. осіб [9].

Соціально-економічний прогрес в Україні має 
базуватись насамперед на розвитку та ефектив-
ному використанні людського капіталу, а також 
посиленні його інноваційної активності. Також не 
менш актуальним є питання поглиблення визна-
чення сутності трудового потенціалу в сільській 
місцевості, проблем його розвитку, використання 
та вдосконалення механізму функціонування 
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ринку праці та виявлення впливу рівня життя насе-
лення сіл на трудовий потенціал держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Людському капіталу як економічній категорії та 
основній важливій складовій частині економіки, 
присвячено безліч наукових доробок та статей 
різноманітних вітчизняних і зарубіжних провід-
них вчених та науковців. Серед них можна виді-
лити таких, як О.О. Ільчук [2], Т.Л. Кельдер [4], 
К.М. Шило [12], О.В. Семян [10], Ю.Ю. Колос [5], 
А.А. Брояка [1], Г.М. Калетнік [3], А.Г. Мазур [6], 
С.А. Мазур [7], С.В. Харабуг [11]. Проте з огляду 
на сучасні проблеми, що притаманні сільській міс-
цевості, зокрема низький рівень розвитку інфра-
структури сіл та тенденції до «вимирання» сіл, це 
питання залишається актуальним.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення сутності понять «трудовий потенціал» та 
«людський капітал», виявлення проблем та тен-
денцій розвитку трудового потенціалу України, 
визначення впливу рівня життя населення на тру-
довий потенціал держави та окреслення чинників 
його формування, зокрема у сільській місцевості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах останньої світової фінансової кризи 
питання сутності трудового потенціалу, проблем 
його формування та використання, а також удос-
коналення механізму функціонування ринку праці 
набуло надзвичайної актуальності як у світі зага-
лом, так і в Україні зокрема.

На цьому етапі поглиблюються негативні тен-
денції розвитку вітчизняного трудового потенці-
алу, зокрема продовжує звужуватись демогра-
фічна база відтворення трудового потенціалу 
внаслідок зниження народжуваності, підвищення 
смертності, скорочення середньої тривалості 
життя, погіршення статевовікової структури, 
загального старіння населення. Ці фактори спри-
чинені здебільшого фінансовою, екологічною кри-
зою, а також військово-політичним конфліктом на 
сході України, анексію Криму, загостренням проб-
леми міграції, зокрема трудової. Нині вади у сфері 
трудового потенціалу негативно позначаються 
на макроекономічних показниках та на загальній 
соціально-економічній ситуації в нашій державі. 
Без підвищення кількісних і якісних показників тру-
дового потенціалу Україна не зможе успішно кон-
курувати з іншими країнами [2; 11].

З економічної точки зору термін «потенціал» 
означає приховані можливості, тобто в широкому 
розумінні потенціал розглядається як джерело 
можливостей, які можуть бути дієвими та вико-
ристаними для вирішення різних питань. Потен-
ціал – це узагальнена характеристика ресурсів, 
прив’язана до простору та часу [12].

Трудовий потенціал можна розглядати як 
напрям конкретизації категорії «робоча сила». 
Він відображає не лише кількість людей, здатних 

до праці, але й і їхні освітньо-кваліфікаційні харак-
теристики, якими є ресурси праці, які має суспіль-
ство на певному етапі розвитку, тобто в цьому разі 
трудовий потенціал розглядається як уже наявний 
ресурс, що має змогу збільшуватися та розвива-
тися за певних умов; форма втілення людського 
фактору виробництва [10].

Отже, трудовий потенціал суспільства є інте-
грованими кількісними та якісними характеристи-
ками робочої сили, яка забезпечує певні можли-
вості у створенні матеріальних і духовних благ 
суспільства. Він є наявною та можливою в майбут-
ньому кількістю та якістю праці, якими володіють 
суспільство, колектив організації, індивід за цього 
рівня розвитку науки й техніки, котрі визначаються 
кількістю працездатного населення, його профе-
сійно-освітнім рівнем.

Існує низка критеріїв, що характеризують ком-
поненти або елементи трудового потенціалу та 
можуть бути віднесені як до окремої людини, 
так і до окремого колективу й цілого суспільства, 
зокрема психофізіологічні можливості участі у сус-
пільно корисній діяльності; можливості нормаль-
них соціальних контактів; можливості генерації 
нових ідей, методів, образів, уявлень; раціональ-
ність поведінки; наявність знань і навичок, необ-
хідних для виконання певних обов’язків та видів 
робіт; пропозиція на ринку праці [12].

Наведеним вище аспектам відповідають такі 
компоненти трудового потенціалу, як рівень 
здоров’я особистості; рівень моральності, а також 
вміння працювати колективно з іншими людьми; 
творчий потенціал; активність; організованість; 
освітньо-кваліфікаційний рівень; професіоналізм; 
ресурси робочого часу [12].

Деякі характеристики наведених компонентів 
не можуть бути позбавлені суб’єктивного підходу.

Стан і розвиток кожного з названих компонен-
тів трудового потенціалу залежать від вчасного 
та повноцінного фінансування та уваги до нього 
з боку відповідних служб системи управління тру-
довим потенціалом.

Основними чинниками, що зумовлюють зміни 
трудового потенціалу, є природний приріст насе-
лення, зміцнення фізичного стану й здоров’я, під-
вищення індексу корпоративного розвитку насе-
лення (рис. 1).

Існує також низка чинників, які можуть впливати 
на трудовий потенціал країни. Серед таких чин-
ників можна виділити здоров’я населення, рівень 
освіти та демографічний фактор [10].

Основними проблемами, які впливають на тру-
довий потенціал України, є загальне скорочення 
кількості населення, старіння нації внаслідок 
зростання смертності та зниження народжува-
ності, невідповідність рівня освіти та професій-
них навичок сучасним вимогам рикну, погіршення 
рівня життя та здоров’я населення. Також, мабуть, 



71

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

найосновнішою проблемою скорочення трудового 
потенціалу є його відтік за кордон через низьку 
заробітну плату, яку пропонують роботодавці 
своїм працівникам.

Якщо проаналізувати демографічну ситуа-
цію в Україні, то можна побачити, що з 1990 року 
до 2018 року, згідно з даними Державної служби 
статистки України, смертність людей стрімкими 
темпами зростала, а народжуваність не підвищу-
валась, тобто динаміка чисельності наявного насе-

лення йде на спад, спостерігається старіння нації 
[9]. Негативною також є тенденція до зменшення 
чисельності економічно активного населення та 
зростання безробіття в Україні (табл. 1). За 2010–
2018 роки кількість економічно активних людей 
скоротилась більш ніж на 2,9 млн. осіб. У сільській 
місцевості у 2018 році чисельність економічно 
активного населення становила 5 604,7 тис. осіб, 
з яких осіб працездатного віку нараховувалось 
5 387,0 тис. Причому за аналізований період цей 

Таблиця 1
Основні показники ринку праці України у 2010–2018 роки

Рік

Економічно активне населення Безробітне населення (за методологією МОП)
віком 15–70 років працездатного віку віком 15–70 років працездатного віку
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2010 20 894,1 63,6 19 164,0 71,9 6 091,7 1 713,9 8,2 1 712,5 8,9 493,5
2011 20 893,0 64,2 19 181,7 72,6 6 109,1 1 661,9 8,0 1 660,9 8,7 521,5
2012 20 851,2 64,5 19 317,8 72,9 6 125,1 1 589,8 7,6 1 589,2 8,2 507,9
2013 20 824,6 64,9 19 399,7 72,9 6 178,3 1 510,4 7,3 1 510,3 7,8 502,0
2014 19 920,9 62,4 19 035,2 71,4 5 482,5 1 847,6 9,3 1 847,1 9,7 558,1
2015 18 097,9 62,4 17 396,0 71,5 5 405,8 1 654,7 9,1 1 654,0 9,5 533,3
2016 17 955,1 62,2 17 303,6 71,1 5 404,8 1 678,2 9,3 1 677,5 9,7 550,2
2017 17 854,4 62,0 17 193,2 71,5 5 361,8 1 698,0 9,5 1 697,3 9,9 555,1
2018 17 939,5 62,6 17 296,2 72,7 5 387,0 1 578,6 8,8 1 577,6 9,1 515,5

2018 рік 
до 2010 
року, +/-

-2 954,6 -1,0 -1 867,8 0,8 -704,7 -135,3 0,6 -134,9 0,2 22,0

Джерело: сформовано авторами за даними [9]
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Рис. 1. Чинники, які впливають на трудовий потенціал

Джерело: сформовано авторами на основі [3; 6]
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показник зменшився на 704,7 тис. осіб. У 2018 році 
в державі налічувалося більш ніж 1,5 млн. безро-
бітних, з яких 515,5 тис. осіб зафіксовано у сіль-
ській місцевості, що на 22 тис. осіб більше, ніж 
у 2010 році.

Протягом 2014–2018 років в Україні значно 
знизився показник зайнятості населення, а саме 
більш ніж на 1,7 млн. осіб, отже, у 2018 році він 
становив 16,3 млн. осіб, зокрема у сільській міс-
цевості він складав майже 5,1 млн. осіб (табл. 2).

Незважаючи на негативну динаміку зменшення 
зайнятого населення загалом в Україні та в сіль-
ській місцевості зокрема, кількість зайнятих безпо-
середньо в сільськогосподарському, лісовому та 
рибному господарстві скорочується значно повіль-
нішими темпами. Якщо у 2012 році в цій галузі 
було задіяно 3 308,5 тис. осіб, то у 2018 році – 
2 937,6 тис. осіб, що на 370,8 тис. осіб менше 
(рис. 2). При цьому частка зайнятих у сільськогос-
подарському виробництві у структурі усіх зайнятих 
українців навіть зросла на 0,8%. Це свідчить про 
те, що сільське господарство порівняно з іншими 
галузями залишається відносно стабільним, 
оскільки є найважливішою галуззю народного гос-

подарства, яка забезпечує населення найнеобхід-
нішим – продуктами харчування.

Незважаючи на досить високий рівень інте-
лектуального потенціалу в Україні, можливості 
ефективного використання набутого досвіду та 
професійних навичок виявились обмеженими. 
Як засвідчує статистика, останнім місцем роботи 
для майже 18 тис. безробітних, зареєстрованих 
у четвертому кварталі 2019 року, були робочі місця 
бухгалтерів та головних бухгалтерів, для понад 
9 тис. безробітних – інженерів, майстрів та фахів-
ців, для близько 6 тис. – економістів, для 5 тис. – 
менеджерів, для 1 тис. – директорів та керівни-
ків підприємств. Без роботи залишились понад 
25 тис. продавців, 12,5 тис. водіїв автомобіля та 
транспортних засобів, понад 8 тис. слюсарів різ-
ної кваліфікації, 6 тис. кухарів та 4 тис. тракторис-
тів [9]. Також вагомою проблемою є працевлаш-
тування випускників, які не мають достатнього 
досвіду роботи, тому змушені працювати не 
за здобутою спеціальністю або шукати роботу 
у великих містах, інших регіонах та навіть країнах, 
загострюючи проблему внутрішньої та зовнішньої 
міграції. Отже, нестабільна економічно-політична 

Таблиця 2
Зайняте населення України у 2014–2018 роках за місцем проживання

Категорії зайнятого 
населення 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік Відхилення 2018 року 

від 2014 року, +/-
Усього 18 073,30 16 443,20 16 276,90 16 156,40 16 360,90 -1 712,40
зокрема, працездатного віку 17 188,10 15 742,00 15 626,10 15 495,90 15 718,60 -1 469,50
Міське населення 12 780,90 11 309,00 11 178,50 11 109,30 11 271,70 -1 509,20
зокрема, працездатного віку 12 263,70 10 869,50 10 771,50 10 689,20 10 847,10 -1 416,60
Сільське населення 5 292,40 5 134,20 5 098,40 5 047,10 5 089,20 -203,20
Зокрема, працездатного віку 4 924,40 4 872,50 4 854,60 4 806,70 4 871,50 -52,90

Джерело: сформовано авторами за даними [9]
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Джерело: сформовано авторами за даними [9]
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ситуація в Україні ще більше посилила профе-
сійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці, 
а високий освітній рівень безробітних свідчить про 
поглиблення проблеми використання якісного тру-
дового потенціалу.

Взявши до уваги таку проблему міграції робо-
чої сили, що безпосередньо впливає на форму-
вання та розвиток трудового потенціалу, бачимо, 
що, як засвідчують показники проведених експерт-
них оцінок, від 3 до 3,5 млн. українців працюють за 
кордоном. Однак це тільки експертні оцінки, точ-
них даних дослідження сьогодні в Україні немає.

В умовах глобалізації міграція робочої сили 
є природнім явищем, але не в таких глобальних 
масштабах як в Україні, де вона передусім має 
економічні корені, тобто залежить саме від роз-
міру зарплати. Щодо геополітичного розташування 
України, то з північного сходу є Росія, а із заходу – 
країни Європи, де розмір зарплати у 8–12 разів 
перевищує зарплати в Україні [8].

Отже, основна проблема трудової міграції 
в Україні – це неналежний рівень заробітної плати 
відносно вартості суспільно необхідних товарів та 
послуг. «Відтак, сьогодні є необхідність підвищу-
вати зарплату не на відсотки, а в рази. Це основна 
умова, за якої можна повернути українських заро-
бітчан. Проте є й інший бік медалі: якщо сьогодні 
роботодавці за найближчі два роки не підвищать 
рівень зарплат до 70% від європейських, то вже 
через 2,5–3 роки ми будемо практично без трудо-
вого потенціалу і у нас виникне необхідність імпор-
тувати трудовий потенціал з країн Азії та Африки», 
як зазначає голова виконавчої дирекції Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття [8].

У сучасних умовах поширення пандемії коро-
навірусної інфекції спостерігаємо, як тисячі україн-
ських заробітчан (часто нелегальних) повертаються 
додому. Трудовий потенціал зростатиме. Проте 
українська буденність зустріне їх новими викликами, 
зокрема відсутністю достатньої кількості робочих 
місць, невідповідністю вільних робочих місць їхньої 
професії та кваліфікації, низьким рівнем пропоно-
ваних заробітних плат. Це посилить демографіч-
ний тиск, особливо у західних територіях, де частка 
заробітчан є найбільшою, а також підвищить рівень 
безробіття, знизить рівень життя громадян.

Рівень життя суспільства визначається величи-
ною та структурою потреб людей у різноманітних 
життєво необхідних благах (продуктах харчування, 
одязі, житлі, транспорті, комунальних і побутових 
послугах, освіті, медичному обслуговуванні, куль-
турно-просвітніх заходах тощо), а також можли-
вістю їхнього задоволення з огляду на наявні на 
ринку товари та послуги, величини реальних дохо-
дів людей, їхньої заробітної плати.

Слід враховувати, що величина реальної 
заробітної плати та рівень життя населення тісно 

пов’язані з ефективності виробництва, рівень якого 
залежить від раціонального розподілу та викорис-
тання обмежених ресурсів, впровадження науково-
технічних досягнень, масштабу та якості сфери 
послуг, освітнього й культурного рівня населення.

Аналіз та оцінювання рівня життя здійснюються 
за системою показників, серед яких слід назвати 
величину валового внутрішнього продукту, націо-
нального доходу й реального доходу, зокрема, 
в розрахунку на душу населення, забезпеченість 
житлом, величину товарообігу та обсяг послуг на 
душу населення. Про рівень та якість життя в кра-
їні опосередковано свідчать такі показники, як 
народжуваність і смертність населення, середня 
тривалість життя. Значний вплив на рівень життя 
населення справляють економічні чинники, до 
яких належать наявність економічного потенціалу 
в країні, можливості його реалізації. Про рівень 
життя в країні можна зробити висновки також за 
співвідношенням забезпечених і бідних верств 
населення. У світовій практиці розрізняють дві 
основні форми бідності, такі як абсолютна (за від-
сутності доходу, необхідного для забезпечення 
мінімальних життєвих потреб особи або сім’ї) та 
відносна (дохід не перевищує 40–60% середнього 
доходу по країні). В Україні частка населення, що 
проживає за межею бідності, за останнє десяти-
річчя значно збільшилась [4]. Мінімальні життєві 
потреби українців оцінюються сьогодні за набором 
товарів і послуг, включених до споживчого кошику, 
та прожитковим мінімумом, який станом на 1 січня 
2020 року для працездатної особи встановлений 
у розмірі 2 102 грн. Причому вартість лише про-
дуктового набору споживчого кошику, за підра-
хунками експертів відповідно до актуальних цін, 
становила 1 599 грн (76%), а структура бюджету 
прожиткового мінімуму, крім витрат на харчування, 
включає також оплату комунальних послуг, вит-
рати на непродовольчі товари, послуги, податки 
та інші обов’язкові платежі. Також слід зазначити, 
що сільське населення має обмежений доступ до 
товарів та послуг як через обмежену їхню номен-
клатуру, так і через нижчий рівень доходів порів-
няно з містянами.

Погіршення соціально-економічного становища 
на селі в період ринкових трансформацій при-
зводить до зменшення рівня доступу сільського 
населення до основних (базових) послуг, в основі 
чого лежить деградація соціальної інфраструктури 
села. Останнє ілюструється даними про скоро-
чення мережі закладів соціальної сфери, погір-
шення забезпеченості їх фахівцями відповідної 
кваліфікації через брак коштів у місцевих бюдже-
тах та технічне переоснащення, ремонти чи навіть 
пристойне утримання відповідних об’єктів [7, с. 98].

Якісні характеристики людського капіталу під-
тверджуються, як правило, в практиці його вико-
ристання. З огляду на те, що людський капітал 
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є складною й багатофакторною категорією, 
доречно виокремити його найважливіші складові 
частини. Рис. 3 ілюструє, що людський капітал 
переважно передбачає наявність демографіч-
ної, соціальної та освітньої складових частин 
його змісту. Так, зокрема, демографічний потен-
ціал включає ресурси особистості, її фізичний, 
статевий та віковий стан, що загалом може оці-
нюватись як можливість створення матеріальних 
і нематеріальних благ. З іншого боку, чисельність 
населення, показники природного й механічного 
руху, якість життя визначають спроможність меш-
канців до самовідтворення та природного нагро-
мадження людського капіталу. «Вузьким» місцем 
у розвитку демографічного потенціалу в умовах 
сьогодення слід вважати депопуляцію, зокрема, 
сільського населення, його старіння, негативну 
динаміку народжуваності та поширену внутрішню 
й зовнішню міграцію економічно активного сіль-
ського населення [3, с. 11].

Посилення негативних процесів у демографіч-
ній сфері в майбутньому може створити незво-
ротні наслідки розвитку української нації, тому 
необхідно спрямувати державну політику на усу-
нення наявних негативних тенденцій та створення 
умов поліпшення життєдіяльності населення 
в сільських територіях. Сюди можна також відне-
сти стан здоров’я сільського населення, який роз-
поділяється таким чином: спосіб життя становить 
45–50%, умови навколишнього середовища – 
17–20%, спадковість – 15–20%, стан охорони 
здоров’я – 8–10%, що вказує на першочерговість 
покращення умов проживання сільського насе-
лення як головного чинника розвитку трудового 
потенціалу сільських територій. Сьогодні стан 
здоров’я сільського населення суттєво нижче, ніж 
у розвинених країнах світу. Цьому сприяє зрос-

тання захворюваності населення на цукровий діа-
бет (47%), хронічну депресію (58%), гіпертонію 
(17%), серцеві захворювання (6%) [9].

Отже, людський капітал на селі визначається 
наявними людськими здібностями, навичками, 
професійними знаннями, здоров’ям громадян, що 
забезпечують певний розвиток сільської еконо-
міки, а також ґрунтується на об’єктивному враху-
ванні таких обставин:

1) людський капітал є об’єктивним особистим 
надбанням кожного громадянина;

2) наявні природні й набуті людські здібності 
забезпечують їх власнику отримання більших 
матеріальних доходів у майбутньому за збере-
ження тенденцій їх інвестиційного забезпечення;

3) людський капітал забезпечує суспільству 
безпосередню вигоду у вигляді достатнього при-
росту національного доходу;

4) формування людського капіталу, зокрема 
в сільській місцевості, вимагає від суспільства зна-
чних затрат;

5) людський капітал має здатність до нагрома-
дження, тому може бути віднесений до резервів 
виробництва [3, с. 10–11].

Задля підвищення якості людського капіталу 
та вдосконалення формування трудового потен-
ціалу необхідно здійснювати реформування 
ринку праці за такими напрямами, як удоскона-
лення системи оплати праці; соціальна підтримка 
окремих груп населення; стимулювання дер-
жавою розвитку малого та середнього бізнесу; 
вдосконалення нормативно-правового регулю-
вання; зменшення податкового навантаження на 
підприємства; розроблення активної державної 
соціально-економічної політики, спрямованої на 
залучення молоді та випускників вищих навчаль-
них закладів [1, с. 9].

Людський 
капітал 

Демографічний 
потенціал

• Статевовікові 
показники

• Природний 
приріст

• Депопуляція
• Міграція

Соціальне 
підґрунтя 

• Культурна та 
духовна основа

• Мотивація до 
праці

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень
• Рівень освіти
• Розвиток 

самостійної освіти
• Професіоналізм та 

кваліфікація

Рис. 3. Фрагментація структури людського капіталу села

Джерело: сформовано авторами на основі [3]
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Врегулювання негативних тенденцій розвитку 
трудового потенціалу в Україні, зокрема у сіль-
ській місцевості, передбачає вжиття таких заходів:

− проведення експертизи наявних проєктів та 
діючих програм соціально-демографічного роз-
витку держави та села, що орієнтовані на забез-
печення повного відтворення населення, поліп-
шення стану здоров’я та збільшення тривалості 
життя з подальшою їх інвентаризацією та оптимі-
зацією задля узгодження та забезпечення належ-
ного фінансування;

− розширення видів та обсягів кредитування 
на демографічні цілі, зокрема надання пільгових 
кредитів молодим сім’ям з дітьми, посилення дер-
жавних гарантій щодо забезпечення медичних 
заходів охорони здоров’я населення;

− приєднання України до багатосторонніх та 
укладання двосторонніх міжнародних договорів 
з питань трудової міграції;

− створення єдиного виконавчого органу 
щодо відстеження та регулювання внутрішньої та 
зовнішньої трудової міграції, організації дієвого 
механізму моніторингу міграційних процесів на 
державному рівні;

− спрямування державних зусиль на форму-
вання більш привабливого внутрішнього ринку 
праці для своїх громадян;

− розширення діапазону працездатного віку 
шляхом створення умов для добровільного збіль-
шення пенсійного віку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, трудовий потенціал суспільства – це все 
населення країни, за винятком недієздатних осіб, 
які навіть за певних умов лікування та реабілітації 
не здатні приносити речової, фізичної та мораль-
ної користі членам суспільства.

Основними чинниками трудового потенціалу є 
здоров’я населення, рівень освіти та демографіч-
ний фактор.

Серед головних проблем формування трудо-
вого потенціалу України, зокрема у сільській міс-
цевості, можна виділити зниження народжуваності 
та підвищення смертності, неналежний рівень 
життя населення, внутрішню та зовнішню мігра-
цію, а також нижчий рівень освіти селян.

У сучасних умовах конкурентної економіки про-
цес ефективного управління людським капіталом 
набуває всі більшої вагомості. Для забезпечення 
якості та конкурентоспроможності продукції, роз-
ширення ринкових можливостей, отримання додат-
кового доходу необхідно компетентно управляти 
трудовими ресурсами, визначати продуктивні етапи 
управління, отже, шляхом використання новітніх 
наукових розробок та практичного узагальненого 
досвіду вітчизняних та зарубіжних підприємств 
створювати таку систему управління, яка буде най-
ефективнішою на конкретному підприємстві. Процес 
управління людськими ресурсами на підприємствах 

повинен мати комплексний характер, а не бути спря-
мованим на вирішення поодиноких аспектів.

Подальші дослідження мають узгодити інтереси 
різних груп працівників на підприємствах, визна-
чити рівень якості, вибрати найвагоміші складові 
частини цієї проблеми та вдосконалити методичні 
засади оцінювання впливу результатів покращення 
механізму управління трудовими ресурсами на 
ефективність діяльності підприємств.

Стратегічні перспективи вдосконалення сис-
теми відтворення трудового потенціалу сільських 
територій полягають у впровадженні соціально-
економічних програм розвитку кадрового потен-
ціалу, розробленні концепцій професійного росту 
працівників та оптимальних механізмів добору, 
оцінювання та мотивації персоналу; створенні та 
підтримці умов збереження й розвитку трудового 
потенціалу села; покращенні кількісно-якісних 
параметрів трудового потенціалу; регулюванні 
мобільності. Діяльність місцевих органів влади 
необхідно спрямувати з функціональної орієнтації 
на створення гнучких координуючих центрів, що 
самоорганізовуються, для забезпечення ефектив-
ного використання інтелектуальних та фізичних 
можливостей трудових ресурсів села, реалізації їх 
потенціалу та задоволення соціальних потреб.
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Світові економічні тенденції, такі як еко-
номічна криза, яка розпочалася наприкінці 
2019 р., що викликана циклічним економічним 
спадом, погіршення умов функціонування 
суб’єктів господарювання у зв’язку з запро-
вадженням карантину у більшості країн 
світу в 2020 р. є характерними й для україн-
ської економіки. Кризові процеси значно збіль-
шують навантаження на державні фінанси. 
Негативні наслідки фінансової кризи підкрі-
плюються обсягами трудових ресурсів, які 
повернулися в Україну після початку панде-
мії та запровадження карантину. За таких 
умов доцільно звернути увагу на потенціал 
спеціальних економічних зон щодо активі-
зації економічних процесів та створення 
робочих місць. У статті запропоновано 
акцентувати увагу на відновленні роботи 
територій пріоритетного розвитку та 
туристично-рекреаційних зон як таких, що 
найбільше відповідають тим завданням, які 
у максимально швидкий час потребують 
вирішення. Окрему увагу приділено ролі міс-
цевих органів влади у провадженні та регла-
ментуванні діяльності СЕЗ в Україні.
Ключові слова: економічна криза, спеціальні 
економічні зони, території пріоритетного 
розвитку, туристично-рекреаційні зони, 
децентралізація.

Мировые экономические тенденции, такие 
как экономический кризис, который начался 

в конце 2019 г., вызванный циклическим 
экономическим спадом, ухудшение условий 
функционирования субъектов хозяйствова-
ния в связи с введением карантина в боль-
шинстве стран мира в 2020 г., характерны 
и для украинской экономики. Кризисные про-
цессы значительно увеличивают нагрузку 
на государственные финансы. Негативные 
последствия финансового кризиса под-
крепляются объемами трудовых ресур-
сов, которые вернулись в Украину после 
начала пандемии и внедрения карантина. 
При таких условиях целесообразно обра-
тить внимание на потенциал специальных 
экономических зон относительно акти-
визации экономических процессов и созда-
ния рабочих мест. В статье предложено 
акцентировать внимание на восстановле-
нии работы территорий приоритетного 
развития и туристическо-рекреационных 
зон как таких, которые наиболее соот-
ветствуют тем задачам, которые в макси-
мально быстрое время требуют решения. 
Особое внимание уделено роли местных 
органов власти в регламентировании дея-
тельности СЭЗ в Украине.
Ключевые слова: экономический кризис, 
специальные экономические зоны, терри-
тории приоритетного развития, тури-
стическо-рекреационные зоны, децентра-
лизация.

Global economic trends like the economic crisis that began in late 2019, triggered by a cyclical economic downturn, and deterioration of conditions in most 
countries of the world in 2020 due to quarantine implementation are also characteristic of the Ukrainian economy. GDP declines amid global negative trends 
are provoking the global community to develop support mechanisms for the hardest hit industries. Crisis processes significantly increase the burden on 
public finances. The negative effects of the financial crisis are underpinned by the workforce that returned to Ukraine after the start of the pandemic and 
quarantine. The inability to return to work for Ukrainian workers will increase the burden on the budget, given the need for social assistance, which will, 
therefore, significantly complicate the situation. In such circumstances, it is advisable to draw much more attention to the potential of the Special Economic 
Zones for the revitalization of economic processes and job creation. To substantiate the feasibility of resuscitation of Special Economic Zones activity in 
Ukraine, some aspects of their functioning in Poland and Turkey are considered. The article proposes to group SEZs by the criterion of interaction with other 
countries and organizations. Such a division should be used to develop a program of phased launch of SEZs, the first stage of which is advisable to start 
with the SEZ group of “indirect-direct interaction”. The attention is focused on the restoration of the work of the priority development territories and tourist 
and recreational zones as the ones that most meet the tasks that need the solution as soon as possible. The importance of developing mechanisms to 
protect the rights of economic actors and investors, with a mandatory determination of the level of state liability in case of breach of preferential conditions, 
is emphasized. Such a mechanism will enable economic operators to function in stable economic conditions for a fixed period of time. Particular attention 
has been paid to the role of local authorities in the implementation and regulation of SEZ activities in Ukraine.
Key words: economic crisis, special economic zones, territories of priority development, tourist and recreational zones, decentralization.

Постановка проблеми. Циклічність розвитку 
економіки є усталеним та доведеним фактом. 
У цьому контексті одне з головних завдань дер-
жави полягає у розробленні заходів сприяння 
послабленню впливу економічних криз на госпо-
дарюючих суб’єктів, упровадженні антикризових 
механізмів та інструментів підтримки економіки.

Коли циклічність економічних криз співпадає 
з дестабілізуючими процесами у суспільстві, як то 
стихійні лиха, військові дії чи епідемії, роль дер-
жави у підтримці економіки різко зростає.

Перспективи щодо світової економічної кризи 
активно обговорювалися та прогнозувалися еко-
номістами-практиками та науковцями-дослідни-

ками. Зокрема, за твердженнями Всесвітнього 
банку, протягом останніх 50 років глобальні рецесії 
відбуваються раз на десятиліття, а отже, останній 
кризовий спад мав місце у 2009 р. [1]. Крім того, 
експерти наголошують на значних обсягах креди-
тів у світовій економіці, зокрема співвідношення 
загального боргу до ВВП станом на 2019 р. пере-
вищувало 300%, що, цілком логічно, зумовлює 
уповільнення економічних процесів [2].

Прогнозоване падіння економічних показників 
значно посилилося з упровадженням карантину 
у зв’язку з епідемією коронавірусу на початку 
2020 р. Вимушена бездіяльність суб’єктів господа-
рювання негативно позначається на глобальних 
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економічних процесах та згубно впливає на еко-
номіку кожної окремої країни. Відповідно до про-
гнозів МВФ, «пандемія коронавірусу призведе до 
найглибшої кризи з часів Великої депресії 1929–
1933 років» [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відповідно до прогнозів світових рейтингових 
агентств, передбачається суттєве падіння росту 
ВВП України у 2020 р.: рейтингове агентство S&P 
Global Ratings знизило прогноз зростання ВВП 
із 3% до 2,5%; Віденський інститут міжнародних 
економічних досліджень (WIIW) – із 3,6% до 1,9%; 
Bank of America – із 3,5% до 1,2% [4; 5]. Ситуа-
ція значно ускладнюється необхідністю залучення 
додаткових фінансових ресурсів на боротьбу з епі-
демією, що істотно зменшує можливості держави 
щодо фінансової підтримки «постраждалих» галу-
зей та суб’єктів господарювання. За таких умов 
доцільно звернути увагу на можливості спеціаль-
них економічних зон (СЕЗ) щодо стимулювання 
розвитку економічних суб’єктів та сприяння залу-
ченню фінансових ресурсів. Інструментарій СЕЗ 
тривалий час знаходиться у колі досліджень віт-
чизняних та зарубіжних науковців, а також висту-
пає темою дискусій економістів практиків, мене-
джерів та власників капіталів [6–9]. Поряд із цим 
у реаліях української практики господарювання 
потенціал СЕЗ так і залишається не використа-
ним. Окрім того, здебільшого СЕЗ асоціюють саме 
з перспективами залучення зовнішніх інвестицій, 
однак в умовах світових кризових процесів саме 
цей аспект може зменшити свою важливість на 
противагу іншим завданням, які мають змогу охо-
пити СЕЗ.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування можливостей залучення потенціалу СЕЗ 
як дієвого фінансового інструменту державної 
політики підтримки у період економічних криз та 
активізації внутрішнього потенціалу країни як 
рушія розвитку економіки після несприятливих 
економічних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світова економічна спільнота вже почала розро-
бляти сценарії відбудови економік країн світу після 
наслідків економічної кризи та негативного впливу 
пандемії. Зокрема, МВФ виділяє пріоритети серед 
заходів для відновлення глобальної економіки, 
серед яких – підтримка національних систем охо-
рони здоров’я, а також захист бізнесу та фізич-
них осіб фіскальними спрощеннями й соціаль-
ною допомогою [3]. Крім того, однією з найбільш 
постраждалих галузей світового господарства 
однозначно виділяють сферу туристичної інду-
стрії: за оцінками Всесвітньої ради з туризму та 
подорожей (WTTC), втрати галузі у 2020 р. можуть 
досягти 22 млрд. дол. Всесвітня туристична орга-
нізація (UNWTO) вказує, що річні збитки для гло-
бальної індустрії становитимуть 30–50 млрд. дол., 

але й вони можуть збільшуватися, оскільки ситуа-
ція постійно змінюється. При цьому ринок турис-
тичних послуг позбудеться 50 млн. робочих місць 
і скоротиться за рік на 25% [4].

Вирішенням проблеми скорочення персоналу 
як наслідку зменшення наданих послуг може бути 
введення погодинної оплати праці, а також скоро-
чення тривалості робочого тижня, переведення 
деяких співробітників на неповний робочий день. 
Скорочення робочого тижня навіть на один день 
дасть змогу зменшити витрати на робочу силу на 
20%, при цьому багато працівників погодяться на 
неповний робочий день, якщо вони будуть упев-
нені, що це дасть змогу зберегти робоче місце та 
буде приносити заробіток.

Hilton, одна з найбільших готельних мереж, 
бореться зі скрутним становищем шляхом запуску 
програми з пошуку тимчасової роботи для своїх 
співробітників. Планується, що коли криза відсту-
пить, Hilton знову зустріне своїх співробітників.

Сьогодні низка країн увела знижені податки 
і компенсації збитків у туристичній сфері (Австра-
лія, Великобританія, Італія, Китай). Слід зазна-
чити, що Україна єдина в Європі країна, де не 
було введено зниженого ПДВ для індустрії гостин-
ності, культури і спорту, тому українські готельєри 
змушені діяти самостійно та шукати шляхи підви-
щення ефективності для «підтримки свого бізнесу 
на плаву». За прогнозами, оговтатися вдасться 
лише ближче до 2023 р.

Окреслені загальносвітові напрями мають 
визначальне значення й для української програми 
антикризових заходів. Необхідність пошуку додат-
кових джерел фінансування медичної сфери та 
заходів боротьби з поширенням епідемії призвела 
до суттєвого перегляду головного фінансового 
плану на 2020 р. Такі тенденції, посилені збіль-
шенням кількості населення, що повернулося з-за 
кордону (за оцінками експертів, близько 300 тис 
осіб [10]), та певні обмеження на пересування 
між країнами потенційно збільшують кількість гро-
мадян, які залишаються без засобів існування та 
змушені будуть звернутися за фінансовою допо-
могою до соціальних служб. За таких умов важли-
вим аспектом розбудови антикризової політки дер-
жави може стати саме формування законодавчого 
поля для розвитку та стимулювання діяльності 
тих галузей, що зазнали найбільшого негативного 
впливу.

Потенційно безробітні, відсутність робочих 
місць та відсталість регіонів (що стимулює заробіт-
чан рухатися за кордон) поряд із пошуком шляхів 
фінансування та активізація залучення інвестицій 
належать до переліку тих проблемних питань, які 
мали допомогти вирішити спеціальні (вільні) еко-
номічні зони (СЕЗ), адже саме СЕЗ та їх різновиди, 
відповідно до світової практики господарювання, є 
дієвим інструментом як залучення інвестицій, так 
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і підвищення соціально-економічних показників 
діяльності регіонів і країни у цілому.

Відповідно до законодавства України, спеці-
альна (вільна) економічна зона являє собою час-
тину території України, на якій встановлюються 
і діють спеціальний правовий режим економічної 
діяльності та порядок застосування і дії законо-
давства України. На території спеціальної (віль-
ної) економічної зони запроваджуються пільгові 
митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови 
економічної діяльності національних та іноземних 
юридичних і фізичних осіб [11].

На території України, відповідно до визначених 
у законодавстві нормативів, можуть створюватися 
спеціальні економічні зони різних функціональ-
них типів: вільні митні зони та порти, експортні та 
транзитні зони, митні склади, технополіси, техно-
логічні парки, туристично-рекреаційні, страхові, 
банківські тощо. Законодавством передбачено, що 
окремі зони можуть поєднувати в собі завдання 
та функції, які властиві різним типам спеціальних 
економічних зон [11].

У науковій літературі здебільшого саме функ-
ціональна ознака (функції та завдання, які покли-
кана вирішувати СЕЗ) та мета створення заклада-
ються в основу поділу та класифікації типів СЕЗ: 
зовнішньоторговельні зони (ЗТЗ); науково-технічні 
зони (технополіси, технопарки); банківсько-стра-
хові або офшорні зони; туристично-рекреаційні 
зони (ТРЗ); зони прикордонної торгівлі; території 
пріоритетного розвитку (ТПР) [9].

Варто звернути увагу, що запропонований 
функціональний поділ дає змогу виокремити дві 
групи СЕЗ за критерієм взаємодії з іншими краї-
нами й організаціями щодо врегулювання еконо-
мічних інтересів, обігу фінансових ресурсів і функ-
ціонування у правовому полі, які умовно можна 
об’єднати у дві групи:

- безпосередньо пряма взаємодія, коли під 
час розроблення законодавчих актів функціону-
вання СЕЗ держава має враховувати нормативну 
міжнародну базу та правочини конкретної країни, 
з якою взаємодіє, зокрема щодо митного регулю-
вання, договорів про уникнення подвійного опо-
даткування тощо. Прикладами таких СЕЗ можуть 
виступати ЗТЗ, банківсько-страхові, зони прикор-
донної торгівлі;

- опосередковано пряма взаємодія, коли роз-
роблення регулюючого законодавства щодо функ-
ціонування СЕЗ стосується діяльності та регу-
лювання обігу фінансових ресурсів, передусім 
усередині країни, без залучення законодавств 
інших партнерів. До таких зон можуть бути відне-
сені науково-технічні зони, ТРЗ та ТПР.

Практика створення та функціонування СЕЗ 
в Україні починає відлік із перших років незалеж-
ності. Поряд із цим фактична повноцінна діяль-
ність обмежилася не повними 10-ма роками, адже 

більшість податкових пільг, які були однією з особ-
ливостей функціонування СЕЗ, було відмінено 
у 2005 р. Таке рішення обґрунтовували порівняно 
більшими втратами бюджету від наданих пільг на 
противагу залученим інвестиціям та отриманим 
вигодам. Поряд із тим у наукових колах та серед 
практиків активно обговорюється перспективність 
розвитку даного напряму, наводяться дані щодо 
перевищення кількості отриманих вигід над вияв-
леними втратами бюджету від наданих пільг, під-
креслюється важливість інструментарію та умов, 
які створюються у СЕЗ, для розвитку економіки 
України. Крім того, навіть з огляду на відсутність 
стимулюючих умов розвитку є приклади успішно 
діючих підприємств, створених на основі вико-
ристання потенціалу СЕЗ різних функціональ-
них видів. Зокрема, навіть з огляду на проблемні 
аспекти щодо розбудови взаємодії та допомоги 
від органів влади, зокрема щодо налагодження 
та підключення комунікацій для діяльності, ТОВ 
«Коростенський індустріальний парк» (заснова-
ний у 2005 р.) є першим і єдиним у Східній Європі 
виробником на базі сучасної технології Тwin Press 
[8].

Досвід діяльності СЕЗ як важливого інстру-
мента залучення інвестицій та розвитку тери-
торій уже тривалий час успішно використову-
ється у зарубіжній практиці. Цікавим, з огляду 
на вихідні параметри запровадження СЕЗ, які є 
схожими з українськими реаліями розвитку еко-
номіки (складний перехід від державної у при-
ватну власність, наявність депресивних регіонів 
та армії безробітних, слабкий розвиток ринкових 
відносин), є досвід Польщі. Варто зазначити, що 
в Польщі, як і в Україні, активно обговорювалося 
питання щодо згубного впливу використання піль-
гових фінансово-кредитних умов як схем тінізації 
економічних процесів. Поряд із тим ефективність 
функціонування СЕЗ, економічний позитивний 
ефект, що проявився у збільшенні кількості робо-
чих місць (у районах, де діють СЕЗ, безробіття є 
нижчим на 2–3%, ВВП вищий на 7–8% порівняно 
з іншими регіонами країни), відбудові кризових 
регіонів, залученні інвестицій (за 2005–2015 рр. 
обсяги інвестицій у спеціальні економічні зони 
Польщі зросли на 407%), дали змогу навіть після 
закінчення строку їх первинного функціонування 
(до 2017 р.) продовжити на законодавчому рівні 
використання потенціалу СЕЗ до 2026 р. [6].

Окрему увагу слід звернути на досвід запро-
вадження та функціонування СЕЗ у Туреччині. 
Зокрема, країна має приклади вирішення проб-
лемних ситуації щодо взаємодії органів влади під 
час розроблення та реалізації діяльності СЕЗ, 
а також адаптації законодавства щодо регламен-
тування діяльності СЕЗ у разі вступу країни до 
ЄС. Туреччина є одним із лідерів щодо розвитку 
такого напряму, як медичні зони, що потенційно 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

80 Випуск 42. 2020

створюють туристичний потік для подальшого 
розвитку готельного та рекреаційного комплек-
сів. Варто звернути увагу, що Туреччина зацікав-
лена у розвитку таких напрямів і за межами своєї 
території, зокрема такий досвід та ресурси можуть 
бути корисними в український практиці розбудови 
туристично-рекреаційних зон. Окрім того, країна 
зацікавлена у реалізації проєктів зі створення 
низки функціональних одиниць таких спеціальних 
режимів економічної діяльності, як технологічні 
парки та індустріальні парки в Україні [7].

З огляду на зазначене та враховуючи проблемні 
аспекти розвитку вітчизняної економіки, віднов-
лення діяльності СЕЗ як інструмента підтримки 
економічних суб’єктів у посткризовий період має 
значний ресурсний потенціал. Однак важливість 
швидкого реагування та максимального вклю-
чення державних законодавчих і виконавчих орга-
нів визначає доцільність активізації діяльності 
СЕЗ з урахуванням запропонованого поділу щодо 
критерію взаємодії з іншими країнами: підготовка 
державних програм реалізації групи СЕЗ «безспо-
середьо прямої взаємодії» буде більш ускладнена 
необхідністю узгодження та опрацювання міжна-
родних договорів та нормативних баз, що потен-
ційно потребує більшого часу, на противагу групі 
СЕЗ «опосередковано прямої взаємодії». Крім 
того, представлені СЕЗ даної групи мають потен-
ціал вирішення «кризових» питань. Дієвими інстру-
ментами підтримки туристичної галузі України та 
розвитку системи охорони здоров’я можуть стати 
відновлення та активізація діяльності туристично-
рекреаційних зон (ТРЗ). ТРЗ виступають різнови-
дом спеціальних економічних зон (СЕЗ), які, відпо-
відно до законодавства, можуть діяти на території 
України [11]. Відповідно до функціонального при-
значення, ТРЗ створюються в регіонах, які мають 
потенціал реалізації природного, рекреаційного 
й історико-культурного ресурсу та забезпечують 
активізацію підприємницької діяльності у сфері 
рекреаційно-туристичного бізнесу.

Вирішенням проблеми робочих місць, депре-
сивності регіонів та активізації життя територій 
може стати ТПР. Відповідно до статті 415 Госпо-
дарського кодексу України, територія пріоритет-
ного розвитку тлумачиться як територія в межах 
міста, району, на якій склалися несприятливі соці-
ально-економічні умови і на якій на підставах та 
в порядку, передбачених законом, уводиться спе-
ціальний режим інвестиційної діяльності з метою 
створення нових робочих місць [12].

Варто зазначити, що реалізація спеціального 
режиму інвестиційної діяльності в межах ТПР 
в Україні здійснюється виключно для галузей 
економіки, які визначені переліком Кабінету Міні-
стрів України як «пріоритетні галузі економіки», 
та регламентується відповідним законом України 
для кожної з ТПР окремо щодо обсягу та напрямів 

інвестування коштів. Такі «бюрократичні» особли-
вості значно ускладнюють процедуру створення 
та функціонування ТПР, що в умовах кризових 
процесів виступає значним стримуючим чинни-
ком. Окрім того, обмеження переліку галузей зна-
чно знижує потенціал ТПР щодо створення нових 
робочих місць, які в умовах зростання безробіття є 
вкрай необхідними для розвитку території.

Висновки з проведеного дослідження. Осо-
бливість створення та функціонування СЕЗ поля-
гає саме у формуванні державою фінансових 
механізмів активізації розбудови діяльності через 
запровадження, зокрема, податкових та інвести-
ційних пільг. У такому контексті варто звернути 
увагу на активізацію діяльності СЕЗ і розробити 
програму реанімаційних заходів щодо віднов-
лення їх активного функціонування та форму-
вання засад для створення нових. З огляду на 
зазначене та враховуючи важливість «фактору 
часу» щодо запуску роботи СЕЗ, варто розробити 
програму поетапного запуску СЕЗ, перший етап 
якої доцільно розпочати з групи СЕЗ «опосередко-
вано прямої взаємодії». Окрему увагу варто приді-
лити впровадженню механізмів захисту прав еко-
номічних учасників та інвесторів з обов’язковим 
визначенням рівня відповідальності держави 
у разі порушення запроваджених пільгових умов. 
Це дасть змогу учасникам працювати у визначе-
них та незмінних економічних умовах протягом 
заздалегідь фіксованого часу.

Доцільно розглянути можливість розширення 
повноважень місцевих органів влади щодо функ-
ціонування СЕЗ у кожному конкретному регіоні, 
зокрема в частині вибору галузі, території, виду 
діяльності та доступу до фінансово-кредитних 
інструментів. Такий підхід є більш обґрунтованим 
як із позиції політики фінансової децентралізації, 
що має місце в Україні протягом останнього часу 
та дає змогу накопичувати у місцевих органах 
вдали значні фінансові ресурси (як потенціал для 
залучення у регіональні СЕЗ), так і з огляду на 
більшу обізнаність місцевих громад щодо власних 
проблем розвитку та потенційних можливостей 
створення нових господарюючих суб’єктів.

З огляду на зазначене, активізація діяльності 
СЕЗ, відновлення практики пільг та преференцій, 
розроблення механізмів гарантування захисту еко-
номічних інтересів дадуть змогу створити умови 
розвитку для економіки без залучення значних 
обсягів державних фінансових ресурс, що в умо-
вах посткризових процесів є вкрай актуальним.
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Підкреслено роль агропромислового сек-
тору у забезпеченні розвитку та росту 
конкурентоспроможності економіки України. 
Наведено структуру основних галузей агро-
промислового комплексу України. Проаналі-
зовано показники та тенденції виробництва 
певних видів сільськогосподарської продукції. 
Визначено стан окремих підгалузей агро-
промислового сектору України. Підкреслено 
необхідність зростання інвестицій із метою 
забезпечення стабільних темпів виробни-
цтва продукції в АПК України. Визначено 
ризики та негативні чинники, що гальму-
ють подальший розвиток аграрної сфери. 
Підкреслено важливість державної під-
тримки аграрної галузі. Визначено перспек-
тиви розвитку АПК та зростання обсягів 
основних видів сільськогосподарської продук-
ції. Наведено основні напрями реформування 
АПК України. Сформульовано основні цілі 
Комплексної стратегії розвитку сільського 
господарства та сільських територій на 
короткострокову перспективу.
Ключові слова: агропромисловий сектор, 
конкурентоспроможність, глобалізація, про-
довольчі ресурси, ризики, аграрна політика, 
ринок землі, стратегія розвитку.

Подчеркнута роль агропромышленного сек-
тора в обеспечении развития и роста кон-

курентоспособности экономики Украины. 
Приведена структура основных отраслей 
агропромышленного комплекса Украины. 
Проанализированы показатели и тенден-
ции производства определенных видов сель-
скохозяйственной продукции. Рассмотрено 
состояние основных подотраслей агро-
промышленного сектора Украины. Подчер-
кнута необходимость роста инвестиций 
с целью обеспечения стабильных темпов 
производства продукции в АПК Украины. 
Определены риски и негативные факторы, 
препятствующие дальнейшему развитию 
аграрной сферы. Подчеркнута важность 
государственной поддержки аграрной 
отрасли. Указаны перспективы развития 
АПК и увеличения объемов производства 
основных видов сельскохозяйственной 
продукции. Приведены основные направле-
ния реформирования АПК Украины. Сфор-
мулированы главные цели Комплексной 
стратегии развития сельского хозяйства 
и сельских территорий на краткосрочную 
перспективу.
Ключевые слова: агропромышленный 
сектор, конкурентоспособность, глобали-
зация, продовольственные ресурсы, риски, 
аграрная политика, рынок земли, страте-
гия развития. 

The leading role of the agro-industrial sector in the ensuring of development of the competitiveness of the Ukrainian economy is underlined. The importance 
of the development of the agricultural industry under the circumstances of the global changes in the modern world’s economy is determined. The structure 
of the main industries of the agro-industrial sector of Ukraine is given. The main indicators and trends of the producing of the certain types of the agricultural 
production are analyzed. The importance of the development of the agro-industrial sector for the solution of the problem of the food supply of population of 
the country is emphasized. The structure of the export of the agro-industrial sector of the economy is considered. The main indicators of the condition of the 
most important spheres of the agro-industrial sector are given. The condition and the main perspectives of the development of the agricultural subsectors 
are determined. The situation of the certain subsectors of the agro-industrial sector of Ukraine taking into account possible risks and threats are considered. 
The importance of the investment’s growth for the ensuring of stable production’s rates of the agro-industrial sector of Ukraine is stressed. The main risks 
and obstacles, which are slowing the progress of the agro-industrial sphere, are identified. The necessity of the stable development of the agro-industrial 
industries as the foundation of the effective functioning of the economy of the country is underlined. The importance of the government’s support of the agri-
cultural industry is emphasized. The necessity of the development, along with agro-industrial sector, of the other main competitive sectors of the Ukrainian 
economy is stressed. The main perspectives of the development of the agro-industrial complex and increasing of the producing volumes of the main types 
of the agricultural production are indicated. The main directions of reformation of the agro-industrial complex of Ukraine are described. The main goals of 
Complex Strategy of the development of agricultural regions in the short terms perspective are formulated.
Key words: agro-industrial sector, competitiveness, globalization, products resources, risks, the agricultural policy, the market of the land resources, the 
strategy of development.

Постановка проблеми. Сьогодні агропромис-
ловий комплекс України розглядається як пріори-
тетний сектор національної економіки та потуж-
ний драйвер майбутнього економічного зростання 
нашої держави. Саме він має забезпечити підви-
щення конкурентоспроможності української еко-
номіки на основі використання конкурентних пере-
ваг з урахуванням сучасних аспектів інноваційної 
та інвестиційної діяльності. Український аграрний 
сектор із потенціалом виробництва, що значно 
перевищує потреби внутрішнього ринку, з одного 
боку, може стати локомотивом розвитку націо-
нальної економіки та її ефективної інтеграції у сві-
товий економічний простір, а з іншого – надати 

мультиплікативний ефект розвитку інших галузей 
національної економіки [1].

Слід зазначити, що нині АПК України розвива-
ється у складних умовах. Аналіз сучасного стану 
сільськогосподарської галузі дає підстави стверд-
жувати, що ця сфера відчуває нестачу фінансових 
ресурсів, що можна отримати, залучаючи кредитні 
ресурси або використовуючи власний капітал. Ста-
лий розвиток аграрного сектору економіки України 
значною мірою залежить від ефективності аграр-
ної політики та активної участі держави в її фор-
муванні та реалізації. Проблема ускладнюється 
також дискусією, що нині точиться навколо фор-
мування ринку землі. Найважливішим складником 
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формування ринку землі в нашій державі є робота 
щодо зміни суспільної думки, психології людей, 
що стосується приватної власності на землю та 
операцій із нею. Усе це вимагає по-новому оцінити 
та проаналізувати в теоретичному аспекті особли-
вості функціонування АПК України в умовах глоба-
лізації та процесів, що відбуваються в країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку агропромислового комплексу 
як локомотива національної економіки досліджено 
у роботах таких українських учених, як В.М. Геєць, 
Т.О. Осташко, Л.В. Шинкарук [2], Т.О. Зінчук [3], 
О.М. Бородіна, А.О. Гуторов [4] та ін. Аналіз питань 
інвестиційно-фінансової стратегії АПК, сучасних 
аспектів стратегії управління АПК, проблем інвес-
тиційно-інноваційного розвитку та забезпечення 
конкурентоспроможності АПК проведено у науко-
вих публікаціях Н.О. Слободянюка [5], С.М. Хала-
тура [1; 6], О.В. Мельника [7], М.М. Воронича [8] та ін. 
Проведені дослідження вчених мають суттєве тео-
ретичне та практичне значення, проте питання щодо 
підвищення конкурентоспроможності АПК України 
в сучасних умовах є недостатньо опрацьованими.

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз сучасного стану агропромислового комплексу 
України, визначення ризиків та чинників впливу на 
розвиток АПК, а також розроблення пропозицій щодо 
підвищення конкурентоспроможності економіки кра-
їни на основі зростання агропромислового сектору.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Агропромисловий комплекс України має складну 
структуру, оскільки до нього слід віднести: 
1) галузі, що виробляють засоби для сільсько-
господарського виробництва та інших галузей; 
2) сільськогосподарське виробництво; 3) галузі, 
що здійснюють переробку, збереження, транс-
портування продукції із сільськогосподарської 
сировини, доведення її безпосередньо до спожи-
вача; 4) виробничу та соціальну інфраструктуру 
цієї сфери. Кожна з галузей АПК виконує свою 
роль у процесах відтворення економіки, але осно-
вою є сільськогосподарське виробництво. Зазна-
чена роль сільського господарства у системі АПК 
зумовлена тим, що кінцевим продуктом усього 
комплексу є сільськогосподарська продукція [9].

Згідно з концепцією стадій розвитку 
Д. Бела [10, с. 345] (доіндустріальна, індустрі-
альна, постіндустріальна), на доіндустріальному 
етапі домінуючою була аграрна сфера життєдіяль-
ності суспільства. На індустріальному етапі почала 
домінувати промисловість, що було зумовлено 
значно більшим потенціалом підвищення про-
дуктивності праці та поглибленням поділу праці. 
У зв’язку із цим сільське господарство опинилося 
на другому місці. Але пізніше світова економіка 
зіткнулася з новими глобальними викликами: 
загостренням проблеми голоду та бідності, висна-
женням ресурсної бази природного середовища, 

порушенням екологічної рівноваги. Тому в сучас-
них умовах роль АПК значно зростає.

Відзначимо, що агропромисловий комплекс 
має особливе значення в економіці країни. Він 
відноситься до числа основних народногосподар-
ських комплексів, що визначають умови підтримки 
життєдіяльності суспільства. Його значення поля-
гає не тільки у забезпеченні потреб людей у про-
дуктах харчування, а й у тому, що він суттєво 
впливає на зайнятість населення та ефективність 
національного виробництва у цілому.

АПК – найбільший з основних (базових) комп-
лексів в економіці країни. В АПК України зайнято 
близько 35% усіх працюючих у сфері матеріаль-
ного виробництва. У цій галузі зосереджено понад 
чверть усіх виробничих фондів та утворюється 
майже 15% ВВП країни.

Питома вага капітальних вкладень в АПК 
у загальному обсязі інвестицій в економіку України 
становить 10%. Близько 30% галузей народногос-
подарського комплексу включено у відтворювання 
зв’язку з аграрним сектором. Із сільськогосподар-
ської сировини виробляється приблизно 70% усього 
набору предметів споживання, що виробляються 
в країні. У роздрібному товарообороті продовольчі 
товари становлять приблизно 50% усього обсягу.

До агропромислового комплексу належать усі 
види виробництв та виробничого обслуговування, 
створення та розвиток яких спрямовані на вироб-
ництво кінцевої споживчої продукції із сільськогос-
подарської сировини. До АПК України належать 
три основні галузі.

Перша галузь АПК – тракторне та сільськогос-
подарське машинобудування, машинобудування 
для харчової промисловості, агрохімія (вироб-
ництво мінеральних добрив та мікробіологічна 
промисловість), комбікормова промисловість, 
система матеріально-технічного обслуговування 
сільського господарства у місті Києві, меліора-
тивне та сільське будівництво.

Друга галузь – це рослинництво, тваринництво, 
рибальство та лісове господарство.

Третя галузь АПК – харчова промисловість, 
холодильне, складське, спеціалізоване тран-
спортне господарство, торговельні та інші підпри-
ємства й організації, що здійснюють доведення 
кінцевого продукту до споживача у м. Києві, вклю-
чаючи оптові ринки, роздрібну торгівлю та громад-
ське харчування. До кожної з визначених галузей 
слід також віднести відповідні сфери науки та під-
готовку кадрів [11].

За останні роки АПК перетворився на ключову 
галузь української економіки. У 2018 р. українські 
аграрії випередили металургів та вийшли в лідери 
ринку за обсягами експорту продукції, забезпе-
чивши майже 40% усієї валютної виручки України. 
При цьому левову частку експорту становить про-
даж сировинних товарів. Найбільше зростання 
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експорту в 2018 р. спостерігалося по позиціях сиро-
вини та напівфабрикатів первинної переробки.

На думку економічного аналітика Олексан-
дра Рябоконя, українська аграрна галузь остан-
нім часом виглядає дуже непогано порівняно 
з іншими. Рекордні врожаї зернових та олійних 
культур дають змогу розраховувати на подальше 
зростання експорту та валютних надходжень.

Водночас, як уважають експерти, Україна зали-
шається країною ризикованого землеробства. 
Це означає, що у будь-який час урожай на полях 
може загинути, тому вкрай небезпечно робити 
ставку лише на сільське господарство – це дуже 
ризикована стратегія.

У цілому весь український аграрний експорт 
у 2018 р. перевищив відповідний показник 2012 р. 
у грошовому вимірі на 700 млн. дол. США і ста-
новив 18,6 млрд. дол. США. За цей період частка 
аграрного сектору в обсязі ВВП України збільши-
лася у два рази – з 9% до 18%.

Експорт продукції сільського господарства 
України на 80% є сировинним. Географія експорту 
продукції АПК така: країни Азії – близько 42%, 
країни ЄС – понад 33%, країни Африки – близько 
16%, країни СНД – трохи більше ніж 6%. За даними 
моніторингового звіту Єврокомісії про стан торгівлі 
аграрною продукцією, у 2019 р. найбільшими екс-
портерами сільськогосподарської продукції в кра-
їни Євросоюзу були США, Бразилія та Україна.

Згідно зі звітом Єврокомісії, з листопада 2018 р. 
по жовтень 2019 р. експорт сільськогосподарської 
продукції зі США становив 12,3 млрд. євро, із Бра-
зилії – 11,7 млрд. євро, з України – 7,3 млрд. євро. 
Відзначено, що за рік найбільш стрімким було 
зростання експорту з України – на 41%, або на 
2,1 млрд. євро в грошовому виразі.

За даними Міністерства аграрної політики 
України, за січень-вересень 2019 р. експорт ста-
новив 15,78 млрд. дол. США, що на 21,5%, або на 
2,8 млрд. дол. США, більше, ніж за аналогічний 
період 2018 р. За підсумками III кварталу 2019 р. 
Україна експортувала рекордні 39,8 млн. т зернових, 
що на 44% більше аналогічного показника у 2018 р.

Водночас в агросекторі спостерігається від-
носна монокультурність: основну товарну масу та 
грошовий виторг забезпечують лише декілька про-
дуктів – кукурудза, пшениця, соняшник, ріпак, соя.

Нині така галузь, як українське тваринництво, 
перебуває у глибокій кризі: постійно скорочується 
поголів’я сільськогосподарських тварин. Так, за 
2013–2018 рр. поголів’я великої рогатої худоби 
в Україні скоротилося на 1 млн. 310 тис голів. 
Поголів’я свиней зменшилося на 1 млн. 900 тис 
голів, овець та кіз – на 550 тис голів. На думку екс-
перта Олександра Рябоконя, сьогодні винятком є 
лише такі високорентабельні за рахунок держав-
ної підтримки галузі, як птахівництво та молочне 
виробництво на агропідприємствах, у яких гаран-

товано закуповується продукція, що відповідає 
європейським стандартам [12]. За останні роки 
валове виробництво продукції сільського госпо-
дарства в Україні збільшилося в 2,2 рази та за 
результатами 2018 р. досягло 360,8 млрд. грн, що 
становило 10% від ВВП країни. Частка агропродо-
вольчого експорту у загальному експорті України 
становила близько 40%. За 11 місяців 2019 р. 
з України було експортовано агропродовольчої 
продукції на суму 20,2 млрд. дол. США. Це переви-
щило аналогічний показник 2018 р., коли загальна 
вартість експорту аграрного сектору становила 
18,8 млрд. дол. США [13].

Останнім часом Україна є одним із найбільших 
у світі виробником та експортером соняшникової 
олії та зайняла одну з перших позицій в експорті 
соняшникової макухи. За показниками експорту 
зернових та бобових культур Україна увійшла до 
країн-лідерів, зайнявши друге місце в експорті 
ріпаку, четверте місце у світовому експорті кукуру-
дзи та ячменю та шосте місце в експорті пшениці та 
соєвих бобів. За останні 4–5 років Україні вдалося 
значно поліпшити позиції на ринку експорту меду, 
зайнявши за результатами 2018 р. восьме місце 
у світі. Водночас поліпшилася позиція України на 
світовому ринку м’яса птиці, зокрема курятини.

У період 2014–2018 рр. обсяги капітальних 
інвестицій в Україні зросли більше ніж у півтора 
рази. Водночас капітальні інвестиції у розвиток 
сільського господарства збільшилися у 2,5 рази, 
а їхня частка у загальному обсязі капітальних інвес-
тицій зросла з 9% у 2014 р. до 13% у 2018 р. На під-
тримку сільського господарства у 2018 р. було виді-
лено майже 4,2 млрд. грн, з яких 57% спрямовано 
на розвиток галузі тваринництва, 22% – на здешев-
лення закупівлі сільськогосподарської техніки.

У 2019 р. заплановано виділити на розвиток 
технічної бази на 40% більше бюджетних коштів, 
а також збільшити у 1,5 рази витрати на підтримку 
тваринництва.

Фактично обсяги капітальних інвестицій на роз-
виток аграрної сфери економіки за дев’ять місяців 
2019 р. зменшилися порівняно із січнем-вереснем 
2018 р. на 11,3% – до 38 534,2 млн. грн. Станом 
на 1 вересня 2019 р. у сільське, лісове та рибне 
господарство України надійшло 536,659 млн. грн 
прямих інвестицій у вигляді акціонерного капіталу.

Переважну кількість зазначених інвестицій 
(98,8%) було вкладено у розвиток сільського гос-
подарства. При цьому за вказаний період зросли 
лише капітальні інвестиції у рибне господарство 
(+11,4%). Найбільше падіння спостерігалося 
у лісовому господарстві, де індекс капітальних 
інвестицій становив лише 60,9% до відповідного 
періоду 2018 р.

За даними вчених Інституту аграрної економіки 
України, зазначена ситуація у галузі пояснюється, 
зокрема, військовим конфліктом на Сході країни 
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та іншими загрозами, формуванням несприятли-
вої аграрної політики та зменшенням обсягів дер-
жавної підтримки сільськогосподарських виробни-
ків. Водночас з’явилися сучасні ризики, зокрема: 
відсутність чіткої позиції вітчизняних інвесторів 
щодо наслідків упровадження механізму купівлі-
продажу земель сільськогосподарського призна-
чення, а також дефляція національної валюти, що 
негативно впливає на обсяги експортних доходів 
суб’єктів агробізнесу [14].

Слід підкреслити, що сьогодні АПК України віді-
грає важливу роль у розвитку вітчизняної економіки. 
Значна кількість українців зайнята у сфері торгівлі 
та сільського господарства. Саме тому державна 
підтримка та реалізація ефективної аграрної полі-
тики повинні забезпечити сталий розвиток аграрної 
галузі та зростання зайнятості населення.

В Україні пшениця, ячмінь, кукурудза, соняш-
ник, ріпак та соя вирощуються на площі приблизно 
25 млн. га, це близько 65% усіх земель сільсько-
господарського призначення. Саме ці культури є 
основним експортним потенціалом країни, тому 
світовий баланс попиту та пропозиції на них сут-
тєво впливає на експортну ціну та рівень цін на 
внутрішньому ринку.

Значний обсяг виробництва пшениці в 2019 р. 
(29 млн. т, що практично на 16% більше, ніж 
у 2018 р.) дає підстави для формування обсягу 
експорту пшениці на рівні 20 млн. т – рекордному 
рівні за всю історію незалежності. Своєю чергою, 
35,5 млн. т урожаю кукурудзи відкривають мож-
ливості для продажу на зовнішніх ринках майже 
30 млн. т цієї культури. Близько 9 млн. т ячменю 
також забезпечують досить суттєво потенційне 
збільшення експорту [15].

За попередніми даними експертів, зростання 
ціни нафти на світових ринках може збільшити 
конкурентоспроможність етанолу, та, як наслі-
док, кукурудзи та сої. Проте нині соя знаходиться 
«у перевиробництві» (зокрема, у Бразилії очіку-
ється рекордний урожай, за різними оцінками, – від 
123 до 128 ММТ), а Китай усе ще не відновив вироб-
ництво свинини. Водночас у світі зростає виробни-
цтво етанолу, тому стосовно попиту на кукурудзу 
очікується позитивний прогноз. Експорт з України 
помітно збільшується та нині досягнув 12 ММТ [16].

Прогнозний сценарій щодо розвитку АПК на 
2020 р. пов’язаний з оцінкою ризиків у галузі 
у зв’язку з проведенням аграрної реформи та про-
дажу земель. Незважаючи на невизначеність ситу-
ації, на думку експертів, слід очікувати зростання 
обсягів виробництва зернових культур та виробни-
цтва курятини.

Нестабільність курсу національної валюти 
також посилює невизначеність економічної ситуації 
у цілому. Учасники ринків, зокрема аграрного, очіку-
ють, що зміцнення гривні (на 12% за 2019 р.) може 
змінитися її падінням. Проте визначений термін та 

наслідки зміни курсу національної валюти на разі 
визначити складно. У разі зміцнення гривні можливе 
зростання конкурентних позицій імпортної продукції 
на вітчизняному ринку продовольчих товарів.

Відносно планів на весняну посівну кампа-
нію 2020 р. слід згадати ситуацію восени 2019 р. 
За даними Мінагропроду України, на 10 грудня 
2019 р. під урожай 2020 р. було посіяно озимих 
зернових культур на площі 7 млн. га. Це на 4% 
менше, ніж було заплановано, та на 1,2 млн. га 
менше, ніж у 2018 р. За прогнозами вчених Інсти-
туту аграрної економіки України, навесні 2020 р. 
в Україні буде посіяно 1,5 млн. га ярого ячменю, 
0,25 млн. га гороху, 0,2 млн. га вівса. Несприят-
ливі погодні умови навесні можуть дещо змінити 
структуру посівів ранніх зернових у бік зменшення 
зазначених культур та збільшення посівів кукуру-
дзи з 5,0 млн. га до 5,2–5,4 млн. га. За оцінкою 
фахівців Інституту аграрної економіки України, під 
соняшник буде виділено близько 6 млн. га, а під 
сою – 1,5 млн. га [17].

Очікується також, що українське птахівництво 
надалі буде утримувати лідируючі позиції, збіль-
шуючи свою частку в структурі споживання м’яса. 
За оцінками Асоціації, у 2019 р. середня рента-
бельність виробництва м’яса птиці в країні ста-
новила близько 5–7%, а рентабельність вироб-
ництва курячих яєць була негативною. На думку 
експертів, із такими показниками складно розра-
ховувати на зростання потужностей без фінан-
сової підтримки з боку держави. Якщо у 2019 р. 
поголів’я птиці в сільськогосподарських підпри-
ємствах збільшилося на 8,5% порівняно з 2018 р., 
то, за прогнозами «Союзу птахівників України», 
у 2020 р. зростання поголів’я становитиме лише 
4,5%. Також можуть скоротитися темпи зростання 
виробництва м’яса птиці та яйця курячого. Вироб-
ництво м’яса птиці зросте на 7–8%, яйця куря-
чого – на 2–3% [18].

Відзначимо, що Україна зарекомендувала себе 
на зовнішніх ринках як надійний постачальник якіс-
ної продукції. За останні роки експорт м’яса птиці 
та яєць збільшився у 2,5 рази. За даними Асоціа-
ції, у 2019 р. експорт м’яса птиці становив понад 
400 тис т, що на 22% більше порівняно з 2018 р. 
Також був досягнутий свого роду «рекорд» з екс-
порту яйця курячого, що збільшився до 2,3 млрд. од. 
Отримання доступу до нових ринків та стагнація 
внутрішнього споживання будуть і надалі стимулю-
вати експортні поставки продукції птахівництва [18].

Проте для суттєвих змін у українському свинар-
стві на разі немає внутрішніх та зовнішніх причин. 
На думку керівника аналітичного відділу Асоціації 
«Свинарі України» Олександри Бондарської, врахо-
вуючи негативну динаміку поголів’я свиней у четвер-
тому кварталі 2019 р., не слід очікувати збільшення 
чисельності свиней на початок 2020 р. У 2019 р. на 
українському ринку свинини спостерігалася висока 
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волатильність цін. За даними Асоціації «Свинарі 
України», різниця між максимальною та мінімаль-
ною ціною («ціновий коридор») становила понад 
11 грн/кг у 2019 р. проти лише 8,5 грн/кг у 2018 р.. 
Водночас середня ціна була на 2,5% меншою, ніж 
рік тому, тобто 43,5–43,8 грн/кг.

Підставою для збереження тенденції до висо-
ких закупівельних цін на цьому ринку у 2020 р. 
можуть стати такі чинники: продовження скоро-
чення поголів’я свиней у країні, прогнозоване 
«просідання» внутрішнього виробництва порів-
няно з 2019 р.; суттєве подорожчання свинини 
через її дефіцит на тлі поширення АЧС у азіатських 
країнах, а також підвищення вхідного бар’єра для 
імпортної сировини, зокрема з країн ЄС. Деякі екс-
перти припускають, що у 2020 р. середня ціна на 
свинину перевищить відповідний показник 2018 р.

На ринку молока у 2019 р. спостерігалося ско-
рочення виробництва у сільськогосподарських 
підприємствах на 1%, а в господарствах насе-
лення – на 4,3%. Уперше у історії України обсяг 
виробництва молока становив показник менше ніж 
10 млн. т. На негативну динаміку вплинув ажіотаж 
навколо ринку землі. Більш ефективні виробники 
призупинили інвестиції, менш ефективні почали 
вирізати худобу. За даними експертів, у 2020 р. 
порівняно з 2019 р. виробництво молока в Україні 
може скоротитися на 3–4%.

У разі якщо українська держава прийме Страте-
гію розвитку молочного тваринництва, то вже через 
п’ять років поголів’я корів у країні може зрости 
з 467 тис голів (на 01.01.2019) до 755 тис голів 
(на 01.01.2025), а на переробку може бути спрямо-
вано 6 млн. т сировини (а не 3,8 млн. т як зараз).

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України було визначено 
п’ять основних напрямів державної підтримки 
сільського господарства на 2020 р. До них відне-
сено такі головні пріоритети:

1) підтримка галузей тваринництва, садівництва;
2) підтримка переробної галузі;
3) відшкодування вартості за придбання сіль-

ськогосподарської техніки та обладнання;
4) оновлення порядків розподілу коштів на роз-

виток АПК;
5) пропозиції щодо оновлення Податкового 

кодексу України.
Нині аграрії не тільки вирощують для україн-

ських та закордонних споживачів хліб, виробляють 
інші продукти харчування, а й поповнюють дер-
жавний бюджет України за рахунок надходження 
кількох видів податків. За даними Державної фіс-
кальної служби України, тільки з початку 2019 р. 
станом на 1 серпня до державної скарбниці від 
сільськогосподарських підприємств, підприємств 
мисливського та лісового господарств надійшло 
понад 12 млрд. грн. Для порівняння: за весь 2015 р. 
від аграріїв було отримано майже 14,4 млрд. грн. 

За даними попередніх десяти років, агропромис-
лові підприємства сплатили у державну скарб-
ницю у 10 разів меншу суму податків – близько 
1,2 млрд. грн.

За останні 10 років, за даними на 1 січня 
2020 р., експорт з України зернових та олійних 
культур зріс більше ніж у три рази. Наприклад, за 
період 2014–2015 рр. було експортовано: зерна – 
37,6 млн. т, олійних – 3,8 млн. т, а продуктів пере-
робки зернових та олійних – 4,9 млн. т. Таким 
чином, сумарно експорт зазначеної сільськогос-
подарської продукції збільшувався на 3,6 млн. т 
щорічно, та в результаті минулий маркетинговий 
рік закінчився з показником на рівні 46,3 млн. т.

За останні п’ять років АПК отримав понад 
3,6 млрд. дол. США прямих зарубіжних інвестицій. 
У 2015 р., за даними Держстату України, вітчизня-
ний АПК отримав найбільшу кількість прямих зару-
біжних інвестицій за останні сім років. На 1 січня 
2016 р. їх розмір становив 856,3 млн. дол. США. 
При цьому основними інвесторами агросектору 
України були Кіпр (177,5 млн. дол. США), Велика 
Британія (48,9 млн. дол. США) та Німеччина 
(34,8 млн. дол. США) [18].

Сьогодні сільське господарство – майже єдина 
галузь в Україні, що демонструє стабільне зрос-
тання, незважаючи на складну соціально-еконо-
мічну ситуацію. За останні роки ця галузь стала 
практично основним експортером та головним 
джерелом надходжень іноземної валюти в країну.

Незважаючи на певні успіхи, аграрна галузь 
вимагає проведення систематичних реформ. 
Насамперед це стосується переходу на стандарти 
ЄС, що дасть змогу збільшити обсяги експорту.

Із цією метою Міністерством аграрної політики 
та продовольства було розроблено Комплексну 
стратегію розвитку сільського господарства та сіль-
ських територій на 2015–2020 рр. У рамках Стратегії 
визначено три основні пріоритети реформування: 
наближення законодавства до стандартів ЄС та 
дерегуляція; підвищення конкурентоспроможності 
сільського господарства; розвиток сільських тери-
торій та захист навколишнього середовища.

Ці пріоритети, своєю чергою, дають змогу 
визначити такі головні цілі майбутньої стратегії 
щодо розвитку АПК України.

1. Адаптація чинного законодавства України 
в агропромисловому комплексі до норм законо-
давства ЄС. Перш за все це передбачає імпле-
ментацію відповідних норм законодавства у сфері 
безпеки харчових продуктів, санітарних та фітоса-
нітарних заходів.

2. Дерегуляція в агропромисловому комплексі. 
У рамках досягнення зазначеної мети планується 
суттєво зменшити тиск державних контролюючих 
органів на галузь за рахунок перегляду, доопра-
цювання та скасування низки регуляторних нор-
мативно-правових актів.
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3. Розвиток виробництва в АПК. У рамках даної 
реформи передбачається спрощення доступу 
українського агробізнесу до фінансування та кре-
дитів, проведення земельної реформи, реалізація 
інфраструктурних та логістичних проєктів, а також 
сприяння оновленню та модернізації виробничих 
та переробних потужностей АПК.

4. Вдосконалення аграрної політики у сфері 
науки, освіти та інновацій. Дана мета спрямована, 
зокрема, на проведення реформи у сфері аграр-
ної освіти для підвищення якості підготовки фахів-
ців, які працюють у агросекторі України.

5. Контроль виробництва на ринку АПК. 
Реформи у даній сфері будуть спрямовані на роз-
виток експорту української агропродукції, органі-
зацію діяльності товаровиробників, забезпечення 
продовольчої безпеки, управління внутрішнім рин-
ком, а також вирішення низки інших нагальних для 
зазначеної галузі питань.

6. Державна підтримка та оподаткування 
у сфері сільського господарства. Передбачається 
перегляд та вдосконалення системи державної 
підтримки виробників сільськогосподарської про-
дукції і зменшення адміністративного тиску за 
рахунок спрощення системи оподаткування галузі.

7. Розвиток сільських територій. У рамках даної 
реформи плануються розроблення та впровад-
ження програми підтримки малих фермерських 
господарств, реалізація заходів щодо поліпшення 
якості життя у сільській місцевості, а також удос-
коналення та підвищення ефективності системи 
місцевого самоврядування сільських територій.

8. Управління ресурсами в сільському госпо-
дарстві. Заплановано розвиток ініціативи щодо 
стимулювання виробництва органічної продукції, 
розвитку біоенергетики, раціонального викорис-
тання земельних та водних ресурсів [19].

Стосовно оцінки можливих ризиків, то нині 
в українському агробізнесі спостерігається тен-
денція до укрупнення структур та формування 
агрохолдингів. Великі агрохолдинги «поглинають» 
невеликі господарства. У середині 2019 р. падіння 
фондового ринку в Китаї на третину та методи 
регулювання китайського фондового ринку сут-
тєво знизили довіру інвесторів через заборону 
IPO, заборону на продаж акцій китайських компа-
ній, якщо їхні обсяги перевищують установлений 
ліміт. Зазначені заходи призвели до зменшення 
ліквідності ринків та зниження їхньої привабли-
вості для потенційних інвесторів, що у цілому 
негативно вплинуло на розвиток агропромисло-
вого комплексу України.

У сучасних умовах суттєво зростає роль в агро-
промисловому виробництві великих агрохолдингів. 
Так, розвитком тваринництва можуть займатися 
переважно великі компанії. Початкові витрати на 
будівництво нових тваринних ферм є дуже висо-
кими: звичайний виробник не зможе їх профінансу-

вати через негативну або нульову рентабельність 
капіталу. Мати одну-дві ферми невигідно через 
високу трудомісткість, тому потрібно вибудову-
вати цілу систему комплексів, а також вкладати 
інвестиції у розвиток інфраструктури для пере-
робки сировини. Відносно сфери тваринництва 
слід зазначити, що ця галузь потребує «довгих» 
грошей. Наприклад, у рослинництві фермер засі-
ває поле, обробляє його, збирає та продає вро-
жай, а потім вкладені гроші повертаються до нього 
з можливим прибутком через рік-півтора. У галузі 
тваринництва тільки будівництво усіх комплексів 
та інфраструктурних об’єктів, підведення кому-
нікацій триватиме близько року, при цьому гроші 
за короткий час не принесуть прибутку. Крім того, 
трудомісткість у тваринництві набагато вище, ніж 
у рослинництві, адже «живої» праці тут викорис-
товується значно більше. Тому близько 80–90% 
м’ясо-молочної продукції, що продається у супер-
маркетах Європи та США, виробляється великими 
аграрними компаніями.

Сьогодні агрохолдинги вважаються найбільш 
привабливою моделлю для розвитку сільського 
господарства. Але вони мають не тільки позитивні 
наслідки. Проблема в тому, що агрохолдинги авто-
матизують процеси, а це означатиме значне скоро-
чення робочих місць. Великі компанії перетворю-
ють сільське господарство України на агробізнес. 
На перший погляд, у цьому немає нічого поганого. 
Проте різниця не тільки в термінах. Мета сільського 
господарства – забезпечувати населення безпеч-
ними продуктами харчування, робочими місцями, 
зберігати та примножувати родючість ґрунтів. 
Але в агробізнесі головне – отримання прибутку, 
тому більшість агрохолдингів не несе соціальної 
відповідальності, наприклад, за порушення сівоз-
міни, виробництво ГМ-культур, скорочення нерен-
табельних ділянок виробництва тощо.

Саме тому вирішення цієї проблеми на рівні 
держави вимагає чіткої відповіді на питання: а чи 
потрібно нам село? Якщо так, необхідно зробити 
ставку на розвиток фермерства та невеликих 
агропідприємств, унаслідок чого кількість робо-
чих місць зросте. Водночас ці форми організації 
виробництва сприятимуть створенню соціальної 
інфраструктури. Якщо відповідь на це питання 
негативна, слід вибрати інший шлях: переважно 
розвиток агрохолдингів. Від того, яку модель 
вибере Україна, залежить кількість робочих місць 
у селах [20]. Окрім того, неможливо створити 
високоефективне сільське господарство без від-
повідної промислової бази, що на разі в Україні 
практично відсутня.

Водночас, на думку директора Українського 
інституту аналізу менеджменту та політики Рус-
лана Бортника, не слід перетворювати Україну 
у виключно аграрну країну, тому що у світі не існує 
жодної аграрної супердержави. Навпаки, необхідна 
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трансформація України в аграрно-індустріальну 
країну. У разі якщо вона залишиться тільки аграр-
ною країною, це не призведе до позитивних змін 
в економіці та суспільстві у цілому. Ба більше, ситу-
ація з нестачею продуктів харчування можлива 
тільки в аграрних країнах, але цього практично 
не буває в індустріально розвинених державах. 
Україна лише як аграрна країна – це депресивний 
стан економіки, низький рівень доходів населення, 
падіння конкурентоспроможності виробництва та 
втрата позицій держави на світових ринках.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, на сучасному етапі трансформації еконо-
міки України головними позитивними зрушеннями 
у розвитку аграрної галузі є активізація процесів 
концентрації капіталу та виробництва; кількісна 
та структурна диверсифікація сільськогосподар-
ського виробництва і зростання експорту аграрної 
продукції на світові ринки; динамічне оновлення 
матеріально-технічної бази та впровадження 
інноваційних технологій в аграрні виробничі про-
цеси; вертикальна інтеграція українського агро-
промислового комплексу на основі об’єднання та 
концентрації виробничих потужностей сільсько-
господарського, переробного і харчового виробни-
цтва з охопленням повного технологічного циклу 
аграрного виробництва, «замиканням» вартісного 
ланцюжка та монополізацією продуктових систем 
у зерновій, молочній, сироробній та м’ясній сфе-
рах вітчизняного аграрного сектору. За останні 
роки АПК України перетворився на ключову галузь 
української економіки. У 2018 р. українські аграрії 
випередили металургів і вийшли в лідери ринку за 
обсягами експорту продукції, забезпечивши майже 
40% усієї валютної виручки України.

Таким чином, розвиток АПК України у сучасних 
умовах є важливим напрямом зростання конку-
рентоспроможності економіки країни. Сьогодні ця 
галузь потребує державної підтримки та фінансу-
вання, проведення суттєвих реформ та залучення 
нових передових технологій ведення агробізнесу. 
Поряд із цим на державному рівні необхідно вирі-
шити питання щодо створення вагомих стимулів 
та сприяння розвитку на сучасній інноваційній базі 
таких конкурентоспроможних галузей української 
економіки, як машинобудування, металургія, хімічна 
галузь, харчова промисловість, що дасть змогу під-
вищити роль економіки України на світових ринках, 
збільшити зайнятість населення, забезпечити зрос-
тання рівня життя та добробуту українців.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: 
1. Халатур С.М. Інституціональні детермінанти 

формування стратегії економічного розвитку сіль-
ського господарства України. Бізнес Інформ. 2017. 
№ 5. С. 119–123.

2. Оцінка впливу Угоди про асоціацію ЗВТ між 
Україною та ЄС на економіку України : наукова допо-

відь / за ред. акад. НАН України В.М. Геєця, чл.-кор. 
НААН України, д-ра екон. наук Т.О. Осташко, чл.-кор. 
НАН України, д-ра екон. наук Л.В. Шинкарук ; НАН 
України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». 
Київ, 2014. 102 с. 

3. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми 
адаптації аграрного сектору економіки України : 
монографія. Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 
2008. 384 с.

4. Українська модель аграрного розвитку та її 
соціоекономічна переорієнтація : наукова доповідь / 
О.М. Бородіна та ін. ; за ред. В.М. Геєця, О.М. Боро-
діної,  І.В. Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та про-
гнозув. Київ, 2012. 56 с.

5. Слободянюк Н.О. Інвестиційні стратегії забез-
печення конкурентоспроможності аграрної сфери 
національної економіки. Бізнес Інформ. 2017. № 1. 
С. 172–176.

6. Халатур С.М. Особливості та шляхи вдоскона-
лення фінансування розвитку сільського господар-
ства в Україні. Бізнес Інформ. 2017. № 4. С. 194–198.

7. Мельник О.В. Сучасні аспекти стратегічного 
управління в аграрному секторі економіки України. 
Бізнес Інформ. 2017. № 4. С.111–116.

8. Воронич М.М. Стан та основні тренди розвитку 
аграрного сектору України: геоекономічний аспект. 
Бізнес Інформ. 2019. № 6. С. 154–162.

9. Іванюта В.Ф. Агропромисловий сектор як 
основа розвитку економіки сільських територій в умо-
вах євроінтеграційних процесів. URL: http://www.
economy.nayka.com (дата звернення: 06.02.2020). 

10. Белл Д. Грядущее постиндустриальное 
общество. Опыт социального прогнозирования / пер. 
с англ. ; изд. 2-е, испр. и доп. Москва : Academia, 
2004. 88 с.

11. Роль АПК в економіці України. URL: http:// 
www.novageografia.com (дата звернення: 06.02.2020).

12. Украина: несостоявшаяся «аграрная сверх-
держава». URL: https://ukraina (дата звернення: 
10.02.2020). 

13. Темпы роста индекса сельхозпродук-
ции в Украине опережают прошлогодние. URL:  
http://agroportal.ua (дата звернення: 18.02.2020).

14. В аграрной сфере экономики Украины 
наступил инвестиционный кризис. Мнение. URL:  
https://latifundist.com (дата звернення: 12.03.2020).

15. Финансы на аграрном поле: о результатах 
2019 и тенденциях 2020. URL: https://latifundist.com 
(дата звернення: 17.03.2020).

16. В мире растет производство этанола, поэтому 
у кукурузы хорошие перспективы. Нероба. URL: 
https://latifundist.com (дата звернення: 20.03.2020).

17. Силивончик А. Светлое будущее 2020: 
Прогнозы для АПК. URL: https://latifundist.com (дата 
звернення: 20.03.2020).

18. ТОП аграрных фактов независимой Украины. 
URL: https://latifundist.com (дата звернення: 
23.03.2020).

19. Рутицкая В. Украинский АПК: пять лет «европей-
ских» реформ. URL: https://www.eurointegration.com.ua 
(дата звернення: 23.03.2020).

20. Четыре проблемы, которые способны затор-
мозить украинское сельское хозяйство. URL: https://
businessviews.com.ua (дата звернення: 25.03.2020). 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

90 Випуск 42. 2020

REFERENCES:
1. Khalatur S.M. (2017) Instytutsionalni determi-

nanty formuvannya stratehiyi ekonomichnoho rozvytku 
silskoho hospodarstva Ukrainy [Institutional determina-
tions of the forming of the strategy of the development 
of the agricultural industry of Ukraine] Biznes-Inform. 
no. 5, pp. 119–123. (in Ukrainian)

2. Heyets V.M., Ostashko T.O., Shynkaruk L.V. 
(2014) Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiyu ZVT mizh 
Ukrayinoyu ta YeS na ekonomiku Ukrayiny [The valu-
ation of the influence of the Agreement of Association 
of Free Trade Zone between Ukraine and EU on the 
economy of Ukraine]: naukova dopovid’ za red. akad. 
NAN Ukrainy Heytsya V.M., chl.-kor. NAAN Ukrainy, d-ra 
ekon. nauk Ostashko T.O., chl.-kor. NAN Ukrayiny, d-ra 
ekon. nauk Shynkaruk L.V.; NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. 
ta prohnozuv. NAN Ukrainy». Kyiv. 102 р. (in Ukrainian)

3. Zinchuk T.O. (2008) Yevropeyska intehratsiya: 
problemy adaptatsiyi ahrarnoho sektora ekonomiky 
Ukrainy [The European Integration: the main problems 
of the adaptation of the agro-industrial sector of the 
economy of Ukraine]: monohr. Zhytomyr: DVNZ «Derzh. 
ahroekol. un-t». 384 p. (in Ukrainian)

4. Borodina O.M. (2012) Ukrainska model ahrar-
noho rozvytku ta yiyi sotsio-ekonomichna pereoriyen-
tatsiya [The Ukrainian model of the agrarian progress 
and it`s social-economical reorientation]: nauk. dop. 
Borodina O.M., Heyets V.M., Hutorov A.O. [ta in.]; za 
red. Heytsya V.M., Borodinoyi O.M., Prokopy I.V. NAN 
Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv. Kyiv. 56 P. (in Ukrainian)

5. Slobodyanyuk N.O. (2017) Investytsiyni stratehiyi 
zabezpechennya konkurentospromozhnosti ahrarnoyi 
sfery natsionalnoyi ekonomiky [The investment strate-
gies of the ensuring of the competitiveness of the agrar-
ian sphere of the national economy] Biznes-Inform. 
no. 1, pp. 172–176. (in Ukrainian)

6. Khalatur S.M. (2017) Osoblyvosti ta shlyakhy 
vdoskonalennya finansuvannya rozvytku silskoho hospo-
darstva v Ukraini [The peculiarities and the ways of the 
improvement of the financing of the agricultural industry in 
Ukraine] Biznes-Inform. no.4, pp. 194–198. (in Ukrainian)

7. Melnyk O.V. (2017) Suchasni aspekty strate-
hichnoho upravlinnya v ahrarnomu sektori ekonomiky 
Ukrainy [The modern aspects of the strategic manage-
ment in the agrarian sector of the economy of Ukraine]. 
Biznes-Inform. no. 4, pp. 111–116. (in Ukrainian)

8. Voronych M.M. (2019) Stan ta osnovni trendy 
rozvytku ahrarnoho sektora Ukrainy: heoekonomichnyy 
aspect [The condition and the main trends of the prog-
ress of the agrarian sector of Ukraine: geoeconomical 
aspect]. Biznes-Inform. no. 6, pp. 154–162. (in Ukrainian)

9. Ivanyuta V.F. Ahropromyslovyy sektor yak osnova 
rozvytku ekonomiky silskykh terytoriy v umovakh yev-
rointehratsiynykh protsesiv [The agro-industrial sector 

as a foundation of the development of the economy of 
the agricultural regions under the circumstances of the 
eurointegrational processes]. Available at: http://www.
economy.nayka.com (Accessed 06 February 2020).

10. Bell D. (2004) Hryadushchee postyndustryal’noe 
obshchestvo. Oput sotsyalnoho prohnozyrovanyya. [The 
future postindustrial society. The experience of the social 
forecasting] D. Bell; Perevod s anhlyyskoho. Yzd. 2-oe, 
yspr. y dop. Moskva: Academia. 788 p. (in Russian)

11. Rol APK v ekonomitsi Ukrainy [The role of the 
agro-industrial complex in the economy of Ukraine]. 
Available at: http://www.novageografia.com (accessed 
06 February 2020). 

12. Ukrayna: nesostoyavshayasya «ahrarnaya 
sverkhderzhava» [Ukraine: the unsuccessful «agrarian 
supercountry»]. Available at: https://ukraina (accessed 
10 February 2020). 

13. Tempu rosta yndeksa selkhozproduktsyy v 
Ukraine operezhayut proshlohodnye [The main rates 
of the growth of the agricultural production indicator 
exceeding the last year`s in Ukraine]. Available at: http://
agroportal.ua (accessed 18 February 2020). 

14. V ahrarnoy sfere ekonomyky Ukrainy nastupyl 
ynvestytsyonnuy kryzys. Mnenye [There has come the 
investment crisis in the agrarian sphere of the economy of 
Ukraine. The Opinion]. Available at: https://latifundist.com 
(accessed 12 March 2020). 

15. Finansu na ahrarnom pole: o rezultatakh 2019 y 
tendentsyyakh 2020 [The finance on the agrarian field: 
about the results of the year 2019 and trends of the year 
2020]. Available at: https://latifundist.com (accessed 
17 March 2020). 

16. V myre rastet proizvodstvo etanola, poet-
omy y kykyryzu horoshie perspektyvy [The produc-
ing of the ethanol is growing in the world therefore the 
corn has a good perspectives]. Neroba. Available at:  
https://latifundist.com (accessed 20 March 2020). 

17. Sylyvonchyk Alla. Svetloe bydyshchee 2020. 
Prohnozu dlya APK [The brightness future 2020. The 
forecasts for the agro-industrial sector]. Available at: 
https://latifundist.com (accessed 20 March 2020). 

18. TOP ahrarnuh faktov nezavysymoy Ukrainy [The 
TOP of the agrarian facts of the independent Ukraine]. Avail-
able at: https://latifundist.com (accessed 23 March 2020). 

19.  Rutytskaya V. Ukraynskyy APK: pyat let 
«evropeyskykh» reform [The Ukrainian agro-industrial 
sector: five years of the «european» reforms]. Avail-
able at: https://www.eurointegration.com.ua (accessed 
23 March 2020). 

20.  Cheture problemu, kotorue sposobnu zator-
mozyt ukrainskoe selskoe khozyaystvo [The four prob-
lems, which can make slower the Ukrainian agricultural 
industry]. Available at: https://businessviews.com.ua 
(accessed 25 March 2020). 



91

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
FEATURES OF ROAD INDUSTRY FINANCING  
IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

УДК 336.02:625.7

https://doi.org/10.32843/infrastruct42-15

Мельник В.І.
к.е.н., доцент,
доцент кафедри  
державного управління,
публічного адміністрування  
та регіональної економіки
Харківський національний  
економічний університет
імені Семена Кузнеця

Melnyk Viktoriia
Simon Kuznets  
Kharkiv National University of Economics

У статті розглянуто проблеми фінан-
сування галузі дорожнього господарства 
України в сучасних умовах. Визначено сут-
ність та значення дорожнього господар-
ства для забезпечення сталого розвитку 
національної економіки. Проаналізовано 
структуру автомобільних доріг загаль-
ного користування та встановлено, що їх 
більшість не відповідає вимогам до міжна-
родних транспортних коридорів. Виявлено 
специфіку фінансування галузі дорожнього 
господарства України в умовах децентра-
лізації. Розглянуто джерела формування та 
напрями використання Державного дорож-
нього фонду. Проаналізовано стан фінан-
сування галузі дорожнього господарства 
міста Харкова за рахунок коштів місцевого 
бюджету. У зв’язку з необхідністю подаль-
шого реформування галузі дорожнього гос-
подарства України сформульовано низку 
важливих завдань, які треба вирішити для 
забезпечення підвищення ефективності 
управління дорожньою галуззю на загально-
державному та місцевому рівнях.
Ключові слова: фінансування, дорожнє гос-
подарство, мережа автомобільних доріг, 
транспортна інфраструктура, децентра-
лізація, державний дорожній фонд, місцевий 
бюджет.

В статье рассмотрены проблемы финан-
сирования отрасли дорожного хозяйства 
Украины в современных условиях. Опре-
делены сущность и значение дорожного 
хозяйства для обеспечения устойчивого раз-
вития национальной экономики. Проанали-
зирована структура автомобильных дорог 
общего пользования и установлено, что их 
большинство не соответствует требова-
ниям к международным транспортным кори-
дорам. Выявлена специфика финансирова-
ния отрасли дорожного хозяйства Украины 
в условиях децентрализации. Рассмотрены 
источники формирования и направления 
использования Государственного дорожного 
фонда. Проанализировано состояние финан-
сирования отрасли дорожного хозяйства 
города Харькова за счет средств местного 
бюджета. В связи с необходимостью даль-
нейшего реформирования отрасли дорож-
ного хозяйства Украины сформулирован ряд 
важных заданий, которые нужно решить для 
обеспечения повышения эффективности 
управления дорожной отраслью на общего-
сударственном и местном уровнях.
Ключевые слова: финансирование, дорож-
ное хозяйство, сеть автомобильных дорог, 
транспортная инфраструктура, децентра-
лизация, государственный дорожный фонд, 
местный бюджет.

The article considered the problems of financing the road industry in Ukraine in modern conditions. The essence and importance of road economy for 
sustainable development of national economy are determined. The structure of public highways is analyzed. It is established that almost all motorways in 
Ukraine pass through settlements, which does not meet the requirements for international transport corridors. This doesn’t allow to implement of Ukraine’s 
potential in the area of transit transportation and tourism, as it leads to a restriction on the speed of road transport. The specificity of road industry financing 
of Ukraine in the conditions of decentralization is revealed. The formation sources and directions of use of the State Road Fund are considered. The state 
financing of the Kharkov road industry at the expense of local budget has been analyzed and conclude that insufficient financing and reduction of the 
volume of road works, which causes deterioration of the consumer qualities of the city roads. This leads to a decrease in the speed of transportation of 
goods and passengers, increasing accident rate, which in turn increases the cost of road transportation, increases the economic losses of the state and 
society. The need is justified of further reform of the road industry in Ukraine is substantiated. The main tasks are defined for improving the efficiency of road 
management at the national and local levels are formulated. The need for security is substantiated the role of regional authorities in managing highways of 
local importance requires the establishment of an effective road management mechanism. The necessity of ensuring compliance of the norms of function-
ing of the Ukrainian road transport and road economy with the requirements of the legislation of the European Union is substantiated. It is indicated that the 
development of private-public partnership in the field of reconstruction and operation of highways through their transfer to investors under concession will 
help to increase the financing of construction and maintenance of the motorway network. It is proposed to introduce total independent expert and public 
control over the quality of road repair and construction works and effective coordination of interaction between different parties of the road industry in order 
to eliminating centralization of state-owned enterprises for quality control of roadworks.
Key words: financing, road industry, road network, transport infrastructure, decentralization, state road fund, local budget.

Постановка проблеми. Ефективне функціону-
вання та сталий розвиток мережі автомобільних 
доріг є необхідними умовами економічного зрос-
тання, підвищення конкурентоспроможності та 
зниження витрат товаровиробників, поліпшення 
умов життя населення, вирівнювання рівня соці-
ально-економічного розвитку регіонів України.

Сучасна держава не може існувати без розвину-
тої транспортної інфраструктури. Від того, в якому 
стані перебувають автомобільні шляхи, залежать 
вартість пасажирських та вантажних перевезень, 
ціни на продукцію та послуги, відповідно, рівень 
зайнятості населення. Все це, зрештою, впливає 
на розвиток національної економіки загалом. Стан 

автодоріг та розвиток галузі дорожнього господар-
ства визначаються економічними можливостями 
та рівнем фінансування цієї галузі з боку держави.

Досвід європейських країн свідчить про те, що 
розвиток транспортної інфраструктури та дорожньої 
мережі визначає інтенсивність економічних зв’язків 
і стає однією з найважливіших умов розвитку еконо-
міки країни. Питання вдосконалення фінансування 
дорожнього господарства особливо гостро поста-
ють у контексті необхідності вже в короткостроковій 
перспективі забезпечити будівництво доріг, які від-
повідають європейським стандартам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні аспекти фінансування галузі дорожнього 
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господарства досліджувалися вітчизняними та 
зарубіжними вченими. Цю проблему розглядали 
у своїх працях А.В. Базилюк, З.Н. Борисенко, 
Н.А. Боровик, Ю.С. Вдовенко, Н.Г. Виговська, 
В.О. Вишневський, Т.М. Власюк, В.І. Гринчуцький, 
В.П. Ільчук, В.Є. Козак, М.І. Крупка, О.Є. Кузь-
мін, Н.М. Левченко, О.О. Орлов, В.Ф. Скорченко, 
Ю.М. Стадницький, Н.П. Теслюк, І.О. Хоменко, 
С.М. Шкарлет та інші вчені.

Увага дослідників акцентувалась перш за все 
на вирішенні проблем з будівництва автомобільних 
доріг на умовах концесії, пошуку альтернативних 
джерел фінансування утримання та ремонту авто-
шляхів, посилення відповідальності органів місце-
вої влади за стан дорожнього господарства тощо.

Втім, залишаються невирішеними багато проб-
лем, що спричинені значною централізацією 
фінансових ресурсів в управлінні галуззю дорож-
нього господарства України, відсутністю ефектив-
них механізмів фінансування дорожніх робіт та 
контролю за їх виконанням.

Це обумовлює актуальність наукових дослід-
жень з питань фінансування галузі дорожнього 
господарства України в умовах децентралізації 
та вимагає активізації теоретичних і практичних 
пошуків шляхів вирішення цієї проблеми.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення особливостей фінансування галузі дорожнього 
господарства України в умовах децентралізації та 
розроблення практичних рекомендацій щодо підви-
щення ефективності управління дорожньою галуззю 
на загальнодержавному та місцевому рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах розвиток дорожнього господар-
ства України є можливим шляхом здійснення змін, 
унікальність яких залежить від специфіки діяль-
ності цієї галузі. У зв’язку з цим необхідно визна-
чити сутність та роль дорожнього господарства 
в національній економіці України.

На думку В.Г. Шинкаренка та М.М. Бурмаки, 
дорожнє господарство можна визначити як єдиний 
виробничо-господарський комплекс, до складу 

якого входять автомобільні дороги та інженерні 
споруди на них, а також підприємства й органі-
зації, що здійснюють будівництво, реконструкцію, 
ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг та іншу діяльність, пов’язану із забезпечен-
ням функціонування й розвитку мережі автомо-
більних доріг [1].

Закон України «Про джерела фінансування 
дорожнього господарства України» [2] визначає 
поняття «автомобільні дороги загального корис-
тування та сільські дороги України» як дороги 
державного та місцевого значення, що забезпе-
чують міжнародні та внутрішньодержавні пере-
везення вантажів і пасажирів з урахуванням адмі-
ністративно-територіального поділу держави та 
з’єднують її населені пункти, є складовою части-
ною єдиної транспортної системи держави.

Відповідно до інформації Міністерства інфра-
структури України [3] довжина автомобільних доріг 
загального користування складає 169,6 тис. км, 
з яких 52 тис. км складають державні дороги, 
а 117,6 тис. км – місцеві. В загальній протяжності 
автодоріг з твердим покриттям 76,7% станов-
лять дороги з удосконаленим типом покриття. 
До такого типу належать цементо- та асфальтобе-
тон, чорне шосе. 23,3% складають дороги з пере-
хідним типом. До них належать бруківка, гравійні 
та білі щебеневі.

На рис. 1 представлена структура автомобіль-
них доріг загального користування.

Через Україну проходять 19 шляхів загально-
європейського значення, 23 міжнародні шляхи 
загальною довжиною 8,6 тис. км, 23 національні 
шляхи загальною довжиною 4,8 тис. км, 65 регіо-
нальних шляхів довжиною 10 тис. км.

Аналізуючи наведені на рис. 1 дані, можемо 
констатувати, що найбільшу питому вагу в складі 
доріг загального користування мають автомобільні 
дороги місцевого значення (обласні та районні 
автодороги, що становлять 69,5%).

Практично всі автомобільні дороги в Україні 
прокладені через населені пункти. Це не відповідає 
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Рис. 1. Структура автомобільних доріг загального користування

Джерело: побудовано за даними [3]
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міжнародним вимогам, що висуваються до транс-
портних коридорів, бо обмежує швидкість руху 
автомобільного транспорту. Щорічно на автомо-
більних шляхах України відбувається значна кіль-
кість дорожньо-транспортних пригод.

Через обмежене фінансування майже 90% 
автомобільних доріг загального користування 
понад 30 років не ремонтувалися. Таким чином, 
зі 169,6 тис. км автодоріг загального користування 
не відповідають вимогам за рівністю 51,1%, а за 
міцністю – 39,2% [3].

Отже, головна проблема пов’язана з тим, що 
транспортно-експлуатаційний стан автомобільної 
мережі не сприяє створенню умов для ефектив-
ного соціально-економічного розвитку України, 
забезпечення високого рівня обороноздатності 
та економічної безпеки, а становище мережі 
міжнародних автошляхів не дає змогу реалізу-
вати потенціал нашої держави у сфері розвитку 
туризму та транзитних пасажирських і вантажних 
перевезень.

Результати порівняльного оцінювання транс-
портної інфраструктури, що було здійснене в рам-
ках Всесвітнього економічного форуму, свідчать 
про те, що Україна серед 137 країн світу посіла 
130 місце [4]. За інформацією Міністерства інфра-
структури України у незадовільному стані пере-
бувають 97% доріг, з яких понад 30% потребують 
капітального ремонту. Така ситуація склалася 
з автомобільними дорогами загального корис-
тування, які мають як державне, так і місцеве 
значення. Таким чином, проблема якісних авто-
мобільних шляхів, що мають місцеве значення, 
надзвичайно актуальна та впливає на соціально-
економічний розвиток країни та її регіонів.

У 2017 році в рамках імплементації законодав-
ства про децентралізацію, зокрема в частині, що 

стосується питання управління дорожнім господар-
ством, 118,2 тис. км автомобільних доріг місцевого 
значення було передано Державним агентством 
автомобільних доріг України в управління облас-
ним державним адміністраціям. Водночас з 1 січня 
2018 року чинними стали Закон України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про джерела фінан-
сування дорожнього господарства України» щодо 
удосконалення механізму фінансування дорожньої 
галузі» та Закон України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо удосконалення 
механізму фінансового забезпечення дорожньої 
галузі». Цими Законами передбачено створення 
Державного дорожнього фонду у спеціальному 
фонді Державного бюджету України.

Дохідна частина цього фонду формується за 
рахунок таких джерел (табл. 1).

Напрямами використання фінансових ресурсів, 
акумульованих в Державному дорожньому фонді, є:

1) будівництво, реконструкція, утримання та 
ремонт автодоріг державного значення, що пере-
бувають у загальному користуванні; забезпечення 
науково-дослідної діяльності у сфері дорожнього 
господарства; розвиток виробничих потужностей 
підприємств та організацій дорожнього господар-
ства; здійснення виплат, передбачених договором, 
приватному партнеру або концесіонеру;

2) субвенція, що виділяється місцевим бюдже-
там з Державного бюджету України на будівництво, 
реконструкцію, утримання та ремонт автодоріг 
місцевого значення, що перебувають у загаль-
ному користуванні;

3) виплата за борговими зобов’язаннями, що 
виникли у зв’язку з державними (або під державні 
гарантії) запозиченнями, на утримання та розви-
ток мережі автодоріг, що перебувають у загаль-
ному користуванні;

Таблиця 1
Джерела формування Державного дорожнього фонду

№ Види надходжень
Розміри зарахувань
2018 
рік

2019 
рік

2020 
рік

1 Акцизний податок з вироблених в Україні пального і транспортних засобів 50% 75% 100%
2 Акцизний податок з ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів 50% 75% 100%
3 Ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них 50% 75% 100%

4 Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, 
вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

5
Кошти спеціального фонду Державного бюджету України, отримані шляхом залучення державою кредитів 
(позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування

6

Плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, мак-
симальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України, крім випадків 
будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту) та подальшої експлуатації відповідної 
автомобільної дороги загального користування на умовах концесії

6.1 концесійні платежі у разі будівництва та експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії

7 Інші надходження, передбачені Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Дер-
жавний бюджет України на відповідний рік

Джерело: [5]
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4) фінансування державних програм щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху.

Згідно із Законом України «Про джерела 
фінансування дорожнього господарства України» 
у складі місцевих бюджетів кожного року створю-
ються територіальні дорожні фонди, доходи яких 
формуються за рахунок субвенції з Державного 
бюджету України.

Розглянемо стан фінансування галузі дорож-
нього господарства м. Харкова за рахунок коштів 
місцевого бюджету за 2016–2018 роки (табл. 2).

Аналіз стану фінансування галузі дорожнього 
господарства м. Харкова за рахунок коштів місце-
вого бюджету за 2016–2018 роки свідчить про те, 
що загалом за цей період загальний обсяг бюджет-
них коштів, передбачених на роботи з утримання, 
поточного та капітального ремонтів вулично-
дорожньої мережі міста та внутрішньокварталь-
них доріг і тротуарів м. Харкова, збільшився на 
344,18 млн. грн., або в 1,8 разів. У 2017 році порів-
няно з 2016 роком спостерігається значне збіль-
шення видатків на роботи з утримання, поточного та 
капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі 

міста та внутрішньоквартальних доріг і тротуарів 
(на 349,66 млн. грн.). Однак у 2018 році спостеріга-
ється зменшення цього показника на 5,48 млн. грн.

Найбільше коштів виділяється на капітальний 
та поточний ремонти вулично-дорожньої мережі 
м. Харкова; менші суми – на поточний ремонт 
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Обсяг 
виконаних робіт з поточного та капітального 
ремонтів вулично-дорожньої мережі міста та вну-
трішньоквартальних доріг та тротуарів за 2016–
2018 роки представлений у табл. 3.

Якщо брати до уваги обсяги виконаних робіт 
з поточного та капітального ремонтів вулично-
дорожньої мережі міста та внутрішньокварталь-
них доріг та тротуарів за 2016–2018 роки, то 
можна побачити значене зростання обсягів робіт 
у 2017 році порівняно з 2016 роком (на 595,5 м2, 
або 66,6%) та зменшення обсягів виконаних робіт 
у 2018 році порівняно з 2017 роком (на 674,65 м2, 
або 45,3%). Це пов’язано зі зменшенням виділе-
них коштів з бюджету м. Харкова.

Споживчі якості автомобільних доріг міста вна-
слідок недостатнього фінансування та зменшення 

Таблиця 3
Обсяг виконаних робіт з поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі міста 

та внутрішньоквартальних доріг і тротуарів за 2016–2018 роки

Види робіт 2016 
рік

2017 
рік

2018 
рік

Абсолютне 
відхилення, 

2017/2016 роки

Абсолютне 
відхилення, 

2018/2017 роки
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі  
м. Харкова, м2 292,32 588,3 322,9 295,98 -265,4

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі  
м. Харкова, м2 386,32 571,25 198,6 184,93 -372,65

Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг  
та тротуарів, м2 36,45 36,91 26,05 0,46 -10,86

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг  
та тротуарів, м2 179,05 293,18 267,44 114,13 -25,74

Всього 894,14 1 489,64 814,99 595,5 -674,65

Джерело: побудовано за даними [6]

Таблиця 2
Кошти бюджету м. Харкова, передбачені на роботи з утримання,  

поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі міста  
та внутрішньоквартальних доріг і тротуарів за 2016–2018 роки

Види робіт 2016 
рік

2017 
рік

2018 
рік

Темп зростання 
2017 року до 
2016 року, %

Темп зростання 
2018 року до 
2017 року, %

Утримання вулично-дорожньої мережі м. Харкова, 
млн. грн. 112,29 146,92 215,54 130,84 146,71

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі  
м. Харкова, млн. грн. 89,86 213,79 161,39 237,91 75,49

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі  
м. Харкова, млн. грн. 151,71 251,20 208,06 165,58 82,83

Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг  
та тротуарів, млн. грн. 9,2 10,81 11,0 117,50 101,76

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг  
та тротуарів, млн. грн. 80,0 170,0 191,25 212,50 112,50

Всього, млн. грн. 443,06 792,72 787,24 178,91 99,31

Джерело: побудовано за даними [6]
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обсягів дорожніх робіт поступово погіршуються. 
Це призводить до зменшення швидкості пере-
везень вантажів і пасажирів, підвищення аварій-
ності, внаслідок чого збільшуються витрати на 
автомобільні перевезення, зростають економічні 
збитки держави та суспільства.

Для реалізації економічного потенціалу України, 
територіальної громади, досягнення загального 
ефекту в результаті впровадження всіх складових 
частин реформи децентралізації дуже важливим є 
стан доріг. Процес децентралізації, що стосується 
також дорожньої галузі, суттєво впливає на зрос-
тання обсягів фінансового забезпечення будів-
ництва та утримання мережі автошляхів, а також 
виокремлює такі головні завдання [7]:

− підвищення ролі органів місцевої влади в управ-
лінні автомобільними шляхами, що мають місцеве 
значення, вимагає побудови дієвого механізму 
публічного управління дорожнім господарством;

− приведення у відповідність законодавчих 
норм, що регламентують функціонування вітчизня-
ного автотранспорту та дорожнього господарства, 
до вимог законодавства Європейського Союзу;

− розвиток приватно-державного партнерства 
у сфері відновлення та експлуатації автодоріг, 
зокрема, шляхом передачі інвесторам у концесію 
вже наявних автодоріг;

− запровадження повного незалежного експерт-
ного та громадського контролю якості будівельно-
ремонтних робіт автомобільних шляхів, а також 
підвищення ефективності координування взаємодії 
між окремими учасниками дорожнього господарства 
задля зменшення централізації контролю якості 
дорожніх робіт з боку державних підприємств.

Також для ефективного управління галуззю 
дорожнього господарства необхідним є постій-
ний моніторинг стану автомобільних доріг для 
прийняття рішень про першочергові потреби в їх 
ремонті та оптимізацію витрат на будівництво та 
експлуатацію доріг. Одним із засобів, які забезпе-
чать реєстрацію, оброблення та представлення 
даних учасникам руху в режимі реального часу 
як для оперативного прийняття рішень з аналізу 
транспортних ситуацій, так і для накопичення 
даних, є інформаційно-аналітична система управ-
ління дорожнім господарством, створення якої 
сприятиме скороченню витрат на вдосконалення 
наявних дорожніх мереж. Відповідно, підвищиться 
якість прийняття рішень щодо управління галуззю 
дорожнього господарства великих міст та регіонів.

Висновки з проведеного дослідження. 
В результаті дослідження можна зробити висно-
вок про те, що єдиною стабільною формою фінан-
сового забезпечення дорожнього господарства 
в Україні є бюджетне фінансування. Водночас 
важливими завданнями сьогодні є пошук додатко-
вих джерел наповнення Державного дорожнього 
фонду та цільове й ефективне використання 

його фінансових ресурсів. Альтернативою дефі-
цитному бюджетному фінансуванню може бути 
державно-приватне партнерство, яке має багато 
моделей проєктного фінансування. Формування 
моделей співпраці держави та бізнесу в дорож-
ньому господарстві України з максимальним соці-
альним ефектом для користувача доріг допоможе 
вирішити проблему з дефіцитом грошових коштів. 
Впровадження такої форми фінансового забез-
печення є особливо актуальним для транспорт-
них шляхів міжнародного сполучення. Підвищити 
ефективність використання фінансових ресурсів 
та результативність виконання дорожніх робіт 
зможе широке використання контрактної форми 
виконання робіт. Це дасть змогу зекономити кошти 
на придбання та утримання сучасного будівельно-
ремонтного обладнання.

Перспективами подальших досліджень може 
бути розроблення заходів щодо підвищення ефек-
тивності публічного управління дорожнім господар-
ством на загальнодержавному та місцевому рівнях.
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У статті приділено увагу пошуку підходів 
до генерації нових ідей, формуванню та 
функціонуванню стартапів, впровадженню 
технологій, які би позитивно впливали 
на процеси оновлення економіки України. 
Акцентовано увагу на стартапах, які задо-
вольняють вимоги Індустрії 4.0. Проаналі-
зовано сутність стартапів, виокремлено 
їх відмінні риси. Здійснено огляд рейтингів, 
що дає змогу сформувати бачення щодо 
українських стартапів у світі. Сформовано 
послідовність кроків до інноваційного онов-
лення країни. Виокремлено елементи еко-
системи стартапів, надано пропозиції щодо 
її розвитку та укріплення. Окреслено про-
блему якісного позиціонування стартапів та 
загальної незрілості інноваційної активності. 
Наголошено на необхідності спрямування 
діяльності держави на розбудову інноваційної 
політики з використанням наявного потен-
ціалу, узгодженої дії та слідування стратегії. 
Відзначено потенційні можливості України 
як регіонального лідера у сфері складних та 
наукоємних інженерних рішень.
Ключові слова: стартап, стартап екосис-
теми, інновації, інноваційне оновлення еконо-
міки, Індустрія 4.0.

В статье уделено внимание поиску подхо-
дов к генерации новых идей, формированию 

и функционированию стартапов, внедре-
нию технологий, которые бы положительно 
влияли на процессы обновления экономики 
Украины. Акцентировано внимание на стар-
тапах, которые удовлетворяют требо-
ваниям Индустрии 4.0. Проанализирована 
сущность стартапов, выделены их отли-
чительные черты. Осуществлен обзор 
рейтингов, позволяющий сформировать 
видение касательно украинских старта-
пов в мире. Сформирована последователь-
ность шагов к инновационному обновлению 
страны. Выделены элементы экосистемы 
стартапов, предоставлены предложения 
по ее развитию и укреплению. Определена 
проблема качественного позиционирова-
ния стартапов и общей незрелости инно-
вационной активности. Сделан акцент на 
необходимости направления деятельности 
государства на развитие инновационной 
политики с использованием имеющегося 
потенциала, согласованного действия 
и следования стратегии. Отмечены потен-
циальные возможности Украины как регио-
нального лидера в сфере сложных и науко-
емких инженерных решений.
Ключевые слова: стартап, стартап эко-
системы, инновации, инновационное обнов-
ление экономики, Индустрия 4.0.

In the article the authors paid attention to finding approaches for the new ideas creation, formation and functioning of startups, implementation of techno-
logies that would positively influence the processes of the Ukrainian economy of renewal, through innovation component. The focus is on those startups 
that are suitable for the requirements of Industry 4.0. The essence of startups is analyzed and the main distinctive features of startup are distinguished from 
conventional forms of entrepreneurship. In the article presents the analysis of popular rankings as StartupBlink and Startup Ranking, which allows forming 
a vision about the position of Ukrainian startups in the world market. Determined exceptional role startups in the processes of the economy, through the 
generation of new ideas and the role of regional integrators formulated sequence of steps to upgrade the country’s innovation renovation. Singled out some 
elements of the ecosystem of startups in Ukraine and provided suggestions on the need to develop and strengthen. The paper also outlines the problem 
of the lack of quality positioning of domestic start-ups and the general immaturity of innovation activity in the researched region. Emphasized on the need 
of the state vector direction to the development of innovative policy that has potential use in the state of science, technology, and will not conflict with other 
government policies, and use collaborative efforts, combined single, coherent and thoughtful strategy. It is assumed that this approach will bring domestic 
technology closer to the requirements of Industry 4.0. It is established that for the domestic market of Ukraine Industry 4.0 should be a catalyst for the 
growth of industry and defense-industrial complex, evoke processes of digitization. At the end of the research work, authors note the potential of Ukraine 
as a regional leader in the field of high technology and complex engineering solutions. Further research by the authors in the context of innovative renewal 
with the help of startups has raised the problem of creation and developing an ecosystem favorable to the generation of innovative ideas and functioning 
of startups, as well as the issues of the quality and relevance of products of their activities to the needs of Industry 4.0, as these issues have not been 
researched nowadays and it is not sufficiently taken into account in the forecasting and practical activity of innovators, the state and interstate associations.
Key words: startup, startup ecosystem, innovation, innovative economic update, Industry 4.0.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
розвитку економічних та суспільних процесів, 
коли застосування технологій стає необхідною та 
обов’язковою умовою, на особливу увагу заслуго-
вує ключова проблема, що стоїть перед Україною, 
а саме інноваційне оновлення та зростання еко-
номіки. На особливу увагу заслуговують питання 
пошуку підходів до генерації нових ідей, впровад-
ження технологій, причому таких, які б відповідали 
рівню Четвертої промислової революції. З огляду на 
стан вітчизняної економіки наблизитись до потреб 
Індустрії 4.0 вбачається можливим шляхом форму-

вання вектору до побудови та укріплення іннова-
ційної політики, яка має використовувати потенціал 
держави у сфері науки, освіти, технологій тощо, не 
суперечити іншим державним політикам, а викорис-
товувати спільні зусилля, об’єднані єдиною, узго-
дженою та продуманою стратегією розвитку дер-
жави. Такого підходу дотримуються провідні країни 
світу, а в Європейському Союзі спільне планування 
заходів у системі освіти, наукових досліджень та 
інновацій одержало назву «тріадна політика» [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань інноваційного оновлення 
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економіки, зокрема у формі стартапів, займа-
лись багато вітчизняних та зарубіжних вчених, 
а також фахівців, що починали власну справу зі 
стартап-проєкту, зокрема С. Бланк [2], С. Леген-
чук [3], І. Мороні, А. Арруда, К. Арауджо [4], 
Р. де С. Фабрисіо-мол., Ф. да Сільва, Е. Сімоес, 
Н.В. Галегале, Г.К. Акабане [5], Н. Касейро, 
А. Коелхо [6], С. Ілляшенко [7]. Погляди зазначених 
авторів підтверджують певну розбіжність у думках 
щодо визначення категоріального апарату проб-
лематики інноваційного оновлення економіки за 
допомогою стартапів та визначають актуальність 
проведеного дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є вио-
кремлення основних напрямів оновлення еконо-
міки за рахунок використання потенціалу стартапів 
як генераторів інноваційних ідей. Акцент публікації 
спрямовано на стартапи, діяльність яких відпові-
дає технологіям, що задовольняють вимоги Інду-
стрії 4.0. Теоретичною базою дослідження є публі-
кації сучасних науковців з питань інноваційного 
оновлення економіки та практиків у сфері ство-
рення стартап-компаній. Інформаційну базу також 
становлять бази даних, рейтинги міжнародних 
організацій, звіти компаній та статистичних орга-
нізацій. Методологія дослідження представлена 
загальнонауковими та специфічними методами 
пізнання, а саме методами наукової абстракції, 
аналізу, синтезу, дедукції, систематизації, порів-
няння, узагальнення; табличним описом та істо-
рично-логічним методом.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вперше термін «стартап» зустрічається 1976 року 
в міжнародному виданні «Forbes» в такому зна-
ченні: «не популярний бізнес – інвестиції в стар-
тапи (тобто з англ. «запуск») в електронній області 
обробки даних» (англ. «The <…> unfashionable 
business of investing in startups in the electronic data 
processing field») [8]. 1977 року видання «Business 
Week» розмістило публікацію, у якій знову зустрі-
чається згадка про стартап: «інкубатор для стар-
тап-компаній, особливо в сферах, що швидко роз-
виваються, високотехнологічних» («An incubator 
for startup companies, especially in the fast-growth, 
high-technology fields») [8].

Подальшого поширення цей термін зазнав 
вже у 1990-х роках, тобто тоді, коли відбулася 
масова комп’ютеризація, розпочалось викорис-
тання мережі Інтернет, що супроводжувалось роз-
робленням програмних, апаратних і мережевих 
рішень, які і отримали назву «стартап». Пізніше, 
у 2000-х роках, застосування мобільних техно-
логій тільки посилило зазначені тенденції. Отже, 
інформаційні системи й технології стали базовими 
в інноваціях, а термін «стартап» успішно інтегру-
вався в інші сфери діяльності, такі як бізнес, еко-
номіка, соціальна сфера, культура, наукові та тех-
нічні дослідження.

До компаній-стартапів періоду 1990-х років, 
що суттєво вплинули на економіку країн світу та 
рівень зайнятості населення, можна віднести 
такі нині відомі технологічні гіганти, як «Amazon», 
«Google», «Salesforce», «VMware», «Facebook», 
«Twitter», «Groupon» і «Zynga», а також засновану 
у 1977 році компанію «Apple» [9].

Проаналізувавши запропоновані науковцями 
визначення поняття «стартап», вважаємо дореч-
ним виділити найбільш влучне, на думку колек-
тиву авторів, а саме визначення, запропоноване 
відомим у світі американським інноватором, авто-
ром методології побудови високотехнологічних 
компаній та стартапів, творцем концепції роз-
витку споживачів та успішним підприємцем Стівом 
Бланком: «стартап – це тимчасова структура, яка 
займається пошуками масштабної, відтворюваль-
ної, рентабельної бізнес-моделі» [2].

Крім того, стартап доцільно позиціонувати як 
нещодавно створену компанію (можливо, ще не 
зареєстровану офіційно, але заплановану стати 
офіційною), що будує свій бізнес на основі іннова-
цій та/або технологій, яка ще не вийшла на ринок 
або вже розпочала цей шлях і володіє обмеже-
ними ресурсами [7].

Проаналізувавши характерні риси стартапів, 
можемо виокремити їх особливості та порівняти 
з представниками традиційної підприємницької 
діяльності (табл. 1).

Таким чином, можна стверджувати, що стар-
тапи завоювали свою окрему нішу в бізнес-про-
сторі та вкорінились у сприйнятті як провідники та 
генератори інновацій, що є актуальним і важливим 
питанням в епоху становлення Індустрії 4.0.

В інноваційному середовищі України спосте-
рігається низький рівень інноваційної активності. 
Зокрема, це стосується інновацій, спрямованих на 
технології світового рівня, характерні для Індустрії 
4.0. Інформація про реальний стан технологічного 
розвитку не є сильно поширеною та загальнодос-
тупною, відсутня достатня кількість сайтів, які б на 
належному рівні змогли презентувати зазначений 
сегмент та країну, практично відсутні професійні 
каталоги, аналітичні дані та системні комуніка-
ції. З цих причин стейкхолдери мало обізнані про 
потенційні можливості України та реальний стан 
інноваційної складової частини регіону.

Загалом ситуація на вітчизняному ринку харак-
теризується як початкова стадія розвитку техно-
логій та інновацій, ІТ-сектор все ще віддалений 
від потреб та вимог Індустрії 4.0. Така ситуація 
обумовлена такими факторами, як невизначе-
ність державної політики, особливо з точки зору 
наявності пакета нормативно-правових докумен-
тів регулювання та сприяння розвитку діяльності 
Research&Development (R&D) промисловців; орі-
єнтир на отримання «швидкого прибутку», що 
визначає мету вітчизняних представників ІТ-галузі 
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Таблиця 1
Основні відмінні риси стартапу та підприємства

Риса Стартап Підприємство
Юридична реєстрація Не обов’язкова Обов’язкова

Інновації Основа бізнесу, передбачає створення 
нового продукту, послуги, бізнес-моделі

Інноваційна складова частина для продо-
вження життєвого циклу товару або послуги

Діяльність Зосереджена на одному продукті Зосереджена на розширенні асортименту, 
підвищенні рівня якості та сервісу

Мета Створення успішного продукту, послуги, 
бізнес-моделі Створення успішного підприємства

Управління Відсутність чіткої системи Системне

Обмеженість ресурсів Переважно матеріальних Залежить від якості провадження 
підприємницької діяльності

Темп зростання Швидкий Помірний, послідовний

Ризик Високий рівень інвестиційного ризику, 
умови інвестування невизначені

Встановлено термін окупності вкладання 
інвестицій, планове управління ризиками

Адаптивність
Мобільність, тобто швидка реакція на 
зміни ринку, вподобання споживачів, 

появу нових технологій

Статичність, тобто реакція на зміни помірна, 
здатність до швидкої реакції низька

в питаннях окупності проєктів з розвитку промис-
лових інновацій; домінування аутсорсингу, що 
обумовлено присутністю на ринку України кількох 
великих ІТ-компаній, яким притаманні тенденції до 
постійного стрімкого зростання та які формують 
для своїх потреб потужну екосистему, що, зре-
штою, дестабілізує ринок праці у всіх високотехно-
логічних секторах країни. При цьому внесок таких 
компаній в економіку країни незначний [10].

Крім того, необхідно відзначити, що аналі-
тичні огляди свідчать про лідерську позицію 
в Індустрії 4.0 саме зрілих, великих підприємств, 
таких як «Siemens», «ABB», «Schneider Electric», 
«Bosch», «Rockwell Automation», «Emerson», 
«SAP», «HPE», «IBM», «Microsoft», «Cisco», що 
ілюструють результати Industry 4.0 Performance 
Index [3]. В Україні також інноваторами 4.0 пере-
важно є зрілі інжинірингові компанії та міжна-
родні вендори. Проте, з іншого боку, інноваційні 
рішення цих компаній формуються та впрова-
джуються локальними та глобальними систем-
ними інтеграторами.

Попри нестабільну економічну ситуацію, дов-
готривалу кризу та інші несприятливі для бізнесу 
фактори, умови й середовище в Україні все ще 
спонукають українців до розроблення успішних 
стартапів. Роль стартапів зростає та чітко іденти-
фікується як каталізатор інноваційного розвитку 
в Індустрії 4.0, особливо щодо нових технологій, 
оскільки стартапи здатні швидко розвивати нові 
ідеї та технології саме в нових технологічних 
галузях. Інноваційність вітчизняних проєктів під-
тверджується також показниками інвестування: 
з початку 2019 року суми коштів, що вкладаються 
у стартапи з позначкою «українське», зросли на 
32% порівняно з 2018 роком. Нині ця сума складає 
понад $4,5 млн. [3].

Стартапи регулярно залучають інвестиції від 
локальних і світових інвесторів, що є каталізато-

ром зростання їх кількості. Так, за даними щоріч-
ного світового рейтингу стартапів, що включає 100 
держав і понад 1 000 міст [12], Україна посідає 31 
місце, налічуючи близько 340 стартапів, причому 
297 з них розташовані у Києві, що перебуває на 
34 сходинці рейтингу. З моменту публікації попе-
реднього рейтингу (2017 рік) місто Київ піднялось 
на 29 сходинок вгору, обігнавши Мельбурн, Гель-
сінкі, Філадельфію, Мюнхен, а очолюють рейтинг, 
відповідно, Сан-Франциско, Нью-Йорк та Лондон. 
Варто додати, що низька вартість життя робить 
Київ зручним містом для створення та розвитку 
стартапів. Це не має суттєвого впливу на рівень 
життя, оскільки Україна, згідно з «Nomadlist» [13], 
названа одним із найкращих місць для роботи 
з огляду на якість життя та вартість життя.

Відзначимо, що розподіл стартапів територією 
України є нерівномірним: попри значну кількість 
стартапів у Києві, у багатьох областях не зареє-
стровано жодного стартапу, а ті, що зареєстровані, 
розташовані у великих містах, таких як Одеса (14), 
Львів (14), Дніпро (10), Харків (8), Тернопіль (3), 
Черкаси (2) (табл. 2).

За даними іншого ресурсу «Startup Ranking», 
що враховує дані з кількості стартапів зі 195 країн 
та територій, перші п’ять місць у рейтингу україн-
ських стартап-компаній посідають компанії 
«SendPulse», «Snovio», «Serpstat», «Mailtrap», 
«uKit» [14] (табл. 3).

Українськими стартапами, які також відзначені 
на міжнародних конкурсах у 2010–2019 роках, є 
«Photofact» (розробка, яка захищає фотографії 
від підробки); «Luckfind.me» (Online Lost & Found 
Luckfind.me) (сервіс пошуку втрачених речей); 
«InCust» (безкарткова програма лояльності для 
бізнесу); «Solargaps» («розумні» жалюзі, що авто-
матично відстежують положення сонця й генеру-
ють електроенергію); «Technovator» (пристрій для 
дистанційної зарядки смартфонів) [15].
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Варто звернути увагу на те, що важливою від-
мінною рисою стартапу є спрямованість проєкту 
на швидке захоплення відповідної ринкової ніші. 
Саме це є визначальною умовою створення кож-
ного інноваційного проєкту, отже, не кожна ново-
створена компанія є стартапом. Так, за даними 
Світового банку (останні оновлення датуються 
2017 роком) в Україні налічувалось 51,349 тис. 
новостворених бізнесів [16], однак зареєстрованих 
стартапів станом на 2019 рік, за різними даними, 
не більше 300 одиниць. Крім того, більшість біз-
несів, що відкривалися протягом 2019 року, най-
частіше вибирала для роботи напрям неспеціалі-
зованої оптової торгівлі (близько 13% підприємців 
вказали такий КВЕД під час реєстрації) [17].

В таких умовах набуває актуальності питання 
оновлення економіки України саме за рахунок інно-
ваційної складової частини, ідей, реалізованих 
у стартапах. Оновлення має відбуватись з ураху-
ванням наявної екосистеми та суб’єктів її функціону-
вання, особливостей впливу зовнішніх та внутрішніх 
факторів, а також з орієнтацією на чітко встановлені 
стратегічні кроки. Так, щоби вітчизняні технологічні 
стартапи швидко зростали та спонукали економіку 
до інноваційного розвитку, їм необхідно забезпечити 
належні умови, середовище та чіткий вектор руху.

Інноваційне оновлення економіки в умовах 
Індустрії 4.0 доречно розпочинати із самої ідеї, 
авторів інноваційних ідей, засновників стартапів. 
Як правило, об’єктами в цьому разі є не лише 
вчені, винахідники та підприємці, а, більшою мірою 
молодь, часто ще студенти, що мають ідею та 
бажання втілити її у життя (здебільшого на цьому 

етапі інші ресурси вичерпані). Саме вони першими 
відчувають та усвідомлюють необхідність змін 
і пропонують шляхи здійснення інновацій в тій чи 
іншій сфері суспільства.

В Україні сформувався широкий прошарок 
висококваліфікованих спеціалістів, переважно 
у сферах, які стосуються розроблення програмного 
забезпечення, технологій програмування, сервісу, 
а компанії в усьому світі, як вже зазначалось, від-
дають перевагу аутсорсингу українських спеціаліс-
тів. Це означає, що є значна кількість спеціалістів 
та стартаперів, що потенційно дасть змогу Україні 
суттєво покращити свої показники інноваційного 
розвитку та відповідати рівню провідних екосистем 
стартапів у світі найближчим часом.

Проте навіть значна кількість профільних спе-
ціалістів в ІТ-сфері не вирішить усіх проблем, 
оскільки кількість не гарантує результат, вітчиз-
няному ринку нині необхідні саме інноваційні ідеї, 
продукти та бізнес-моделі. Трапляється, що ідеї 
вбачаються нереальними або помилковими, що 
не дають ефекту або народжують псевдоіннова-
ції, але без широкого набору інноваційних ідей 
важко реалізувати інновації, стартап-проєкти, що 
відповідають незрілим і перспективним вимо-
гам та забезпечують розв’язання різноманітних 
протиріч, адекватну відповідь на виклик того чи 
іншого масштабу. У цьому разі кількість виправ-
дана та здатна переходити у якість. Нерідко інно-
ваційні ідеї в умовах Індустрії 4.0 підтримуються 
і нав’язуються суспільству різними громадськими 
силами, зокрема спільнотами вчених і винахідни-
ків, громадськими та політичними рухами.

Таблиця 2
Рейтинг лідерів серед вітчизняних стартапів за версією “StartupBlink”

Місце в загаль-
ному рейтингу Назва стартапу Область, місто Характеристика стартапу

290 Mobalytics Київська, Київ Аналітика даних ефективності конкурентоспроможних 
геймерів та експортерів.

294 LetyShops Вінницька, 
Вінниця

Програмне забезпечення та повсякденне обслуговування, 
повернення готівки в СНД.

337 Livestream Київська, Київ Розваги. Послуга передачі відео.
522 Template Monster Київська, Київ Розроблення програмного забезпечення.
567 Preply Київська, Київ Технології освіти.

Джерело: сформовано авторами на основі даних [12]

Таблиця 3
Рейтинг кращих стартап-компаній за версію “Startup Ranking”

Місце в загаль-
ному рейтингу Назва стартапу Область Характеристика стартапу

207 Serpstat Київська Інструмент для вибухового зростання в контент-марке-
тингу, пошуковій аналітиці, SEO, PPC.

290 SendPulse Чернігівська Автоматизація маркетингу.

524 Mailtrap Київська Фейковий SMTP-сервер для тестування повідомлень роз-
робниками без спама реальних клієнтів.

557 uKit Київська Конструктор сайтів для бізнесу.
637 Snovio Чернігівська Платформа, що спрощує процес генерації лідів.

Джерело: сформовано авторами на основі даних [14]
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Наступним елементом середовища стартапів 
в умовах розвитку Індустрії 4.0 є інвестори (самі 
інноватори, підприємці, бізнес-ангели, політики, 
спеціалізовані установи), які здійснюють якісний 
відбір інноваційних ідей, стартапів, процеси мен-
торства, виділяють необхідні ресурси, беруть на 
себе інноваційний ризик та присвоюють в разі вда-
лого результату отриманий ефект (квазиренту). 
Зазначена категорія учасників є важливою й часто 
вирішальною, оскільки за відсутності достатніх 
ресурсів в актуальний період часу стартап ризикує 
залишитись у формі нереалізованої (некомерціа-
лізованої) ідеї.

Фінансування на ранніх стадіях досить легко 
отримати для стартапів завдяки наявності в кра-
їні ангелів та венчурних фондів. За інформацією 
«AngelList» в Україні налічується 99 інвесторів, 
а також 52 інвестування здійснені «ТА Ventures» [18].

Одним з важливих завдань, яке вирішує 
Україна на шляху до інноваційного оновлення 
економіки, є необхідна зміна вектору мислення, 
культурного розвитку суспільства, яка підштовху-
ватиме високооплачуваних фрілансерів до само-
стійного ризику та просування стартапів. Доречно 
зауважити, що низька вартість життя є додатковим 
чинником, що дає змогу мігрантам та місцевим 
програмістам працювати над їх ідеями на терито-
рії України.

Діяльність стартаперів, інноваторів супрово-
джується процесом змагання (ринкова конкурен-
ція) задля інноваційного оновлення економіки 
в умовах розвитку Індустрії 4.0. Форма виграшу 
виступає інноваційним надприбутком, політичним, 
соціальним успіхом. Визнання творчого внеску 
генератора, тобто власника ідеї, спонукає тих, хто 
прагне успіху, до здійснення інновацій, заснування 
стартапів, незважаючи на високий рівень ризику 
та умови невизначеності, які супроводжуватимуть 
зазначені процеси. Багато інноваторів зазнають 
невдач, проте це компенсується надприбутками 
та відкриттям нових перспектив у вибраній галузі 
для тих, хто зрештою досягає успіху.

Сьогодні більшої популярності у світі отримали 
організації, які можна називати «мозковими цент-
рами», «фабриками думок», «аналітичними цент-
рами». Вагомою є роль цих структур в ланцюзі 
цінності, що створюється інноваторами. Дослід-
ницькі (аналітичні) центри мають бути джерелом 
залучення стартап-компаній та розроблення біз-
нес-моделей, що здатні генерувати революційні 
інновації для багатонаціональних продуктів [5].

В рейтингу 2017–2018 роках представлено 
47 українських аналітичних центрів, а Україна 
посіла 27 місце серед пострадянських країн, посту-
паючись лише Російській Федерації (122 організа-
ції). Сьогодні (2020 рік) в Україні працює більше 
150 «фабрик думок», однак, чверть «мозкових 
центрів» світу (26,8%) розташовані в США, тому не 

дивно, що незмінним лідером глобального рейтингу 
є американський «Brookings Institution». В трійку 
провідних мозкових центрів світу входять британ-
ський «Chatham House» і американський «Carnegie 
Endowment for International Peace». Варто відзна-
чити, що топ-10 світового рейтингу, крім американ-
ських організацій, представлена виключно євро-
пейськими аналітичними центрами [19].

Саме тому інноваційне поле країни не може 
залишитися поза увагою держави, тому відбір 
стартапів в умовах розвитку Індустрії 4.0 відбува-
ється за участю її представників. Інноваційна полі-
тика держави визначає законодавчі правила гри, 
формує сприятливий або несприятливий іннова-
ційний клімат, забезпечує дотримання встановле-
них норм і правил інноваційної діяльності. Однак 
цим не обмежується роль держави, адже вона 
передбачає реалізацію стратегічної інноваційної 
функції, а саме підтримку базисних технологічних 
та економічних інновацій, стартапів із наданням 
їм початкового імпульсу; проведення за державні 
кошти інновацій в неринковій сфері економіки, 
перш за все, в оборонній сфері, охороні здоров’я, 
фундаментальній науці, освіті, культурі; реаліза-
цію інновації шляхом запровадження стартапів 
у державно-правовій сфері.

В зазначеному сенсі державні службовці віді-
грають роль інноваторів. Якщо державний апарат 
консервативний (як в Україні), не сприяє активному 
розвитку інновацій та стартапів, а часто перешко-
джає їм, проводить антиінноваційну політику, то 
країна, ймовірно, зазнає інноваційної кризи, від-
ставання від загального ритму світових перетво-
рень, а це не відповідає вимогам Четвертої про-
мислової революції у ХХІ столітті.

Варто зазначити, що масштабність іннова-
ційної діяльності держави, її роль та відпові-
дальність у відборі та підтримці перспективних 
базисних інновацій чи стартапів у різних сферах 
суспільства, особливо в кризових перехідних пері-
одах, значно зростають. Коли криза залишається 
позаду, настає час ефективних інновацій, старта-
пів. Лідерство в їх відборі належить підприємцям-
інноваторам. Підтвердити зазначену інноваційну 
динаміку можна двома історичними прикладами.

У період глибокої кризи 1929–1933 років у США 
сутність Нового курсу Ф. Рузвельта полягала 
у значному посиленні державного регулювання 
базисних інновацій в економіці та інших сферах, 
що дало змогу вивести країну з кризи та забез-
печити їй умови для світового лідерства. Проти-
лежний приклад спостерігався в період масштаб-
ної цивілізаційної кризи у СРСР, а потім в Україні, 
який охопив усі сторони життя суспільства, був 
проголошений курс на зменшення впливу держав-
них структур на економіку, фактично проводилась 
антиінноваційна політика. Наслідками таких дій 
можна відзначити розпад СРСР і глибоку кризу 
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90-х років в Україні, що відкинуло її на десятиліття 
назад і поглибило втрати та видатки населення.

Як видно з проведеного дослідження, сучасне 
інноваційне оновлення економіки України є реаль-
ним, особливо за рахунок зміщення акцентів з аут-
сорсингу вітчизняних спеціалістів до реалізації 
та комерціалізації власних ідей, що часто мають 
форму стартапу. Хоча наша держава найближ-
чими роками, на жаль, не сформує достатніх умов 
для позиціонування серед лідерів-інноваторів 
(близько 30 індустріально розвинених країн світу), 
вона може зайняти позиції регіонального лідера 
у сфері складних та наукоємних інженерних 
рішень, таких як програмування у сфері промисло-
вих технологій; створення нових програмних про-
дуктів на нових технологіях Індустрії 4.0; проєкту-
вання (у різних напрямах, зокрема електричному, 
механічному, електронному, технологічному); про-
мислова автоматизація та комплексний інжиніринг 
(включаючи введення в експлуатацію промисло-
вих об’єктів); розроблення та виробництво склад-
них, малосерійних або унікальних виробів [9].

Для внутрішнього ринку України Індустрія 4.0 
має стати каталізатором зростання промисловості 
та оборонно-промислового комплексу, а також 
проведення процесів залучення до діджиталізації 
вітчизняного промислового сектору, енергетики, 
ІТ-сектору й науки, оскільки у реаліях сучасності 
зазначені категорії мало охоплені цими процесами.

Висновки з проведеного дослідження. 
Інноваційне оновлення економіки за допомогою 
стартапів в умовах розвитку Індустрії 4.0 все ще 
недостатньо досліджено і недостатньою мірою 
враховується та використовується в прогнозуванні 
та в практичній діяльності інноваторів, держави та 
міждержавних об’єднань (наприклад, обґрунту-
вання ООН стратегії сталого розвитку в умовах 
глобалізації). В результаті цього відсутніми є чіткі 
критерії відбору та ефективний механізм пози-
ціонування, підтримки, освоєння та поширення 
базисних інновацій і «покращених» стартапів. 
Нерідко вони здійснюються із запізненням, а то й 
береться курс на псевдоінновації. Все це призво-
дить до значних втрат, про що свідчить негативний 
досвід, накопичений Україною, тому фундамен-
тальні дослідження інноваційного оновлення еко-
номіки за допомогою стартапів в умовах розвитку 
Індустрії 4.0 залишаються провідним завданням 
не тільки інноватики, але й інноваційних складо-
вих частин усіх суспільних наук.

Проведене дослідження також дає змогу зро-
бити висновки про необхідність узгоджених дій 
у державній політиці, формуванні дієвої екосис-
теми стартапів, розробленні виваженої стратегії 
(зокрема, інноваційної) розвитку України, а також 
переходу від кількості спеціалістів наукоємних галу-
зей, здатних генерувати інноваційні ідеї, до якості їх 
рішень (відповідності вимогам Індустрії 4.0).
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У статті досліджено питання енергетич-
ної бідності в Україні й такий її аспект, як 
доступність електропостачання, оцінено 
можливий вплив ліквідації неринкових факто-
рів впливу на ринку електроенергії України на 
рівень енергетичної бідності в Україні. Виро-
блено основні заходи енергетичної політики, 
що мають бути розмежовані із заходами соці-
ально-економічної політики, які спрямовані на 
зменшення енергетичної бідності в Україні 
та водночас не впливатимуть негативно 
на загальний рівень енергетичної сталості, 
а саме введення в правове поле поняття 
«енергетична бідність», визначення крите-
ріїв та методик її відслідковування, збирання 
та оприлюднення відповідних даних, поси-
лення соціального захисту вразливих катего-
рій громадян, удосконалення системи управ-
ління попитом на енергоресурси, зокрема 
впровадження обґрунтованих тарифних 
меню, диференційованих за часовими зонами 
та обсягами споживання електроенергії.
Ключові слова: енергетична бідність, 
тарифоутворення, енергетична сталість, 
енергоресурси, енергоефективність.

В статье исследован вопрос энергети-
ческой бедности в Украине и такой ее 

аспект, как доступность электроснабже-
ния, оценено возможное влияние ликвидации 
нерыночных факторов влияния на рынке 
электроэнергии Украины на уровень энер-
гетической бедности в Украине. Вырабо-
таны основные меры энергетической поли-
тики, которые должны быть разграничены 
с мерами социально-экономической поли-
тики, которые направлены на уменьшение 
энергетической бедности в Украине и вме-
сте с этим не будут негативно влиять на 
общий уровень энергетической устойчи-
вости, а именно введение в правовое поле 
понятия «энергетическая бедность», опре-
деление критериев и методик ее отслежи-
вания, сбора и обнародования соответству-
ющих данных, усиление социальной защиты 
уязвимых категорий граждан, совершен-
ствование системы управления спросом 
на энергоресурсы, в частности внедрение 
обоснованных тарифных меню, дифферен-
цированных по временным зонам и объемам 
потребления электроэнергии.
Ключевые слова: энергетическая бед-
ность, тарифообразование, энергетиче-
ская устойчивость, энергоресурсы, энерго-
эффективность.

The issue of energy poverty in Ukraine and its aspect such as the availability of electricity supply are investigated. Evaluated is the possible impact of elimi-
nation of non-market factors of influence on the electricity market of Ukraine on the level of energy poverty in Ukraine. Such impact is evaluated to reach 
more than twice increase of the present electricity tariff level and exceed the level of electricity prices for small non-household consumers. Obviously, the 
impact of such increase needs to be softened by social and energy policies measures to overcome negative social externalities of the electricity market 
liberalization. Neglecting energy needs for domestic, non-industrial and small industrial consumer consumption leads to increasing of energy poverty. 
The influence of measures to overcome energy poverty (the paradox of the impact of elimination of energy poverty on energy sustainability) on the sus-
tainability of the economy has been investigated. By influencing one component of energy sustainability (accessibility), it is possible to influence two others 
(energy security, environmental sustainability) both towards increasing sustainability and backwards, decreasing it. On the other hand, optimizing local 
energy balances by investing in medium and small-scale energy facilities, attracting renewable energy for local needs, on the contrary, helps to eliminate it. 
The main energy policy measures have been elaborated in the field of energy efficiency, enhancing energy innovations and decreasing the consumption 
of fossil fuels, which should be demarcated with the measures of social and economic policy aimed at eliminating energy poverty in Ukraine. Such policy 
measures, at the same time, should not affect negatively the overall level of energy sustainability. The most important of the are the following: introducing 
the concept of “energy poverty” into the legal field, including the definition of criteria and methods for its tracking, collection and publication of relevant data; 
strengthening the social protection of vulnerable categories of citizens and improving of the energy demand management system.
Key words: energy poverty, pricing, energy sustainability, energy resources, energy efficiency.

Постановка проблеми. З 2009 р. подолання 
енергетичної бідності визнано частиною енер-
гетичної політики, а у 2016 р. воно включено до 
IV Енергетичного пакета «Чиста енергія для всіх 
європейців» [1]. Доступ до надійної, доступної, 
стабільної та сучасної енергетики був названий 
ООН серед основ сталого розвитку. Всесвітня 
енергетична рада визначає енергетичну доступ-
ність однією з трьох складових частин трилеми 
енергетичної сталості.

Енергетична бідність має вплив на найуразли-
віші категорії населення, такі як літні люди, діти, 
неповні сім’ї, люди з обмеженими можливостями 
та хронічними захворюваннями. Лише в краї-
нах ЄС близько 57 млн. осіб позбавлені можли-
вості забезпечити відповідне опалення своїх 

помешкань протягом осінньо-зимового періоду, 
104 млн. осіб – забезпечити охолодження помеш-
кань протягом спекотного літа. 87 млн. осіб меш-
кають у приміщеннях із неналежними умовами, 
а 52 млн. осіб не можуть вчасно сплачувати нара-
хування за енергетичні послуги [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідники визначають поняття енергетичної бід-
ності як «нездатність дозволити собі базові енер-
гетичні послуги, такі як відповідне опалення, кон-
диціювання, освітлення та живлення, необхідне 
для роботи пристроїв, спричинену поєднанням 
низького доходу, високих витрат на енергію та 
низької енергоефективності домогосподарств» 
[3]. В Україні всі три фактори представлені повною 
мірою. Утворюється замкнене коло: для підви-
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щення енергоефективності будівель необхідні 
фінансові ресурси, які неможливо залучити вна-
слідок недостатніх доходів.

Інші дослідники визначають енергетичну бід-
ність як поєднання «енергетичної нерівності та 
позбавлення енергетичних послуг (енергетична 
депривація)». Причому енергетична нерівність 
визначається як неоднаковий вплив енергетичної 
депривації на різні категорії споживачів [4].

IV енергетичний пакет «Чиста енергія для всіх 
європейців» вимагає від країн – членів співтова-
риства спочатку визначити найбільш вразливих 
споживачів, потім розробити перелік критеріїв, за 
якими можна оцінювати рівень енергетичної бід-
ності та здійснювати моніторинг кількості спожива-
чів, що потерпають від енергетичної бідності. Також 
вимагається виробити інструменти, які б запобі-
гали або давали альтернативу відключенням за 
несплату. Це можуть бути реструктуризація боргу, 
вдосконалення систем розрахунків за енергоно-
сії, мораторій на відключення, енергетичні аудити, 
заходи з підвищення енергоефективності [2].

Постановка завдання. За досвідом провід-
них європейських країн ціни на електроенергію 
для побутових споживачів об’єктивно на 30–40% 
вище, ніж для промислових [5]. В Україні низький 
рівень доходів домогосподарств є причиною висо-
кого рівня енергетичної бідності [6]. За попере-
дньої моделі ринку електроенергії задля компен-
сації енергопостачальникам збитків від продажу 
населенню електроенергії за пільговими тари-
фами, джерела покриття яких невизначені, діяв 
механізм дотаційних сертифікатів. Він породжував 
щорічний багатомільярдний обсяг сертифікатів на 
оптову ціну електроенергії, що спричиняло ціно-
вий тягар для всіх інших споживачів.

Нині домогосподарства в Україні споживають 
електроенергію за тарифами, встановленими регу-
лятором [7] для 6 категорій побутових споживачів та 
з диференціацією за середньомісячними обсягами 
споживання, а також зонами (періодами) спожи-
вання за середньозваженою ціною 1 290 (1 075 без 
ПДВ) грн./МВт*год., тоді як для непобутових спожи-
вачів 2 класу напруги ціна є майже вдвічі вищою, 
а саме 2 592 (2 160 без ПДВ) грн./МВт*год.

Отже, основною метою статті є дослідження 
можливого впливу ліквідації неринкових факторів 
на ринку електроенергії України на рівень енерге-
тичної бідності в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Висока вартість енергоресурсів, низькі доходи та 
низька енергоефективність є трьома основними 
причинами енергетичної бідності. Перші два фак-
тори у поєднанні формують такий підфактор, як 
низька доступність енергії (оцінюється рівнем 
доходів та вартістю енергії), другий і третій – нена-
лежні житлові умови (оцінюються станом житлової 
політики та характеристиками будівель), перший 

і третій – неефективну енергоспоживчу поведінку 
(оцінюється за типом енергоспоживання, типом 
системи опалення, рівнем енергоспоживання на 
особу або домогосподарство). Зазначені три під-
фактори у своєму поєднанні створюють енерге-
тичну бідність. Головним чинником низьких дохо-
дів вважається економічна криза, що випливає 
з політики жорсткої економії разом з нестабіль-
ністю ринку праці. Водночас споживачі з низькими 
доходами неповністю тотожні енергетично бідним 
споживачам. Хоча низькі доходи визнані одними 
з головних причин енергетичної бідності, існує 
значний прошарок енергетично бідних споживачів, 
при цьому не бідних за доходами. [8] Також наявні 
бідні за доходами споживачі, не бідні енергетично. 
У першому випадку йдеться про споживачів з нее-
фективними системами опалення, освітлення, 
низько енергоефективним житлом, неефективною 
енергоспоживчою поведінкою, низькою доступ-
ністю та низькою диверсифікованістю джерел 
енергії, які не є малозабезпеченими. У другому 
випадку йдеться про споживачів з низькими дохо-
дами, проте забезпеченими енергією низької вар-
тості, або власників високо енергоефективних 
помешкань і пристроїв, що споживають енергію.

У політиці Європейського Союзу щодо подо-
лання енергетичної бідності проводиться чітке 
розмежування між сферами впливу соціальної та 
енергетичної політики. Хоча енергетична бідність 
є здебільшого соціальною проблемою, її рішення 
лежить також у ринковій площині, адже перед-
бачає лібералізацію ринку, можливість вибору 
постачальника, конкуренцію між постачальниками 
й забезпечення конкурентного рівня цін, ліквідацію 
дефіцитів на ринку, захист прав споживачів.

Дефіцит економічної доступності енергетичних 
ресурсів і послуг та наростання енергетичної бід-
ності можуть бути чинниками соціально-економіч-
них енергетичних трансформацій різного ступеня 
сталості. Іншими словами, такі трансформації 
можуть у результаті як підвищувати, так і знижу-
вати загальний рівень енергетичної сталості, 
оскільки паралельно зі збільшенням енергетичної 
доступності може знижуватися рівень енергетич-
ної безпеки та наростати екологічний відбиток.

Отже, деякими дослідниками енергетична бід-
ність визначається як дефіцит відповідних сучас-
них енергетичних технологій «для задоволення 
базових потреб у приготуванні їжі, обігріві, освіт-
ленні, а також потреб в енергії для виробництва, 
послуг, освіти, охорони здоров’я та генерації при-
бутку» [9]. Водночас курс на лібералізацію енер-
гетичних ринків передбачає поступовий відхід 
від неринкового ціноутворення й забезпечення 
формування цін для абсолютно всіх категорій 
споживачів за ринковими принципами. У цьому 
ключі важливо оцінити можливе зростання цін на 
електроенергію для населення для того, щоби 
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передбачити вплив на рівень енергетичної бід-
ності в країні.

Проведемо оцінювання впливу запровадження 
ринкового ціноутворення та скасування діючого 
механізму покладання спеціальних обов’язків 
(ПСО) на ціни електроенергії для домогосподарств. 
За моделі повномасштабного конкурентного ринку 
електроенергії функцію з ліквідації фінансового 
небалансу, який виникає через неринкове ціно-
утворення для населення, виконує ДП «Гаранто-
ваний покупець» (далі – ГарПок). Забезпечення 
загальносуспільних інтересів із забезпечення 
електроенергією населення за більш низькими 
порівняно з ринковими тарифами здійснюється 
ним шляхом закупівлі 90% відпуску електроенергії 
НАЕК «Енергоатом» (за тарифом НАЕК «Енерго-
атом» 567 грн./МВт*год.) та 35% Укргідроенерго 
(за тарифом 315 грн./МВт*год.) і продажу біль-
шої частини цього обсягу постачальникам універ-
сальних послуг (ПУП) для постачання населенню. 
Для визначення необхідних обсягів ПУПи подають 
ГарПоку прогнозні графіки споживання спожива-
чами групи Б на відповідний період.

Механізм ПСО утворює такі основні неринкові 
фактори, які негативно впливають на конкурент-
ність енергоринку та на економіку країни загалом.

1) Низька присутність НАЕК «Енергоатом», круп-
ного учасника з невисокою ціною, в сегменті дво-
сторонніх договорів (РДД), отже, висока присутність 
його потенційних контрагентів (промислових спо-
живачів) у сегментах ринку на добу наперед (РДН) 
та внутрішньодобового ринку (ВДР). Наслідком є 
збільшений попит і ціни в цих сегментах. Останні 
спричиняють зростання витрат на електроенергію 
промпідприємств і підвищення індексу цін промис-
лової продукції в економіці та зниження її конкурен-
тоспроможності на зовнішніх ринках. Оскільки ціна 
РДН є індикатором для РДД, вона є зовнішньотор-
говельним індикатором, тому високі ціни РДН через 
негативний ціновий паритет знижують використання 
експортного потенціалу енергоринку.

2) Фінансові дисбаланси ГарПок і його забор-
гованість перед учасниками механізму ПСО. Дис-
баланс, спричинений вартістю електроенергії для 
населення, утворюється внаслідок недостатньої 
маржі між закупівельною ціною від виробників із 
ПСО та ціною, за якою ГарПок здійснює продаж 
електроенергії ПУПам. Остання розраховується як 
різниця між середньозваженою фіксованою ціною 
на електричну енергію для побутових споживачів 
і тарифами на послуги ОСР, ОСП та ПУП (але не 
менше 10 грн./МВт*год.) згідно зі ст. 7 Положення 
про покладення спеціальних обов’язків на учас-
ників ринку електричної енергії для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функці-
онування ринку електричної енергії, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів України від 
5 червня 2019 р. № 483.

3) Витрати на забезпечення загальносуспіль-
них інтересів, що збільшують тариф на послуги 
з передачі електроенергії ОСП.

Запровадження ринкового ціноутворення 
має усунути вказані фактори та вирівняти цінові, 
фінансові диспаритети й диспропорції попиту та 
пропозиції (ємність та обсяги різних сегментів 
енергоринку). Дія ринкового механізму ціноутво-
рення відносно домогосподарств буде передба-
чати фактичне прирівнення таких споживачів до 
малих непобутових споживачів, тобто споживачів 
2 класу напруги, групи Б. Отже, якісна структура 
ціни для них буде складатися з таких компонентів:

− середньозважені погодинні ціни купівлі елек-
троенергії ПУПами на РДД, РДН та ВДР плюс 
вартість послуг ДП «Оператор ринку» (ОР) за 
тарифом на здійснення операцій купівлі-продажу 
електроенергії на ринку «на добу наперед» та вну-
трішньодобовому ринку, а також на балансуючому 
ринку (БР);

− вартість послуг оператора системи передачі 
(ОСП) за тарифом на передачу електроенергії;

− вартість послуг оператора систем розподілу 
(ОСР) за тарифом на розподіл електроенергії за 2 
класом напруги;

− вартість послуг ПУП.
Розрахункова оцінка ціни на електроенергію 

для населення за відміни механізму ПСО у квітні 
2020 р. (без ПДВ) представлена в табл. 1.

Якщо механізм ПСО для виробників з віднов-
лювальних джерел енергії (ВДЕ) залишиться в дії, 
НАЕК зможе спрямовувати у конкурентні сегменти 
лише 45% корисного відпуску. Якщо ринкова пове-
дінка НАЕК буде конкурентною, його контраген-
тами на РДД стануть споживачі з рівним графіком 
споживання. Отже, на РДН будуть превалювати 
споживачі з нерівним графіком, що приведе до 
утворення дефіциту пропозиції у денні (пікові) 
години та відповідного зростання денних цін. 
Оскільки основне споживання побутового сектору 
припадає на денний час, то можна припустити, що 
середні ціни закупівлі ПУПами електроенергії для 
них зростуть порівняно з поточними.

Висновки з проведеного дослідження. Вна-
слідок відміни механізму ПСО протягом 2020 р., за 
нашою оцінкою, ціни на електроенергію для насе-
лення становитимуть 2 407 грн./МВт*год. для спожи-
вачів ОЕС України (крім БуОс) і 2 107 грн./МВт*год. 
для споживачів БуОс за зазначених припущень 
щодо змін у кон’юнктурі РДН, тому є підстави очі-
кувати, що ціни на електроенергію для основної 
частини побутових споживачів України можуть 
перевищити рівень поточної ціни для непобутових 
споживачів 2 класу напруги (2 160 грн./МВт*год.).

Разом з поступовим підвищенням добробуту 
громадян необхідна низка кроків, зокрема:

− введення в правове поле поняття «енерге-
тична бідність», визначення критеріїв та методик її 



107

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

відслідковування, збирання та оприлюднення від-
повідних даних;

− посилення соціального захисту вразливих 
категорій громадян;

− удосконалення системи управління попитом на 
енергоресурси, зокрема запровадження обґрунтова-
них тарифних меню, диференційованих за часовими 
зонами та обсягами споживання електроенергії.
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Таблиця 1
Формування ринкової ціни на електроенергію для населення

Показник Одиниця вимірювання Значення Джерело
Тариф на послуги ОСП грн./МВт*год. 155,40 ПНКРЕКП від 10 грудня 2019 р. № 2668
Тариф на послуги ОСР (2 клас) грн./МВт*год. 490,04 Розрахунково (додаток А)
Тариф на послуги ПУП грн./МВт*год. 62,48 Розрахунково (додаток А)
Тариф на послуги ОР грн./МВт*год. 2,02 ПНКРЕКП від 13 грудня 2019 р. № 2770
Ціна РДН, середньозважена ОЕС, 
крім Бурштинського енергоострова 
(БуОс)

грн./МВт*год. 1 700,00 Оціночно

Ціна РДН, середньозважена БуОс грн./МВт*год. 1 400,00 Оціночно
Ціна для населення ринкова грн./МВт*год. 2 407 Розрахунково
Ціна для населення ринкова, БуОс грн./МВт*год. 2 107 Розрахунково

Джерело: розрахунки автора
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У статті визначено сутність ринку турис-
тичних послуг, сформовано вектори транс-
формації туристичного простору. На основі 
проведеного аналізу туристичних потоків 
України за 2012–2018 роки встановлено, 
що найбільша кількість громадян України, 
яка виїжджала за кордон, була зафіксована 
у 2018 році. Визначено, що знизився виїзд 
громадян з метою поїздки «туризм», тоді 
як кількість громадян, націлених на тру-
дову міграцію під час соціально-економічної 
нестабільності всередині держави, навпаки, 
збільшилась. Країнами, що користувалися 
попитом, були Польща, Росія, Угорщина, 
Молдова, Білорусь. У регіональному розрізі 
проведено аналіз статистичних даних щодо 
кількості суб’єктів туристичної діяльності, 
визначено рейтинг п’яти найпопулярніших 
туроператорів за такими критеріями, як 
ціна, якість, рівень надання послуг, програми 
раннього бронювання, робота гідів. Вмоти-
вовано стратегічні підходи до розвитку та 
вдосконалення ринку туристичних послуг на 
основі ухваленої Урядом Стратегії розвитку 
туризму та курортів України на період до 
2026 року.
Ключові слова: туризм, туристичні 
послуги, прогноз, туристичний оператор, 
стратегія розвитку.

В статье определена суть рынка тури-
стических услуг, сформированы векторы 

трансформации туристического про-
странства. На основе проведенного ана-
лиза туристических потоков Украины за 
2012–2018 годы установлено, что наиболь-
шее количество граждан Украины, которая 
выезжала за границу, была зафиксирована 
в 2018 году. Определено, что снизился 
выезд граждан с целью поездки «туризм», 
тогда как количество граждан, нацелен-
ных на трудовую миграцию во время соци-
ально-экономической нестабильности 
внутри государства, наоборот, увеличи-
лось. Странами, которые пользовались 
спросом, были Польша, Россия, Венгрия, 
Молдова, Беларусь. В региональном раз-
резе проведен анализ статистических 
данных по количеству субъектов туристи-
ческой деятельности, определен рейтинг 
пяти самых популярных туроператоров 
по таким критериям, как цена, качество, 
уровень предоставления услуг, программы 
раннего бронирования, работа гидов. 
Мотивированы стратегические подходы 
к развитию и совершенствованию рынка 
туристических услуг на основе принятой 
Правительством Стратегии развития 
туризма и курортов Украины на период до 
2026 года.
Ключевые слова: туризм, туристические 
услуги, прогноз, туристический оператор, 
стратегия развития.

In the article certainly essence of the market of tourist services, the vectors of transformation of tourist space is formed. Based on the analysis of tourist 
flows in Ukraine for the period 2012–2018, it was determined that the largest number of Ukrainian citizens who went abroad was recorded in 2018 year 
(table 1). It was established that the departure of citizens has been reduced after the purpose of journey «tourism», while the amount of citizens is aimed 
at labour migration during socio-economic instability in the middle of the state increased vice versa. By countries which had demands were Poland, Rus-
sia, Hungary, Moldova, and Byelorussia. It is set that index of visited by the foreign citizens of our country was half the height, amount of citizens who went 
abroad. The analysis of statistical data is conducted in a regional cut, in relation to the amount of subjects of tourist activity, rating of five most popular tour 
operators are certain on criteria: price, quality, level of services, programs of the early bookings, the work of the guides and others. Importance of receipt of 
profits is reasonable from the providing tourist services and their influence is well-proven both on activity of tourist enterprises and on the economy of the 
state. Close contact is set between the income level of consumer and income level of tourist enterprise. It is well-proven that owning considerable natural 
resources, successful geographical location, and large number of attractions, labour resources, and tourism can bring considerable receivables in profitable 
part of local budgets. In the context of research, factors, that present weak parties of functioning of market of subjects of tourist industry, it was taken to that, 
were certain: 1) a political situation in a country; 2) a “lack of information is about the Ukrainian tourist product”; 3) imperfections of the normatively-legal 
providing; 4) a transport infrastructure; 5) absence of skilled shots of the European level. Perspective directions of development of tourist industry of Ukraine 
are offered. The strategic going is explained near development and improvement of market of tourist services on the basis of the Strategy of development 
of tourism and resorts of Ukraine accepted by Government on a period to 2026.
Key words: tourism, tourist services, prognosis, tourist operator, strategy of development.

Постановка проблеми. Ринок туристичних 
послуг – це об’єднання всіх учасників ринку задля 
задоволення потреб кожного суб’єкта. Успішному 
функціонуванню ринку туристичних послуг сприяє 
узгодження обсягів туристично-ресурсного потен-
ціалу, туристичного господарства, туристичної 
інфраструктури та туристичних потоків.

Від ефективно налагодженої роботи кожного 
з елементів системи залежить ефективність функ-
ціонування туристичного ринку, оскільки змен-
шення туристичних ресурсів та кількості атракцій 
приводить до скорочення чисельності туристів, що 
приводить до зменшення кількості суб’єктів турис-
тичного ринку, що надають послуги, а зрештою – 

до відсутності надходжень до бюджету, тобто 
для ефективного функціонування та процвітання 
ринку туристичних послуг необхідні існування всіх 
його складових частин та ефективна робота кож-
ного з них. Останнім часом, в умовах трансфор-
маційних змін, особливої актуальності набуває 
розгляд останніх тенденцій ринку туристичних 
послуг України в регіональному аспекті, особливо 
в контексті визначення частки туристичного збору 
у формуванні місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці теоретичних та прикладних аспек-
тів розвитку ринку туристичних послуг присвячено 
праці вітчизняних та закордонних учених, зокрема 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОГРАФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
DESCRIPTION OF GEOGRAPHICAL FEATURES OF MARKET  
OF TOURIST SERVICES OF UKRAINE DEVELOPMENT
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  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

О. Любіцевої [1], М. Мальської, В. Худо, В. Цибуха [2], 
Т. Сокол [3], В. Руденка, В. Підгірної [4], В. Кифяка [5]. 
Зазначені науковці зробили вагомий внесок у роз-
виток туристичної сфери, зокрема у дослідження 
теоретичних основ, формування дієвих механізмів 
функціонування туристичної сфери, дослідження 
ресурсного потенціалу України.

Постановка завдання. Метою статті є харак-
теристика географічних особливостей функціону-
вання ринку туристичних послуг України, на основі 
чого слід сформувати пріоритети розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процес розвитку ринку туристичних послуг є 
складною багатоступеневою системою розвитку 
взаємопов’язаних елементів, які перебувають 
у тісному зв’язку, системній взаємодії та багатоас-
пектному інтенсивному взаємному впливі. Вихідні 
положення розвитку ринку туристичних послуг такі.

1) Об’єктом ринкових відносин є туристичні 
послуги та комплексний туристичний продукт.

2) Ринок туристичних послуг є складною сис-
темою відносин між суб’єктами ринку – проду-
центами туристичних послуг, виробниками комп-
лексного туристичного продукту, посередниками 
та споживачами, яка регулюється як ринковими 
механізмами, так і суб’єктами державного регулю-
вання та управління розвитком ринку.

3) Механізм забезпечення розвитку ринку 
туристичних послуг полягає в постійному узго-
дженні попиту на туристичні товари та послуги, 
зумовленому туристичними мотивами, з їх про-
позицією в умовах нерівномірності та полярності 
розвитку соціально-економічного простору.

Ринок туристичних послуг відіграє важливу 
роль у розвитку національної економіки держави 
з огляду на його можливість забезпечити вико-
нання економічних, соціальних, гуманітарних 
функцій, створити передумови прискореного зрос-
тання суміжних секторів [6].

Для підтвердження базових тенденцій розвитку 
ринку туристичних послуг Україні було проведено 
аналіз за 2012–2018 роки, в контексті якого було 
встановлено, що в динаміці туристичних потоків 

спостерігаються зростання та спади. Для наочного 
аналізу інформація відображена в табл. 1.

Отже, наведені статистичні дані щодо кіль-
кості іноземних громадян, які приїхали до України, 
свідчать про те, що після 2012 року прослід-
ковується помірковано висхідна відвідуваність 
України. Так, максимальна кількість громадян, які 
в’їхали до України, була зафіксована у 2018 році 
(14,2 млн. осіб), а найменша – у 2015 році 
(12,4 млн. осіб), а у 2018 році кількість іноземних 
громадян, які відвідали Україну, навіть зменши-
лась порівняно з 2017 роком на 1,4%.

Якщо говорити про мету поїздки, то слід відзна-
чити, що знизився виїзд громадян з метою поїздки 
«туризм», тоді як кількість громадян, націлених на 
трудову міграцію під час соціально-економічної 
нестабільності всередині держави, навпаки, збіль-
шилась із 26,4 млн. осіб у 2017 році до 27,8 млн. 
осіб у 2018 році, тобто на 5,3%. Причиною таких 
змін можна вважати політичну нестабільність, вій-
ськовий конфлікт, несприятливий криміногенний 
стан у країні.

Проведений аналіз порівняльної динаміки осіб, 
які виїжджали за кордон і відвідали Україну за 
2014–2018 роки, показує, що у туристичних пото-
ках частка громадян України, що виїжджали за 
кордон, значно перевищувала частку тих осіб, які 
відвідали Україну.

Так, згідно з інформацією Державної служби 
статистики, загальна кількість туроператорів, 
турагенств та суб’єктів екскурсійної діяльності за 
2015–2018 роки зросла на 1 111 одиниць, або 35%, 
склавши у 2018 році 4 293 підприємства, якщо 
порівнювати з 2015 роком. Протягом 2018 року 
послугами туристичних операторів, які надали 
звіти, скористались 3 376,4 тис. туристів, що на 
31,6 більше, ніж у 2017 році (2 564,2 тис. грн.). У цій 
структурі левова частка туристів (3 334,4 тис.) 
були громадянами України [9]. Також зростання 
доходів від надання туристичних послуг протягом 
досліджуваного періоду пов’язане як зі збільшен-
ням вартості туристичних послуг, так і зі зростан-
ням чисельності проданих ваучерів.

Таблиця 1
Туристичні потоки в Україні за 2012–2018 роки

Рік

Кількість гро-
мадян України, 
які виїжджали 

за кордон,  
тис. осіб

Кількість іно-
земних грома-

дян, які від-
відали Україну, 

тис. осіб

Кількість туристів, 
обслугованих турис-

тичними операторами 
та туристичними 

агентствами, тис. осіб

Зокрема

іноземні 
туристи, 
тис. осіб

туристи – гро-
мадяни України, 
які виїжджали за 
кордон, тис. осіб

внутрішні 
туристи, 
тис. осіб

2012 21 432,8 23 012,8 3 000,7 270,1 1 956,7 7 734,0
2013 21 761,2 24 671,2 3 454,3 232,1 2 519,4 702,6
2014 22 437,6 12 711,5 2 425,1 17,1 2 085,2 322,7
2015 23 141,6 12 428,2 2 019,6 12,2 1 647,4 357,0
2016 24 668,2 13 605,1 2 549,6 35,1 2 061,0 453,6
2017 26 400,0 14 421,2 2 365,4 39,5 2 767,0 476,0
2018 27 800,0 14 207,0 3 884,6 76,0 4 481,4 456,0

Джерело: складено за даними [7; 8]
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Безпосередньо населенню у 2018 році було 
реалізовано 815,7 тис. путівок загальною вар-
тістю 21 914,9 млн. грн., що на 27,2% менше, ніж 
у 2017 році, через причину купівлі меншої кількості 
туроднів на 23,1%.

За підсумками 2018 року можна відзначити 
незначне збільшення виїзного туристичного 
потоку, а саме на 5,2%, порівняно з 2017 роком. 
Якщо аналізувати розподіл чисельності осіб за 
країнами відвідування та прибуття, то можна поба-
чити таку динаміку (рис. 1).

У структурі відвідування за 2018 рік найбільша 
частка серед українських громадян припадала на 
5 країн, а саме на Польщу (35,6%), Росію (15%), 
Угорщину (11,6%), Молдову (6%), Білорусь (5%). 
Така ситуація зумовлена тим, що більшість цих 
поїздок пов’язана із сезонним працевлаштуванням 
українців у цих країнах, та приватними поїздками 
із закупівлі товарів. Практично однакова тенденція 
стосовно країн, куди найбільше від’їжджали укра-
їнці, спостерігалась у 2016 році, відмінність існу-
вала лише у відсотковому співвідношенні.

Щодо інформації про те, з яких країн найбільше 
іноземних громадян побували на теренах України, 
то перша сходинка закріплюється за громадянами 
з Молдови (31,2%), потім йдуть білоруси (18,8%), 
росіяни (10,8%), поляки (7,7%), угорці (6,4%) [8].

Як можна спостерігати, прикордонні країни тра-
диційно є лідерами за відвідуванням України, скла-
даючи 82,3% всього в’їзного туристичного потоку 
у 2018 році, коливання показників туристичних 
потоків переважно залежить саме від цих країн.

Аналізуючи туристичний потік протягом 
2018 року, маємо зазначити, що за метою поїздки 
туристи розподілились таким чином:

1) культурно-пізнавальна мета (1 731,1 тис. осіб);

2) службова мета (110,1 тис. осіб);
3) лікувально-оздоровча мета (17,2 тис. осіб);
4) круїзний туризм (11,0 тис. осіб);
5) міський туризм (10,7 тис. осіб);
6) гірський курорт (8,9 тис. осіб);
7) пригодницький туризм (6,5 тис. осіб);
8) екологічний туризм (4,4 тис. осіб);
9) інші (1 476,15 тис. осіб).
Туристичний потенціал України відображають 

показники прямого й загального внеску туризму 
у валовий внутрішній продукт, зайнятість, частку 
доходів і витрат на туризм в експорті та імпорті 
країни. Обсяг надходжень від сплати туристич-
ного збору у 2018 році склав 90,7 млн. грн., що 
на 29,2% більше, ніж у 2017 році. При цьому 
у 2017 році порівняно з 2016 роком обсяг турис-
тичного збору збільшився на 30%. Частка надход-
жень від туристичного збору до місцевих бюджетів 
за 2016–2018 роки відображена в табл. 2.

Виходячи з табличних даних, можемо визна-
чити топ-5 областей України за найбільшими обся-
гами надходжень від сплати туристичного збору, 
які надійшли до місцевих бюджетів у 2018 році. 
Отже, до них варто віднести:

− м. Київ, що мав 14,7 млн. грн. (36,4% від 
загальної суми туристичного збору);

− Львівську область, що мала 13,4 млн. грн. 
(14,8%);

− Одеську область, що мала 11,6 млн. грн. 
(12,7%);

− Закарпатську область, що мала 3,8 млн. грн. 
(4,2%);

− Івано-Франківську область, що мала 
3,7 млн. грн. (4,1%).

Для підтвердження цього зазначимо, що най-
більша кількість суб’єктів туристичної діяльності 

Польща
36%

Росія
15%Угорщина

12%
Молдова

6%

Білорусь
5%

Румунія
4%

Туреччина
4%

Єгипет
4%

Словаччина
3%

Німеччина
2%

Інші країни
9%

Рис. 1. Розподіл чисельності громадян України за країнами, до яких вони подорожували

Джерело: складено автором на основі [7; 9]
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Таблиця 2
Надходження туристичного збору до місцевих бюджетів за 2016–2018 роки, тис. грн.

№ Область

Надхо-
дження 

туристич-
ного збору 

до місцевих 
бюджетів 
(тис. грн.)

Частка 
над-

ходжень 
туристич-
ного збору 

до ВРП 
регіонів

Надхо-
дження 

туристич-
ного збору 

до місцевих 
бюджетів 
(тис. грн.)

Частка 
над-

ходжень 
туристич-
ного збору 

до ВРП 
регіонів

Надхо-
дження 

туристич-
ного збору 

до місцевих 
бюджетів 
(тис. грн.)

Частка над-
ходжень 

туристич-
ного збору 

до ВРП 
регіону

2016 рік 2017 рік 2018 рік
1 Вінницька 310,4 0,4 394,7 0,4 483,8 0,5
2 Волинська 373,4 1,1 491,8 1 584,6 1,1
3 Дніпропетровська 1 749,9 0,7 2 084,9 0,7 2 523,5 0,8
4 Донецька 914,3 0,7 837,3 0,5 1 224,4 0,7
5 Житомирська 349,4 0,7 452,3 0,7 544,8 0,9
6 Закарпатська 2 199,1 6,7 2 901,6 6,7 3 802,0 8,9
7 Запорізька 2 088,9 2,0 2 711,6 2,1 3 665,9 2,8
8 Івано-Франківська 2 292,8 4,5 3 021,6 4,7 3 699,4 5,7
9 Київська 1 247,9 1 1 560,0 1 2 326,9 1,4

10 Кіровоградська 167,9 0,4 203,3 0,3 259,3 0,4
11 Луганська 102,7 0,3 119,0 0,3 143,9 0,5
12 Львівська 8 418,5 7,3 10 733,1 7,3 13 417,6 9,1
13 Миколаївська 1 155,3 1,2 1 429,1 2,1 1 832,6 2,6
14 Одеська 7 336,9 6,1 9 064,0 6,1 11 550,7 7,7
15 Полтавська 717,1 0,6 1 076,7 0,7 1 341,0 0,9
16 Рівненська 266,5 0,7 308,7 0,6 355,7 0,7
17 Сумська 227,6 0,5 289,2 0,5 332,2 0,6
18 Тернопільська 240,0 0,8 292,5 0,7 402,0 1
19 Харківська 1 780,5 1,1 2 495,6 1,3 2 979,6 1,6
20 Херсонська 1 888,4 4,9 2 702,9 5,7 3 690,4 7,7
21 Хмельницька 465,7 0,9 508,8 0,8 731,5 1,2
22 Черкаська 409,5 0,6 545,5 0,7 724,1 1
23 Чернівецька 318,6 1,5 418,8 1,4 527,2 1,9
24 Чернігівська 311,9 0,7 444,5 0,7 599,4 1,1
25 м. Київ 18 761,5 3,4 25 147,1 3,6 32 983,6 4,7

Всього по 
Україні 54 094,8 – 70 234,5 – 90 725,8 –

Примітка: дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Джерело: складено за даними [7–9]

зосереджена у м. Києві, Львівській, Одеській 
областях. Так, м. Київ є найбільшою туристичною 
дестинацією, улюбленим місцем відвідування 
туристів, лідером за діловою метою поїздки серед 
іноземних громадян.

Варто доповнити, що безпосередніми учасни-
ками ринку туристичних послуг, які гідно представ-
ляють Україну на міжнародній туристичній арені, 
є туристичні оператори. Згідно з опитуванням, що 
проводилось Українською асоціацією туристичних 
агентств (далі – Асоціація УАТА) з 18 березня по 
14 квітня 2019 року, провідними туристичними опе-
раторами, які мають розгалужену мережу агентств 
по всій Україні і не тільки, було визначено такі, 
як ТО «TEZ Tour», «Join UP», «Pegas Touristik», 
«TUI», «Coral Travel». Анкетування проводилось 
серед директорів і менеджерів туристичних фірм 
України, що мають власні чартерні програми за 

найбільш масовими напрямками [10]. За основу 
було взято кілька критеріїв, таких як ціна, якість, 
рівень надання послуг, програма раннього броню-
вання, робота гідів.

Проте якщо аналізувати частку туристичного 
збору у структурі валового регіонального продукту 
у регіональному розріз, то варто зазначити, що 
ці цифри, на жаль, дуже мізерні. Так, Львівська 
область за результатами 2018 року займає першу 
позицію з показником 9,1 частки надходжень від 
туристичного збору у ВРП регіону. Закарпат-
ська область має 8,9%, Одеська та Херсонська 
області – по 7,7%, Івано-Франківська область – 
5,7%. Така тенденція з формування регіонального 
продукту у відсотковому співвідношенні прослід-
ковується протягом 2016–2018 років.

Як відомо, туризм є однією з провідних 
сфер економіки України, не лише забезпечуючи 
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надходження до бюджетів, але й створюючи робочі 
місця, розвиваючи позитивний імідж держави, під-
вищуючи конкурентоспроможність національних 
туристичних продуктів, тому він виявляє вагомий 
впив на економіку України, однак частка доходів 
від надання туристичних послуг не досягає й 1% 
у ВВП, тоді як у країнах, де сфера туризму добре 
розвинена, вона може генерувати до 10% ВВП [11].

Однак попри розвиток туризму у певних містах, 
туристична сфера, на жаль, порівняно зі світо-
вими тенденціями не досягає бажаного рівня. Як 
засвідчує дослідження, між рівнем доходів турис-
тів та доходами туристичних підприємств існує 
пряма залежність, що виражається в тому, що за 
збільшення доходу туриста на 2,5% витрати на 
туризм зростають на 4%. Однак щодо залежності 
між рівнем економічного розвитку країни та рівнем 
туризму така тенденція не прослідковується [12].

Однією з основних труднощів, пов’язаних 
з формуванням, функціонуванням і розвитком 
туристичного комплексу, є наявність природних 
протиріч: «туризм вимагає розвиненої інфраструк-
тури → розвиток інфраструктури вимагає інвести-
цій → інвестиції вимагають забезпечення їх повер-
нення і можливість приросту їх величини, а також 
усунення ризику» [3]. Капіталовкладення у сферу 
туризму не приносять прямого доходу, туризм 
не забезпечує повернення вкладених інвестицій 
у короткостроковому періоді, тому важко визна-
чити джерела фінансування й приналежність 
інвестицій. Зазначене вище протиріччя й пов’язані 
з ним труднощі стають практично нездоланними, 
отже, якщо туристичні ресурси використовуються 
нераціонально, то суб’єкти туристичної індустрії 
працюють неефективно.

Підсумовуючи все вищезазначене, можемо уза-
гальнити, що загалом ефективний розвиток турис-
тичної галузі залежить від оптимальної організації 
системи управління та координації всіх компонентів 
туристичної привабливості, а саме від туристичних 
ресурсів та інфраструктури до залучення інвести-
цій в їх розвиток та якісне обслуговування. Все це 
вимагає пошуку шляхів не лише покращення стану 
окремих складових частин туристичної привабли-
вості, але й визначення необхідності комплексного 
пошуку заходів її підвищення й максимальної коо-
перації та координації всіх суб’єктів туристичного 
господарства. За таких умов базовими напрямами 
для структурних перетворень можуть бути:

1) проведення політики у сфері державного 
регулювання щодо звільнення від сплати ПДВ 
суб’єктів внутрішнього та виїзного туризму, а також 
застосування зниженої ставки ПДВ для готелів та 
інших закладів розміщення, які сертифіковані на 
відповідність певній категорії;

2) підвищення рівня фінансування привабли-
вих для іноземних туристів туристичних об’єктів та 
відповідної інфраструктури;

3) забезпечення відповідності рівня якості 
туристичних послуг міжнародним стандартам, що 
включає заходи з проведення інвентаризації та 
сертифікації об’єктів туристичної інфраструктури;

4) надання «податкових відпусток» суб’єктам 
господарювання, які займаються реконструкцією 
туристичних об’єктів на період проведення цих робіт;

5) створення пріоритетних можливостей для 
розвитку «зеленого» туризму у територіальних 
громадах, адже одним із напрямів розвитку ОТГ 
та створення на їх основі туристичних дестинацій 
є сільський, екологічний («зелений»), агрорекре-
аційний, фермерський туризм; у багатьох країнах 
світу розвиток сільського, екологічного та інших 
видів туризму в сільській місцевості динамічно 
зростає; в Україні розвиток сільського, екологіч-
ного, «зеленого» туризму найбільш поширений 
у громадах Закарпатської, Івано-Франківської, 
Львівської та Чернівецької областей, отже, турис-
тичні дестинації, що можуть бути створені в ОТГ 
західноукраїнських прикордонних областей, за 
ефективного використання природних рекреа-
ційних ресурсів, культурно-історичної спадщини, 
розбудови відповідної інфраструктури здатні 
сформувати різні за видами туристичні продукти, 
конкурентоспроможні не тільки на внутрішньому, 
але й на міжнародному туристичних ринках, 
а також залучати велику кількість туристів, що сут-
тєво вплине на соціально-економічний розвиток 
територіальної громади.

Висновки з проведеного дослідження. Зага-
лом туристична галузь, хоч і дуже повільними кро-
ками, але починає покращувати свої показники 
діяльності й закріплювати позиції на внутрішньому 
та міжнародному ринках. Проаналізувавши дина-
міку розвитку ринку туристичних послуг України 
протягом 2012–2018 років, можемо зробити висно-
вок, що туризм – це сфера, яка не лише приносить 
доходи, але й має великий потенціал для розвитку. 
Володіючи значними природними ресурсами, вели-
кою кількістю туристичних атракцій, вдалим геогра-
фічним розташуванням країни, маючи кваліфікова-
них кадрів, долаючи інфраструктурні та інвестиційні 
проблеми, туризм може позитивно впливати на фор-
мування валового регіонального продукту країни.

Для активізації туристичних потоків необхідно 
забезпечити високий рівень транспортної доступ-
ності та комфортності переміщення туристів 
в межах регіону, забезпечити раціональну схему 
розміщення туристичних маршрутів, яка дала б 
змогу рівномірно у просторі й часі, а також відпо-
відно до сезонів року охопити територію об’єктів 
туристично-рекреаційної інфраструктури. Саме від 
того, наскільки результативно буде здійснюватися 
управління галуззю від мікрорівня (туристичного 
підприємства) до макрорівня(державного регуля-
тора), залежить все її майбутнє, отже, майбутнє 
України загалом.
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This article examines the main problems in the 
recruitment in foreign trade companies. Economic 
globalization and the development of information 
technology have made the competition between 
modern enterprises more and fiercer, mainly 
the competition of human resources between 
enterprises, because the development of enter-
prises cannot be separated from the hard work 
of employees, and reasonable personnel distri-
bution can bring the lowest сost of the enterprise 
and the best interests of the enterprise. As the cell 
of economic development, enterprises have a 
growing demand for employees. Emplo yees are 
the most valuable resources of an enterprise, play 
a key role in the survival and development of the 
enterprise, and provide intellectual support for the 
long-term stable development of the enterprise. 
Enterprise recruitment can help the enterprise 
achieving the final development in trade organi-
zation to reach plan and goals.
Keywords: enterprise, recruitment, human 
resource management, enterprise development, 
enterprise management.

В данной статье рассматриваются 
основные проблемы при наборе персонала 

в иностранные торговые компании. Эко-
номическая глобализация и развитие инфор-
мационных технологий сделали конкурен-
цию между современными предприятиями 
все более жесткой, главным образом конку-
ренцию человеческих ресурсов между пред-
приятиями, потому что развитие предпри-
ятий не может быть отделено от тяжелой 
работы сотрудников, и разумное распреде-
ление персонала может минимизировать 
расходы предприятия и принести макси-
мальную пользу. Как составляющая эконо-
мического развития, предприятия имеют 
растущий спрос на работников. Сотрудники 
являются наиболее ценными ресурсами, 
играют ключевую роль в выживании и раз-
витии предприятия и обеспечивают интел-
лектуальную поддержку для долгосрочного 
стабильного развития предприятия. Под-
бор персонала предприятия может помочь 
предприятию достичь окончательного раз-
вития торговой организации. 
Ключевые слова: предприятие, подбор пер-
сонала, управление персоналом, развитие 
предприятия, управление предприятием.

У цій статті розглядаються основні проблеми підбору персоналу зовнішньоторговельних компаній. Економічна глобалізація та розвиток 
інформаційних технологій зробили конкуренцію між сучасними підприємствами все більш жорсткою, головним чином конкуренцію людських 
ресурсів між підприємствами, оскільки розвиток підприємств не можна відокремити від наполегливої праці працівників, а розумний розподіл 
персоналу може мінімізувати витрати на підприємстві та покращити інтереси підприємства. Як осередок економічного розвитку, підпри-
ємства мають зростаючий попит на фахівців. Працівники є найціннішими ресурсами підприємства, відіграють неодмінну і ключову роль 
у виживанні та розвитку підприємства, надають інтелектуальну підтримку довгостроковому стабільному розвитку підприємства. Набір 
працівників на підприємства зазвичай здійснюється через організацію та управління підприємством, а набрані фахівці сприяють розвитку 
та розбудові підприємства, завдяки чому ефективність роботи підприємства може бути добре покращена та має змогу досягти постав-
леної цілі та остаточного плану розвитку. Управління рекрутингом на підприємстві має основні характеристики вибору фахівців, закла-
даючи добру основу для довгострокового розвитку підприємств. З точки зору розвитку зовнішньоторговельних компаній зовнішні чинники 
та внутрішні фактори, ймовірно, впливатимуть на набір зовнішньоторговельних компаній. З точки зору загального розвитку ця стаття 
визнає поточний стан підбору персоналу, з’ясовує існуючі проблеми та пропонує стратегії вирішення проблем, що значно сприятиме доціль-
ності підбору персоналу. Для підвищення конкурентоспроможності підприємства повинні залучати талановитих та знаючих кадрів. Успішна 
робота в підборі зовнішньоторговельних підприємств має велике значення для довгострокового розвитку підприємств. Треба оптимізувати 
концепцію підбору персоналу та шукати вигоди для працівників. Необхідність повноцінно реалізувати управління людськими ресурсами віді-
грає дуже важливу роль, завдяки надання щедрої оплати праці працівників. 
Ключові слова: підприємство, підбір персоналу, управління персоналом, розвиток підприємства, управління підприємством.

Formulation of the problem. This article raises 
the following questions: Lack of standardization 
and scientificity. The technical methods used for the 
interview are backward. The training system for new 
employees is not perfect. There are supplemented 
and explored some unsolved problems in the article.

Analysis of recent research and publications. 
The study on the Problems Existing in the Recruitment 
of Employees in Enterprise is based on the scientific 
research of such scientists as WANG Ya-wen, 
Piotr Kuryło; Adam Idzikowski; Joanna Cyganiuk; 
Radosław Paduchowicz, Dong Yang.

Setting objectives. The purpose of this study is 
to enhance the competitiveness of the enterprises. 
Corporate recruitment is a very important advantage 
in the development of foreign trade enterprises. 
To achieve long-term development and maximize 
profits, foreign trade enterprises must attach 
importance to the cultivation and exploitation of 
talents and do a good job of human resources. 
The main problems that need to be solved are: 
the direction of employment is not clear. The level 
of education is clear. The management process  
is rigid [1, p. 2].

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА  
ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
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The direction of employment is not clear. Influenced 
by the employment thought and the social employment 
system, many people cannot perform according to 
their own characteristics and preferences to engage in 
and choose jobs and employment direction. External 
factors make many problems for the individual 
employment, like the foreign trade work cannot be 
engaged in foreign trade related work, people do not 
like it and do not understand that foreign trade work may 
have been performed in the foreign trade enterprises, 
which have caused the lack of professional talents, 
and the waste of human resources, and delay in the 
development of foreign trade enterprises, and, the 
most unfortunately, national professional fields related 
to input of education funds also creates waste.

The level of education is uneven. At present, the 
development of education in different parts of the 
world is not balanced, and foreign trade needs the 
common development of all countries in the world, 
so that countries can cooperate with each other 
and trade in a healthy international environment. 
However, people in many countries do not receive 
good education and are still illiterate and semi-
illiterate, which hinders the further development of 
globalized foreign trade enterprises. What is more 
serious is that many groups engaged in foreign trade 
still have technology and knowledge, which cannot 
keep pace with the times, many of them are lack of 
innovative spirit and awareness. This makes foreign 
trade enterprise senior management talent very 
scarce [2, pp. 118–125].

The management process is rigid. In the process 
of employing human resources, some foreign trade 
enterprises have the problems of rigid thinking, lack of 
flexibility and innovation consciousness. Performance 
in the personnel recruitment management is: to 
recruit staff in a rigid way, no planning, people do not 
know the scientific recruitment of talent, some foreign 
trade enterprises only value academic qualifications, 
do not pay attention to the specific ability to work, hurt 
the enthusiasm of employees. What is more, in some 
foreign trade enterprises level of their own human 
resource management is not high, they are unable to 
recruit suitable employees for the enterprise, which 
brings adverse effects to the enterprise’s employee 
recruitment.

Solutions. To optimize the recruitment concept 
and seek benefits for employees. Need to fully 
realize the human resources management in the 
process of enterprise development plays a very 
important role, through constantly to developing of 
the corresponding working system, completes the 
strategic deployment, generous wages, it completes 
the work environment improvement measures in 
order to develop talents introduction work, only in this 
way the good development of human resources be 
can realized, thus, to some extent to ensure good 
distribution of talents.

In the process of continuous development, foreign 
trade enterprises need to pay attention to the cultivation 
of talents constantly. Only in this way, employees 
can feel satisfied with their work, so that to a certain 
extent, employees have better work enthusiasm, 
and the enterprise has a reserve force for the future 
development. Also, constant practice of the effective 
innovative management model, follows the concept 
of human-centrism, and it also allows employees to 
feel the good management in the enterprise itself has 
the meaning of development process, it also can to a 
certain extent, give full play to the potential of their own 
advantages for the security staff, so as to realize the 
goal of human resource management. According to 
the above situation, it can be found that foreign trade 
enterprises need to develop the concept and mode 
of human resource management constantly, and to 
find more effective human resource management 
methods, so as to ensure that enterprises can 
achieve the corresponding management objectives 
to a certain extent [3, pp. 378–383].

Selection of foreign trade enterprise operators. 
In order to realize the maximum benefit of foreign 
trade enterprise employee recruitment, it is necessary 
for enterprise managers to have a very deep 
understanding of human resources. Among them, 
incentive mechanism is one of the most important parts 
in human resource management. This mechanism 
has many advantages. The efforts of employees are 
recognized by the enterprise, which increases the 
recognition of employees to the enterprise and quickly 
integrates into the development of the enterprise. 
It cannot only promote the relationship between 
employees, but it also serves as a layer between the 
upper management and the lower level employees, 
because for the unit staff, only in a more harmonious 
atmosphere, the staff will be more efficient. Only by 
dealing with the relationship between the enterprise 
and its employees, the benign operation of the unit 
and the talent flow of the enterprise can be realized.

Improve employees’ ability. Enterprises in the 
developing process of human resource management 
should combine their own specific situations of human 
resource management to develop a practical human 
resource management scheme, scientific formulation 
and to improve the system of human resource mana-
gement continuously, and to analyze each employee 
recruitment selection and feedback, personnel should 
be reasonably choose and employ, effective to all 
kinds of personnel assigned to work position can give 
full play to its own value, and in the process of con-
tinuously managed to realize the improvement of qua-
lity of the staff, so as to ensure the human resource 
management of enterprises will be able to get a good 
development [4, pp. 1020–1027; 5, pp. 283–284].

Establish an assessment system. From the 
enterprise can achieve good development for a long 
time, it set up a sound system of corresponding 
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evaluation, which is of great practical significance, 
firstly, it needs a comprehensive consideration 
of various work, and the corresponding mission 
objectives, to carry on the reasonable configuration 
for different types of employees, only in this way the 
efficiency of implementation work can be effectively 
improved; from the second aspect, the employee 
incentive system can be established and improved, 
and the new era work performance assessment 
method should be introduced to form a series of 
accurate assessment mechanism. From the third 
aspect, in order to enable employees to have higher 
work passion, an efficient spirit driving mechanism 
should be established.

Conclusions. In modern society, in the process 
of continuous development of knowledge economy, 
talents become the driving force of social development. 
In order to gain more development space, foreign 
trade enterprises must optimize the utility of human 
resources, maximize the value of human resources, 
and provide a steady stream of power for the 
development of enterprises. The diversification of 
employee recruitment and development is very 
important for foreign trade enterprises. The support 
of enterprises to human resources can realize the 
sustainable operation and development of foreign 
trade enterprises, and make foreign trade enterprises 
more dynamic and make contributions to foreign trade 
enterprises. Human resource management is a work 
of dealing with people, which requires the carefulness 
and patience of managers, and requires continuous 
improvement and systematic human resource 
management. The world is constantly evolving, and 
companies should constantly change their recruitment 
strategies according to different situations. Only 
the enterprise human resource management puts 
people in the first place, cleverly combined with the 

management of people and things, the enterprise 
human resource management can really do well, and 
can continue to provide the talents for the enterprise. 
At the same time, the enterprise human resource 
management should correctly and actively carry out 
the talent recruitment activities, the talent recruitment 
system analysis and reasonable setting, so that the 
enterprise’s talent recruitment should play its due 
value function. In the future, with the development 
of enterprise practice and various scholars’ theories, 
the enterprise recruitment fair will move forward in the 
direction of reducing the consumption of resources 
and optimizing the structure. The flow of foreign 
trade transactions will be simpler, truly equal to the 
exchange trade, enterprises and enterprises to 
achieve harmony.
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У статті розглянуто ключові проблеми, 
зміни та обмеження в розвитку підприємств 
ресторанного бізнесу в період пандемії коро-
навірусу. Охарактеризовано основні види 
інновацій для захисту бізнесу. Сфокусовано 
увагу на інтернет-технологіях та альтер-
нативних оnline-сервісах для реінжинірингу 
основних бізнес-процесів та перепрофілю-
вання звичного режиму роботи закладів 
ресторанного бізнесу на формат адресної 
доставки замовлень. Окреслено перспек-
тиви інформаційно-комунікаційних техно-
логій. Охарактеризовано сутність соціаль-
ного медіа-маркетингу (SMM) як дієвого 
інструменту для подолання тимчасової 
кризи у сфері ресторанного бізнесу. Роз-
роблено концептуальний базис соціального 
медіа-маркетингу для підприємств ресто-
ранного бізнесу, який є цілісною сукупністю 
цілей, ключових POST-акцентів, контентом 
плану та завдань, реалізація якого створює 
можливість збереження життєздатності 
та утримання клієнтів в умовах пандемії.
Ключові слова: ресторанний бізнес, підпри-
ємство, період пандемії коронавірусу, розви-
ток, інновації, соціальний медіа-маркетинг, 
концептуальний базис.

В статье рассмотрены ключевые про-
блемы, изменения и ограничения в разви-

тии предприятий ресторанного бизнеса 
в период пандемии коронавируса. Охарак-
теризованы основные виды инноваций для 
защиты бизнеса. Сфокусировано внимание 
на интернет-технологиях и альтерна-
тивных оnline-сервисах для реинжиниринга 
основных бизнес-процессов и перепрофи-
лирования привычного режима работы 
заведений ресторанного бизнеса в формат 
адресной доставки заказов. Определены 
перспективы информационно-коммуника-
ционных технологий. Охарактеризована 
сущность социального медиа-маркетинга 
(SMM) как действенного инструмента для 
преодоления временного кризиса в сфере 
ресторанного бизнеса. Разработан концеп-
туальный базис социального медиа-мар-
кетинга для предприятий ресторанного 
бизнеса, который является целостной 
совокупностью целей, ключевых POST-
акцентов, контентом плана и заданий, 
реализация которого создает возможность 
сохранения жизнеспособности и удержания 
клиентов в условиях пандемии.
Ключевые слова: ресторанный бизнес, 
предприятие, период пандемии корона-
вируса, развитие, инновации, социаль-
ный медиа-маркетинг, концептуальный  
базис.

The article deals with the problems of functioning of the restaurant business during the coronavirus pandemic. It is argued that the new industrial landscape 
created by COVID-19 actualizes the issue of transformation of existing business models of restaurant business enterprises. The key problems, changes 
and restrictions in the development of the restaurant business are considered. Related sectors of the economy, which have experienced a ripple effect as 
a result of state restrictions on the activities of restaurant businesses, have been identified. The necessity of developing innovative solutions is justified. 
The main types of innovations that can be addressed to solve existing problems are described. The focus of the study is on the Internet technologies and 
alternative online services to reengineer core business processes and redefine the usual restaurant business mode into address delivery of the orders. 
In order to adapt the restaurant business to the realities of the modern environment, the prospects of information and communication technologies have 
been identified, which create the opportunity not only to maintain the viability of the pandemic in the world, but also to open up new prospects for the 
development of restaurant business through the introduction of alternative innovative solutions. Social media marketing (SMM) has been proposed as an 
effective tool to overcome the temporary crisis in the restaurant business. The essence of SMM and the advantages of its effective implementation are 
described. For the purpose of resuscitation of the restaurant business in quarantine conditions, the conceptual basis of social media marketing for restaurant 
business is developed, which is a holistic set of goals, key POST accents, plan content and tasks that ensure the process of managing the business of 
restaurants at all hierarchical levels, which creates the ability to maintain viability and retention clients under pandemic conditions.
Key words: restaurant business, enterprise, coronavirus pandemic period, development, innovation, social media marketing, conceptual basis.

Постановка проблеми. Останніми роками 
ресторанний бізнес розвивався досить динамічно 
та зростав випереджаючими темпами. Один за 
іншим відкривались нові ресторани, паралельно 
ще більш швидкими темпами колишні ринки пере-
творювались на модні гастропростори, з’являлись 
нові формати підприємств ресторанного бізнесу.

Сучасні реалії функціонування підприємств 
різних галузей економіки характеризуються 
досить складною ситуацією. Поширення загрози 
COVID-19 у всьому світі змінило діяльність усіх 
суб’єктів господарювання. Рецесія коронавірусу 
не залишила жодної індустрії недоторканою, 
серед яких ресторанний бізнес є найбільш поміт-
ним та емблематичним. Сьогодні ресторанний 

бізнес, як ніколи раніше, веде активну боротьбу 
за збереження власної життєздатності. У зв’язку 
з пандемією коронавірусу закритися більшість 
підприємств ресторанного бізнесу були вимушені 
у всьому світі.

Ресторанний бізнес зіштовхнувся з безпреце-
дентною кризою, яка, безумовно, трансформує 
в перспективі діяльність підприємств цієї сфери. 
Ресторатори усього світу, для яких ресторанний 
бізнес має цінність, сьогодні вимушені задіяти всі 
ключові ресурси. В таких умовах на перший план 
виносяться питання гнучкості та швидкості реак-
ції підприємств ресторанного бізнесу, що перед-
бачає адекватну трансформацію бізнес-моделі 
їх діяльності відповідно до змін умов ведення 
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бізнесу. Новий індустріальний ландшафт, ство-
рений COVID-19, змушує підприємства ресторан-
ного бізнесу розробляти нові креативні механізми 
не тільки збереження життєздатності, але й роз-
витку, які б дали змогу адаптуватись до нових реа-
лій зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню різних аспектів розвитку підпри-
ємств ресторанного бізнесу присвячені праці 
таких учених, як О.Ф. Гріценко, А.Д. Нєшева [1], 
О.Ю. Давидова [2], Н.В. Полстян [3], М.В. Клап-
чук, В.І. Біян [4], Т.Є. Лебедєва [5], Л.М. Яцун [10], 
Дж. Берноф [11]. Водночас наявні напрацювання 
в напрямі обґрунтування стратегій розвитку під-
приємств ресторанного бізнесу не враховують 
особливості діяльності в період нового індустрі-
ального ландшафту, створеного COVID-19.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження проблем та обґрунтування можливих напря-
мів трансформації векторів розвитку підприємств 
ресторанного бізнесу України в умовах пандемії 
коронавірусу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний світ стикнувся з викликами, з якими 
ніколи не зустрічався. Наслідки та втрати поши-
рення пандемії колосальні. Найбільш чуттєвими 
сферами бізнесу, на діяльність яких були вве-
дені безпосередні обмеження у зв’язку зі вжиттям 
карантинних заходів, є [9]:

1) розважально-культурні заклади (театри, 
кінотеатри, виставки, різноманітні розважальні 
заходи, фітнес-клуби тощо), що мають від повної 
зупинки до спаду виручки на 50–80%;

2) готельно-ресторанний бізнес, де ситуація 
майже аналогічна, оскільки вводиться обмеження на 
скупчення людей; згідно з рішенням уряду допуска-
ються лише приготування їжі й доставка замовнику;

3) туристичні послуги, що мають абсолютне 
падіння у період карантину у зв’язку із закриттям кор-
донів та міжобласного сполучення в межах України;

4) сфера надання косметологічних послуг, де 
вже відчули спад відвідувачів більш ніж на 50%.

Формування та реалізація стратегії розвитку 
підприємства ресторанного бізнесу зазвичай здій-
снювалися під впливом широкого спектру груп 
чинників, зокрема науково-технічних, соціальних, 
культурно-історичних, економічних, політико-пра-
вових, міжнародних, природно-кліматичних, демо-
графічних [2, с. 460]. Епідемія COVID-19 та вжиття 
санітарних заходів для його стримування розши-
рили перелік чинників, дія яких внесла значні зміни 
та обмеження в розвиток підприємств ресторан-
ного бізнесу у всьому світі. Введення державами 
обмежень на діяльність підприємств ресторанного 
бізнесу викликало хвильовий ефект у суміжних 
галузях, таких як виробництво продуктів харчу-
вання, лікеро-горілчаних виробів, виробництво 
вина та пива, постачання продуктів харчування та 

напоїв, рибальство, сільське господарство [12; 13]. 
Це здебільшого обумовлено тим, що ресторанний 
бізнес є ключовою складовою частиною сфери 
харчування, за своєю сутністю та призначенням 
є природно-соціально-економічною системою та 
входить до міжгалузевого регіонального кластеру, 
активно впливає на розвиток усіх секторів продо-
вольчого комплексу держави [10, с. 157].

Серед широкого спектру джерел, що вплива-
ють як на сам розвиток підприємств ресторанного 
бізнесу, так і на мінливість якості й асортименту 
ресторанних послуг, важливе місце посідає сам 
споживач послуг. У зв’язку з цим соціальна, біо-
логічна та психологічна унікальність, інтелекту-
альна здатність, а також інформаційна база, імідж 
та образ життя споживача є головними ціннісними 
орієнтаціями. Все це фактично пояснює високу 
ступінь індивідуалізації ресторанних послуг. Рес-
торани, кафе, пекарні та інші підприємства цієї 
сфери в умовах боротьби з пандемією вимушені 
змінювати формат роботи з клієнтами. Для збере-
ження свого іміджу, утримання постійних клієнтів та 
загалом присутності у сфері ресторанного бізнесу 
значна частина підприємств здійснила реінжині-
ринг основних бізнес-процесів з акцентом на фор-
мат адресної доставки. Так, прикладом є мережа 
ресторанів здорового харчування «Salateira», яка, 
працюючи з міжнародною кур’єрською компанією 
«Glovo», вже тривалий час здійснює постачання 
своїх страв споживачам. Проте за звичайних умов 
діяльності мережу «Salateira» цей вид бізнесу 
(постачання) сильно не цікавив, адже компанія 
не розглядала його як ключове джерело збіль-
шення обсягу продажів. Сьогодні, як зазначають 
співвласники мережі ресторанів здорового хар-
чування «Salateira», «наш бізнес працює з Glovo. 
Ми задоволені результатом, але відчувається спад 
і по доставці теж. Багато скарг надходить через 
соцмережі – люди просто не можуть замовити 
нашу їжу. Glovo фізично не може обробити наші 
замовлення» [5]. Формати закладів, які раніше, 
в принципі, не працювали з доставкою (бари, 
паби, кав’ярні, заклади з караоке, кальянні), також 
боряться за гостей: багато хто пропонує акції та 
знижки за самовивіз страв і напоїв [5]. З огляду 
на це сьогодні для збереження бізнесу на перший 
план виносяться питання здійснення трансформа-
цій у діяльності підприємств ресторанного бізнесу 
та розроблення інноваційних рішень.

Безумовно, інновації несуть великі перетво-
рення, інколи такі, що змінюють спосіб життя 
або навіть світогляд цілого суспільства. Інновації 
в ресторанному бізнесі мають бути не менш про-
гресивними, ніж в інших сферах господарювання 
людини, а також бути спрямованими на вирішення 
наявних проблем. Крім того, вони мають допома-
гати споживачу розкрити нові можливості, ство-
рити комфортні умови обслуговування, що можуть 
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не тільки стати візитною карткою підприємства 
ресторанного бізнесу, виокремити його серед 
інших закладів харчування, але й задати новий 
вектор розвитку [4, с. 95].

Інформаційні технології внесли в життя людей 
та суб’єктів господарювання різних сфер еконо-
мічної діяльності, зокрема підприємств сфери 
ресторанного бізнесу, нові креативні рішення. 
Сьогодні підприємства ресторанного бізнесу пере-
осмислюють свій бізнес з точки зору Інтернету 
та його нової культури й можливостей. Зростаю-
чий ритм сучасного життя стає більш мобільним 
(користувачі мобільних пристроїв мають широкі 
можливості придбання ресторанної продукції 
через зручні додатки). Перспективне домінування 
інформаційно-комунікаційних технологій створює 
не тільки можливість збереження життєздатності 
в період всесвітньої боротьби з пандемією, але й 
нові перспективи розвитку підприємств ресторан-
ного бізнесу шляхом впровадження альтернатив-
них інноваційних рішень.

Мобільні додатки у віртуальних об’єктах при-
вели до появи креативних напрямів розвитку під-
приємств ресторанного бізнесу та їх наближення 
до споживачів. Сьогодні споживач може замовити 
кулінарні страви, не виходячи з дому, роботи або 
в інших різних ситуаціях, які обмежують відповідний 
час на відвідування підприємств ресторанного біз-
несу. Інтерактивні технології створюють можливість 
споживачу спостерігати за тим, як готуються кулі-
нарні страви, через веб-камеру на кухні. Так, Міш-
ленівський шеф Массімо Боттура (Massimo Bottura) 
залишився вдома на час карантину й запустив 
в «Instagram» кулінарне шоу «Кухня карантину». 
Декілька разів на тиждень він разом із сім’єю готує 
вечерю та ділиться кулінарним досвідом [7]. Бага-
тьом людям, які змушені залишатись вдома, цікаво 
побачити досвід Мішленівського шефа.

У цьому сенсі заслуговує на увагу позиція 
зарубіжних учених, які в ході дослідження питань 
соціального маркетингу [14] наголошують на важ-
ливості мобільних додатків у розвитку підпри-
ємств ресторанного бізнесу. Вчені зазначають, 
що «зростання мобільних додатків у віртуальних 
об’єктах обумовлено безліччю переваг, серед яких 
домінуючими є легкість проникнення на ринок, 
охоплення більшої кількості людей, безпосеред-
ність у взаємодії між клієнтом і підприємством рес-
торанного бізнесу, усунення посередників, а також 
географічних бар’єрів і можливість оптимізації 
витрат як споживача, так і підприємства ресторан-
ного бізнесу» [14].

Завдяки додаванню унікального ідентифіка-
тора та можливості підключення до Інтернету для 
підприємств ресторанного бізнесу є унікальна 
можливість покращення системи управління запа-
сами, підвищення її ефективності, відстеження 
руху запасів і підвищення задоволеності клієнтів. 

Такі переваги надає використання RFID-технологій 
(Radio Frequency Identification, що в перекладі 
означає «радіочастотна ідентифікація»), тобто 
технологій автоматичної безконтактної іденти-
фікації об’єктів за допомогою радіочастотного 
каналу зв’язку [3, с. 405].

Більш ефективний сервіс означає підвищення 
лояльності клієнтів і розширення можливостей 
підвищення прибутку. Інформація, отримана під 
час використання RFID-міток, може мати переваги 
щодо відстеження запасів, аналізу популярності 
ресторанної продукції, створюючи можливість 
покращення меню. Відстеження обслуговування 
таблиць може допомогти під час розроблення 
більш ефективних способів прийому замовлень, 
обслуговування клієнтів та підвищення ступеня 
їх задоволеності. Відстеження співробітників, 
з іншого боку, може допомогти зменшити проб-
леми пунктуальності та підвищити продуктивність.

Рестораторам також слід сфокусувати увагу на 
інструменті інтернет-маркетингу, що передбачає 
просування ресторанного продукту, самого під-
приємства ресторанного бізнесу та його бренду 
за рахунок використання соціальних медіа, кон-
тент яких створюється чи оновлюється за рахунок 
зусиль власників і відвідувачів, а саме на соціаль-
ному медіа-маркетингу (Social Media Marketing, 
SMM) В роботі [1] зазначається, що здійснення 
ефективного SMM є важливим фактором успіш-
ного просування бренду, товару чи компанії на 
ринку, що спрямовано на залучення все більшої 
кількості прихильників, розширення цільової ауди-
торії, розроблення, покращення та захист репута-
ції компанії через формування лояльності спожи-
вачів до бренду. Нині аудиторія соціальних медіа 
порівнюється з аудиторією телебачення, проте 
є більш сконцентрованою та чуйною. Робота 
соціальних медіа полягає в тому, що вони за допо-
могою прямої та прихованої взаємодії охоплюють 
цільову групу користувачів [8].

Серед популярних платформ, які викорис-
товують споживачі, слід назвати не тільки попу-
лярні «ВКонтакте», «Однокласники», «Facebook», 
«Instagram» і «Twitter», але й соціальний інтер-
нет-сервіс і фотохостинг «Pinterest», ділову соці-
альну мережу «LinkedIn», сервіси мікроблогів 
«Tumblr» і «Flickr», відеохостінги «YouTube» та 
«Vimeo», нові формати для розміщення відеофай-
лів «Coub», «Vine», а також індивідуальні мессен-
джери «WhatsApp», «Viber» і «Telegram» [6, с. 114].

Завдяки великій кількості користувачів соціаль-
них мереж і вільному доступу до їх даних відкри-
тою є значна кількість інформації, яку маркето-
логи підприємств ресторанного бізнесу можуть 
використати для стратегічного аналізу й циф-
рового маркетингу. Слід відзначити, що SMM 
має свою специфіку, яка суттєво відрізняється 
від звичайного маркетингу своєю стратегією та 
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термінологією, проте є повноцінним маркетингом. 
побудованим на цифрових технологіях, який має 
свої переваги, такі як миттєвий відгук аудиторії та 
її швидкий аналіз, конкурентна інформаційна роз-
відка та онлайн-моніторинг цін та дій конкурентів, 
інформаційний аналіз та аналіз реакції аудиторії, 
види реклами та способи просування контенту.

За результатами проведеного дослідження 
встановлено, що на сучасному етапі розвитку 
ресторанного бізнесу накопичено багато спосо-
бів створити план розвитку в соціальних мережах. 
Водночас слід зазначити, що незалежно від того, 
який альтернативний спосіб застосовує підпри-
ємство ресторанного бізнесу, слід завжди мати 

 

 пошук цільової інформації для формування оптимального 
ресторанного меню;
 аналіз соціально-медійних платформ та реакції клієнтів;
 аналіз взаємодії з контентом;
 конкурентна інформаційна розвідка; можливість складення портрету 
цільової аудиторії в соціальних мережах;
 визначення ємності та виявлення ринкові ніші;
 оцінювання кон’юнктури ринку;
 формування бюджету на SMM-просування ресторанного продукту

 збереження цінності підприємства ресторанного бізнесу;
 інформування клієнтів про можливість адресної доставки ресторанних 
страв;
 інформування клієнтів про доступні для замовлення позиції ресторанної 
продукції;
 збереження постійних та залучення нових клієнтів;
 підтримка бренду;
 управління репутацією;
 підвищення лояльності споживачів

Соціальний медіа-маркетинг (SMM)

аналіз 
цільової 
аудиторії

Ключові 
акценти

Цілі
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чітких цілей 
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вибір та розвиток 
стратегії онлайн-

взаємодії зі
споживачами 

ресторанної продукції

підбір 
інструментів 
соціальних 

медіа

1. Вислуховування (дослідження того, що клієнти говорять про 
продукцію підприємства ресторанного бізнесу)
2. Висловлювання (використання соціальних медіа задля
поширення оголошень, ідей і думок до клієнтів)

3. Стимулювання (пошук клієнтів і розвиток взаємовідносин 
безконтактної співпраці)
4. Підтримка клієнтів у сфері надання допомоги один одному

Р People
(люди)

О Objectives
(цілі)

S Strategy 
(стратегія

T Technology 
(технологія)

5. Залучення клієнтів до бізнесу для досягнення цілей

Контент-
план

Завдання

Рис. 1. Концептуальний базис соціального медіа-маркетингу для підприємств ресторанного бізнесу

Джерело: авторська розробка
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на увазі, що підприємство є як відправником, так 
і одержувачем повідомлень. Як відправник інфор-
мації підприємство ресторанного бізнесу прагне 
переконати, проінформувати та розважити цільову 
аудиторію задля залучення нових та отримання 
постійних клієнтів. Як одержувач підприємство 
ресторанного бізнесу підстроює свою діяльність 
до вимог споживача. Головною метою соціального 
медіа-маркетингу є формування маркетингового 
повідомлення та визначення нових способів вза-
ємодії з цільовою аудиторією.

Задля реанімації ресторанного бізнесу в умо-
вах карантину розроблений концептуальний базис 
маркетингу соціальних медіа для підприємств 
ресторанного бізнесу (рис. 1), який ґрунтується на 
чотирьохетапному підході (POST-методі) та орі-
єнтований на визначення ключових акцентів, які 
мають бути враховані під час визначення страте-
гічних векторів розвитку підприємств ресторанного 
бізнесу в короткостроковому періоді, розроблення 
ефективного плану маркетингу в соціальних мере-
жах бізнесу та клієнтів [11]. Метод POST (People 
(люди), Objectives (цілі), Strategy (стратегія), 
Technology (технологія)) був запропонований Чар-
лін Лі та Дж. Берноффом як ефективна основа для 
розроблення стратегії соціальних мереж.

Сформований за результатами дослідження 
концептуальний базис соціального медіа-мар-
кетингу для підприємств ресторанного бізнесу 
(рис. 1) є цілісною сукупністю цілей, ключових 
POST-акцентів, контентом плану та завдань, які 
забезпечують процес управління діяльністю під-
приємств ресторанного бізнесу на всіх ієрархіч-
них рівнях в єдине ціле, що створює можливість 
збереження життєздатності та утримання клієнтів 
в умовах пандемії.

Висновки з проведеного дослідження. Рес-
торанна індустрія зараз стикнулася з найбільшим 
випробуванням за останній час. Щоб вистояти 
у складних умовах, власники ресторанного біз-
несу трансформують звичні формати діяльності 
та активізують всі можливі резерви та ключові 
ресурси. З огляду на те, що на сучасному етапі 
розвитку сфера ресторанної індустрії є глобаль-
ним комп’ютеризованим бізнесом, який базу-
ється на інтернет-технологіях та альтернативних 
оnline-сервісах, у сучасних умовах вони мають 
бути максимально задіяні в діяльності підпри-
ємств ресторанного бізнесу. Інформаційні техно-
логії сьогодні, як ніколи раніше, стають все більш 
цінним ресурсом у підприємствах ресторанного 
бізнесу, допомагаючи рестораторам не тільки збе-
регти життєздатність, але й розкрити нові перспек-
тивні напрями розвитку. Для збереження бізнесу 
та забезпечення ефективного перепрофілювання 
звичного режиму роботи закладів ресторанного 
бізнесу на формат адресної доставки замовлень 
запропоновано концептуальний базис соціального 

медіа-маркетингу для підприємств ресторанного 
бізнесу, який інтегрує ключові акценти утримання 
цінності в умовах пандемії.
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У статті розкрито основні аспекти роз-
витку криптосфери в Україні. Цифрові 
гроші, або криптогроші, – це валюта май-
бутнього, яка існує на основі довіри людей 
до неї та набуває все більш значимого харак-
теру у наш час. Розвиток передових техно-
логій та позитивна динаміка змін у цифровій 
сфері привели до глобалізаційних процесів, 
що впливає на позитивну динаміку підне-
сення економіки країн світу. Проаналізовано 
перепони, що створюють труднощі вхо-
дження цієї індустрії, а також подано основні 
позитивні та негативні аспекти діяльності 
криптосфери. Базуючись на закордонному 
досвіді, ми визначили основні інструменти 
та способи впливу на досліджувану сферу, 
зокрема було детально досліджено всі 
аспекти, пов’язані зі створенням української 
криптодолини. Проведено SWOT-аналіз про-
єкту «Криптодолина України», визначено 
слабкі сторони, а також нерозкриті мож-
ливості. Запропоновано шляхи вирішення 
проблем, які виникають зараз у сфері циф-
рових валют, окремо представлено приклад 
передових держав, що активно впроваджу-
ють цифрову валюту у життя, подано осно-
вні кроки врегулювання нагальних питань.
Ключові слова: криптосфера, циф-
рова валюта, криптодолина, ІТ-кластер, 
цифровізація.

В статье раскрыты основные аспекты раз-
вития криптосферы в Украине. Цифровые 

деньги, или криптоденьги, – это валюта 
будущего, которая существует на основе 
доверия людей к ней и приобретает все 
более значимый характер в наше время. 
Развитие передовых технологий и положи-
тельная динамика изменений в цифровой 
сфере привели к глобализации процессов, 
что влияет на положительную динамику 
подъема экономики стран мира. Проана-
лизированы преграды, которые создают 
трудности вхождения этой индустрии, 
а также предоставлены основные положи-
тельные и отрицательные аспекты дея-
тельности криптосферы. Основываясь на 
зарубежном опыте, мы определили основ-
ные инструменты и способы воздействия 
на исследуемую сферу, в частности были 
подробно исследованы все аспекты, связан-
ные с созданием украинской криптодолины. 
Проведен SWOT-анализ проекта «Крипто-
долина Украины», определены слабые сто-
роны, а также нераскрытые возможности. 
Предложены пути решения проблем, воз-
никающих сейчас в сфере цифровых валют, 
отдельно представлен пример передовых 
государств, которые активно внедряют 
цифровую валюту в повседневную жизнь, 
предоставлены основные шаги урегулиро-
вания неотложных вопросов.
Ключевые слова: криптосфера, цифро-
вая валюта, криптодолина, ИТ-кластер, 
цифровизация.

The article describes the main aspects of the development of the crypto sphere in Ukraine. Digital money or cryptocurrency is the currency of the future that 
exists due to people’s trust in it and it is becoming increasingly important in our time. The purpose of this article is to conduct research on crypto industry 
activity in Ukraine, identify positive and cost-effective aspects of new technology, highlight new opportunities, and identify hidden threats. Comparison, in 
the course of the study, of domestic and foreign experience in managing the crypto industry. It has been analyzed the barriers to the implementation of this 
industry, and also the main positive and negative aspects of crypto industry activity are presented in the article. It has been determined the main tools and 
ways of influencing the studied subject by using foreign experience, in particular, all aspects related to the creation of the Ukrainian crypto valley have been 
explored in detail. Divergence of opinion and imperfect government management in the digital market hinders state integration into the global technology 
market. Most of the problems around the crypto industry are caused by ignorance and distrust of new technological innovations. Having analyzed the 
development of the crypto industry in Ukraine, was concluded the main key areas that could help the high-tech industry to continue to actively develop are: 
defining the basic standards for conducting crypto activities at the legislative level and the assistance of the state in attracting investment in the development 
of the crypto industry. It has been carried out the SWOT-analysis of the Crypto-Valley project in Ukraine by identifying weaknesses and also undisclosed 
opportunities. Conducted a clear analysis and researching of foreign experience in the field of digital currencies allowed to draw conclusions regarding the 
solution of the issue of the legalization of cryptocurrencies. Ways to solve the problems that are currently occurring in the digital currency field have been 
suggested. It has been described an example of advanced countries actively implementing digital currency. The basic steps of solving urgent issues have 
been presented.
Key words: crypto industry, digital currency, crypto valley, IT-cluster, digitalization.

Постановка проблеми. Нині великого значення 
набула сфера електронних валют та здійснення 
на їх основі торгів, де можна заробити неабияку 
кількість грошей. Торгувати цифровими валютами 
може будь-хто, а контроль цієї діяльності з боку 
держави є непростим завданням, яке потребує 
чимало матеріальних та нематеріальних ресурсів, 
обізнаності в ІТ-сфері новостворених структур та 
відповідного законодавчого регулювання.

Закордонний досвід свідчить про те, що навіть 
такі держави як США, Німеччина, Франція та 
Китай, не мають повного контролю над сферою 

цифрових валют, тому вагомого значення набуває 
вивчення всіх позитивних та негативних аспектів 
досліджуваної діяльності. Вільний доступ до про-
ведення торгів на електронних біржах дає можли-
вість будь-кому, задіяному у цьому процесі, отри-
мати прибуток на купівлі-продажі криптовалют.

Грошові обороти на криптобіржах сягають 
мільярдів доларів. У сукупності вартість усієї 
криптосфери може перевищувати ВВП трьох най-
потужніших держав світу, таких як США, Німеч-
чина та Китай, разом узятих, що означає велику 
цінність та прибутковість цієї сфери порівняно зі 
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звичайними галузями. Не дивно, що людина при-
думує все нові способи заробляння грошей, розу-
міючи те, що нафтова та газова промисловості вже 
втрачають свою позицію як найприбутковіші галузі 
у світі. Натомість приходять нові, які витісняють 
старі та підтверджують їх важливість у загально-
національному розвитку, а це вимагає нового розу-
міння в цій галузі таких маркетингових складових 
частин, як товар, ціна, просування й збут.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За останніми дослідженнями визначено сутність 
та перспективи впровадження криптосфери, 
а також її реалізацію в Україні. Слід зазначити, що 
основним завданням науковців, провідних еконо-
містів та високопосадовців є врахування всіх ризи-
ків та можливостей від офіційного визнання на 
законодавчому рівні досліджуваної сфери діяль-
ності та її місця на ринку товарів і послуг. Вияв-
лення характерних рис та переваг електронної 
криптовалюти як грошової одиниці, аналіз сучас-
них нормативно-правових засад для розвитку 
ринку криптовалют в Україні досліджувались, 
зокрема, М.М. Миколишиним та Н.Я. Булою [1]. 
Сучасні тенденції розвитку криптовалют на ринку 
України дослідили І.І. Гусєєва та Т.О. Петрова [2]. 
Доцільно провести ширший аналіз впровадження 
на ринок індустрії криптосфери в Україні та шля-
хів контролю за її рухом, прогноз можливих спеку-
ляцій та визначення проблем, які можуть виник-
нути в ході впровадження цієї сфери в економічну 
діяльність.

З початку 2009 року винайдення першої крип-
товалюти Сатоші Накамото Біткоіна ознаменувало 
виникнення абсолютно нової економічної діяль-
ності, яка з року в рік все частіше інтегрується 
у всі сфери життєдіяльності. Україна – друга кра-
їна у світі, яка залишається найбільш лояльною 
до цифрових грошей. На відміну від Росії, Україна 
стрімко рухається у напрямі побудови «держави 
на технології блокчейн». Так, у 2019 році було 
створено Міністерство цифрової трансформації 
(МЦТ), яке заклало початок швидкої легалізації 
цифрових активів. Поки що криптосфера не є офі-
ційно визнаною в Україні, проте список проєктів, 
пов’язаних з цією сферою та вже розроблених 
МЦТ, зможе зробити східноєвропейську країну 
однією з передових у крипто- та блокчейн-сфері.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження щодо діяльності криптосфери в Україні, 
встановлення позитивних та економічно вигідних 
аспектів від нової технології, висвітлення нових 
можливостей, визначення прихованих загроз, 
порівняння вітчизняного та закордонного досвіду 
управління криптосферою.

Для досягнення поставленої мети були сфор-
мовані такі завдання:

− висвітлення економічної доцільності ведення 
криптосфери в Україні;

− проведення SWOT-аналізу створення крип-
тодолини в Україні;

− порівняння вітчизняного та закордонного 
досвіду ведення криптодіяльності;

− висвітлення результатів досліджень щодо 
розуміння та особистого ставлення респондентів 
до криптовалют та електронних грошей загалом;

− пропозиція рекомендацій щодо економічно 
вигідного введення криптосфери як високотехно-
логічної галузі України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З кожним роком криптосфера стає все більш попу-
лярною, сьогодні капіталізація ринку електронних 
грошей становить понад 200 млрд. дол., що під-
тверджує довіру людей до абсолютно нового виду 
грошей [3].

Кількість торговців електронними грошима 
на криптобіржах, за даними Кембріджського 
центру альтернативного фінансування, становить 
139 млн. Чинники, що впливають на збільшення 
кількості трейдерів, різні. Основними є лояльність 
з боку держави до незаконного збагачення (від-
сутність сплати податків, криптосфера як «дже-
рело збагачення» тощо), відсутність чинників, що 
регулюють криптосферу на законодавчому рівні, 
високий рівень безробіття, «дороге» життя тощо. 
Найбільша кількість трейдерів нині знаходиться 
у США, а саме 22 268 554 осіб, в Україні їх близько 
1,9 млн., що становить 3% загальної кількості 
населення країни. Причому ця кількість з кінця 
2017 року невпинно зростає [2; 4].

Доцільність впровадження можемо обґрун-
тувати, спираючись на досвід держав, що лега-
лізували криптотрейдинг як спосіб заробітку на 
криптовалюті. Наприклад, Естонія отримує дохід, 
надаючи ліцензії відповідним компаніям. Досвід 
Швейцарії показує, що контролювання криптос-
фери є вигідним. Так, створений фінансовий регу-
лятор «Anti-Money Laundering Act» (AMLA) спеці-
алізується на запобіганні відмиванню грошей та 
протидії фінансовому тероризму [5; 6].

В Україні оплата цифровими грошима набула 
масового характеру, а вперше з’явилась на Бесса-
рабському ринку у Києві. Криптовласники можуть 
оплатити покупку, скануючи QR-код. Це доводить 
простоту цієї сфери та її загальну інтеграцію [7].

Велика кількість трейдерів в Україні та від-
сутність будь-яких регуляторів криптосфери під-
штовхнули громадські організації, асоціації до 
створення проєкту криптодолини. За словами 
Михайла Чобаняна [8], що є одним з членів блок-
чейн-асоціації, основною рушійною силою, що 
підштовхнула до створення цього проєкту, є вели-
кий досвід у блокчейн-індустрії, адже вона існує 
в Україні з 2013 року та може скласти сильну кон-
куренцію іншим країнам.

Прикладом країни, що створила власну крип-
тодолину, є Швейцарія. У 2017 році держава була 
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Таблиця 1
SWOT-аналіз щодо створення криптодолини в Україні
Сильні сторони Слабкі сторони

– Сформований потужний ІТ-кластер (Львів, Київ, Харків, Одеса);
– створена на початку 2018 року Блокчейн-асоціація України;
– українські проекти у 2017 році посіли третє місце в Європі за 
кількістю стартапів, які виходять на ICO;
– створена перша українська платформа “Token0x” для виходу на ICO;
– меморандум між Україною та однією з найбільших (за обігом) 
бірж світу “Binance”;
– активний розвиток проєктів, пов’язаних з технологією блокчейн;
– формування нормативної бази розвитку технологічних проєктів;
– ухвалення законопроєкту 2179;
– перші кроки до здійснення законодавчого забезпечення;
– створення робочих місць.

– Неналагоджені комплексний підхід і створення 
умов, що сприятимуть розвитку всієї галузі;
– відсутність підтримки іноземних партнерів;
– незабезпеченість повної безпеки щодо 
витоку/викрадення цінної інформації та стра-
тегічно важливих даних;
– потенціал України у розвитку блокчейн-тех-
нології не продемонстровано на світовому рівні;
– відсутність підключення до міжнародного 
обміну інформацією;
– утруднений доступ входження на україн-
ський криптовалютний ринок іноземцям.

Можливості Загрози

– Бажання світових криптобірж запрацювати в Україні;
– зростання податкових надходжень до бюджету від заходження 
до країни криптобірж;
– зміцнення українських позицій у криптосфері на світовій арені;
– можливість значного економічного росту;
– розроблення абсолютно нових технологій на прикладі компанії 
“Token0x.io”;
– активні розробки та застосування блокчейн-технології у сферах 
цифрової ідентичності;
– створення й прийняття закону про оподаткування операцій;
– можливість запровадження комфортних інструментів ведення 
бізнесу;
– запровадження довгострокової стратегії розвитку науково-тех-
нічної сфери;
– стимулювання створення стартап-проєктів в Україні.

– Відсутність законодавчої бази може при-
звести до виведення коштів в тінь та зловжи-
вання назвою «чесний трейдер»;
– незначний потік інвестицій у розвиток про-
єкту «Українська криптодолина», поки не буде 
врегулювано питання законодавчої та норма-
тивної бази;
– тотальна детінізація криптосфери може 
зупинити її подальший розвиток;
– неналагоджений контакт з боку держави та 
учасників криптосфери, конфлікт інтересів;
– втручання незацікавлених сторін у розвиток 
проєкту, спекуляція з боку противників крипто-
валют;
– можлива загроза «хакерських» атак;
– тиск з боку основних конкурентів у криптос-
фері (США, Японія, Китай, ЄС).

Джерело: складено авторами на основі власних досліджень

другою в списку після США за обсягом залучення 
інвестиційних коштів за програмою первинної про-
позиції монет (ICO, англ. «Initial Coin Offering»), 
а криптовалютна біржа «Bitcoin Suisse» на поча-
ток 2018 року провела транзакцій на 3 млрд. швей-
царських франків ($3,14 млрд.) [9].

Ефективність представлення таких проєктів та 
їхня реалізація підтверджуються зацікавленістю 
з боку інвесторів, венчурних фондів, фінансових 
експертів, інноваційних компаній та стартапів.

Проведемо SWOT-аналіз щодо створення крип-
тодолини в Україні та представлення на основі 
цього рекомендаційних висновків. SWOT-аналіз 
представлений у табл. 1.

Варто виокремити основні переваги прийняття 
законопроєктів про регулювання блокчейн-інду-
стрії. Отже, ними є:

− створення зрозумілого правового статусу 
криптовалюти, її тлумачення;

− створення правил оподаткування крипто-
трейдерів, блокчейн-компаній;

− запровадження електронних відкритих 
декларацій доходів від криптосфери;

− захист прав власності на криптогроші;
− можливість виведення цього виду заробітку 

з тіні.
Ринок криптовалют характеризується певною 

нестабільністю. Так, його капіталізація різниться 

за 2013–2019 роки. На рис. 1 відображено резуль-
тати побудови лінії тренду та коефіцієнта детер-
мінації на основі даних про капіталізацію ринку. 
За коефіцієнтом детермінації (R2) можна стверд-
жувати, що немає певної залежності між даними, 
що доводить нестабільність ринку. Значний ріст 
у 2017 році відбувався через різке підвищення 
ціни на біткоїн, адже він виріс у 20 разів за рік, що 
сприяло збільшенню інвестицій в цей вид елек-
тронної валюти.

Основними чинниками, що впливають на стійке 
зростання криптосфери у європейському регіоні, 
є велика кількість споживачів/клієнтів/зацікавле-
них сторін; легалізація електронних валют як засіб 
обміну в багатьох країнах; легкість у доступі до 
криптобірж та трейдингу.

В табл. 2 проаналізовано найбільш сприятливі 
країни для залучення та розвитку стартап-проєктів 
порівняно з Україною.

В Україні налічується велика кількість блок-
чейн-компаній, а саме більше 50 успішних стар-
тап-проєктів, що перетворились на повноцінних 
стейкхолдерів та залучають великі суми інвестицій 
у досліджувану сферу. Відсоткове співвідношення 
найуспішніших компаній у блокчейн-сфері подано 
на рис. 2.

Аналізуючи рис. 2, можемо стверджувати, 
що найбільше компаній існують у сфері софт-
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розробок (розробка програм/платформ, які вирі-
шують ту чи іншу проблему в блокчейн-сфері), 
14% компаній задіяні у розробленні платформ на 
основі блокчейн-технології.

Висновки з проведеного дослідження. Висо-
кий потенціал інтелектуального ресурсу України 
забезпечує розвиток високотехнологічних галу-
зей. Розбіжність думок та недосконале управління 
урядовцями на цьому ринку стримують інтеграцію 
держави на світовий ринок технологій. Більшість 
проблем, що створюються навколо управління 

криптосферою, спричинена необізнаністю та 
недовірою до нових технологічних новинок. Будь-
яка ідея, ноу-хау, стартап проходять свій власний 
життєвий цикл. Сфера криптовалют, або цифрових 
валют, зараз як на світовому ринку, так і в Україні 
перебуває на стадії активного зростання, якій при-
таманні незрозумілість, людська упередженість 
та багато інших факторів ризику. Саме через такі 
нюанси галузь не може активно інтегруватися 
в життя та має ризик зникнення. Провівши ана-
ліз розвитку криптосфери в Україні, можемо дійти 
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Рис. 1. Капіталізація світового ринку криптовалют у 2013–2019 роках, дол. США

Таблиця 2
Порівняння закордонного та вітчизняного досвіду залучення та розвитку стартапів (криптосфера)

Країна Особливості криптосфери Назви успішних 
стартап-проєктів

Швейцарія
Ця країна стала осередком для криптовалютних операцій. Низькі 
податки (сплата у біткоїнах) та встановлені правила ведення біз-
несу, створення криптодолини.

ЕТНЕRЕUM Foundation, 
Tezos, Dfinity, Bancor, 

ShapeShift

Гібралтар

Планується створення проекту “Blockchain Gibraltar” зі значними 
обсягами криптовалют. Відсутність податку на приріст капіталу 
приваблює інвесторів. Зареєстровано безліч європейських цифро-
вих стартапів.

Gibraltar Stock Exchange

Мальта
Віртуальний закон про фінансові активи для криптогалузі від уряду 
дає можливість для емісії та використання криптовалют і токенів. 
Податок становить 5%.

Binance

Великобританія та 
Північна Ірландія

Існування «сірої зони», яка не контролюється приписами уряду. 
Великі криптовалютні біржі, брокери та стартап-проєкти розміщу-
ються саме в цій країні.

Blockchain.com, BitStamp, 
CEX.IO, Humaniq, Parity, 

CгурtоPay

Данія За розпорядженнями Національного банку та уряду цифрову 
валюту не визнано законним платіжним засобом. –

Україна

У 2017 році було засновано 32% всіх компаній, які застосовують тех-
нологію блокчейн. Сферами, в яких створюються блокчейн-стартапи, 
є програмування та розробки (38%); фінанси, інвестиції та трейдинг 
(38%); криптографія та криптовалюти (32%); маркетинг та реклама 
(12%). Міністерство цифрової трансформації розробляє низку зако-
нопроєктів, які мають врегульовувати діяльність криптосфери на 
прийнятному рівні як з боку держави так і з боку учасників бізнесу.

Kuna, Bitfury, AtticLab, 
Bloqly, Atama.ai, 

Cryptopys

Джерело: складено авторами на основі власних досліджень та [10]
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висновку, що основними ключовими напрямами, 
які могли б допомогти високотехнологічній галузі 
продовжити активно розвиватися, є:

− визначення основних нормативів ведення 
криптодіяльності на законодавчому рівні (компро-
місне вирішення місця та значення цього продукту 
в економіці України між урядом та тими, хто ство-
рює криптосферу);

− допомога держави щодо представлення та 
просування сфери криптовалют України на світо-
вій арені;

− сприяння держави щодо залучення інвести-
цій у розвиток криптосфери, співпраця з інозем-
ними партнерами, створення венчурних фондів;

− створення криптодолини за сприяння дер-
жавних структур.
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У статті проаналізовано сутність понять 
«економічна стійкість підприємства», 
«економічна рівновага» та «економічний 
розвиток підприємства». Визначено, що 
у сучасній економічній літературі поняття 
«стійкість» тлумачиться по-різному, тому 
розглянуто найбільш поширені визначення 
економічної стійкості підприємства зі вста-
новленням взаємозв’язку між рівновагою та 
економічним розвитком підприємства відо-
мих авторів та науковців з різних аспектів 
економічної діяльності та наукових робіт. 
Встановлено діалектичний зв’язок між 
досліджуваними категоріями, на основі чого 
надано авторське визначення поняття 
«економічна стійкість підприємства». Дове-
дено, що дослідження цих економічних кате-
горій передбачає аналіз та врахування всіх 
факторів, які впливають на формування 
умов стійкого економічного розвитку під-
приємства та країни загалом. Також визна-
чено, що зміна стійкості чи рівноваги підпри-
ємства має як негативні, так і позитивні 
наслідки, які, зрештою, здійснюють вплив на 
економічний розвиток підприємства.
Ключові слова: підприємство, економічна 
стійкість, економічна рівновага, економіч-
ний розвиток, конкурентоспроможність, 
ефективність розвитку.

В статье проанализирована сущность 
понятий «экономическая устойчивость 

предприятия», «экономическое равновесие» 
и «экономическое развитие предприятия». 
Определено, что в современной экономи-
ческой литературе понятие «устойчи-
вость» толкуется по-разному, поэтому 
рассмотрены наиболее распространенные 
определения экономической устойчивости 
предприятия с установлением взаимосвязи 
между равновесием и экономическим раз-
витием предприятия известных авторов 
и ученых по различным аспектам экономиче-
ской деятельности и научных работ. Уста-
новлена диалектическая взаимосвязь между 
исследуемыми категориями, на основе чего 
предоставлено авторское определение 
понятия «экономическая устойчивость 
предприятия». Доказано, что исследование 
этих экономических категорий предпола-
гает анализ и учет всех факторов, влияю-
щих на формирование условий устойчивого 
экономического развития предприятия 
и страны в целом. Также определено, что 
изменение устойчивости или равновесия 
предприятия имеет как отрицательные, 
так и положительные последствия, кото-
рые, в конце концов, оказывают влияние на 
экономическое развитие предприятия.
Ключевые слова: предприятие, экономиче-
ская устойчивость, экономическое равнове-
сие, экономическое развитие, конкуренто-
способность, эффективность развития.

The article analyzes the essence of the definitions of “economic stability of the enterprise”, “economic equilibrium” and “economic development of the enter-
prise”. It is determined that the term “sustainability” is interpreted differently in the contemporary economic literature, so the most widespread definitions 
of economic sustainability of the enterprise are considered, with correlation between the equilibrium and economic development of the enterprise of well-
known authors and scientists from different aspects of economic activity and scientific works. The dialectical relationship between the studied categories is 
established and on this basis the author defines the concept of “economic stability of the enterprise”, which is as follows: economic stability of the enterprise 
is a stable state of the system, which includes equilibrium between all components of the subsystem: raw materials, production, finance, management, 
marketing, investment, which ensures sustainable development and has the ability not to deviate from its condition under the influence of external and 
internal disturbances. It is determined that the economic equilibrium is a state of the economic system, in which the proportions in economic activity ensure 
optimal consistency of the purpose of economic development and available resources, supply and demand, commodity and cash flows, accumulation and 
consumption, savings and accumulation, and other elements and indicators of the system, and in the end – the presence of sustainable economic develop-
ment and the absence of economic crises. The economic development of the enterprise must be carried out in such a way that all changes occurring in the 
enterprise, in its technological complex, innovation, production, management and organizational activity are characterized by an equilibrium, balanced state, 
contribute to the preservation and improvement of profitability and stability, as well as other characteristics that meet efficiency of the enterprise. It is proved, 
that the study of these economic categories involves the analysis and consideration of all factors that influence the formation of conditions for sustainable 
economic development of the enterprise and the country in general.
Key words: enterprise, economic stability, economic equilibrium, economic development, competitiveness, efficiency of development.

Постановка проблеми. Сучасний етап госпо-
дарювання для підприємницьких суб’єктів харак-
теризується низкою як позитивних, так і негативних 
трансформацій, таких як динамічність розвитку сві-
тової та національної економіки, непередбачувана 
динаміка кон’юнктури ринків, стрімке змінювання 
життєвого циклу товарів, повсякчасні законодавчі 
корегування нормативно-правової бази, стрімкий 
розвиток науково-технічного прогресу, переворот 
усієї системи виробничих сил, науково-технічні 
революції. Розвиток української економіки є нині 

недосконалим, має певні ознаки кризового стану й 
занепаду економічної активності реальної та фінан-
сової економіки, що спричиняє суттєвий вплив на 
стійкість суб’єктів господарювання, які стикаються зі 
складнощами під час подолання наявних проблем.

Українські підприємства розвиваються циклічно, 
а економічний цикл складається з двох стадій, 
а саме експансії та рецесії, або відбувається 
проходження чотирьох послідовних фаз, таких 
як економічне зростання, розквіт, спад (рецесія) 
і депресія. Водночас будь-який розвиток, зокрема 
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економічний, завжди виступає як органічна єдність 
перервного й безперервного, тому в теорії еконо-
мічного циклу важливе місце посідає проблема 
економічної рівноваги [1]. Загальні методологічні 
аспекти теорії економічної рівноваги вперше було 
досліджено К. Марксом, який виявив ознаки руй-
нування економічної системи, втрати нею позицій 
стійкості, а також закономірність тенденції повер-
нення економіки та її окремих суб’єктів господарю-
вання до рівноважного стану. За цим принципом 
циклічні спади в економіці розглядались як пору-
шення стану рівноваги, що призводить до неперед-
бачуваних порушень економічного розвитку під-
приємства. Таким чином, актуальності набувають 
питання визначення діалектичного взаємозв’язку 
під час формулювання таких економічних катего-
рій, як «економічна стійкість», «економічна рівно-
вага» та «економічний розвиток».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню економічного змісту категорій «економічна 
стійкість», «економічна рівновага» та «економічний 
розвиток» присвячена низка наукових досліджень 
таких вчених-економістів, як О.В. Герега, І.Ю. Гри-
шова, М. Альберт, В.А. Даниленко, О.В. Ареф’єва, 
І.О. Богатирьов, В.М. Геєць, Ю.А. Сімех, О.Є. Кузь-
мін, І.Н. Омельченко, Т.Ф. Косянчук, О.В. Глушко, 
О.С. Харитонова, В.М. Ячменьова, В.І. Аранчій, 
О.В. Семененко, В.О. Василенко, Б.О. Ходаке-
вич, А.В. Дакус, Н.О. Сімченко, Н.О. Побереж-
ний, Л.Р. Прийма. Ці та багато інших учених при-
свячують свій час вивченню теорії та методології 
забезпечення економічної стійкості, економічного 
розвитку, що сприяє підвищенню ефективності 
діяльності підприємства. Наукові припущення кож-
ного з науковців є доцільними, адже спроба науко-
вого вивчення та пізнання об’єкта дослідження від-
бувається під різним кутом. Однак слід зазначити, 
що нині гіпотези зазначених дослідників не буду-
ються на визначенні діалектичного взаємозв’язку 
між досліджуваними категоріями, що відбивається 
у відсутності комплексної характеристики поняття 
«економічний розвиток підприємства», яке є поєд-
нанням понять «економічна стійкість» та «еконо-
мічна рівновага».

Сучасний підхід до визначення економічної 
стійкості та економічного розвитку підприємства 
не має комплексного спрямування та є односто-
роннім, бо обмежений фінансовими категоріями. 
Спроможність системи залишатися у відповідних 
заданих параметрах є головним посилом цього 
підходу. Таким чином, необхідність аналізу кате-
горії «економічна стійкість підприємства» на заса-
дах визначення понять «економічна рівновага» та 
«економічний розвиток» обумовлює актуальність 
вибраної теми дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення сутності та змісту категорії «економічна стій-
кість підприємства» на основі відокремлення понять 

рівноваги та економічного розвитку, а також вста-
новлення між ними діалектичного взаємозв’язку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Довгий історичний шлях, який розпочався з піз-
нання та формулювання загального значення й 
розуміння терміна «стійкість», містить елементи 
всіх галузей науки. Під час формування терміна 
«стійкість» важливо правильно визначити напрям 
його використання. Термін «стійкість» застосо-
вується в таких науках, як математика, біологія, 
фізика, хімія, геологія, філософія, психологія, 
механіка, соціологія. Запозичення цього терміна 
в економіку відбулося з фізики та математики. Тео-
рії звичайних диференційних рівнянь 1892 року 
російського математика й механіка Олександра 
Ляпунова, в яких він доводить стійкість рівно-
ваги системи, стали відправною точкою для фор-
мування та дослідження стійкості в економіці. 
В математиці існують різні види стійкості щодо 
нелінійних систем, тому розрізняють стійкість 
у малому, великому та абсолютну стійкість. Мате-
матик В.М. Попов визначав абсолютну стійкість як 
асимптотичну стійкість нелінійної системи загалом 
відносно положення рівноваги. Великий вчений 
А.В. Михайлов, який поширив критерії стійкості 
у 1938 році, сформулював стійкість замкнутої сис-
теми автоматичного регулювання, яку визначають 
за амплітудно-фазову характеристику стійкої розі-
мкнутої системи. Аналізуючи вищеназвані отри-
мані наукові дефініції, можемо стверджувати, що 
формування перших передумов до визначення та 
загалом розроблення напрямку стійкості у сфері 
економіки здійснили саме математики.

Вперше поняття «економічна стійкість» було 
використано у 1973 році під час енергетичної 
кризи, коли важливо було запропонувати науково 
обґрунтовану, економічну та політичну систему 
заходів, які забезпечуватимуть стимулююче вико-
ристання ресурсів задля стійкого розвитку світової 
економіки без втрати національного суверенітету 
у співвідношенні інтересів різних країн.

Стійкою визнається не будь-яка ригідна еконо-
мічна система, а лише така, що тривалий час зберігає 
власну функціональну придатність та досягає пла-
нових/бажаних показників і стандартів виконання. 
Стан системи, що не розвивається, проте впродовж 
тривалого часу підтримує рівновагу своїх елемен-
тів, характеризується стагнацією. Збереження сис-
темою рівноваги за рахунок суттєвих внутрішніх 
диспропорцій може свідчити про її перебування на 
критичній межі стійкості. За сучасних умов концепція 
стійкості органічно поєднується з концепцією потен-
ціалу, тому стійкою можна вважати лише ту систему, 
потенціал якої має тенденцію до зростання за міні-
мального відхилення статистично значущих її пара-
метрів від рівноважного стану [2].

У сучасній економічній літературі поняття «стій-
кість» тлумачиться по-різному. Розглянемо най-
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Таблиця 1
Характеристика визначень поняття «економічна стійкість»  

зі встановленням взаємозв’язку між рівновагою та економічним розвитком
Автор Визначення економічної стійкості

Ж.Н. Казієва

Стійкість визначає можливість самоорганізації, саморегулювання щодо внутрішніх елементів та 
адаптаційні можливості вміння нейтралізувати несприятливі явища або пристосуватися до них 
без зміни своїх сутнісних якостей функціональних і структурних характеристик по відношенню 
до зовнішніх. Причиною виникнення нестійких станів є порушення рівноваги між елементами 
системи, а також між внутрішнім і зовнішнім середовищем [3, с. 17].

В.М. Ячменьова

Стійкість у загальному вигляді зумовлена можливостями внутрішніх енергоматеріальних сил 
елементів організації, які здатні підтримувати її в межах характерної для неї рівноваги і які 
дають можливість організації зберігати структуру та виконувати свої функції стійко, надійно 
у змінних умовах середовища [4].

Н.В. Алєксєнко
Стан його матеріальних, економічних і трудових ресурсів, їх розподіл і використання, які забез-
печують розвиток підприємства на основі зростання прибутку й капіталу за збереження плато-
спроможності та кредитоспроможності за умов допустимого рівня ризиків [5].

С.Н. Анохін
Такий рівноважний стан промислового підприємства, за якого економічні й управлінські рішення 
здатні регулювати основні чинники стійкого положення підприємства, такі як управління, вироб-
ництво, фінанси, персонал і стратегія в заданих межах ризику [6].

О.М. Колодізєв, 
К.М. Нужний

Стан рівноваги або здатність повертатися в цей стан відкритої соціально-економічної системи 
(підприємство) після того, як відбулося виведення з цього стану зовнішніми та внутрішніми збу-
рюючими впливами, за рахунок ефективного використання всіх видів ресурсів з подальшою 
спроможністю забезпечувати оптимальний процес їх поповнення [7].

В.А. Медвєдєв
Рівноважний збалансований стан економічних ресурсів, який забезпечує стабільну прибутко-
вість і нормальні умови для розширеного відтворення у тривалій перспективі з урахуванням 
найважливіших зовнішніх і внутрішніх чинників [8].

Ю.А. Сімех Це потенційні можливості підприємства повернутися у стан рівноваги, в якому підприємство 
має позитивну динаміку функціонування або не виходить за межі встановлених границь [9].

К.Г. Малінін
Адекватність системи середовищу, як зовнішньому, так і внутрішньому, що передбачає пере-
бування параметрів системи в деякому допустимому околі, що забезпечує її функціонування й 
розвиток [10].

більш поширені визначення економічної стійкості 
підприємства зі встановленням взаємозв’язку між 
рівновагою та економічним розвитком підприєм-
ства відомих авторів та науковців з різних аспектів 
економічної діяльності та наукових робіт. Характе-
ристику визначень наведено в табл. 1.

Проаналізувавши різні думки та визначення 
відомих авторів і дослідників, можемо сформулю-
вати власне визначення економічної стійкості під-
приємства, яке є більш доцільним та повними, на 
нашу думку, та яке розкриває всю його сутність, 
оскільки характеризується наявністю діалектичного 
взаємозв’язку між поняттями рівноваги та економіч-
ного розвитку. Отже, економічна стійкість підприєм-
ства – це стабільний стан системи, який включає 
рівновагу між усіма складовими частинами підсис-
теми, а саме сировиною, виробництвом, фінан-
сами, управлінням, маркетингом, інвестиціями, 
такий, що забезпечує стабільний розвиток та має 
здатність не відхилятися від свого стану під впли-
вом зовнішніх та внутрішніх збурювань.

Ефективність системи управління, яка забез-
печується за рахунок економічної стійкості та рів-
новаги, має властивість збереження незмінності 
показників системи.

Економічна рівновага – це стан економічної 
системи, за якого пропорції в економічній діяль-
ності забезпечують оптимальну узгодженість мети 
економічного розвитку і наявних ресурсів, попиту 

та пропозиції, товарних і грошових потоків, нагро-
мадження й споживання, заощадження та нагро-
мадження, інших елементів і показників системи, 
а в результаті – наявність стійкого економічного 
розвитку та відсутність економічних криз. Двома 
сторонами економічної рівноваги є дія сил рівно-
ваги й нерівноваги, в процесі якої рівновага забез-
печується через нерівновагу. Це означає, що рівно-
вага є динамічною оптимальною нерівновагою та 
відіграє в економіці позитивну й негативну роль [11].

Трансформація економіки, недосконалий роз-
виток систем вітчизняного підприємства, техноло-
гічна відсталість та інші умови, які існують в еконо-
мічних відносинах, посилюють можливість появи 
нових загроз, які безпосередньо необхідно контро-
лювати та вирішувати задля забезпечення в май-
бутньому економічного розвитку підприємства.

Стосовно категорії «економічний розвиток під-
приємства» необхідно звернути увагу на доціль-
ність виокремлення двох аспектів у її тракту-
ванні, а саме у загальному та більш детальному 
розумінні. За детального розуміння економічний 
розвиток розглядається як стан або результат 
змінювання функціонування підприємства, транс-
формації підприємства з кількісного у якісний 
стан під впливом чинників внутрішнього й зовніш-
нього середовища. У загальному розумінні еко-
номічний розвиток підприємства є незворотним, 
спрямованим, закономірним процесом, який є 
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безперервною та послідовною зміною (або сукуп-
ністю змін) результатів чи положень підприємства 
в часі та просторі на інший за кількісними та якіс-
ними ознаками, ніж попередній стан, під випли-
вом чинників зовнішнього й внутрішнього середо-
вища [12]. Економічний розвиток підприємства має 
здійснюватися так, щоб усі зміни, що відбуваються 
на підприємстві, в його технологічному комплексі, 
інноваційній, виробничій, управлінській та органі-
заційній діяльності, характеризувались рівноваж-
ним, збалансованим станом, сприяли зберіганню 
й покращенню рентабельності та стабільності, 
а також іншим характеристикам, які відповідають 
ефективності діяльності підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, поняття «економічна стійкість», «рівновага» 
та «економічний розвиток» мають досить багато 
визначень та безпосередньо мають пересічне 
значення під час формування історично-дослід-
ницьких та сучасних підходів і напрямів. Будь-яка 
цілеспрямована система має виконувати постав-
лені перед нею завдання у процесі свого функці-
онування. Отже, розвиток підприємства залежить 
від спроможності збереження свого працездатного 
стану під час досягнення запланованих результа-
тів, а економічна стійкість реагує та допомагає 
забезпечити протистояння поставленим перед 
підприємством загрозам. Економічна рівновага 
забезпечує підприємство стабільністю та реагує на 
вплив зовнішніх і внутрішніх факторів за допомо-
гою вжиття фінансових, економічних та організа-
ційних заходів. Збереження незмінності показників 
ефективності системи управління забезпечується 
за рахунок економічної стійкості та рівноваги.

Розглянувши термінологію та безліч наукових 
статей, підсумовуючи та проаналізувавши різні 
думки й визначення відомих авторів та дослідни-
ків під іншим кутом зору, можемо зробити такий 
висновок: дослідження цих економічних категорій 
та понять передбачає аналіз та врахування всіх 
факторів, які впливають на формування умов стій-
кого економічного розвитку підприємства та країни 
загалом. Отже, зміна стійкості чи рівноваги підпри-
ємства має як негативні, так і позитивні наслідки, 
які, зрештою, здійснюють вплив на економічний 
розвиток підприємства.

Таким чином, постає необхідність здійснення 
подальших наукових досліджень, а саме розроб-
лення методичних аспектів щодо оцінювання еко-
номічної стійкості підприємства, яка сформована на 
засадах економічної рівноваги та оцінювання кінце-
вого результату (ефекту), який, власне, відображати-
меться в рівні економічного розвитку підприємства.
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У статті проведено порівняльне оціню-
вання цін на основні продукти харчування 
у супермаркетах України та Фінляндії. 
Для порівняння досліджено актуальні ціни 
у супермаркетах “Prisma”, які входять до 
складу компанії “S Group”, та в українських 
супермаркетах «Ашан» і «Метро». Під час 
дослідження встановлено, що ціна умовного 
«споживчого кошика» українців на 32–33% 
нижче, ніж у фінів. Ціна хліба у Фінляндії скла-
дає в середньому 80 грн. за кг, а в Україні – 
40–50 грн., борошно порівняно з українським 
приблизно в 2 рази дорожче, а спагеті – 
у 2,5 рази дешевше. Однією з найважливіших 
груп харчового раціону є молочні продукти. 
Якщо не враховувати нетрадиційні для Фін-
ляндії сметану й кефір, то ціни на молоко 
перебувають на приблизно однаковому 
рівні, а на сир, масло, йогурт – нижчому. 
Традиційно дорогою у Фінляндії є ялови-
чина, вартість якої приблизно у 2 рази вище 
порівняно з українськими цінами, хоча ціни 
на м’ясо птиці перебувають на співстав-
ному рівні.
Ключові слова: продукти харчування, «спо-
живчий кошик», супермаркети “Prisma”, 
«Ашан Україна», «Метро Кеш енд Кері», 
порівняльна оцінка.

В статье проведено сравнительное оцени-
вание цен на основные продукты питания 
в супермаркетах Украины и Финляндии. 
Для сравнения исследованы актуальные 
цены в супермаркетах “Prisma”, которые вхо-
дят в состав компании “S Group”, и в украин-
ских супермаркетах «Ашан» и «Метро». 
При исследовании установлено, что цена 
условной «потребительской корзины» укра-
инцев на 32–33% ниже, чем у финнов. Цена 
хлеба в Финляндии составляет в среднем 
80 грн. за кг, а в Украине – 40–50 грн., мука 
по сравнению с украинской примерно в 2 раза 
дороже, а спагетти – в 2,5 раза дешевле. 
Одной из важнейших групп пищевого раци-
она являются молочные продукты. Если не 
учитывать нетрадиционные для Финлян-
дии сметану и кефир, то цены на молоко 
находятся примерно на одинаковом уровне, 
а на сыр, масло, йогурт – низшем. Традици-
онно дорогой в Финляндии является говя-
дина, стоимость которой примерно в 2 раза 
выше по сравнению с украинскими ценами, 
хотя цены на мясо птицы находятся на 
сопоставимом уровне.
Ключевые слова: продукты питания, 
«потребительская корзина», супермаркеты 
“Prisma”, «Ашан Украина», «Метро Кэш энд 
Керри», сравнительная оценка.

Food security is the protection of a person’s vital interests, which is to guarantee by the state the unimpeded economic access to food products for the 
sake of maintaining his or her ordinary life activities. The set of food products is formed by the central executive body, which ensures the formation of the 
state health policy, using the norms of the physiological need of the human body for food products based on their chemical composition, energy value and 
considering the recommendations of the World Health Organization. The purpose of the study was to carry out a comparative assessment of prices for 
food products included in the “consumer basket”, which are sold in supermarkets in Ukraine and Finland. The study found that the price of bread in Finland 
is an average of UAH 80 per kg, and in Ukraine UAH 40–50, flour compared to Ukrainian prices is about 2 times more expensive, however spaghetti is 
2.5 times cheaper. One of the most important food groups is dairy products. Traditionally, beef is expensive in Finland – about twice as much as in Ukraine, 
although poultry prices are at a comparable level. Fresh fish, coffee, juice and chips are cheaper in Finland, and prices for tea, cocoa, paprika, cinnamon 
are about the same. According to the results of the studies it was found that the average Ukrainian consumer’s basket will cost 30% cheaper than the Fin-
nish one. If the Finn spends EUR 357, then the Ukrainian will have to pay EUR 230–240 for products of comparable quality in Ukraine, depending on the 
retail chain. It would seem that EUR 120, which saves a Ukrainian compared to a Finnish citizen, would make him a richer man. But there is one big BUT. 
The average salary of a Finn is $3072 and in Ukraine – $357. According to the Ministry of Finance of Ukraine, in August 2019, the average salary amounted 
to UAH 10537, which at the rate of the NBU for $25.32 is $416. Based on the implemented calculations, we determined that the average Finnish citizen 
spends monthly 12.75% of his / her income on buying “consumer basket” food products, while the average Ukrainian will have to pay 62.16% of his / her 
monthly income for a similar amount of food products.
Key words: foodstuffs, “consumer basket”, Prisma supermarket, Auchan Ukraine, Metro Cash & Carry, comparative assessment.

Постановка проблеми. Відповідно до статті 1 
Закону України «Про прожитковий мінімум» прожит-
ковий мінімум – це вартісна величина достатнього 
для забезпечення нормального функціонування 
організму людини, збереження її здоров’я набору 
продуктів харчування (далі – набір продуктів харчу-
вання), а також мінімального набору непродоволь-
чих товарів (далі – набір непродовольчих товарів) 
та мінімального набору послуг (далі – набір послуг), 
необхідних для задоволення основних соціальних 
і культурних потреб особистості [1].

Відповідно до статті 3 цього Закону набір про-
дуктів харчування та набір непродовольчих това-
рів визначаються в натуральних показниках, 

набір послуг – у нормативах споживання не рідше 
одного разу на п’ять років.

Набір продуктів харчування формується цент-
ральним органом виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у сфері 
охорони здоров’я, з використанням нормативів 
фізіологічної потреби організму людини в продук-
тах харчування з огляду на їх хімічний склад та 
енергетичну цінність, з урахуванням рекомендацій 
Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Основними засадами формування набору про-
дуктів харчування є:

− забезпечення дитини повноцінним харчуван-
ням для розвитку організму;
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− забезпечення дитини віком від 6 до 18 років 
додатковим харчуванням для активного соціаль-
ного та фізичного розвитку;

− задоволення організму працюючої особи у від-
творенні працездатності, збереження працездат-
ності для безробітного, відновлення у необхідних 
випадках працездатності для особи, яка її втратила;

− підтримання повноцінного функціонування 
організму людини похилого віку.

Востаннє уряд переглядав споживчий кошик 
у жовтні 2016 року, а до цього аж у 2000 році. Вод-
ночас згідно з вимогою Закону «споживчий кошик» 
має переглядатися кожні 5 років.

Нині «споживчий кошик» зразка 2016 року (Поста-
нова КМУ від 11 жовтня 2016 року № 780 визнана 
незаконною) є нечинним [2; 3]. Водночас нечинним 
є також «споживчий кошик», який затверджувався 
Постановою КМУ від 14 квітня 2000 року № 656 [4]. 
Уряд не мав та не має права застосовувати для роз-
рахунку прожиткового мінімуму «споживчий кошик» 
зразка 2000 року, оскільки він втратив свою чинність 
у 2005 році (законодавча заборона, додатково вста-
новлена судом, щодо неможливості застосування 
наборів понад п’ятирічного терміну).

Подаючи на затвердження Верховної Ради 
України проєкт Закону України «Про державний 
бюджет України на 2019 рік», Кабінет Міністрів 
України не мав права застосовувати розрахунки 
прожиткового мінімуму на основі «споживчого 
кошику» зразка 2016 року або «споживчого кошику» 
2000 року. Тим самим увесь державний бюджет 
2019 року сформовано урядом незаконно, а зако-
нопроєкт «Про Державний бюджет на 2019 рік» 
поданий з порушенням вимог закону [5].

З огляду на згадані вище порушення законо-
давства постає проблема адекватного оцінювання 
вартості «споживчого кошика» в Україні станом на 
початок 2020 року. Вирішити цю проблему немож-
ливо без дослідження відпускних роздрібних цін 
на продукти, які входять до «споживчого кошика» 
й часто споживаються громадянами нашої країни. 
На нашу думку, більш повного розуміння шляхів 
вирішення поставленої проблеми можна досяг-
нути завдяки порівняльному аналізу цінової ситу-
ації на базові продукти харчування в Україні та 
у розвинутих країнах, наприклад Фінляндії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми порівняльної оцінки цін на різні групи 
товарів цікаві цілій низці відомих іноземних та віт-
чизняних учених, зокрема членам Економічного 
дискусійного клубу, які займаються моніторингом 
споживчих цін на основні види продуктів харчу-
вання в Україні та окремих країнах світу [6–8].

Проблеми ціноутворення на продукти харчування 
в Україні та за кордоном у своїх працях досліджували 
такі зарубіжні та вітчизняні автори, як А. Матхевз, 
Н. Джонз, Б.-Л. Сандста, С. Бейлі, Х. Коновалова, 
О. Панченко, О. Дорошенко, С. Сліпченко, Н. Косар, 

Н. Кузьо, Ю. Тарасова, Р. Янкель. Більшість дослід-
жень вітчизняних авторів стосується порівняння цін 
на споживчі товари, зокрема продовольчі, в Україні 
та сусідніх країнах. Однак, на наш погляд, досить 
мало публікацій, котрі стосуються порівняння цін 
на споживчі товари в Україні та у країнах, з якими 
у нашої країни немає спільного кордону.

Постановка завдання. Нами було взято за 
основу Постанову КМУ «Про затвердження набо-
рів продуктів харчування, наборів непродовольчих 
товарів та наборів послуг для основних соціальних 
і демографічних груп населення» № 780 для порів-
няння цін на основні групи продовольчих това-
рів у супермаркетах України та Фінляндії. Автори 
статті не мають на меті порівнювати рівень зарп-
лат, соціальних виплат і життя населення. Ціни 
для порівняння взято з офіційного сайту фінської 
мережі торгових центрів «Prisma» [9] та україн-
ських сайтів мереж «Ашан» [10] і «Метро» [11]. 
Ціни у фінському супермаркеті подані в EUR, 
а загальна сума «споживчого кошика» зазначена 
з перерахунком на гривні згідно з курсом НБУ 
станом на 13 жовтня 2019 року [12]. Основним 
завданням статті є проведення та аналіз резуль-
татів порівняльного оцінювання цін на продукти 
харчування, включені до «споживчого кошика», 
у вибраних для дослідження великих роздрібних 
мережах України та Фінляндії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
«S Group» – це фінська компанія роздрібної тор-
гівлі з головним офісом в Гельсінкі. Вона, засно-
вана у 1904 році, складається з 20 регіональних 
кооперативів, що діють по всій території Фінляндії. 
«S Group» працює на ринках продовольчих това-
рів, промислових товарів, автосервісу, готельних 
та ресторанних послуг. «S Group» є основним кон-
курентом «Kesko». Група також веде бізнес у Фін-
ляндії, Естонії та Росії.

«S Group» є керуючою компанією п’яти таикх 
мереж супермаркетів:

− «Sale» – мережа невеликих продуктових 
магазинів, переважно розташованих у сільській 
місцевості, невеликих містах і передмістях з акцен-
том на сервіс; магазини «Sale» реалізують тільки 
найпопулярніші продукти щоденного попиту; 
у Фінляндії близько 240 таких магазинів;

− «Alepa» – це еквівалент «Sale» в регіоні 
Великий Гельсінкі; у Гельсінкі та сусідніх містах 
близько 110 магазинів «Alepa»;

− «S-market» – великі супермаркети з най-
кращим вибором товарів для продажу й часто 
з додатковими послугами; це найбільша мережа 
супермаркетів компанії «S Group», яка налічує 
близько 400 магазинів по всій території Фінляндії;

− «Prisma» – мережа гіпермаркетів, яка налічує 
близько 90 магазинів у Фінляндії, Естонії та Росії, 
здебільшого у великих містах; раніше мережа 
також працювала в Латвії та Литві;
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Таблиця 1
Ціни на хлібобулочні вироби й крупи у супермаркетах України та Фінляндії

Харчовий 
продукт Норма* Назва супермаркету, найменування продукту, ціна за кг

Prisma, EUR Auhcan, грн. Metro, грн.
Хлібопродукти

Хліб 
пшеничний 62 OULULAINEN Fair 550 г / 2,89 Хліб пшеничний форма  

400 г / 25
Батон Рум’янець Молочний 

(нарізка) 450 г / 37,5

Хліб житній 39 OULULAINEN Ruislimppu  
700 g / 2,79

Хліб Бородинський 
Рум’янець з насінням соняш-

ника порізаний 500 г / 37,3

Хліб Бородинський 
Рум’янець з насінням соняш-

ника порізаний 500 г / 47,8

Борошно 
пшеничне 9,4 X-Tra Vehnäjauho 2 kg / 0,45

Борошно Кожен день 
пшеничне вищого ґатунку  

1 кг / 11,50

Борошно Aro пшеничне 
вищого ґатунку 2 кг / 10,68

Макаронні 
вироби 4 X-Тra Spagetti / 0,34 Макарони спагеті Хуторок 

700 г / 27,9
КМФ вермішель довга 

екстра 1кг / 26,9
Крупи

Рисова 2,5 Xtra Long grain rice,  
2 kg / 0,62

Рис Кожен день довгозернис-
тий шліфований 500 г / 25,98

Рис Aro довгозернистий 
пропарений 1кг / 23,90

Манна 1 Kotimaista 1 kg 
Mannasuurimo / 1,05

Крупа Кожен день манна  
1 кг / 12,9 Крупа Aro манна 900 г / 14,3

Гречана 2 GoGreen 400 g Kokonainen 
Tattarisuurimo / 4,12

Крупа гречана Сквирянка 
непропарена органічна  

800 г / 80,6

Крупа гречана Сквирянка 
непропарена 800 г / 53,6

Вівсяна 1,1 Myllyn Best Овсянка 1 кг / 
1,29

Пластівці вівсяні Кожен день 
500 г / 27,8

Пластівці вівсяні Ново-
українка № 2 400 г / 37,25

Інші (ячна, 
перлова) 0,5 Torino 600 g ohrahelmi / 3,15 Крупа Кожен день перлова 

1 кг / 11,1 Крупа перлова Aro / 12,5

Бобові:
– горох;

– сочевиця
1,9

Kotimaista 500 g / 1,5; 
GoGreen 400 g  

Vihreät linssit / 3,47

Горох колотий Щедрі брати 
1 кг / 15,0; Чечевиця Auchan 

зелена 500 г / 65,8

Крупа горохова Aro / 12,5; 
Сочевиця зелена METRO 

Chef 500 г / 69,8

* кг/рік на 1 працездатну особу

− «Food Market Herkku» – найбільший продо-
вольчий ринок, який працює у фінській столичній 
області (Гельсінкі, Еспоо, Вантаа), Турку і Тампере.

У компанії «S Group» працюють 42 тисячі спів-
робітників. У 2018 році компанія контролювала 46% 
фінського ринку товарів повсякденного попиту, а її 
дохід за перше півріччя 2019 року склав 154 міль-
йони EUR. Найбільший дохід від продажів припадає 
на мережі «S-market» (49%) і «Prisma» (39%). Про-
тягом останніх років «S Group» проводить політику 
зниження відпускних цін на продукти харчування [13].

«Ашан Україна» (ТОВ «Ашан Україна Гіпермар-
кет») – український сегмент мережі супермаркетів 
та гіпермаркетів французької групи «Auchan SA» 
(штаб-квартира розташована у Ліллі, Франція).

Україна стала дванадцятою країною, де фран-
цузька група «Auchan SA» відкрила свої гіпермар-
кети. Управління всією діяльністю «Ашан» в Україні 
покладено на ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», яке 
має у своєму складі низку структурних підрозділів, 
серед яких слід назвати консалтингові, фінансові та 
будівельні компанії. Станом на жовтень 2017 року 
в Україні функціонували 16 гіпермаркетів мережі.

20 червня 2017 року торговельна мережа 
«Ашан-Україна» підписала угоду з українським 
дистриб’ютором «Караван» з викупу його акти-
вів. 5 вересня 2017 року «Ашан-Україна» завер-
шив проєкт викупу компанії завдяки отриманому 
дозволу на концентрацію від Антимонопольного 

комітету України. Компанія поступово впроваджує 
в колишніх магазинах «Караван» свій комерційний 
проєкт та інші напрями в межах своєї нової кон-
цепції розвитку. «Ашан» тісно співпрацює з україн-
ським ритейлером «Фуршет». З 2010 року компа-
нії «Ашан» і «Фуршет» працюють над створенням 
спільної логістичної мережі.

В жовтні 2017 року «Ашан Рітейл Україна» про-
дав свою частку в мережі «Фуршет» (20% акцій, 
якими компанія володіла з 2007 року). Покупцем 
виступила інвестиційна компанія «VI2-Partners» 
(угода проведена керуючим партнером «VI2-
Partners» Олексієм Чернишовим). Вартість угоди 
не оприлюднена [14].

«METRO Cash & Carry» (в Україні ТОВ «МЕТРО 
Кеш енд Кері Україна») – мережа магазинів про-
фесійної оптової торгівлі на засадах самообслуго-
вування у Європі, Азії та Африці. Компанія входить 
до складу «METRO Group». Центри оптової торгівлі 
«METRO» та «MAKRO» пропонують асортимент 
до 30 000 продовольчих та' непродовольчих това-
рів. Понад 90% продукції, представленої в опто-
вих магазинах «METRO» закуповується у націо-
нальних постачальників та виробників. 20 серпня 
2003 року «METРO Кеш енд Кері Україна» відкрила 
свій перший магазин у Києві на Теремках.

Нині «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» співпра-
цює з 2 000 українських та міжнародних компаній. 
90% товарів компанія закуповує в українських 
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Таблиця 2
Ціни на фруктово-овочеві товари, кондитерські вироби,  
олію та маргарин у супермаркетах України та Фінляндії

Харчовий 
продукт Норма* Назва супермаркету, найменування продукту, ціна за кг

Prisma, EUR Auhcan, грн. Metro, грн.
Овочі (зокрема, солоні, квашені)

Картопля 95 Kiinteä Harjattu Peruna / 0,60 Картопля / 14,2 Картопля / 14,9
Капуста 28 Keräkaali / 1,15 Капуста білокачанна / 7,4 Капуста UA / 7,96

Помідори 25 Terttutomaatti / 2,15 Томати рожеві / 29,95 Томат рожевий / 36,9
Огірки Kurkku Suomi / 2,25 Огірок короткоплідний / 24,7 Огірок гладкий кг / 26,9

Морква 9 Kotimaista 1 kg suomalainen 
porkkana / 1,19

Морква Кожен день очищена 
мита ціла 500 г / 36,84 Морква мита мішок кг / 14,9

Буряк 9 Kotimaista 2 kg 
punajuuripussi / 1,18 Буряк / 6,29 Буряк / 5,45

Цибуля 9,1 Sipuli / 1,25 Цибуля ріпчаста / 7,5 Цибуля ріпчаста 2 кг / 14,8
Часник 0,9 Rainbow 100 g valkosipuli / 5,0 Часник / 49,5 −
Гарбуз 13 Rannikon Kurpitsa / 2,15 Гарбуз / 6,95 Гарбуз Ромашка / 12,9

Баштанні:
– кавуни;

– дині
16 Rannikon Vesimeloni / 1,25; 

Hunajameloni Pala / 2,49 Кавун / 8; диня / 19,95 Диня Дукрал / 14,9

Фрукти та ягоди

Фрукти, 
ягоди свіжі 60

Appelsiini Navel / 1,39; 
Omena Lobo / 0,98; 
Päärynärasia / 1,39;  

Chiquita-banaani / 1,39

Апельсини пупкові / 31,7; 
яблуко / 15,95; банани / 27,3

Апельсин Еліт Іспанія,  
кг / 54,9; яблуко Гала органікс 
кг / 29,9; груша конференція  

1 кг / 64,9; банан, кг / 29,9
Сухоф-
рукти 4 X-tra Rusinat 250 g / 3,0 Родзинки Кондор світлі  

100 г / 163,1
Родзинки Бакалланд 

султанські 500 г / 159,8

Цукор 24 Hienosokeri / 0,59 Цукор Кожен день білий 
кристалічний 3 кг / 14,1

Цукор Aro білий кристалічний 
3 кг / 13,1

Конди-
терські 
вироби

13

Tumma suklaa / 4,90; 
Nestlé Lion 42 г / 0,52; X-tra 
Mariekeks 3 х 200 г / 1,63; 
Rainbow Kuningatarvohveli 
325 g / 5,51; LU 100 g TUC 

Cheese / 1,19

Шоколад АВК чорний какао 
57 % 90 г / 194,5; батончик шоко-
ладний Nestle Lion з карамеллю 

42 г / 6,5; печиво Ашан смак 
пряженого молока 210 г / 33,8; 
вафлі Світоч Артек класичні 

80 г / 65,6; крекер Tuc солоний 
зі смаком сиру 100 г / 14

Шоколад Корона чорний без 
добавок 85 г / 225,8; батончик 

шоколадний Nestle Lion 
з карамеллю 42 г / 7,9; печиво 
Grona Maria 310 г / 64,2; вафлі 

Світоч Артек класичні 80 г / 
81,9; крекер Tuc солоний зі 
смаком сиру 100 г / 15,25

Олія 
(1 літр) 7,1 Rainbow Auringonkukkaöljy / 

1,89
Олія Ашан соняшникова 

нерафінована / 30,99
Олія Чумак Золота соняшни-

кова рафінована 1 л / 35,9
Яйця 
(штук) 220 Kananmunat M 10 kpl  

580 g / 1,39
Яйця курячі Ашан 1 категорії 

10 шт. / 19,7
Яйця курячі Квочка відбірні 

C0 10 шт. / 21,8

Маргарин 2 X-tra Margariini 60 %,  
500 g / 1,90

Маргарин Олком Столичний 
Київський 50% 200 г / 59,5

Маргарин Олком Столичний 
Київський 50% 200 г / 62,5

* кг/рік на 1 працездатну особу

виробників, дистриб’юторів та імпортерів. Торго-
вельна площа магазинів у середньому складає 
8 000–10 000 м², а загальна площа однієї будівлі – 
в межах 16 000 м² [15; 16].

Ціни на хлібобулочні вироби й крупи у вибра-
них для дослідження супермаркетах України та 
Фінляндії подано в табл. 1.

Якщо порівнювати ціни у супермаркетах України 
та Фінляндії на основні продукти харчування, то 
ціна «споживчого кошика» буде різнитися при-
близно на третину. Так, конвертувавши вартість 
споживчого кошика продуктів, які реалізуються 
у мережі супермаркетів «Prisma», з EUR у гривні 
по курсу НБУ, отримаємо суму 9 659,97 грн., тоді як 
ціна «споживчого кошика» в супермаркеті «Ашан» 
становила 6 530,95 грн., у «Метро» – 6 377,88 грн., 
що на 32,39% та 33,98% нижче ціни в «Prisma».

Для більш детального аналізу цін нами порів-
няно їх у розрізі основних груп продовольчих това-
рів, таких як хлібопродукти й крупи.

Так, ціна хліба у Фінляндії складає в серед-
ньому 80 грн. за кг, а в Україні – 40–50 грн., 
борошно порівняно з українським приблизно 
в 2 рази дорожче, а спагеті – в 2,5 рази дешевше. 
Крупи у Фінляндії коштують у межах від 0,62 EUR 
за кг рису до 4,12 EUR за кг гречки (17–112 грн.). 
Ціни в Україні загалом перебувають у межах від 
11 грн. (перлова крупа) до 70–80 грн. (сочевиця та 
непропарена органічна гречка відповідно).

Ціни на фруктово-овочеві товари, кондитерські 
вироби, олію та маргарин у супермаркетах України 
та Фінляндії подано в табл. 2.

Щодо порівняння цін на фрукти й овочі, то 
з подорожанням картоплі у цьому році в Україні її 
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Таблиця 3
Ціни на м’ясні та молочні продукти у супермаркетах України та Фінляндії

Харчовий 
продукт Норма* Назва супермаркету, найменування продукту, ціна за кг

Prisma, EUR Auhcan, грн. Metro, грн.
Молоко та молочні продукти

Молоко 60 Kotimaista kevytmaito  
1,5 % / 0,69

Молоко Кожен День ультра-
пастеризоване 1,5% / 19,9

Молоко Aro ультрапастеризо-
ване 1,5% / 19,9

Кисло-
молочні 

напої
60

Valio Hyvä suomalainen Arki 
jogurtti 1 kg mansikka- 

banaani / 0,98; Valio Gefilus 
Kefir juotava välipala 1 kg 

maustamaton laktoositon / 2,05

Йогурт Галичина лісова 
ягода 2,2% 870 г / 42,7; кефір 
Галичина Карпатський 2,5% 

870 г / 33,3

Йогурт Галичина лісова ягода 
2,2% 870 г / 46,26; кефір 

Галичина Карпатський 2,5% 
870 / 30,69

Сир 
м’який 10 X-tra Моцарелла в розсолі 

10%, 210 / 125 г / 7,12
Сир Ашан Моцарелла 18% 

375 г / 282,4
Сир Гальбані Моцарелла легка 

в розсолі 28% 125 г / 287,2

Сметана 5 Deliciest Smetana 20% 350 g 
/5,11

Сметана Молокія густа 20% 
330 г / 89,79

Сметана Молокія 20%  
400 г / 66,75

Сир 
твердий 3,5 Valio Oltermanni / 4,95 Сир Комо Голландський 45% 

/ 271,6

Сир METRO Chef 
Голландський брусковий 

твердий 45% голова / 209,9

Сир 
плавлений – Sulateviipaleet 25% 20 

viipaletta 400 g / 4,3

Сир Комо Створи свій Бутер 
вершковий плавлений 

скибковий 8 скибочок 45% 
150 г / 242,2

Сир Аро Тост плавлений 
скибочки 36,2% 130 г / 168,46

Масло 
вершкове 5 Valio voi 500 g 

normaalisuolainen 80% / 5,7

Масло Президент 
кисловершкове солоне 80% 

200 г / 467,45

Масло Президент 
кисловершкове солоне 80% 

200 г / 482,5
М’ясо та м’ясні продукти

Ялови-
чина 16 Rainbow naudan ulkopaisti-

pala, maustamaton / 12,95
Яловичина Ашан філе / 

160,95
Очний м’яз М’ясна гільдія яло-

вичий охолоджений / 164,9

Свинина 8 Snellman Maatiaispiga Pigta 
жареные кубики 400 г / 7,62 Свинина духова / 124,95

Тазостегнова частина сви-
няча Глобино вакуум  

від 4 000 г / 114,9

Птиця 14 Kotimaista Broilerin Koipireisi 
Marinoitu (88% курки) / 1,98

Четверть курчат бройлерів 
охолоджена / 57,32

Задня чверть тушки курчат-
бройлерів Гаврилівські 

курчата / 52,9
Субпро-

дукти 4 Snellman n 500 g Naudan 
maksapala elimet / 5,98

Печінка М’ясна Весна 
свиняча / 45,56

Печінка свиняча М’ясна 
весна / 41,9

Ковбасні 
вироби 9

X-tra 900 g Grillinakki / 2,2; 
Х-tra 500 g meetvursti / 6,38; 

Rainbow 250 g Balkan viipale / 
3,92

Сосиски Кожен день ніжні 
перший сорт 220 г / 56,8; 

салямі міністерська першого 
ґатунку / 222,05; ковбаса 
Ашан Молочна варена в/ґ 

/ 153,5

Сосиски Aro Сорочинські пер-
ший ґатунок / 74,9; ковбаса 

Metro Chef сервелат варено-
копчена вищого сорту / 

228,04; ковбаса Глобино 
Лікарська варена 500 г / 139,8

* кг/рік на 1 працездатну особу

вартість співставна з фінськими цінами, а саме 60 
центів і 14 гривень. Ціни на решту фруктів та ово-
чів приблизно в 2–3 рази вище порівняно з цінами 
українських товарів. Водночас необхідно вра-
ховувати, що Фінляндія розташована на півночі 
й має субарктичний клімат [17], а Україна розмі-
щена в найбільш сприятливому для рослинництва 
регіоні нашої планети. З огляду на це ціна фін-
ського «фруктово-овочевого кошика» становить 
25,81 EUR (700 грн.), а українського – 392 грн., 
отже, на нашу думку, різниця не є суттєвою. Однак 
варто врахувати, що це ціни осіннього сезону, 
а весною ця різниця взагалі нівелюється, якщо 
зіставляти з цінами сільськогосподарської продук-
ції в Україні за весну-літо 2019 року.

Порівнюючи ціни на сухофрукти, кондитерські 
вироби, олію, яйця, маргарин, можемо зробити 
висновок, що ціни перебувають у близькому спів-

відношенні, а на деякі позиції розходження цін між 
українськими та фінськими торговими мережами 
не перевищує 1-2 EUR.

Ціни на м’ясні та молочні продукти у супермар-
кетах України та Фінляндії подано в табл. 3.

Досить дивною, на нашу думку, є ситуація 
з цінами на молочні продукти. Ця група товарів є 
однією з найважливіших і має входити до раціону 
кожного громадянина. Якщо для нетрадиційних 
у Фінляндії продуктів, таких як сметана і кефір, ціна 
в 2 рази вище, ніж в Україні (1–2 EUR), для молока 
перебуває на одному рівні, то для сиру моцарелла, 
голландського, плавленого і масла коров’ячого 
вона на 25%, 50%, 100% і 260% відповідно нижче 
порівняно з цінами в українських супермаркетах.

Ціна на м’ясо яловичини у Фінляндії вище при-
близно в 2 рази, на свинину – в 1,5 рази, на м’ясо 
птиці перебуває на порівнюваному рівні, ціни на 
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Таблиця 4
Ціни на рибні товари та інші харчові продукти у супермаркетах 

Харчовий 
продукт Норма* Назва супермаркету, найменування продукту, ціна за кг

Prisma, EUR Auhcan, грн. Metro, грн.
Риба та морепродукти

Риба свіжа, 
свіжоморо-

жена
7

Rainbow B-leikattu lohifilee 
/ 11,5; Findus Alaskanseiti 

MSC 400 г / 9,13

Форель філе / 399; Ашан 
мінтай філе вагове / 91,9

Лосось стейк 5 + / 339,9; філе 
мінтая Flagnan заморожене 

700 г / 131,28

Оселедець 4 Sipulisilli 580 / 315 g / 7,27 Філе оселедця Санта Бремор 
Матіас Оригінал 1 000 г / 168,5

Філе оселедця Санта Бремор 
Матіас Оригінал 1 000 г / 161,5

Рибні 
продукти 2 Katkaravut Pakaste / 

17,25
Креветки Кожен день варено-
морожені 90/120 900 г / 143,7

Креветки Aro очищені швидко-
заморожені 26/30 шт. 800 г / 

374,87
Інші харчові продукти

Чай 0,4 X-tra Ceylon tee 100 ps, 
125 g/7,12

Чай Кожен день чорний 
байховий 20х1,5г / 216,5

Чай Aro чорний байховий 
дрібний 100 пак. / 172,67

Кава в 
зернах 
мелена

0,5

Kahvipavut, tumma 
paahto / 4,99; 

Rainbow kahvi 500 g 
sj suodatinkahvi / 4,98

Кава Ашан арабіка натуральна 
смажена в зернах 500 / 219,8; 
кава Ашан натуральна сма-
жена мелена 200 г / 175,25

Кава Кава зі Львова Львівська 
в зернах 1 000 г / 244,9; 

кава мелена Кава зі Львова 
львівська 225 г / 211,6

Какао − Rainbow Kaakao 250 g / 
7,56

Какао-порошок Chocolatier нату-
ральний темний 80 г / 295,75

Какао Van екстра-темне  
75 г / 183,75

Сіль 3 Meira Merisuola 800 g 
karkea / 0,59

Сіль морська Атлантика мілка 
500 г / 24,38

Сіль METRO Chef харчова 
морська помел № 1 1кг / 14,9

Спеції 
(лавровий 

лист)
0,3

X-tra Mustapippuri 
kokonainen / 20,5; 

Jauhettu paprika / 8,9; 
Jauhettu kaneli / 11,78

Перець чорний горошок за 
1 кг / 429,46; паприка Мрія 
мелена 20 г / 205; кориця 

Кожен день мелена 20 г / 195

Перець Aro чорний горошком 
250 г / 238; паприка Мрія 

мелена 20 г / 275; кориця Metro 
Сhef мелена 360 г / 416,38

Оцет X-tra Väkiviinaetikka 1,5 l / 
0,85

Оцет Кожен день 9%  
1 л / 10,54

Водний розчин Aro оцтової 
кислоти 9% / 10,88

Чіпси X-tra 300g Suolatut 
perunalastut / 4,63

Чіпси Ашан солоні 170 г / 
312,65

Чіпси тортілла METRO Chef 
з сіллю 200 г / 149,5

Сік Rainbow 1L Appelsiinitäys-
mehu 100% / 0,79

Сік Sandora апельсиновий 
500 мл / 34,2

Сік Sandora апельсиновий 
500 мл / 35,0

Загальна сума, грн. 357,02×2705,7218=9 
659,97 6 530,95 6 377,88

* кг/рік на 1 працездатну особу

ковбасні вироби перебувають на співставному або 
нижчому рівні.

Ціни на рибні товари та інші харчові продукти 
у супермаркетах України та Фінляндії подано 
в табл. 4.

Ціни на свіжу рибу родини лососевих у Фінлян-
дії нижче в півтора-два рази. Заморожена риба 
у фінських споживачів не користується попитом, 
або пропонується елітна продукція, тому ціни на 
неї в 2 рази вище порівняно з цінами на заморо-
жену рибу в Україні.

Кава, чай та інші смакові товари здебільшого 
імпортуються як в Україну, так і у Фінляндію, але 
якщо ціни на чай, какао, паприку, корицю, оцет, 
морську сіль перебувають на приблизно однако-
вому рівні, то кава у Фінляндії коштує дешевше, 
а саме на 50% нижче ціна кави в зернах, на 
20–30% нижче ціна меленої кави.

Популярні, але не дуже корисні для харчування 
картопляні чіпси, сік апельсиновий на 20–30% 
дешевші у фінській торговельній мережі.

Висновки з проведеного дослідження. 
В результаті проведених досліджень встановлено, 

що «споживчий кошик» пересічного українського спо-
живача обійдеться на 30% дешевше, ніж фінського. 
Якщо громадянин Фінляндії витратить 357 EUR, то 
українцеві доведеться викласти за продукцію порів-
няної якості в Україні 230–240 EUR залежно від тор-
гової мережі. Здавалося б, 120 EUR, які економить 
українець порівняно з фінським громадянином, 
мали б зробити його багатшою людиною. Однак є 
одне велике але. Середня зарплата фіна складає 
3 072 дол. США, а в Україні – 357, хоча це офіційні дані 
за 2009 рік. За даними Мінфіну в серпні 2019 року 
середня зарплата по Україні склала 10 537 грн., що по 
курсу НБУ за долар 25,32 становить 416 дол. США. 
Провівши розрахунки, ми встановили, що середньо-
статистичний житель Фінляндії витрачає у місяць 
12,75% свого доходу на покупку продуктів харчу-
вання з набору «споживчого кошика», тоді як укра-
їнцеві доведеться викласти за аналогічну кількість 
продуктів 62,16% від суми свого щомісячного доходу. 
На думку авторів, подальші дослідження доцільно 
проводити у напрямі вивчення впливу суми реаль-
ного доходу за визначений період на формування 
купівельної поведінки покупців роздрібних мереж.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

140 Випуск 42. 2020

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: 
1. Про прожитковий мінімум : Закон України. URL: 

https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/
gna1054-966-xiv.html (дата звернення: 13.10.2019).

2. Про затвердження наборів продуктів харчу-
вання, наборів непродовольчих товарів та наборів 
послуг для основних соціальних і демографічних груп 
населення : Постанова Кабінету Міністрів України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-
%D0%BF (дата звернення: 13.10.2019).

3. Рішення. Іменем України / Окружний Адмі-
ністративний суд міста Києва. URL: https:// 
zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3639805-18#n2 (дата 
звернення: 13.10.2019).

4. Чому в Україні настільки дорога їжа: ціни давно 
можна порівняти з ЄС. URL: https://www.segodnya.ua/ 
ua/economics/enews/pochemu-v-ukraine-nastolko-
dorogaya-eda-ceny-davno-sravnimy-s-es-1237592.
html (дата звернення: 22.03.2020).

5. Звіт про результати впровадження громад-
сько-професійної ініціативи з перегляду «спожив-
чого кошику» та прожиткового мінімуму в Україні 
[2015–2019]. URL: http://open-court.org/upload/iblock/
aee/aee5e34db49fac45b64eca57adde7975.pdf (дата 
звернення: 13.10.2019).

6. Средняя зарплата в Украине. URL:  
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average (дата 
звернення: 13.10.2019).

7. Споживчі ціни на основні види продуктів 
харчування в Україні та окремих країнах світу. 
Зима 2018/2019 років. URL: http://edclub.com.ua/
analityka/spozhyvchi-ciny-na-osnovni-vydy-produktiv-
harchuvannya-v-ukrayini-ta-okremyh-krayinah-5 (дата 
звернення: 13.10.2019).

8. Споживчі ціни на основні види продуктів харчу-
вання в Україні та окремих країнах світу. Літо 2017 року. 
URL: http://edclub.com.ua/analityka/spozhyvchi-ciny-
na-osnovni-vydy-produktiv-harchuvannya-v-ukrayini-ta-
okremyh-krayinah (дата звернення: 13.10.2019).

9. Prisma. URL: https://www.foodie.fi/products/
selection (дата звернення: 10.10.2019).

10. Ашан. URL: https://auchan.zakaz.ua/uk (дата 
звернення: 10.10.2019).

11. Метро. URL: https://metro.zakaz.ua/uk/?utm_
medium=cpa&utm_source=admitad_cpa&utm_
campaign=admitad&admitad_uid=d386b27c77dcc878d
3ba1e61c42a96a5 (дата звернення: 10.10.2019).

12. Офіційний курс гривні щодо іноземних 
валют. URL: https://bank.gov.ua/markets/exchangera
tes?date=13.10.2019&period=daily (дата звернення: 
13.10.2019).

13. S Group. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ 
S_Group (дата звернення: 13.10.2019).

14. Ашан Україна. URL: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Ашан_Україна (дата звернення: 13.10.2019).

15. METRO Cash & Carry. URL: https:// 
uk.wikipedia.org/wiki/METRO_Cash_%26_Carry (дата 
звернення: 13.10.2019).

16. METRO Cash & Carry. URL: https:// 
www.metro-cc.com/ (дата звернення: 13.10.2019).

17. Климат Финляндии. URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Климат_Финляндии (дата звернення: 13.10.2019).

REFERENCES:
1. Zakon Ukrainy “Pro prozhytkovyi minimum”, 

available at: https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-
and-orders/gna1054-966-xiv.html (accessed 13 Octo-
ber 2019).

2. Kabinet Ministriv Ukrainy. Postanova “Pro 
zatverdzhennia naboriv produktiv kharchuvannia, 
naboriv neprodovolchykh tovariv ta naboriv posluh dlia 
osnovnykh sotsialnykh i demohrafichnykh hrup nas-
elennia”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/780-2016-%D0%BF (accessed 13 October 2019).

3. Okruzhnyi Administratyvnyi sud mista 
Kyieva. Rishennia. Imenem Ukrainy, available at:  
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3639805-18#n2 
(accessed 13 October 2019).

4. Chomu v Ukraini nastilky doroha yizha: tsiny davno 
mozhna porivniaty z ES. URL: https://www.segodnya.ua/ 
ua/economics/enews/pochemu-v-ukraine-nastolko-
dorogaya-eda-ceny-davno-sravnimy-s-es-1237592.
html (accessed 22 March 2019).

5. Zvit pro rezultaty vprovadzhennia hromadsko- pro-
fesiinoi initsiatyvy z perehliadu “spozhyvchoho koshyku” 
ta prozhytkovoho minimumu v Ukraini [2015-2019], 
available at: http://open-court.org/upload/iblock/aee/
aee5e34db49fac45b64eca57adde7975.pdf (accessed 
13 October 2019).

6. Spysok stran po srednei zarabotnoi plate, avail-
able at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Spysok_stran_po_
srednei_zarabotnoi_plate (accessed:13 October 2019).

7. Sredniaia zarplata v Ukrayne, available at: https://
index.minfin.com.ua/labour/salary/average (accessed 
13 October 2019).

8. Spozhyvchi tsiny na osnovni vydy produktiv khar-
chuvannia v Ukraini ta okremykh krainakh svitu. Zyma 
2018/2019 rokiv, available at: http://edclub.com.ua/anal-
ityka/spozhyvchi-ciny-na-osnovni-vydy-produktiv-har-
chuvannya-v-ukrayini-ta-okremyh-krayinah-5 (accessed 
13 October 2019).

9. Prisma, available at: https://www.foodie.fi/pro-
ducts/selection (accessed 10 October 2019).

10. Ashan, available at: https://auchan.zakaz.ua/uk 
(accessed 10 October 2019).

11. Metro, available at: https://metro.zakaz.ua/
uk/?utm_medium=cpa&utm_source=admitad_cpa&utm_
campaign=admitad&admitad_uid=d386b27c77dcc878d3
ba1e61c42a96a5 (accessed 10 October 2019).

12. Ofitsiinyi kurs hryvni shchodo inozemnykh valiut, 
available at: https://bank.gov.ua/markets/exchangerates
?date=13.10.2019&period=daily (accessed 13 October 
2019).

13. S Group, available at: https://en.wikipedia.org/
wiki/S_Group (accessed 13 October 2019).

14. Ashan Ukraina, available at: https://uk.wikipedia.
org/wiki/Ashan_Ukraina (accessed 13 October 2019).

15. METRO Cash & Carry, available at: https://
uk.wikipedia.org/wiki/METRO_Cash_%26_Carry 
(accessed 13 October 2019).

16. METRO Cash & Carry, available at: https://www.
metro-cc.com (accessed 13 October 2019).

17. Klymat Fynliandyy, available at: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Klymat_Fynliandyy (accessed 13 
October 2019).



141

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ УПРАВЛІННЯ  
КРЕДИТНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА-КРЕДИТОРА
METHOD OF ASSESSMENT OF THE CREDIT  
MANAGEMENT STATE OF THE COMPANY-CREDITOR

УДК 658.1:336.77:005.931.11(477)

https://doi.org/10.32843/infrastruct42-24

Бугай В.З.
к.е.н., професор кафедри фінансів,
банківської справи та страхування
Запорізький національний університет
Грінберг І.O.
магістрант
Запорізький національний університет

Bugay Volodimir
Zaporizhzhya National University
Grinberg Inna
Zaporizhzhya National University

Дослідження присвячено обґрунтуванню 
доцільності використання на вітчизня-
них підприємствах методики оцінювання 
стану управління кредитними ресурсами 
підприємства-кредитора. В умовах кри-
зового розвитку більшість вітчизняних 
підприємств відчуває проблеми з фінан-
совим забезпеченням власної діяльності 
через нестачу фінансових ресурсів та 
власного обігового капіталу, зниження 
рівня прибутку, отже, низьку здатність 
чи неспроможність до самофінансування, 
що обмежує фінансовий потенціал під-
приємства. З’ясовано теоретичну сут-
ність кредитних ресурсів підприємства з 
позиції як позичальника, так і кредитора. 
Розглянуто методику оцінювання стану 
управління кредитними ресурсами підпри-
ємства з позиції кредитора, апробовано 
описану у статті методику на прикладі 
підприємства ТОВ «ГЕЛФ». Використання 
запропонованого методичного підходу до 
оцінювання якості управління дебітор-
ською заборгованістю менеджментом 
підприємств сприятиме впровадженню 
організаційно-управлінських та організа-
ційно-економічних інновацій у системі фор-
мування обігового капіталу вітчизняних 
підприємств.
Ключові слова: управління кредитними 
ресурсами, підприємство-кредитор, фінан-
совий потенціал, власний обіговий капітал, 
самофінасування, ліквідність.

Исследование посвящено обоснованию 
целесообразности использования на отече-
ственных предприятиях методики оцени-
вания состояния управления кредитными 
ресурсами предприятия-кредитора. В усло-
виях кризисного развития большинство 
отечественных предприятий испытывает 
трудности с финансовым обеспечением 
собственной деятельности из-за нехватки 
финансовых ресурсов и собственного обо-
ротного капитала, снижения уровня при-
были, значит, низкой способности или 
неспособности к самофинансированию, что 
ограничивает финансовый потенциал пред-
приятия. Выяснена теоретическая сущ-
ность кредитных ресурсов предприятия 
с позиции как заемщика, так и кредитора. 
Рассмотрена методика оценивания состо-
яния управления кредитными ресурсами 
предприятия с позиции кредитора, апроби-
рована описанная в статье методика на 
примере ООО «ГЕЛФ». Использование пред-
ложенного методического подхода к оцени-
ванию качества управления дебиторской 
задолженностью менеджментом предпри-
ятий будет способствовать внедрению 
организационно-управленческих и организа-
ционно-экономических инноваций в систему 
формирования оборотного капитала оте-
чественных предприятий.
Ключевые слова: управление кредитными 
ресурсами, предприятие-кредитор, финан-
совый потенциал, собственный оборотный 
капитал, самофинансирование, ликвидность.

The study is devoted to the substantiation in practice of the expediency of using the methods of estimation of the credit resources management of the 
enterprise-creditor at the domestic enterprises. In times of crisis, most domestic enterprises experience problems with financial support for their own activi-
ties due to lack of financial resources and working capital, reduced profitability and, consequently, low capacity or inability to self-finance, which limits the 
financial potential of the enterprise. In such circumstances, the issue of attracting, using and managing credit resources is actualized, which in the current 
economic conditions creates opportunities for businesses to survive and to develop economically. The purpose of this study is to develop a methodology 
for assessing the state of credit management of the enterprise-lender. The theoretical essence of the credit resources of the enterprise from the loan of 
both the borrower and the lender has been clarified, the method of estimation of the management status of the enterprise credit resources of the enter-
prise from the lender’s credit has been examined, the methodology described in the article on the example of GELF LLC has been tested in the article. 
Improvement of management of credit resources of the enterprise from the position of the borrower is directly related to the purpose of such management, 
which in modern conditions of market economy, it is advisable to interpret as optimization of the volume of accounts receivable of an economic entity, that 
is, determining its size at which the necessary and sufficient level of solvency is achieved liquidity and profitability of the respective enterprise. The use of 
the proposed methodological approach to assessing the quality of accounts receivable management by enterprise management will facilitate the introduc-
tion of organizational-managerial and organizational-economic innovations in the system of working capital formation of domestic enterprises. Improving 
the economic mechanism of formation and use of current assets of enterprises requires the development and implementation of scientifically sound debt 
management measures, in particular, the assessment of the credit management of the enterprise from the position of the lender.
Key words: credit management, lender, financial potential, working capital, self-financing, liquidity.

Постановка проблеми. Розвиток вітчизняної 
економічної системи в сучасних умовах харак-
теризується нестабільністю соціально-економіч-
них та політичних процесів, військовою агресією 
Російської Федерації, наростанням кризових явищ 
і загостренням загрози банкрутства на багатьох віт-
чизняних підприємствах. В умовах кризового роз-
витку більшість вітчизняних підприємств відчуває 
проблеми з фінансовим забезпеченням власної 
діяльності через нестачу фінансових ресурсів та 
власного обігового капіталу, зниження рівня при-
бутку, отже, низьку здатність чи неспроможність 

до самофінансування, що обмежує фінансовий 
потенціал підприємства. За таких умов актуалізу-
ються питання залучення, використання кредит-
них ресурсів та управління ними, що в сучасних 
умовах господарювання створює для підприємств 
можливості виживання та економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальні проблеми залучення й використання 
кредитних ресурсів отримали висвітлення в працях 
численних вітчизняних і зарубіжних учених, серед 
яких особливо слід відзначити праці О. Васюренка, 
У. Владичиної, О. Вовчак, О. Заруби, Б. Івасіва, 
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С. Ілляшенка, О. Морозової, О. Карасика, О. Кири-
ченка, З. Ковальової, Ю. Лядової, Г. Миськів, 
Л. Павлової, Г. Поляка, Н. Рогожнікової, Л. Рудь, 
Я. Чайковського, Д. Хухлаєва, Т. Черничко. При 
цьому слід зауважити, що більшість науковців 
розглядає переважно питання кредитних ресурсів 
з точки зору комерційних банків, залишаючи поза 
увагою кредитні ресурси з точки зору реального 
сектору економіки, особливо якщо це стосується 
кредитних ресурсів підприємства, яке виступає 
кредитором, а не позичальником.

Постановка завдання. Метою статті є розроб-
лення методики оцінювання стану управління кре-
дитними ресурсами підприємства-кредитора.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відзначимо, що в науковій літературі кредитні 
ресурси підприємства зазвичай розглядаються як 
сукупність кредитних коштів, залучених для фінан-
сового забезпечення його функціонування, які фор-
муються на основі потреби в них для формування 
оборотних коштів і задоволення інвестиційних 
потреб [3; 7]. Кредитні ресурси трактують також як 
сукупність різних за формою та умовами залучення 
зовнішніх фінансових ресурсів, які отримує підпри-
ємство на зворотній та платній основі на певний 
період [4, с. 107]. До головних умов, на яких залуча-
ють кредитні ресурси, слід віднести [1, с. 169]:

− поворотність, що виражає необхідність сво-
єчасного повернення отриманих від кредитора 
фінансових ресурсів після завершення їх викорис-
тання позичальником;

− платність, тобто за користування кредит-
ними ресурсами позичальник сплачує кредиторові 
винагороду у формі проценту, лізингового пла-
тежу, надбавки за відстрочку платежу тощо;

− строковість, що передбачає обов’язок пози-
чальника повернути кредитні ресурси та сплатити 
винагороду за користування ними у передбачені 
договором з кредитором строки;

− цільовий характер використання, що означає, 
що кредитні ресурси надаються й використовуються 
з конкретною метою, передбаченою договором між 
кредитором і позичальником (щоправда, ця ознака 
характерна переважно для фінансових (зокрема, 
банківських) кредитів, меншою мірою – для лізингу, 
майже не властива комерційним кредитам);

− забезпеченість, що означає наявність у кре-
дитора можливостей для захисту своїх інтере-
сів, недопущення збитків від неповернення боргу 
через неплатоспроможність позичальника.

Слід зазначити, що все викладене вище сто-
сується кредитних ресурсів підприємства, коли 
воно виступає позичальником. Водночас необ-
хідно враховувати, що поняття кредитних ресур-
сів також варто розглядати з позиції економічного 
суб’єкта, який виступає кредитором. Так, власне, 
підприємства як учасники кредитного ринку в разі 
надання кредитних ресурсів у користування іншим 

суб’єктам реалізують такий вид кредиту, як комер-
ційний (товарний) кредит.

Так, як відзначають О. Вовчак та Г. Миськів, якщо 
одне підприємство надає кредит іншому, то воно 
володіє певним обсягом кредитних ресурсів. Отже, 
з огляду на «вимушений» характер міжгосподар-
ського кредитування кредитні ресурси підприєм-
ства не мають традиційного вигляду певного фонду, 
який можна використовувати для кредитних опера-
цій. У цьому разі міжгосподарський кредит набу-
ває форми дебіторської заборгованості [2, с. 36]. 
Відповідно, можна вважати, що кредитні ресурси 
підприємства виступатимуть допустимим рівнем 
дебіторської заборгованості, який визначається за 
допомогою коефіцієнта залучення оборотних акти-
вів у дебіторську заборгованість. Суб’єктами фор-
мування кредитних ресурсів для надання міжгоспо-
дарського кредиту є самі суб’єкти господарювання, 
оскільки вони використовують для задоволення 
кредитних цілей лише власний капітал. Відповідно, 
джерелом формування кредитних ресурсів під-
приємств є лише власні кошти. Ми погоджуємося 
з такими дослідниками, як О. Вовчак та Г. Миськів, 
які під кредитними ресурсами суб’єктів господарю-
вання пропонують розуміти частину доходів, яку 
підприємство на добровільних засадах погоджу-
ється отримати в майбутньому задля реалізації 
більшого обсягу товарної продукції у теперішньому 
періоді, або допустимий рівень дебіторської забор-
гованості [2, с. 36].

Відзначимо, що вдосконалення управління 
кредитними ресурсами підприємства з позиції 
позичальника безпосередньо пов’язано з метою 
такого управління, яку в сучасних умовах ринко-
вої економіки доцільно трактувати як оптимізацію 
обсягу дебіторської заборгованості економічного 
суб’єкта, тобто визначення такого її розміру, за 
якого досягається необхідний і достатній рівень 
платоспроможності, ліквідності та прибутковості 
відповідного підприємства.

Таке формулювання мети спирається на два 
базові факти. Перший полягає в тому, що постійні 
й динамічні трансформації умов зовнішнього сере-
довища приводять до необхідності регулювання 
розмірів дебіторської заборгованості таким чином, 
щоби забезпечувати безперервність діяльності 
суб’єкта господарювання разом з необхідним 
і достатнім рівнем платоспроможності, ліквідності 
й прибутковості діяльності. Другий факт полягає 
в тому, що в процесі управління дебіторською 
заборгованістю необхідно слідкувати за підтри-
манням здатності підприємства до отримання гро-
шових коштів від її здійснення. Так, підтримання 
нормальних умов життєдіяльності підприємства 
зумовлює необхідність не лише вчасного розраху-
вання за поточними зобов’язаннями, але й вико-
нання інших платіжних вимог, зокрема, на основі 
рефінансування дебіторської заборгованості, 
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тобто її трансформації в гроші, а також забезпе-
чення економічної корисності на основі максиміза-
ції ефективності процесів формування та викорис-
тання її загального обсягу.

Досягнення сформульованої мети є можливим 
за умови своєчасного та достовірного оцінювання 
стану управління на підприємстві дебіторською 
заборгованістю.

Оцінювати тенденції управління дебіторською 
заборгованістю доцільно на засаді використання 
переліку показників, наведених у табл. 1.

Використання на практиці наведеної методики 
оцінювання рівня управління дебіторською забор-
гованістю дає змогу отримати кількісні результати. 
Окремі показники передбачають два рівні оціню-
вання, серед яких перший дає змогу порівнювати 
показники за певний період, а другий – отримати 
бальну оцінку з урахуванням тенденцій у змінах 
відповідних двох показників.

Залежно від динаміки змін показника може 
бути отримане відповідне значення (0 або 1). 
Максимальна кількість балів, яку можна отримати 

Таблиця 1
Показники оцінювання рівня управління дебіторською заборгованістю підприємства

Показники, умови розрахунку Кількість рівнів оцінки Оцінка в балах

Обсяги дебіторської заборгованості 
(ОДЗ) порівнюються з обсягами 

продажу (ОП)
1

1, якщо ОДЗ ↑ із ↓ ОП;
1, якщо ОДЗ ↓ із □ ОП;
1, якщо ОДЗ ↑ із ↑ ОП;
1, якщо ОДЗ ↓ із ↑ ОП;
0, якщо ОДЗ ↓ із ↓ ОП
0, якщо ОДЗ ↑ із ↓ ОП;
0, якщо ОДЗ □ із ↓ ОП
0, якщо ОДЗ ↑ із □ ОП

Обсяги продажів (ОП) порівнюються 
з часткою в них дебіторської 

заборгованості (ЧДЗ)

1 1, якщо ЧДЗ ↑ в ОП;
0, якщо ЧДЗ ↓ в ОП

2

1, якщо ЧДЗ ↑ із ↑ ОП;
1, якщо ЧДЗ ↓ із ↑ ОП;
1, якщо ЧДЗ ↓ із □ ОП
1, якщо ЧДЗ □ із ↑ ОП;
0, якщо ЧДЗ ↓ із ↓ ОП;
0, якщо ЧДЗ ↑ із ↓ ОП;
0, якщо ЧДЗ □ із ↓ ОП
0, якщо ЧДЗ ↑ із □ ОП

Період погашення дебіторської 
заборгованості (ППДЗ) 

порівнюється з періодом погашення 
кредиторської заборгованості 

(ППКЗ)

1 1, якщо ППДЗ не перевищує ППКЗ;
0, якщо ППДЗ перевищує ППКЗ

2

1, якщо ППДЗ ↓ із ↓ ППКЗ;
1, якщо ППДЗ □ із ↓ ППКЗ;
1, якщо ППДЗ ↓ із □ ППКЗ;
0, якщо ППДЗ ↑ із ↑ ППКЗ;
0, якщо ППДЗ ↑ із □ ППКЗ;
0, якщо ППДЗ □ із ↑ ППКЗ

Коефіцієнт простроченої 
дебіторської заборгованості 

(КПДЗ) порівнюється з обсягами 
дебіторської заборгованості (ОДЗ)

1

1, якщо КПДЗ ↓ із ↓ ОДЗ;
1, якщо КПДЗ ↓ із ↑ ОДЗ;
1, якщо КПДЗ □ із ↑ ОДЗ;
1, якщо КПДЗ ↓ із □ ОДЗ;
0, якщо КПДЗ ↑ із ↓ ОДЗ;
0, якщо КПДЗ ↑ із ↑ ОДЗ;
0, якщо КПДЗ ↑ із □ ОДЗ

2

1,якщо КШЛ >= норм. значення, а ЧПДЗ ↓;
1, якщо КШЛ < норм. значення, а ЧПДЗ ↓;
0, якщо КШЛ >= норм. значення, а ЧПДЗ ↑;
0, якщо КШЛ < норм. значення, а ЧПДЗ ↑

Коефіцієнт швидкої ліквідності 
(КШЛ) порівнюється з динамікою 

питомої ваги дебіторської 
заборгованості в оборотних активах 

(ПВДЗ)

1

1, якщо КШЛ < норм. значення, а ПВДЗ незначна;
1, якщо КШЛ > норм. значення, а ПВДЗ незначна;
0, якщо КШЛ < норм. значення, а ПВДЗ значна;
0, якщо КШЛ > норм. значення, а ПВДЗ значна

2

0, якщо КШЛ □ і ↑ ПВДЗ;
0, якщо КШЛ ↑ і ↑ ПВДЗ;
1, якщо КШЛ □ і ↓ ПВДЗ;
1, якщо КШЛ ↑ і ↓ ПВДЗ;
0, якщо КШЛ ↓ і ↓ ПВДЗ або □

Присудження балів та умовні позначення: 0 балів надається у разі негативної тенденції; 1 бал надається у разі позитивної 
тенденції; ↑ – збільшення показника; ↓ – зменшення показника; □ – незмінність показника

Джерело: складено за [5; 6; 8]
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відповідно до запропонованої методики, стано-
вить 10. При цьому рівень управління дебіторською 
заборгованістю на підприємстві слід вважати висо-
ким (висока ефективність управління), якщо набрані 
9 і більше балів, середнім (середня ефективність 
управління) – п’ять-вісім балів, а низьким (низька 
ефективність управління) – чотири й менше балів. 
Таким чином, приймати рішення щодо необхідності 
та шляхів підвищення ефективності управління 
дебіторською заборгованістю доцільно на підставі 
отриманої сумарної оцінки в балах.

Враховуючи вищесказане, наступним кро-
ком проведемо бальне оцінювання показників 
ефективності управління товарною дебіторською 
заборгованістю для підприємства ТОВ «ГЕЛФ» за 
2017–2019 рр. Вихідні дані для розрахунку наве-
дено в табл. 2.

Результати проведення бального оцінювання 
показників ефективності управління товарною 
дебіторською заборгованістю ТОВ «ГЕЛФ» за 
2017–2019 рр. наведено в табл. 3.

За результатами табл. 3 бачимо, що у 2017–
2019 рр. аналізоване підприємство перебуває в діа-
пазоні 6–8 балів, що свідчить про середній рівень 
управління кредитними ресурсами з позиції креди-

тора, тобто товарну дебіторську заборгованість із 
тенденцією до погіршення. Позитивним моментом 
є те, що підприємство не має простроченої дебі-
торської заборгованості, а також те, що період 
погашення товарної дебіторської заборгованості є 
меншим за період погашення товарної кредитор-
ської заборгованості. На негативну оцінку заслу-
говує невідповідність коефіцієнта швидкої ліквід-
ності нормативним значенням разом зі значною 
тривалістю періодів погашення як дебіторської, так 
і кредиторської заборгованостей за товари.

Висновки з проведеного дослідження. Вдо-
сконалення економічного механізму формування 
й використання оборотних активів підприємств 
вимагає розроблення та вжиття науково обґрун-
тованих заходів управління дебіторською забор-
гованістю, зокрема оцінювання стану управління 
кредитними ресурсами підприємства з позиції 
кредитора. Використання запропонованого мето-
дичного підходу до оцінювання якості управління 
дебіторською заборгованістю менеджментом 
підприємств сприятиме впровадженню організа-
ційно-управлінських та організаційно-економічних 
інновацій у систему формування обігового капі-
талу вітчизняних підприємств.

Таблиця 2
Вихідні дані для надання бальної оцінки показників ефективності управління  

товарною дебіторською заборгованістю ТОВ «ГЕЛФ» за 2017–2019 рр.
Показник 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Обсяг дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (ОДЗ), тис. грн. 4 339 12 271 14 737
Обсяг продажу (ОП), тис. грн. 23 074 14 790 26 390
Частка товарної дебіторської заборгованості в обсязі продажу (ЧДЗ), % 18,8 83,0 55,8
Період погашення товарної дебіторської заборгованості (ППДЗ), днів 58,87 205,06 187,18
Період погашення товарної кредиторської заборгованості (ППКЗ), днів 148,37 314,66 380,21
Коефіцієнт простроченої товарної дебіторської заборгованості (КПДЗ), одиниць 0,0 0,0 0,0
Коефіцієнт швидкої ліквідності (КШЛ), одиниць 0,49 0,57 0,53
Частка простроченої товарної дебіторської заборгованості (ЧПДЗ), одиниць 0,0 0,0 0,0
Питома вага товарної дебіторської заборгованості в оборотних активах (ПВДЗ), % 22,3 45,9 42,5

Таблиця 3
Бальна оцінка показників ефективності управління  

дебіторською заборгованістю ТОВ «ГЕЛФ» за 2017–2019 рр.

Показники, умови розрахунку Оцінка в балах
2017 р. 2018 р. 2019 р.

Обсяги дебіторської заборгованості (ОДЗ) порівнюються з обсягами продажу (ОП) 1 1 1

Обсяги продажів (ОП) порівнюються з часткою в них дебіторської заборгованості (ЧДЗ)
1 1 0
1 0 1

Період погашення дебіторської заборгованості (ППДЗ) порівнюється з періодом пога-
шення кредиторської заборгованості (ППКЗ)

1 1 1
0 0 0

Коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості (КПДЗ) порівнюється з обсягами 
дебіторської заборгованості (ОДЗ) 1 1 1

Коефіцієнт швидкої ліквідності (КШЛ) порівнюється з часткою простроченої дебітор-
ської заборгованості (ЧПДЗ); нормативне значення КШЛ становить 0,7–1

1 1 1
1 1 1

Коефіцієнт швидкої ліквідності (КШЛ) порівнюється з динамікою питомої ваги дебітор-
ської заборгованості в оборотних активах (ПВДЗ)

1 0 0
0 0 0

Сума балів 8 6 6
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У статті досліджено методологічні та 
практичні підходи до визначення понять 
«креативність» та «креативний менедж-
мент». Описано історію розвитку поняття 
«креативність» починаючи з давніх та 
середніх століть і закінчуючи сьогоденням. 
Розглянуто важливість упровадження кре-
ативного менеджменту в практику сучас-
ного бізнесу як інструменту підвищення 
конкурентоспроможності підприємств та 
забезпечення довгострокової стабільності 
на ринку. Досліджено особливості зарубіж-
ного досвіду в запровадженні освітніх про-
грам із креативного менеджменту для роз-
витку креативного потенціалу майбутніх 
управлінців. Визначено основні напрями роз-
витку креативного менеджменту в Україні 
та описано найпопулярніші програми для 
підтримки креативного менеджменту 
в українській бізнес-індустрії. Розкрито сут-
ність «молодого потенціалу» як основного 
джерела розвитку креативного менедж-
менту в Україні. Досліджено та представ-
лено найактуальніші програми із залучення 
креативної української молоді до бізнес-про-
цесів підприємств.
Ключові слова: креативність, креативний 
менеджмент, креативний бізнес, молодий 
потенціал, залучення молоді.

В статье исследованы методологические 
и практические подходы к определению 
понятий «креативность» и «креативный 
менеджмент». Описана история развития 
понятия «креативность» начиная с древних 
и средних веков и заканчивая настоящим 
временем. Рассмотрена важность внедре-
ния креативного менеджмента в практику 
современного бизнеса как инструмента 
повышения конкурентоспособности пред-
приятий и обеспечения долгосрочной ста-
бильности на рынке. Исследованы особен-
ности зарубежного опыта во внедрении 
образовательной программы по креатив-
ному менеджменту для развития креатив-
ного потенциала будущих управленцев. 
Определены основные направления разви-
тия креативного менеджмента в Украине 
и описаны самые популярные программы 
для поддержки креативного менеджмента 
в украинской бизнес-индустрии. Раскрыта 
сущность «молодого потенциала» как 
основного источника развития креатив-
ного менеджмента в Украине. Исследованы 
и представлены актуальные программы по 
привлечению креативной украинской моло-
дежи в бизнес-процессы предприятий.
Ключевые слова: креативность, креатив-
ный менеджмент, креативный бизнес, моло-
дой потенциал, привлечение молодежи.

The article explores modern methodological and practical approaches to defining the concept of «creativity» and «creative management». The peculiarities 
of the history of development of the concept of «creativity» from the ancient and middle ages to the present are described. The importance of the introduc-
tion of creative management in the practice of modern business as a tool for improving the competitiveness of enterprises and ensuring long-term stability 
in the market in today’s post-industrial economy is considered. The urgency of using the creative and creative potential of employees, and especially 
managers and top managers, in the general process of conducting business activity of the enterprise in the modern conditions of market functioning is 
presented. The peculiarities of foreign experience in the implementation and support of creative management education programs to develop the creative 
potential of future managers are explored. The research also identified the main areas of creative management development in Ukraine and described the 
most popular programs to support creative management in the Ukrainian business industry, presented the main results from the implementation of such 
programs and their impact on modern entrepreneurship. The key objective of creative management and its relationship to the need to find a source of 
creative ideas is described. The importance of such search, as well as the formation and use of the main source of creative management for its long-term 
and stable development in the Ukrainian market are considered. For the first time, the importance of creative and creative potential in creating innovative 
ideas was explored, and the peculiarities of their interconnection with human age were described. The essence of «young potential» as the main source of 
development of creative management in Ukrainian business is revealed. The most up-to-date programs for engaging creative Ukrainian youth in the busi-
ness processes of enterprises have been researched and presented, the opportunities and prospects for implementing these programs for entrepreneurs 
and young people have been outlined.
Key words: creativity, creative management, creative business, young potential, youth involvement.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку українського суспільства надзвичайно 
актуальним є впровадження креативного менедж-
менту в усі сфери ведення бізнесу. Креативний 
менеджмент тісно пов’язаний із виходом України 
з кризового стану, оскільки сучасні засади менедж-
менту потрібні для впровадження в життя основ 
управління цивілізацією. Креативний менедж-
мент – це рушійна сила організації, особливий 
тип менеджменту, який впливає на її загальні 
цілі та функції, формує та регулює усі інноваційні 
та інвестиційні процеси господарської системи, 
забезпечуючи складне взаємопроникнення ринку, 
виробництва та науки. Креативний менеджмент 
спрямований на формування ефективних конку-

рентних позицій підприємства на ринку, забезпе-
чення його внутрішньої та зовнішньої стабільності 
та пришвидшення темпів розвитку. Результатом 
успішного креативного менеджменту є підвищення 
конкурентоспроможності та формування позитив-
ного іміджу підприємства і, як результат, зростання 
прибутку. Саме тому впровадження сучасних мето-
дів управління на українському ринку дасть змогу 
підприємствам досягнути більшої ефективності та 
результативності господарської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теорія «креативності» та «креативного менедж-
менту» знаходить своє втілення у працях таких 
науковців, як О.Є. Кузьмін [3; 4], І.І. Свидрук [6], 
І.М. Підкамінний, О.В. Самокиш [5] та багатьох 
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інших. Проте поза увагою дослідників залишилися 
проблема розвитку креативного менеджменту 
в Україні, пошук джерела креативного потенціалу 
та дослідження основних напрямів його розвитку.

Постановка завдання. Мета статті – дослі-
дити поняття «креативність» та «креативний 
менеджменту»; розкрити важливість креативного 
менеджменту для розвитку сучасного бізнесу; 
проаналізувати шляхи впровадження креативного 
менеджменту в зарубіжні освітні програми; роз-
глянути український досвід підтримки та розвитку 
креативного менеджменту в бізнес-індустрії; оха-
рактеризувати «молодий потенціал» як основне 
джерело розвитку креативного менеджменту 
в Україні; представити найактуальніші програми 
із залучення креативної української молоді до біз-
нес-процесів підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні український ринок перенасичений одно-
типними товарами та послугами. У результаті такої 
тенденції спостерігається стрімке зростання кон-
куренції. Саме тому перед українськими бізнесме-
нами постає низка питань: як стати найуспішнішим 
на ринку? як створити унікальний товар? як забез-
печити стабільність підприємства та зростання 
прибутку? як зацікавити споживача? тощо. У захід-
ній практиці вирішення цих та подібних проблем 
відносять саме до креативного менеджменту, що 
передбачає управління процесами, пов’язаними 
з нововведеннями.

Креативність – це здатність вигадувати різно-
манітні оригінальні та нестандартні ідеї по від-
ношенню до одного й того ж об’єкта. В основі 
слова «креативність» лежить англійський іменник 
creativity, що означає «творчість» і походить від 
латинського слова creatio (створення). Отже, під 
терміном «креативність» слід розуміти створення 
чогось нового.

Креативність – це основа суспільного розвитку 
ще з давніх часів. Так, якщо у давнину і середні сто-
ліття креативність проявлялася переважно в мис-
тецтві, то починаючи з другої половини XVII ст. і до 
першої половини ХІХ ст. вона проявлялася здебіль-
шого в науці і мистецтві, з другої половини XIX ст. – 
у науці і техніці, а із середини XX ст. вона проявля-
ється в першу чергу в техніці та економіці [3].

У психології поняття «креативність» з’явилося 
лише на початку 50-х років, коли Дж. Гільфорд 
у своєму зверненні під час вступу на посаду пре-
зидента Американської психологічної асоціа-
ції запропонував психологам сконцентруватися 
на дослідженні творчих здібностей. Креативнісь 
у менеджменті набула значення тільки із серед-
ини ХХ ст. і лише нещодавно набула ґрунтовного 
прикладного застосування цих знань [6]. Сьогодні 
креативність постійно застосовують у розвинених 
країнах як основне джерело конкурентоспромож-
ності, оскільки на практиці перемагає той, хто дій-

сно володіє творчим потенціалом, і це стосується 
майже кожної галузі виробництва.

Старший спеціаліст із питань творчості та сце-
нарного планування компанії Boston Consulting 
Group, співавтор книги «Мислення у нових рамках: 
нова парадигма креативності у бізнесі» (2013 р.) 
Алан Іні трактує креативність як «зміну способу 
бачення світу, що може дати вам змогу побачити 
нові продукти, переосмислити бізнес-процеси або 
трансформувати цілу галузь» [10]. Окрім того, 
Джордан Аян, виконавчий директор міжнародної 
консалтингової компанії Create-It!, експерт із питань 
креативності та автор книги «10 способів звільнити 
свій дух креативності та відшукати великі ідеї», 
акцентує увагу на тому, що «саме креативність 
стала однією з найважливіших персональних та 
бізнес-стратегій процвітання та успіху. Креативність 
уважають формою мистецтва, а не бізнес-інстру-
ментом. Але, на мою думку, саме креативність – це 
та сфера, з якої зазвичай починається прибуткове 
зростання більшості компаній» [8]. Саме тому креа-
тивність набуває сьогодні нового значення, а саме 
бізнес-інструменту, що відкриває перед підприєм-
ствами світ успішного ведення бізнесу.

Креативність є частиною людського інтелекту, 
тому під час вирішення проблем виступає природ-
нім механізмом роботи мозку. Саме ця властивість 
креативності є основним джерелом концепції кре-
ативного менеджменту, який покликаний не лише 
керувати інноваційними процесами у виробництві 
та творчим потенціалом колективу, а й знаходити 
найоптимальніші рішення у складних ситуаціях.

Креативний менеджмент знаходить утілення 
в різних напрямах менеджменту, а саме: у страте-
гічному плануванні, в організаційній культурі під-
приємства та управлінні персоналом, в інновацій-
ному менеджменті, у «самоменеджменті» тощо. 
Саме тому в науковій літературі поняття «креатив-
ний менеджмент» набуває безліч різноманітних 
значень (табл. 1) [4].

Загалом питання креативного менеджменту 
активно дискутуються на різноманітних міжна-
родних конференціях, семінарах та симпозіумах 
як найбільш актуальний напрям у теорії та прак-
тиці управління, що охоплює системний творчий 
підхід до управління діяльністю (system managing 
creativity) працівників/менеджерів та компанії 
у цілому [1, c. 64].

У системі менеджменту XXI ст. креативний 
менеджмент виступає як найбільш динамічний ком-
понент, а також є частиною інноваційного менедж-
менту, маючи потенціал розвитку в теорії та прак-
тиці. Разом із тим І.М. Підкамінний та О.В. Самокиш 
наголошують, що «із залученням у механізм іннова-
ційного менеджменту креативних методів та засо-
бів управління утворюється новий його напрям – 
креативний менеджмент, який із часом може вийти 
за межі інноваційного менеджменту» [5, с. 110].
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У сучасній постіндустріальній економіці креа-
тивний менеджмент стає джерелом стабільного 
розвитку компаній. Саме тому керівниками під-
приємств все більше уваги приділяється розвитку 
внутрішнього креативного потенціалу фірми, 
який проявляється через її працівників, а особли-
вим чином – через менеджерів. По всьому світу 
з’являються нові освітні програми для управлін-
ців, спеціалізовані школи та університети, в яких 
проводяться дослідження у галузі креативного 
менеджменту. Наприклад, у період із 1980 по 
1990 р. і дотепер у США успішно функціонують такі 
програми, як: «Управління креативністю» (Harvard 
Business School), «Креативність у бізнесі» та 
«Особистісна креативність у бізнесі» (Stanford 
Business School), «Підприємницька креативність» 
(Columbia Business School), «Креативність та інно-
вації: створення нових венчурних ідей» (Indiana 
University). Окрім того в Open University Business 
School (Великобританія) реалізовано програму 
«Креативний менеджмент», що згодом перейшла 
в програму «Сталий креативний менеджмент», 
а в чиказькому університеті DePaul з’явилася 
програма «Креативність у бізнесі». Також у Китаї 
в 2005 р. за підтримки університету Чженчжоу 
(Changzhou University) відбулося заснування пер-
шого освітньо-дослідницького закладу у сфері 
креативного менеджменту – Інституту креативного 
менеджменту, а згодом і в Японії відкрили Інсти-
тут креативного менеджменту та інновацій при 
університеті Кіндаі (Kinki University) [9, с. 118–119]. 
Тенденція актуалізації подібних освітніх програм 
свідчить про зростання важливості застосування 
креативного менеджменту як ключового інстру-
менту розвитку сучасного бізнесу.

Що ж стосується України, то у багатьох закла-
дах вищої освіти України впроваджують спеці-
альні курси з креативного менеджменту, які допо-
магають розвинути творчий потенціал майбутніх 
управлінців, забезпечують умови впровадження 
інноваційних ідей у вирішення проблем бізнес-

процесів. Окрім того, широких масштабів набули 
численні тренінги щодо підвищення креативного 
потенціалу працівників різних компаній та пошуку 
джерела його розвитку. У результаті загострення 
конкуренції між українськими виробниками, 
а також постійних коливань у технологічному 
розвитку країни сучасний менеджмент потребує 
залучення креативних підходів до вирішення тра-
диційних завдань та пошуку інноваційних рішень 
у сфері управління. Саме тому в Україні кожного 
року зявляються нові спеціальні програми, що 
допомагають українським підприємствам досягати 
бажаного рівня конкурентоспроможності та ста-
більності на ринку шляхом упровадження в бізнес-
процеси основ креативного менеджменту.

Наприклад, у 2015–2017 рр. в Україні була 
успішно реалізована британська програма Creative 
Enterprise Ukraine – глобальна програма навчання 
для підприємців у сфері культурних та креативних 
індустрій для всіх міст України. У лютому 2018 р. 
було проведено опитування серед випускників 
даної програми, в якому взяли участь 106 рес-
пондентів. Серед них були представники майже 
усіх секторів креативної економіки, що дає доволі 
репрезентативну та цікаву вибірку інформації. За 
результатами опитування серед 62 респонден-
тів, що брали участь у програмі, 84% продовжили 
займатися власними проєктами, 10% розпочали 
нову креативну справу, а 6% почали працювати 
в інших компаніях, але й надалі у сфері креатив-
ного бізнесу. Інші 44 підприємця прийшли в про-
граму вже зі своїми ідеями і 63% з них змогли їх 
реалізувати. Наведені дані є ознакою високого 
рівня виживання креативного бізнесу в Україні, 
а програма Creative Enterprise Ukraine лише підви-
щила цей рівень [2].

Програми з розвитку креативного потенціалу 
сучасних підприємств існують і в окремих містах 
України. Так, наприклад, в Одесі активну позицію 
в підтримці креативного бізнесу займає Impact Hub 
Odessa – це група людей із найрізноманітніших 

Таблиця 1
Підходи до трактування поняття «креативний менеджмент»

Підхід Значення поняття «креативний менеджмент»

Системний Підсистема інноваційного менеджменту, що забезпечує здатність суб’єктів управління висувати 
та розвивати нові ідеї, які набирають форми наукової або технологічної інформації.

Функціональний
Одна з функцій менеджменту, яка спрямована на забезпечення здатності суб’єктів управління 
висувати та розвивати нові ідеї, які набирають форми наукової, технологічної інформації та 
акумулювання нових ідей.

Ситуаційний
Сукупність сприятливих умов, що створюються керівниками підприємствва для творчого роз-
витку трудового колективу й окремих працівників із метою акумулювання креативних ідей щодо 
вирішення виробничо-господарських проблем, подолання їхніх наслідків.

Поведінковий
Сукупність цілеспрямованих дій і вчинків керівників підприємства, спрямованих на акумулю-
вання креативних ідей щодо розв’язання виробничо-господарських проблем, подолання їхніх 
наслідків тощо, а також сприяння творчому розвитку трудового колективу й окремих працівників.

Адміністративний
Сукупність управлінських відносин між керівниками та підлеглими на предмет установлення 
цілей стосовно пошуку креативних ідей, їх виконання, пов’язаних із вирішенням виробничо-
господарських проблем, подоланням їхніх наслідків тощо.
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сфер, які створюють та підтримують нові ідеї, 
займаються вирішенням суспільно важливих 
проблем та охоче діляться власним досвідом 
у створенні креативних проєктів. А в Івано-Фран-
ківську всі необхідні умови для розвитку креатив-
ності сучасних підприємців забезпечує ГО «Тепле 
Місто». UNIT City 40 – великий інноваційний парк 
у місті Києві, орієнтований на підприємства, що 
працюють у сфері інноваційного бізнесу, креатив-
них ідей та сучасних технологій. За прогнозами, 
даний інноваційний парк може стати державним 
центром розвитку творчої економіки (загальна 
площа – 25 га). Подібні проєкти постійно реалі-
зують і в інших містах України, що демонструє 
реальні можливості країни для розвитку креатив-
ного потенціалу в бізнес-індустрії.

Ведення бізнесу в складному соціально-еко-
номічному середовищі змушує сучасних україн-
ських підприємців постійно створювати та впро-
ваджувати в діяльність різного роду інновації, що 
допомагають вижити на ринку. Метою креативного 
менеджменту виступають саме пошук нових ідей 
і генерація нестандартних рішень для досягнення 
розвитку компаній, що функціонують у різних сфе-
рах. Саме тому постає гостра потреба в пошуку 
джерела нестандартних, креативних ідей як 
основи розвитку креативного менеджменту.

У всі часи існування людства рушійною силою 
у розвитку креативності була молодь. Хоча існує 
стереотип, що молодим людям, яким тільки 
минуло двадцять, не вистачає досвіду та тяму-
щості у певних сферах, і саме це не дає їм змоги 
володіти інформацією, яка здатна певним чином 
впливати на зміни в житті, а також стереотип про 
те, що в тридцять років людина розкривається 
по-новому, і це шанс реалізувати минулу ідею ще 
краще, проте Меґ Джей, авторка книги «Визна-
чні роки. Від 20 до 30. Вмикай на повну та дося-
гай максимуму», довела той факт, що 80% доле-
носних подій відбуваються у житті людини саме 
до 35 років, бо до 30 років мозок людину пов-
ністю завершує свій розвиток. Отже, з’являється 
потреба залучення творчого потенціалу молоді 
в процес формування та розвитку креативного 
менеджменту в Україні.

Тому підприємці все частіше шукають нових 
працівників саме серед випускників різних 
навчальних закладів, а також створюють для сту-
дентів цікаві програми, щоб залучити якнайбільше 
молоді до розвитку власного бізнесу. В Україні 
найбільшої популярності набули такі програми, як:

− INKOMPASS – це глобальна програма від ком-
панії «Філіп Морріс» із залучення сучасної молоді 
у вирішення актуальних бізнес-проблем. В Україні 
програма діє у різних сферах, починаючи від мар-
кетингу, функцій діджитал і HR та закінчуючи особ-
ливостями роботи відділів продажів, операційними 
функціями на виробництві. За умови успішного про-

ходження програми учасники отримують фінансову 
винагороду в розмірі мінімальної заробітної плати 
працівника організації протягом усього періода про-
грами, а також можливість працевлаштування;

− програма оплачуваного стажування для 
випускників та студентів ВНЗ компанії «CRH 
Україна», створена з метою розвитку та підтримці 
студентів та молодих спеціалістів. Сьогодні най-
кращі стажери мають можливість продовжити зна-
йомство з прогресивними світовими практиками 
за кордоном, оскільки в 2017 р. програма набула 
міжнародного статусу;

− програма Scholarship в Україні для підви-
щення рівня фінансової грамотності сучасної 
молоді. Ініціатором даної програми є компанія 
CyberShark, яка пропонує студентам написати ана-
літичну статтю на одну із запропонованих бізнес-
тем. Призовий фонд у 2020 р. становив 63 тис грн;

− програми Unilever Internship program (ULIP) 
та Unilever Future leaders program (UFLP) від ком-
панії Unilever для студентів та молодих спеціаліс-
тів. Програма ULIP призначена для студентів, які 
хочуть набути досвіду роботи в міжнародній компа-
нії, а програма UFLP має на меті виховання власних 
менеджерів, які після її завершення зможуть обі-
ймати керуючі позиції середньої ланки в компанії.

Директор Business Gathering, експерт Центру 
міжнародного приватного підприємництва (CIPE) 
Анастасія Баклан наголошує, що «сьогодні для 
українських компаній участь у проєкті – це реаль-
ний шанс для мінімізації витрат на консалтингові 
послуги, PR-просування, маркетинг та налаго-
дження внутрішніх процесів». Експертка впевнена, 
що «саме неординарні та незаангажовані ідеї най-
активнішої частини молоді спроможні перевершити 
очікування найвибагливішого бізнесмена» [7].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
за результатами проведеного дослідження можна 
стверджувати, що креативний менеджмент є осно-
вним джерелом розвитку сучасного українського 
бізнесу. Правильне застосування креативності 
в системі управління організацією є запорукою 
високого рівня конкурентоспроможності фірми та 
забезпечення її стабільності на ринку. Зарубіжний 
досвід показує, що креативний підхід до вирішення 
бізнес-проблем набуває нового значення, по 
всьому світу створюються різноманітні програми 
і навіть інститути креативного менеджменту. Наяв-
ність спеціальних освітніх курсів, тренінгів та про-
грам для підприємців показує, що Україна дійсно 
відкрита для розвитку креативного менеджменту 
в сучасному бізнесі, а впровадження різноманіт-
них бізнес-програм для студентів та молодих спе-
ціалістів свідчить про те, що важливим джерелом 
креативного менеджменту виступає саме «моло-
дий потенціал» країни. Саме тому актуалізується 
потреба залучення молоді у вирішення проблем 
сучасних бізнес-процесів.
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Із метою формалізації сучасних технологій 
і форм ресурсного забезпечення у статті 
досліджено закордонний досвід ресурсної під-
тримки інноваційної діяльності. Дослідження 
форм вітчизняного державного стимулю-
вання інноваційної діяльності авіапідпри-
ємств та тенденцій їх розвитку показало, 
що основним джерелом інвестування зали-
шаються власні фінансові ресурси. Описано 
основні форми та джерела фінансування 
інноваційної діяльності авіапідприємств. 
Залежно від сфери впровадження об’єктами 
інноваційного впливу є техніко-технологічні, 
матеріально-технічні засоби, цифрові тех-
нології, кадрові та фінансові ресурси, органі-
заційна структура та система маркетингу, 
що визначають спрямованість інноваційних 
стратегій та їх ресурсне забезпечення. 
Ресурсне забезпечення інноваційної діяль-
ності підприємства є детермінантою фор-
мування інвестиційного механізму реалізації 
інноваційної політики. Адаптивні технології 
ресурсного забезпечення мінімізують вит-
рати за рахунок оптимізації джерел фінан-
сування інноваційних проєктів. У статті 
запропоновано схему вибору джерел фінан-
сування інновацій з урахуванням специфіки 
авіапідприємств. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, 
ресурсне забезпечення, технологія, авіапід-
приємство, фінансово-інвестиційні ресурси.

С целью формализации современных техно-
логий и форм ресурсного обеспечения в ста-

тье исследован зарубежный опыт ресурсной 
поддержки инновационной деятельности. 
Исследование форм отечественного госу-
дарственного стимулирования инновацион-
ной деятельности авиапредприятий и тен-
денций их развития показало, что основным 
источником инвестирования остаются 
собственные финансовые ресурсы. Опи-
саны основные формы и источники финан-
сирования инновационной деятельности 
авиапредприятий. В зависимости от сферы 
применения объектами инновационного воз-
действия являются технико-технологиче-
ские, материально-технические средства, 
цифровые технологии, кадровые и финан-
совые ресурсы, организационная структура 
и система маркетинга, определяющие 
направленность инновационных страте-
гий и их ресурсное обеспечение. Ресурсное 
обеспечение инновационной деятельности 
предприятия является детерминантом 
формирования инвестиционного меха-
низма реализации инновационной политики. 
Адаптивные технологии ресурсного обе-
спечения минимизируют расходы за счет 
оптимизации источников финансирования 
инновационных проектов. В статье пред-
ложена схема выбора источников финан-
сирования инноваций с учетом специфики 
авиапредприятий.
Ключевые слова: инновационная деятель-
ность, ресурсное обеспечение, технология, 
авиапредприятие, финансово-инвестицион-
ные ресурсы.

In the context of the globalization of the economy and the digitalization of socio-economic relations, the innovative activity of the enterprise is a decisive factor in 
enhancing the competitiveness and profitability of the enterprise. Resource support for innovation requires high resource costs. The article examines the foreign 
experience of financing innovative activities. The forms of state support for the innovation activity of aviation enterprises in Ukraine are considered. All aircraft 
manufacturing enterprises are state property, the main source of investment in innovative development is its own financial resources. Such trends in the future 
will lead to a decrease in the implementation of innovative projects. The reason for these trends is the lack of modernization of state management systems. 
Airlines cannot finance strategies for adapting and creating sustainable competitive advantages through accumulated profits or depreciation. The most funda-
mental points in ensuring the innovation activity of an airline are the structure and organization of the resource system. The authors described the main forms 
and sources of financing the innovation activities of airlines: self-financing, debt external financing (loans, loans) and direct or real investments. Depending on 
the scope of application, the objects of innovative impact are: technical and technological, material and technical means, digital technologies, human and finan-
cial resources, organizational structure and marketing system. The objects under consideration determine the conditions and orientation of the development 
of innovative strategies and their resource support. Resource support for the innovation activity of an airline is a determinant of the formation of an investment 
mechanism to achieve the goals set by the innovation policy. The availability of resources, their organic and technical structure determines the possibilities of 
innovative modernization of the airline. Adaptive technologies of resource provision minimize costs by optimizing sources of financing for innovative projects. 
The effectiveness of innovative projects largely depends on the cost of attracting assets and the quality of their structure, compliance with the goals of develop-
ing innovative potential. The authors proposed a scheme for selecting sources of financing for innovation, taking into account the specifics of airlines. The effi-
ciency of adaptation of the resource base to the demands of the innovation policy of the airline determines the dynamism and activity of innovative development.
Key words: innovative activity, resource provision, technology, aviation enterprise, financial and investment resources.

Постановка проблеми. Активність підприєм-
ства у сфері розроблення, комерціалізації чи засто-
сування інновацій є однією з основних детермінант 
формування конкурентоспроможності та ефектив-
ності його стратегічного розвитку. Інновації оціню-
ються за технологічними параметрами і зумовлюють 
позицію підприємства на ринку. Але реалізація інно-
ваційних проектів вимагає значних витрат ресурсів, 
насамперед фінансово-інвестиційних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем ресурсного забезпе-

чення інновацій та інноваційної діяльності під-
приємств присвячено багато праць зарубіжних 
та вітчизняних учених, зокрема О.І. Амоши, 
О.В. Ареф’євої, С.М. Ілляшенка, Г.Ю. Кучерук, 
М.Є. Рогози, К.Ю. Вергала, Р.А. Фатхутдінова, 
Й. Шумпетера та ін. [1–8]. Проте деякі питання 
наукового обґрунтування інноваційної діяльності 
авіапідприємств та формування їхнього іннова-
ційного потенціалу залишаються невирішеними. 
Це зумовлює вибір даної теми та засвідчує її  
актуальність.
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Постановка завдання. Метою дослідження є 
формалізація адаптивних технологій управління 
ресурсним забезпеченням інноваційної діяльності 
авіапідприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Більшість розвинених країн світу в умовах глобаль-
ного конкурентного ринку, з одного боку, стимулює 
інноваційну активність національного бізнес-серед-
овища, використовуючи пряму державну підтримку 
інноваційної діяльності, а з іншого – провокує запити 
на конкурентоспроможну інноваційну продукцію.

Так, у США формами стимулювання іннова-
ційної діяльності є: пільгове оподаткування нау-
ково-дослідних проєктів, субсидіювання та цільові 
асигнування з бюджету, пільгові умови для амор-
тизації. У США, Японії, Франції та Великобританії 
крім зазначених форм мотивації існують державні 
інноваційно орієнтовані організації, що є конкурен-
тоспроможними учасниками ринку інноваційного 
капіталу. Канадські, японські, французькі уряди 
через спеціальні фонди проводять відбір, заохо-
чення та фінансування науково-дослідницької 
діяльності [4; 6; 10].

Аналізуючи зарубіжний досвід, можна зробити 
висновок, що за різноманіттям форм і прийомів 
стимулювання інноваційної діяльності з боку дер-
жавних органів у всіх промислово розвинених 
країнах прослідковується дещо загальне, що дає 
змогу виділити систему стимулювання інновацій 
як специфічний елемент системи державного регу-
лювання. Тобто основним завданням державної 
економічної політики є заходи, спрямовані на ство-
рення умов для органічного поєднання науково-
технологічного і підприємницького середовища.

В Україні основними видами фінансової під-
тримки інноваційної діяльності, згідно із Законом 
України «Про інноваційну діяльність», є [9]:

– створення умов для пільгового кредитування 
інноваційних проєктів, що є пріоритетними у дер-
жавній політиці, за рахунок коштів державного 
і місцевих бюджетів;

– за умови самофінансування виконавцем 
інноваційних проєктів чи інших суб’єктів іннова-
ційної діяльності часткове (до 50%) безвідсоткове 
кредитування інноваційних проєктів за рахунок 
коштів державного бюджету України та коштів міс-
цевих бюджетів;

– компенсація відсотків (повна чи часткова), 
що сплачуються суб’єктами інноваційної діяль-
ності комерційним фінансово-кредитним устано-
вам за кредитами на інноваційні проєкти;

– надання державних гарантій комерційним 
фінансовим установам, що здійснюють кредиту-
вання пріоритетних інноваційних проектів.

Для вдосконалення системи ресурсного забез-
печення інноваційної діяльності в Україні необхідно:

– стимулювати приватних інвесторів за механіз-
мом приватно-державного партнерства, доповнивши 

законодавчу базу нормативами регулювання іннова-
ційно-інвестиційного співробітництва між організаці-
ями і підприємствами всіх форм власності;

– доопрацювати і затвердити «Стратегію інно-
ваційного розвитку України», що забезпечить 
формування системи державних пріоритетів, 
розроблення науково-технологічної, наукової та 
інноваційної політики з урахуванням структурного 
розвитку національної економіки та формалізації 
форм і механізмів ресурсного забезпечення;

– сформувати нормативно-законодавчу базу 
стосовно розвитку венчурних фондів та інвести-
ційних компаній. Їхня мета – розширення джерел 
інвестування інноваційного розвитку за рахунок 
фінансових ресурсів венчурних інвесторів;

– забезпечити активну участь органів місце-
вого самоврядування й регіонального розвитку, 
промислових, транспортно-логістичних підпри-
ємств, наукових організацій та інших зацікавлених 
структур у розробленні й реалізації проєктів та 
програм в інноваційній сфері;

– створити інформаційну базу та онлайн-
ресурси щодо технологічних потреб підприємств 
та наявний потенціал інноваційної сфери для їх 
задоволення.

Основними витратними чинниками в ресурс-
ному забезпеченні інноваційної діяльності авіа-
підприємства є структура й організація системи 
ресурсів. Під час оновлення авіапідприємства 
з використанням інноваційних технологій управ-
ління також витрачаються фінансові ресурси, 
а тому потрібне економічне обґрунтування ефек-
тивності впровадження технологій. За всього різно-
маніття джерел і методів фінансування в кінцевому 
підсумку інвестиційні механізми можна звести до 
трьох основних форм: самофінансування, боргове 
зовнішнє фінансування (кредити, позики) і прямі, 
або реальні, інвестиції. Ефективність інноваційної 
діяльності багато в чому залежить від організації 
інвестиційного проєктування й правильного вирі-
шення питань, що виникають. Залежно від сфери 
впровадження об’єктами інноваційного впливу є 
техніко-технологічні, матеріально-технічні засоби, 
цифрові технології, кадрові та фінансові ресурси, 
організаційна структура та система маркетингу.

Описані чинники визначають умови та спря-
мованість розроблення інноваційних стратегій. 
Наприклад, на авіаційних заводах близько 95% 
інноваційній мають техніко-технологічний характер 
і пов’язані з проєктуванням нових видів авіаційної 
техніки та комплектуючих, оновленням виробни-
чих засобів та впровадженням енергоефективних 
технологій. Незважаючи на те що всі авіаційно-
виробничі підприємства є державною власністю, 
основним джерелом інвестування в інноваційний 
розвиток залишаються власні фінансові ресурси. 
Такі тенденції в довгостроковій перспективі при-
зведуть до зниження обсягів упровадження 
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Таблиця 1
Шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності на авіапідприємствах України

Сфера 
управління Напрями підвищення ефективності Очікувані результати

Виробнича 
система 

Нарощування обсягів виробництва  
інноваційних продуктів Зростання кількості виконаних робіт

Диверсифікація продуктів Розширення переліку інноваційних продуктів, 
перерозподіл собівартості між продуктами

Розроблення технологій автоматизації процесів 
виконання науково-дослідних робіт Зниження собівартості та термінів виконання

Розширення дозвільної бази для проведення 
сертифікації та контролю в авіаційній галузі Розширення переліку інноваційних продуктів

Система 
управління 
персоналом

Нарощування інтелектуального потенціалу 
працівників (навчання та самонавчання, 
тематичні тренінги та гранди на проєкти)

Розширення переліку інноваційних продуктів, 
вихід на міжнародні ринки

Матеріальне заохочення  
наукових розробок працівників Зростання обсягів та ціни інноваційних продуктів

Створення методичної та технічної бази для 
інтелектуальної роботи працівників

Збільшення обсягів робіт та скорочення термінів 
виконання

Інформа-
ційне забез-

печення

Оновлення технічного, програмного та 
комп’ютерного забезпечення 

Збільшення якості та обсягів робіт та скорочення 
термінів виконання

Інформаційний та правовий захист 
нематеріальних активів

Зниження втрат від несанкціонованого 
розповсюдження авторських продуктів та 

використання без ліцензії
Активізація Інтернет-продажів, використання 

соціальних мереж, міжнародних пошукових систем
Нарощування обсягів контрактів, підвищення 
конкурентоздатності інноваційних продуктів

Система 
управління 

та орга-
нізаційна 
структура 

Впровадження інноваційних методів управління 
(бенчмаркинг, консалтинг, інжиніринг, інсорсинг, 

аутсорсинг, контролінг тощо)

Зниження собівартості, підвищення 
конкурентоздатності на міжнародному ринку

Оптимізація організаційної структури Зниження собівартості та втрат
Розширення міжнародної діяльності та 

сертифікації відповідно до стандартів ІКАО
Підвищення конкурентоздатності на 

міжнародному ринку та якості продукції

Фінансова 
система

Активізація контролінгу та впровадження 
системи бюджетування, внутрішній аудит

Зниження собівартості, перерозподіл фінансово-
інвестиційних ресурсів

Оновлення нематеріальних активів за рахунок 
амортизаційного фонду

Підвищення конкурентоздатності на 
міжнародному ринку та якості продукції

Здійснення інвестиційної діяльності в напрямах 
розвитку інноваційної діяльності

Підвищення конкурентоздатності інноваційних 
продуктів

Забезпечення фінансової та інвестиційної 
привабливості підприємства

Залучення зовнішніх фінансових ресурсів та 
розширення ринків збуту інноваційної продукції

Розроблення інвестиційних механізмів 
фінансування наукових розробок

Розроблення нових продуктів та оптимізація 
витрат на них

Джерело: описано авторами

інноваційних проєктів, оскільки не відбуваються 
зміни в системах управління, авіапідприємства не 
можуть фінансувати стратегії адаптації та ство-
рення стійких конкурентних переваг за рахунок 
накопиченого прибутку чи амортизації.

З урахуванням проведеного аналізу фінан-
сово-економічного стану та результатів інновацій-
ної діяльності авіаційно-промислових і науково-
дослідних авіапідприємств пропонуємо напрями 
управління інноваційною діяльністю (табл. 1). 
Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності 
авіапідприємства є тією вихідною базою, на основі 
якої здійснюється формування інвестиційного 
механізму для реалізації цілей, поставлених інно-
ваційною політикою. Саме наявність ресурсів, їх 
органічна й технічна побудова визначають можли-
вості ведення успішного інноваційного управління 
оновленням авіапідприємства.

Форми фінансування інвестиційно-інноваційного 
забезпечення інноваційного розвитку зводяться до 
внутрішніх фінансових резервів та зовнішніх джерел, 
що не пов’язані з основним видом діяльності. Ефек-
тивність інноваційних проєктів, як правило, багато 
в чому залежить від вартості залучення активів та 
якості їхньої структури, відповідності цілям розвитку 
інноваційного потенціалу. У табл. 2 наведено уза-
гальнену схему джерел фінансування інноваційного 
управління оновленням авіапідприємства.

Під час оновлення авіапідприємства з викорис-
танням інноваційних технологій управління також 
витрачаються фінансові ресурси, а тому потрібне 
економічне обґрунтування ефективності впровад-
ження адаптивних технологій. Ефективність адап-
тації ресурсної бази до запитів інноваційної полі-
тики авіапідприємства визначає динамічність та 
активність інноваційного розвитку.
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Висновки з проведеного дослідження. Ефек-
тивність інноваційних проєктів залежить від вар-
тості залучення активів та якості їхньої структури, 
відповідності цілям інноваційної політики. Аналіз 
вітчизняного та закордонного досвіду стимулю-
вання інноваційної активності показав обмеженість 
форм і відсутність у практичній діяльності еконо-
мічних можливостей для залучення державних 
ресурсів в інноваційні процеси модернізації авіа-
підприємств. Інноваційні проєкти, як правило, реа-
лізуються за рахунок накопичених власних інвести-
ційних активів. Запропоновані форми, джерела та 
заходи з адаптації наявної ресурсної бази до потреб 
інноваційної політики розширюють інструментарій 
мінімізації витрат, оптимізації вартості фінансу-
вання інноваційної діяльності підприємства.
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На макрорівні На рівні підприємств

Н
ац

іо
на

ль
ни

й 
ін

ов
ац

ій
ни

й 
по

те
нц

іа
л Кошти, що надходять, у результаті приватизації, акціону-
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а
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ер
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Форми фінансування
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У статті розглянуто принципи та зако-
номірності функціонування промислових 
підприємств в емерджентній економіці. 
Визначено та проаналізовано показники 
ефективності використання трудових 
ресурсів на промислових підприємствах. 
Виділено позитивні тенденції, що сприя-
ють збільшенню рентабельності операцій-
ної діяльності підприємств промисловості. 
Визначено передумови емерджентного 
розвитку, що виникають за умов неви-
значеності, пояснюючи прояв інноваційної 
функції економічної безпеки, яка відзна-
чається стрибкоподібними системними 
перетвореннями. Проаналізовано динаміку 
показників продуктивності та результа-
тивності підприємств промисловості 
України за 2015–2018 рр. Наведено схему 
поведінки індивідуума та активізації (неа-
дитивних) емерджентних властивостей 
у нестабільному середовищі. Системати-
зовано та охарактеризовано сучасні тен-
денції та закономірності функціонування, 
що слугують емерджентним імпульсом для 
стратегічного розвитку промислових під-
приємств.
Ключові слова: трудові ресурси, інвести-
ції, результативність, система розвитку, 
принципи, закономірності, тенденції, пове-
дінкова економіка, раціональна та ірраціо-
нальна поведінка.

В статье рассмотрены принципы и зако-
номерности функционирования промыш-
ленных предприятий в эмерджентной эко-
номике. Определены и проанализированы 
показатели эффективности использования 
трудовых ресурсов на промышленных пред-
приятиях. Выделены положительные тен-
денции, способствующие увеличению рен-
табельности операционной деятельности 
промышленных предприятий. Определены 
предпосылки эмерджентного развития, 
которые возникают в условиях неопределен-
ности, объясняя проявление инновационной 
функции экономической безопасности, кото-
рая отличается скачкообразными систем-
ными преобразованиями. Проанализирована 
динамика показателей производительности 
и результативности промышленных пред-
приятий Украины за 2015–2018 гг. Приве-
дена схема поведения индивидуума и акти-
визации (неадитивных) эмерджентных 
свойств в нестабильной среде. Системати-
зированы и охарактеризованы современные 
тенденции и закономерности функциони-
рования, которые служат эмерджентным 
импульсом для стратегического развития 
промышленных предприятий.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, 
инвестиции, результативность, система 
развития, принципы, закономерности, 
тенденции, поведенческая экономика, раци-
ональное и иррациональное поведение.

There are considered principles and regularities of functioning industrial enterprises in emergence economies. Indexes of efficiency use of labour resources 
at industrial enterprises are defined and analyzed. Positive trends have been identified that contribute to increasing the profitability of the operating activities 
of industrial enterprises. Prerequisites for an emergent development arising in the conditions of uncertainty, explaining the manifestation of the innovative 
function of economic security, are determined, marked by leapfrogging system changes. Noted that the gradual increase in capital investment has a positive 
impact on productivity and performance of industry. According to the given phenomenon is a regularity of economical development for the industrial enter-
prises simultaneously presence of human potential, investments and innovations promotes steady and stable development. Noted that the concentration 
of resources at the enterprise (human, material, energy, intellectual, information, financial) has the ability to ensure its sustainable development and have a 
positive impact on improving the economic condition of partner enterprises, even those located in other countries. Expressed the dependence of industrial 
enterprises on the solvency of economic activity, can significantly constrain development. Growth perspectives of overcoming this problem are the attraction 
of investments, availability of innovations, development of production infrastructure, informatization and digitization, which is a strengthening and stimulating 
factor of economic development of industrial enterprises. Due to the information transparency of the enterprise, the level of investment attractiveness the 
enterprise can increase the process of attraction of the investment capital, and it is reflected in the increase of the volume of money circulation. Changes in 
productivity and efficiency indicators of Ukrainian industrial enterprises in 2015-2018 are analyzed. It gives the scheme of individual’s behavior and activa-
tion (non-additive) of emergent properties in unstable environment. Present tendencies and regularities of functioning are systematized and describe, they 
serve as an emergent impulse for strategic development of industrial enterprises.
Key words: labor resources, investments, efficiency, system of development, principles, regularities, tendencies, behavioral economics, rational and irra-
tional behavior.

Постановка проблеми. Іманентність законо-
мірностей та формування принципів діяльності 
промислових підприємств в умовах невизначе-
ності залежать від глибинної комплексності та 
етапності досліджуваного процесу. Трактування 
принципів та закономірностей діяльності промис-
лових підприємств в економіці емерджентного 
типу здійснюється з урахуванням специфіки та 
особливостей видів економічної діяльності, дина-
міки систематичного перетворення і трансформа-
ції підсистем у межах установлених стратегічних 
цілей. Вирішення завдань активізації емерджент-
них властивостей для цілей стратегічного роз-

витку підприємства неможливе без дослідження 
принципів та закономірностей діяльності промис-
лових підприємств в умовах господарської неви-
значеності, особливо коли це питання стосується 
реалізації іноземного капіталу, оскільки можли-
вість вчасно адаптуватися та протистояти непе-
редбачуваним умовам – запорука довіри та під-
приємницького успіху.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню принципів та закономірностей діяль-
ності промислових підприємств в умовах госпо-
дарської невизначеності та економіки, що розви-
вається (емерджентної), значну увагу приділено 
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вітчизняними та зарубіжними науковцями, такими 
як: О.В. Бондаренко, В. Геєць, М.О. Джаман, 
Ю.В. Кіндзерський, О.П. Кочетов, А.В. Григоро-
вич, Л.В. Торгова, А.О. Ласкавий, А. Сміт, Дж. Фон 
Нейман, О. Моргенштерн та ін. Поведінкова еко-
номіка та поведінкові аспекти підприємницької 
діяльності займають центральну роль у дослід-
женнях R.H. Thaler, M. Алле.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження принципів та закономірностей діяльності про-
мислових підприємств в емерджентній економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток сучасної теорії та методології дослід-
жень діяльності промислових підприємств в емер-
джентній економіці, для якої характерні умови неви-
значеності, здійснюється за двома напрямами. 
Перший напрям може сформуватися на основі 
розширення та поглиблення змісту класичних тео-
рій, обґрунтування нових тверджень та сучасних 
поглядів. Другий може бути допоміжним, оскільки 
його сутність полягає у вивченні та виявленні зако-
номірностей за допомогою математичних методів, 
аналітичного та синтетичного (підходу) мислення. 
У комплексі поєднань визначені напрями дослід-
жень стають запорукою ефективного управління 
діяльністю та стратегічного розвитку промислових 
підприємств в умовах господарської невизначе-
ності через активізацію іманентних емерджентних 
властивостей мікросистеми. Нагальною пробле-
мою в обох випадках залишається раціоналізація 
ресурсів підприємства та інтеграція всіх процесів 
у системі управління підприємством. Причиною 
цього є багатоаспектність та комплементарність 
цілей діяльності промислового підприємства, що 
характеризується високим рівнем складності для 
досягнення узгодженості цих цілей.

Перед вітчизняними підприємствами досить 
гостро стоїть питання, по-перше, пошуку нових 
ідей та дієвих методів управління, по-друге, залу-
чення інвестицій або диверсифікація фінансових 
ризиків [4, с. 52]. Зазвичай розвиток промислових 
підприємств в емерджентній економіці відбува-
ється відповідно до основних економічних законів, 
дія яких виявляється у всіх сферах суспільного від-
творення. Як зазначають О.П. Кочетов, А.В. Григо-
рович, Л.В. Торгова, закономірності розміщення та 
розвитку продуктивних сил ґрунтуються на поло-
женнях та законах, оскільки «закони характеризу-
ють найбільш суттєві співвідношення між явищами 
у природі і суспільстві, а закономірності відобра-
жають лише стійкий причинно-наслідковий зв’язок 
між природними та соціально-економічними яви-
щами суспільного життя або етапами історич-
ного процесу» [9, с. 266]. На думку Н.О. Джаман, 
«закономірність, як і закон, відображає стійкі при-
чинно-наслідкові зв’язки, однак не однозначну 
залежність, а ймовірнісну» [6]. Основними ком-
понентами становлення емерджентної економіки 

є формування в країні блоків, що змінюються під 
впливом інформаційних технологій для забезпе-
чення надійності, а саме: фінансового, соціаль-
ного, управлінського, інноваційного [15, с. 247].

Принципи та закономірності діяльності про-
мислових підприємств в умовах господарської 
невизначеності можуть мати прояви емерджент-
ного розвитку, оскільки проявляється інноваційна 
функція економічної безпеки, що відзначається 
стрибкоподібним системним перетворенням, 
і трансформація підсистем підприємства без уста-
новлення стратегічних цілей.

В економічній науці є досить велика кількість 
теорій економічного, інноваційного, інституціо-
нального та емерджентного розвитку підприємства 
в умовах господарської невизначеності. Кожна 
така теорія характеризується певними особливос-
тями, концепціями, принципами та закономірнос-
тями, на основі яких може сформуватися модель 
розвитку промислового підприємства.

Основними теоріями, що розкривають сутність 
ефективної діяльності підприємства, залиша-
ються неокласична, інституціональна, еволюційна 
та підприємницька. Теоретичні аспекти неокла-
сичної виробничої функції як моделі економічного 
зростання, що сформульовані Р. Солоу, Дж. Мідом 
та У. Свеном, ґрунтуються на засадах гранич-
ного аналізу двох виробничих чинників – праці та 
капіталу, які використовуються для виробництва 
однорідного продукту, припускаючи, що кількість 
праці (робочої сили) зростає постійно і рівномірно, 
що в умовах вільної конкуренції відшкодування 
витрат факторів відбувається відповідно з гранич-
ним продуктом (заробітна плата дорівнює гранич-
ному продукту праці, а прибуток – граничному про-
дукту капіталу), тобто за вартістю [10]. Основними 
аналітичними інструментами неокласичної моделі 
є аналіз виробничої функції підприємств, іденти-
фікація залежності витрат чинників виробництва 
та величини випуску продукції. Виробнича функція 
підприємств з іноземним капіталом полягає у тому, 
що ефективність економічної системи досягається 
завдяки постійному контролю над рівнем віддачі 
окремих чинників виробництва та результатів, що 
отриманні за пріоритетного використання даних 
факторів [3, с. 81].

Система розвитку промислового підприємства 
має бути побудована на основі принципів сис-
темності, своєчасності, безперервності, плано-
вості, законності, цілеспрямованості, економічної 
доцільності, диверсифікації та контролю. Основ-
ними теоріями, що розкривають сутність виник-
нення економічної системи (макро- та мікрорівня) 
та розвитку будь-якої діяльності в умовах неви-
значеності, є теорія очікуваної (сподіваної) корис-
ності, альтернативна концепція прийняття рішень 
в умовах невизначеності «теорії перспектив» та 
теорія ігор. Ефективною формою виникнення та 
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Таблиця 1
Динаміка показників трудових ресурсів за видами економічної діяльності  

промисловості України за 2015–2019 рр., станом на початок року

Назва показника 2015 2016 2017 2018 2019

Відхилення 2019 
від: -2015 (ш/пр.) 
-2017 (пр. п/о скл)

Абс. Відн.
Середньооблікова кількість працівників, тис осіб

Промисловість, у тому числі:
штатних працівників 2241,4 2168,3 1932,0 1870,3 1904,6 -336,8 -15,03
працівників п/о складу … … 69 60,7 53,8 -15,2 -22,03

добувна промисловість
штатних працівників 301,7 287,4 224,3 204,6 198,9 -102,8 -34,07
працівників п/о складу … … 4,3 3,7 3,7 -0,6 -13,95

переробна промисловість
штатних працівників 1470,6 1422,2 1272,4 1250,7 1298,6 -172 -11,70
працівників п/о складу … … 51,9 44,6 38,3 -13,6 -26,20

постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря

штатних працівників 340,0 329,7 318,6 298,6 292,4 -47,6 -14,00
працівників п/о складу … … 8,8 8,2 8,2 -0,6 -6,82

водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами

штатних працівників 129,0 128,9 116,7 116,4 114,6 -14,4 -11,16
працівників п/о складу … … 4,0 4,1 3,5 -0,5 -12,50

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн
Промисловість, у тому числі: 4789 5902 7631 9633 11788 6999 146,15
добувна промисловість 6164 7426 9704 12452 15630 9466 153,57
переробна промисловість 4477 5543 7299 9196 11011 6534 145,95
постачання електроенергії, газу, пари та конд. повітря 5462 6918 8493 10790 13989 8527 156,11
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 3498 4039 5199 6549 8396 4898 140,02

Джерело: згруповано автором за даними [5]

стимулювання розвитку промислових підприємств 
є людські ресурси, інвестиції та інновації, які спри-
яють швидкому оновленню застарілих виробничих 
засобів, модернізації виробництва та поліпшують 
показники ефективності діяльності підприємств 
у цілому. Показники ефективності використання 
трудових ресурсів на промислових підприємствах 
згруповано у табл. 1.

Поступово зменшується за видами економічної 
діяльності промисловості України середньооблі-
кова кількість працівників. Так, станом на початок 
2019 р. кількість осіб зменшилася на 336,8 тис 
порівняно з 2013 р. Найбільший показник змен-
шення кількості працівників у добувній промис-
ловості – 34,07% порівняно з показником 2015 р. 
Державна служба статистики України у 2017 р. 
змінила методику ведення показників середньо-
облікової кількості працівників промисловості та 
наводить їх у розрізі штатних працівників та пра-
цівників позаоблікового складу, що дає змогу наво-
дити результати аналізу динаміки більш детально.

Позитивна динаміка відслідковується по серед-
ньомісячній заробітній платі у штатних працівників 
за всіма видами економічної діяльності промисло-
вості України. По-перше, це пов’язано з поступо-
вим підвищенням ставки мінімальної заробітної 
плати в країні, по-друге, це є свідченням того, що 
за останні роки на вітчизняних промислових під-
приємствах зростає продуктивність праці.

У 2018 р. показник продуктивності праці стано-
вив 287 546 грн на одного працівника в промисло-
вості, що на 88,26% більше за показник 2015 р.

У 2018 р. динаміка показників упровадження 
інновацій на промислових підприємствах дає 
змогу дійти висновку, що інноваційний розвиток 
здійснюється екстенсивними темпами, оскільки 
частка кількості підприємств, що впроваджували 
інновації (продукцію та/або технологічні процеси), 
в загальній кількості промислових підприємств 
становила 15,6%, а частка обсягу реалізованої 
інноваційної продукції (товарів, послуг) у загаль-
ному обсязі реалізованої продукції (товарів, пос-
луг) промислових підприємств – лише 0,8%. І це 
за впровадження у виробництво інноваційних 
видів продукції (товарів, послуг) 3 843 од.

Це вкрай низький показник упровадження інно-
вацій на промислових підприємствах. Так, порів-
няно з 2000 р. серед усіх промислових підпри-
ємств впроваджували інновації 14,8%, що дало 
можливість упровадити у виробництво інновацій-
них видів продукції 15 323 од., результатом стала 
частка обсягу реалізованої інноваційної продук-
ції – 9,4%, що значно перевищує показник 0,8% 
за 2018 р. Причинами зменшення частки реалі-
зованої інноваційної продукції могли стати змен-
шення людських ресурсів за видами економічної 
діяльності промисловості України та зниження 
конкурентоспроможності вітчизняної інноваційної 
продукції. Більше приділяється увага інноваціям 
у маловідходні та ресурсозберігаючі технології та 
процеси, а не кінцевому результату, випуску про-
дукції, товарів та послуг.

За даними Державної служби статистики 
України, кількість промислових підприємств, що 
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Таблиця 2
Динаміка показників продуктивності та результативності  

підприємств промисловості України за 2015–2018 рр., станом на початок року

Назва показника 2015 2016 2017 2018
Відхилення  

2018 від 2015 
Абс. Відн.

Капітальні інвестиції, тис грн 87961431 114656763 144184086 200908467 112947036 128,41
Випуск товарів і послуг у ринкових цінах 1595991 1985472 2470343 2888070 1292079 80,96
Валовий внутрішній продукт  
в основних цінах, млн грн 393142 505432 632887 748977 355835 90,51

Обсяг реалізованої продукції, млн грн 1496013 1767093,3 2153031,3 2508579,5 1012566,5 67,68
Чистий прибуток (збиток) підприємств, млн грн -188267,9 -29096,1 54143,7 112727,7 300995,6 159,88
Продуктивність праці у фактичних цінах, грн 152742 202594 265229 287546 134804 88,26
Рентабельність операційної діяльності 0,9 4,2 6,6 6,3 5,4 600,00
Рентабельність усієї діяльності … … … 3,3 … …

Джерело: згруповано автором за даними [7]

впроваджують інновації, постійно змінюється, 
рекордний показник 16,6% був у 2016 р., у 2017 р. 
відбулося зменшення до 14,3%, а в 2018 р.– 
15,6%; найменшим є 2005 р. (після Помаран-
чевої революції та перезавантаження влади). 
Показник кількості інноваційно активних підпри-
ємств у загальній кількості промислових підпри-
ємств характеризується збільшенням у 2016 р. до 
18,9%, на кінець 2018 р. показник становив 16,4%. 
Динаміку показників продуктивності та прибутко-
вості підприємств промисловості України за 2015–
2019 рр. представлено в табл. 2.

Слід відзначити стрімке зростання чистого при-
бутку підприємств промисловості у 2017 р. та 2018 р. 
Порівняно з 2015 р. підприємства промисловості із 
збиткового стану перейшли у прибуткову зону гос-
подарської діяльності, у 2018 р. їхній чистий прибу-
ток збільшився на 159,88% порівняно з 2015 р.

Такий результат став можливим завдяки 
передусім капітальним інвестиціям, вкладеним 
у промислові підприємства України, у розмірі 
87 961 431 тис грн у 2015 р., щороку показник зрос-
тає. У 2018 р. обсяги капітальних інвестицій збіль-
шилися на 28% порівняно з 2015 р. Такі позитивні 
тенденції сприяли збільшенню рентабельності 
операційної діяльності підприємств промисловості: 
у 2018 р. показник становив 6,3% по галузі, що 
у шість разів більше за відповідний показник 2015 р.

Звичайно, наявність та ефективне викорис-
тання капітальних інвестицій на промислових під-
приємствах сприятимуть систематичному пере-
творенню, розширенню, модернізації, оновленню 
застарілих виробничих засобів, це є закономір-
ністю, проте не слід забувати, що накопичення 
внутрішніх ресурсів підсилює економічну незалеж-
ність і самостійність промислового підприємства, 
що сприятиме саморозвитку.

Поступове збільшення капітальних інвестицій 
у цілому позитивно вплинуло на показники про-
дуктивності та результативності промисловості 
України за 2015–2018 рр. Дане явище, безпере-

чно, є закономірністю економічного розвитку для 
промислових підприємств. Наявність людського 
потенціалу, інвестицій та інновацій сприятиме 
сталому та стабільному розвитку. Концентрація 
ресурсів на підприємстві (людських, матеріаль-
них, енергетичних, інтелектуальних, інформацій-
них, фінансових) має здатність забезпечити його 
стійкий розвиток та сприятливо впливатиме на 
поліпшення економічного стану підприємств-парт-
нерів – вітчизняних та з інших країн.

У цілому показники динаміки інноваційно актив-
них підприємств України мають невисокі значення 
порівняно зі світовими лідерами, водночас існує 
тенденція щодо зменшення кількості інтелекту-
альних кадрів, тому питання впровадження інно-
ваційного продукту здійснюється через передачу 
продуктових та процесних інновацій у ланцюгах 
доданої вартості.

Наступною закономірністю є залежність про-
мислових підприємств від платоспроможності 
під час ведення господарської діяльності, що 
може істотно стримати розвиток. Перспективами 
подолання цієї проблеми є залучення інвести-
цій, наявність інновацій, розвиток інфраструктури 
виробництва, інформатизації та діджиталізації, 
що є підсилюючим та стимулюючим чинником 
економічного розвитку промислових підприємств. 
Звичайно, інформаційна прозорість діяльності 
будь-якого підприємства посилює рівень інвес-
тиційної привабливості, сприяючи процесу залу-
чення інвестиційного капіталу, що відобража-
ється на збільшенні обсягах грошового потоку та 
посилює ліквідність капіталу, захищаючи інтереси 
інвесторів.

Інформаційна прозорість формується емітен-
том у двох аспектах: зовнішньому і внутрішньому. 
Зовнішня є необхідною умовою для формування 
довіри контрагентів зовнішнього середовища 
з метою підвищення конкурентоспроможності 
підприємства. Внутрішня ж спрямована на фор-
мування довіри між співробітниками всередині 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

160 Випуск 42. 2020

підприємства, вона сприяє зміцненню та розвитку 
відносин між структурними підрозділами, поліп-
шенню внутрішнього корпоративного клімату. 
Забезпечення належного рівня інформаційної про-
зорості здатне мінімізувати ризики викрадення та 
використання інсайдерської інформації, рейдер-
ських атак, шахрайських дій працівників, махінацій, 
нецільового використання фінансових ресурсів, 
навмисного доведення суб’єкта господарювання до 
банкрутства, використання його ресурсів для від-
мивання грошових коштів та ін. Тому для створення 
належного рівня інформаційної прозорості необхід-
ними є здібності апарату управління до відкритої 
інформаційної взаємодії, інформаційна обізнаність 
про стан та тенденції розвитку підприємств, наяв-
ність відповідної інформації, доступ до фінансової 
звітності підприємств потенційних інвесторів.

Ще одною тенденцією є збільшення обсягів 
інвестицій інвесторами підприємств після резуль-
тативних доказів сумлінної праці. Більшій частині 
підприємств, за умови готовності та наявності 
інвесторів, властиві тенденції, які супроводжу-
ються перерозподілом прав власності (після здійс-
нення емісії акцій). Але не всі підприємства поспі-
шають здійснювати емісію акцій, оскільки вони 
змінюють відносини власності – шляхом фіксації та 
перерозподілом прав власності. Тому напрацьова-
ний досвід містить достатньо інформації, який дає 
змогу проаналізувати та визначати роль промис-
лових підприємств з інноваціями та інвестиціями. 
Тому всі напрацьовані тенденції розвитку промис-
лових підприємств можна охарактеризувати так:

– роль людських ресурсів у розвитку промисло-
вих підприємств поступово зростає, вони є центром 
інновацій, джерелом виникнення імпульсу розвитку;

– капітальні інвестиції є каталізатором стабіль-
ного розвитку промислових підприємств, їх наяв-
ність та ефективне освоєння позитивно вплива-
ють на модернізацію та оновлення, що підвищує 
рівень продуктивності й результативності промис-
ловості у цілому;

– розвиток нових форм функціонування про-
мислових підприємств під впливом упровадження 
інновацій та залучення прямих іноземних інвести-
цій сприяє створенню кластерних утворень, тех-
нопарків та технополісів, що доводить активізацію 
інвестиційних та інноваційних процесів на промис-
лових підприємствах;

– загальними недоліками в системному управ-
лінні є нездібність швидко пристосовуватися та 
реагувати на зміни оточуючого середовища, пере-
оцінка можливостей підприємства, недостатність 
наявних ресурсів, вибір нереальних цілей та 
здійснення стратегічних планів підприємств, усе 
це в подальшому може призвести до критичних 
наслідків та банкрутства.

Проведення досліджень основних закономірнос-
тей та відповідних тенденцій розвитку дасть змогу 

виокремити певну кількість пріоритетів, які необхідні 
для врахування під час побудови власної «пара-
дигми» стабільного розвитку промислового підпри-
ємства. А саме базисом для їх формування є інвес-
тиції, інновації, людські та інтелектуальні ресурси.

Виникнення нових економічних систем (макро- 
та мікрорівня), або емерджентність економічних 
систем, наприклад кластерних утворень, тех-
нопарків та технополісів, нерозривно пов’язане 
з інноваційною та інвестиційною діяльністю про-
мислових підприємств. Умови невизначеності, 
що ускладнюють процес прийняття управлінських 
рішень, змінюють класичну теорію очікуваної 
корисності, звертаючи увагу на альтернативну 
концепцію прийняття рішень в умовах невизначе-
ності «теорії перспектив», та теорію ігор.

Досліджуючи принципи та закономірності роз-
витку промислових підприємств в емерджентній 
економіці, слід виділити аспекти економічної пове-
дінки, а особливості розвитку промислових під-
приємств залежать від управлінських рішень, що 
лежать у площині раціональних та ірраціональних 
аспектів поведінки «економічної» людини.

Від ідей засновників класичної політичної 
економії А. Сміта, Д. Рікардо, Ш. Фур’є, Р. Оуена 
та їхніх однодумців (межа ХVІІІ–ХІХ ст.) йдуть 
уявлення про соціально-економічну активність 
людини як про активність «економічної особис-
тості», для якої трудова поведінка визначається, 
зокрема, прагненням до максимальної вигоди й 
набуття добробуту, є проявом особистих соці-
ально-економічних інтересів [12, с. 332].

Актуальність даного напряму дослідження 
доводиться присудженням у 2017 р. в галузі еконо-
мічних наук Нобелівської премії Р. Талеру за знач-
ний внесок у розвиток галузі поведінкової еконо-
міки. Він зазначив, що «фахівці галузі поведінкової 
економіки ставлять питання переважно про те, як 
люди приймають економічні рішення/судження або 
впливають на шлях розвитку конкретних фінансо-
вих систем» [16]. В основі ієрархії управлінських 
рішень та подальших поведінкових аспектів під-
приємництва лежить низький рівень довіри у сус-
пільстві та реформ, що проводяться в Україні. 
Переважна більшість людей не має можливості 
до самовираження, самореалізації й самозабезпе-
чення, через що не відчуває самодостатності.

Академік В.М. Геєць доходить фундаменталь-
ного висновку, з яким важко не погодитися, що 
«для стабільного функціонування та розвитку сус-
пільства й економіки базовою умовою є наявність 
довіри» [2, с. 7], яка є фундаментом ліберальної 
суспільної та фінансово-господарської системи 
країни. В.Ю. Кіндзерський відзначив, що «відсут-
ність довіри призводить до виникнення проблем 
з ідентифікацією завдань розвитку, оскільки неу-
згоджені між собою у соціальному аспекті індиві-
дуалістські інтереси стають причиною однобокої 
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гіпертрофованої форми індивідуалістського при-
власнення» [8, с. 26]. В основі управлінських рішень 
«економічної» людини лежать її інтереси, що пере-
творюють індивідуалізацію на індивідуалізм.

Як визначено у Всесвітній енциклопедії, «пове-
дінкова економіка (англ. behavioral economics) є 
напрямом економічної теорії, який займається 
дослідженням впливу психологічних факторів на 
рішення людей у різноманітних економічних ситу-
аціях. При цьому велику увагу приділяється ситуа-
ціям, де люди поводяться інакше, ніж це прогнозує 
класична економічна теорія з її припущенням раці-
ональності та егоїстичності» [11].

Поведінкова економіка розглядає ієрархію 
рішень та поведінку «економічної» людини не 
лише за раціональними рішеннями, що характе-
ризуються досягненням максимальної вигоди й 
набуття добробуту, а ірраціональними аспектами 
поведінки індивідуума.

Теорія ігор є технологією формального моделю-
вання, в основі якого – припущення щодо максиміза-
ції корисності в математичних термінах. Теорія ігор 
дає змогу загальну ідею функції корисності розгля-
нути через призму індивідуального випадку поряд-
кової функції корисності та в подальшому і впоряд-
ковані уподобання в реальні математичні числа.

Проте у теорії ігор є особливості й парадокси. 
Так, Дж. фон Нейман та О. Моргенштерн у моногра-
фії «Теорія ігор та економічна поведінка» [13] роз-
крили новий спосіб оцінки корисності – теорію очіку-
ваної (сподіваної) корисності. Лауреат Нобелівської 
премії з економіки 1988 р. Моріс Алле відзначив, 
що індивід, який поводить себе раціонально, надає 
перевагу не поведінці, націленій на отримання мак-
симальної очікуваної корисності, а діям, спрямо-
ваним на досягнення абсолютної надійності, що й 
отримало назву «парадокс Алле» [1].

Поведінка «економічної» людини свідчить про 
наявність фінансової раціональності та ірраці-
ональності як у суб’єкта економічних відносин. 
Тому класичні економетричні моделі зі своїми 
раціональними елементами залишаються про-
фесійними стандартами та еталонами, а в дея-
ких випадках узагалі втрачають сенс. За останні 
роки в економіці часто застосовують математичне 
моделювання, яке поєднує раціональні елементи, 
що лише частково характеризують ірраціональні 
елементи. Таке поєднання змішаних елементів та 
математичних атрибутів в економетричних моде-
лях заклало основи для формування поведінкової 
економіки, яка орієнтована на психологічний ана-
ліз процесу прийняття рішень людиною та їхній 
вплив на розвиток подій в економічній системі.

Чинники впливу на мікрорівні мають велике 
значення, нехтування якими не є розумним 
з огляду на започаткування ефективних проце-
сів інноваційного розвитку. Вплив емерджентних 
властивостей на економічну систему задає опти-

мальності структурі, яку вона реалізує. За умов, 
коли змінюється відповідність між макрофункцією 
та структурою, тобто розбалансування системи, 
активізуються емерджентні властивості. Проте 
слід звернути увагу на те, що, згідно з «парадок-
сом Алле», індивід, який поводить себе раціо-
нально, надає перевагу не поведінці отримання 
максимальної очікуваної корисності, а поведінці 
досягнення абсолютної надійності. Тому дослід-
ження функціональної залежність емерджентних 
властивостей через призму економічної надійності 
та безпеки стає необхідністю.

На рис. 1 побудовано схему поведінки індиві-
дуума та активізації (неадитивних) емерджентних 
властивостей у нестабільному середовищі.

Одним із часткових ефектів за умов низького 
рівня економічної безпеки та активізації емер-
джентних властивостей промислового підприєм-
ства, які супроводжуються ірраціональною пове-
дінкою індивідуума, є створення підґрунтя для 
зародження тіньової економіки.

Рівень економічної безпеки країни та рівень 
розвитку цифрової економіки мають прямолінійну 
залежність та за нарощення digital-потенціалу кра-
їни позитивно впливають на розвиток інформацій-
ного суспільства й є драйвером індустріалізації [17].

На нашу думку, чинники впливу на активізацію 
емерджентних властивостей обернено пропор-
ційні складникам системи економічної безпеки 
інноваційного потенціалу промислового підпри-
ємства, їх доцільно розглядати у розрізі мотива-
торів та демотиваторів, оскільки вони є сигналами 
виникнення «емерджентів» та «результантів» із 
різними полюсами визначеності.

Усі припущення щодо людської мотивації та 
боротьбу у людській свідомості між раціональ-
ністю та ірраціональністю називають «соціаль-
ними дилемами». Дослідження поведінки людини 
в контексті індивідуального та соціального станов-
лення нерозривно пов’язане з дослідженням його 
відчуття як члена демократичного, правового та 
соціального суспільства.

У контексті дослідження ринкової економіки 
абсолютно конкурентним ринкам притаманна 
функція, яка робить їх сприйнятливими до пара-
метричного аналізу, що не можна сказати про 
досконалу та монополістичну конкуренцію.

Такі ринкові механізми особливі й незвичайні, 
тут уже класичні економетричні моделі визна-
чення комбінації ціни і кількості продукції, за якої 
вона максимізує прибуток, не спрацьовують, тому 
що розвиток подій залежить від поведінки грав-
ців на ринку. Таким чином, під час моделювання 
досконалої та монополістичної конкуренції еконо-
місти виносять на останній план класичні обста-
вини, застосовуючи теорію ігор.

Вирішення питання взаємодії технологій, 
економічного зростання і соціального прогресу 
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відбивається на формуванні рішень щодо перспек-
тивних технологічних й економічних ідей. Такі ідеї 
створюють механізми взаємодії та сприяють емер-
джентному розвитку промислових підприємств.

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
виток підприємств є складним, динамічним про-
цесом, дослідження якого вимагає вивчення прин-
ципів, тенденцій та закономірностей. В основі 
формування стратегічних напрямів розвитку 
промислових підприємств лежить декілька проб-
лем. Першою проблемою є відсутність джерел 
фінансування розвитку. Друга проблема зво-
диться до прийняття неефективних управлінських 
рішень (причиною якої є відсутність інформації 
або досвіду) та відсутності оптимальних значень 
використання зовнішніх (іноземних) та концентро-
ваних внутрішніх ресурсів. Вирішення основних 
проблем розвитку підприємства неможливе без 
дослідження закономірностей еволюції розвитку 
підприємства та тенденцій, що притаманні вико-
ристанню інновацій та інвестицій на промислових 
підприємствах. За останні роки в економіці засто-
совують математичне моделювання, яке поєднує 
раціональні елементи, що лише частково харак-
теризують ірраціональні елементи. Таке поєд-
нання змішаних елементів та математичних атри-
бутів в економіко-математичних моделях заклало 
основи для формування поведінкової економіки, 
яка орієнтована на психологічний аналіз процесу 
прийняття рішень людиною та їхній вплив на роз-
виток подій в економічній системі.
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Метою статті є аналіз сутності та напря-
мів формування й управління взаємовідноси-
нами підприємства і визначення ролі марке-
тингового інструментарію у цих процесах. 
Аналізуючи, систематизуючи та узагальню-
ючи наукові праці вітчизняних та зарубіжних 
учених, визначено основні напрями форму-
вання взаємовідносин підприємства, серед 
основних учасників відносин рекомендується 
розглядати персонал підприємства, спожи-
вачів, посередників, конкурентів та інших 
зацікавлених осіб. Формування відносин 
розглядається як цілеспрямований процес 
зі створення, встановлення та надання 
закінченої форми зв’язкам між суб’єктами 
ринку – потенційними партнерами. У про-
цесі дослідження ідентифіковано цінність 
та взаємозалежність успішності управління 
взаємовідносинами підприємства з різними 
суб’єктами відносин. Перспективним напря-
мом подальших досліджень є визначення 
можливих форм і видів поглиблених вза-
ємовідносин підприємства з партнерами, 
які дадуть змогу підвищити ефективність 
діяльності саме на основі маркетингового 
інструментарію.
Ключові слова: взаємовідносини підпри-
ємства, маркетинг взаємодії, управління, 
маркетинговий інструментарій, цінність 
відносин.

Целью статьи является анализ сущности 
и направлений формирования и управления 

взаимоотношениями предприятия и опре-
деление роли маркетингового инстру-
ментария в этих процессах. Анализируя, 
систематизируя и обобщая научные труды 
отечественных и зарубежных ученых, 
определены основные направления форми-
рования взаимоотношений предприятия, 
среди основных участников отношений 
рекомендуется рассматривать персонал 
предприятия, потребителей, посредников, 
конкурентов и других заинтересованных 
лиц. Формирование отношений рассма-
тривается как целенаправленный процесс 
по созданию, установке и предоставлению 
законченной формы связям между субъек-
тами рынка – потенциальными партне-
рами. В процессе исследования идентифи-
цированы ценность и взаимозависимость 
успешности управления взаимоотношени-
ями предприятия с различными субъектами 
отношений. Перспективным направлением 
дальнейших исследований является опреде-
ление возможных форм и видов углубленных 
взаимоотношений предприятия с партне-
рами, которые позволят повысить эффек-
тивность осуществления деятельности 
именно на основе маркетингового инстру-
ментария.
Ключевые слова: взаимоотношения пред-
приятия, маркетинг взаимодействия, 
управление, маркетинговый инструмента-
рий, ценность отношений.

The purpose of the article is to analyze the essence and directions of forming and managing the relationships of the enterprise, and to determine the role of 
marketing tools in these processes. Analyzing, systematizing and generalizing scientific works of domestic and foreign scientists identified the main direc-
tions of formation of relations of the enterprise, among the main participants of relations it is recommended to consider the staff of the enterprise, consumers, 
intermediaries, competitors and other interested persons. Formation of relations is considered as a deliberate process for creating, establishing and com-
pleting the form of relations between market actors – potential partners. The experience of foreign countries is considered and it is concluded that the higher 
the level of interaction of an enterprise with market entities, the higher its competitiveness. The use of the scientific concept of marketing as a coordinating 
force of actions of entrepreneurs, staff of companies, consumers, helps to establish long-term mutually beneficial relationships, helping market interaction 
entities to realize and gain business benefits. The process of research identified the value and interdependence of the successful management of the 
relationship between the enterprise and various subjects of relations. The priority of marketing interaction as a tool that manages the actions of business 
structures, due to its importance in managing the relationship between the subjects of business interaction, the development of principles and methods for 
building mutually beneficial and long-term partnership. Several approaches to enterprise relationship management have been identified, but only by using a 
set of relationship management tools can an enterprise achieve a high level of competitiveness and increase the efficiency of its activities. It is determined 
that a promising direction for further research is to identify possible forms and types of in-depth relationships with the partners, which will allow to increase 
the efficiency of the activity on the basis of marketing tools.
Key words: enterprise relationships, interaction marketing, management, marketing tools, relationship value.

Постановка проблеми. Основною метою мар-
кетингової діяльності будь-якого підприємства до 
недавнього часу було створення унікальної комбі-
нації властивостей продукту, його ціни, інструментів 
комунікації та каналів просування, яка б забезпе-
чила визначальну перевагу підприємству над кон-
курентами. Відчувши таку перевагу, покупці будуть 
прихильні до продукту підприємства, поки один із 
конкурентів не запропонує щось краще. За таких 
умов підприємства повинні постійно конкурувати 
між собою, відслідковувати зміни в комплексі мар-
кетингу конкурентів та інших сферах діяльності, 
безперервно коригувати та адаптувати свої дії, що 
в результаті зміщує акцент із задоволення потреб 
споживача на боротьбу між підприємствами-кон-

курентами. Стрімкий розвиток науково-технічного 
прогресу, динамічне урізноманітнення споживчих 
потреб висувають як важливий аспект успішної 
діяльності для господарюючих суб’єктів передба-
чуваність та прогнозованість взаємовідносин. Сьо-
годні тільки встановлення надійних, довготривалих 
та взаємовигідних відносин допоможе утримати 
існуючих споживачів і завоювати довіру нових. 
Таким чином, актуальність вибраної теми зумов-
люється важливістю процесів управління взаємо-
відносинами підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Суттєвий внесок у розвиток теорії та практики 
управління взаємовідносинами з суб’єктами ринку 
зробили праці зарубіжних та вітчизняних учених, 
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серед яких – Я. Гордон, С. Ілляшенко, Ф. Кот-
лер, Т. Пітерс, М. Портер, Р. Уотерман, Г. Філліпс, 
С. Шовкопляс та ін.

Проте, незважаючи на значну увагу, приділену 
формуванню та управлінню взаємовідносинам під-
приємства зі споживачами, тема взаємодії підпри-
ємства з іншими суб’єктами ринку залишається 
недостатньо розвиненою, крім того, констатується 
відсутність єдиного підходу до самого розуміння 
сутності та необхідного маркетингового інструмен-
тарію управління взаємовідносинами підприємства.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз сутності та напрямів формування й управ-
ління взаємовідносинами підприємства, визначення 
ролі маркетингового інструментарію у цих процесах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасність характеризується усвідомленням 
суб’єктами ринку того, що конкурентна боротьба 
призводить лише до значних фінансових та часо-
вих утрат і не сприяє формуванню партнерських 
відносин, перереорієнтуванню своєї діяльності на 
основі концепції маркетингу взаємовідносин, або 
маркетингу взаємодії [1].

Різноманіття уявлень про маркетинг взаємо-
дії зумовлює доцільність безлічі трактувань даної 
концепції в зарубіжній і вітчизняній літературі [2–4]. 
Так, Ф. Котлер розкриває поняття маркетингу вза-
ємовідносин як практику побудови довгостроко-
вих взаємовигідних відносин із ключовими парт-
нерами, взаємодіючими на ринку: споживачами, 
постачальниками, дистриб’юторами для вста-
новлення тривалих привілейованих відносин [4]. 
Кінцевий результат, до якого прагне маркетинг 
відносин, за розумінням вченого, – формування 
унікального активу компанії, який називається 
маркетинговою системою взаємодії.

С. Ілляшенко доводить, що маркетинг взаємо-
відносин – це стратегія бізнесу, яка спрямована на 
зниження витрат і підвищення рентабельності за 
рахунок зміцнення задоволеності потреб клієнтів, 

створення лояльності та налагодження довготри-
валої взаємодії з економічними контрагентами [5].

С. Шовкопляс розглядає взаємовідносини під-
приємства як поняття, що охоплює концепції, які 
використовуються компаніями для управління 
їхніми взаємовідносинами зі споживачами, вклю-
чаючи збір, зберігання й аналіз інформації про 
споживачів, постачальників, партнерів та інфор-
мації про взаємовідносини з ними [6].

Підхід до поняття взаємодії підприємства із 
суб’єктами ринку достатньо диверсифікований, 
це зумовлено різноманітністю укладених взаємо-
відносин підприємства у процесі своєї діяльності. 
Саме тому кожне поняття можна виділити як окре-
мий підхід (табл. 1).

Аналіз наведених трактувань понять дає змогу 
виявити спільні риси у наведених визначеннях та 
існування декількох окремих підходів до взаємо-
відносин підприємств.

Перш за все процес установлення взаємовід-
носин відбувається під час особистого контакту, 
основною метою якого є отримання максималь-
ної вигоди для себе чи підприємства. Крім цього, 
суб’єкти відносин мають безперервно розвивати 
та підтримувати взаємовідносини, що сприяє під-
вищенню їх ефективності у довгостроковому пері-
оді. Таким чином, маркетинг взаємовідносин та 
маркетинг взаємодії є суміжними поняттями, що 
розглядають та управляють діяльністю суб’єктів 
відносин, які діють на ринку.

Основним недоліком наведених визначень є 
те, що вони розглядають процес маркетингу вза-
ємовідносин відокремлено, за кожним суб’єктом, 
а не як симбіоз, що формує успішну діяльність 
як усієї системи, так і кожного суб’єкта окремо. 
Саме тому доцільним буде запропонувати автор-
ське визначення, в якому враховано особливості 
діяльності підприємств, що сформувалися в галузі 
управління взаємовідносинами підприємства: 
маркетинг взаємодії – цілісна система відносин, 

Таблиця 1
Основні поняття сфери управління взаємовідносинами підприємства із суб’єктами ринку

№ Ключове 
слово, підхід Визначення Автор, джерело

1 Інтегровані 
зусилля

Маркетинг взаємовідносин – інтегровані зусилля з побудови, підтримки та 
розвитку відносин з індивідуальними споживачами для взаємної користі за 
допомогою взаємодії, індивідуалізації протягом тривалого часу

Д. Шані, 
С. Чаласані [7]

2
Процес 

створення 
цінності

 Маркетинг партнерських відносин – це безперервний процес визначення і ство-
рення нових цінностей разом з індивідуальними покупцями, а потім спільного 
отримання і розподілу на вигоди від цієї діяльності між учасниками взаємодії 

Я. Гордон [2]

3 Концепція
Маркетинг відносин – це концепція, орієнтована на довгострокові взаємовід-
носини з клієнтом і на задоволення цілей, які беруть участь у комунікаціях 
(угодах) сторін 

Г. Багієв, 
В.Тарасевич, 

Х. Анн [8]

4 Контакт
Міжособистісна взаємодія в організації – це тривалі чи короткочасні, вербальні 
або невербальні контакти між працівниками всередині груп, відділів, команд, 
які викликають взаємні зміни їхньої поведінки, діяльності, відносин і настанов 

Л. Шморгун [9]

5 Сукупність 
дій

Співробітництво – передбачає дії, які сприяють організації спільної діяльності, 
забезпечують її успішність, узгодженість, ефективність. Цей вид взаємодії позна-
чають також поняттями «кооперація», «згода», «пристосування», «асоціація»

Л. Орбан-
Лембрик [10]
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що складається з комплексу довгострокових вза-
ємовигідних партнерських відносин кінцевих спо-
живачів, постачальників, посередників та інших 
бізнес-партнерів, що беруть участь у матеріаль-
ному постачанні через ділові ринки, забезпечу-
ючи координацію їхніх дій із метою розроблення, 
виробництва та просування на ринки конкурен-
тоспроможної продукції, а також послуг, що нада-
ються підприємствами своїм клієнтам, на основі 
комплексної індивідуалізації відносин із ними.

Пізнання ринку як економічної категорії немож-
ливе без глибокого аналізу його структури, тобто 
елементів, з яких він складається й які взаємоді-
ють між собою.

Ринок можна розглядати як сукупність відносин 
купівлі-продажу товарів і послуг; спосіб взаємодії 
виробників та споживачів, що є механізмом розпо-
ділу товарів і послуг між членами суспільства шля-
хом добровільного обміну.

Ринкові відносини, до яких можна віднести 
і процес співпраці та партнерства, розглядаються 
як відносини і зв’язки, які складаються між про-
давцями та покупцями в процесі купівлі-продажу 
товарів. Суб’єктами ринкових відносин є спожи-
вачі, виробники (підприємство та його конкуренти), 
постачальники та ін.

Формування конкурентоспроможності під-
приємства починається з налагодження відно-
син із персоналом. На першому рівні взаємодії 
саме співробітники значною мірою впливають на 
успішну діяльність підприємства, це зумовлено 
їхнім впливом на якість кінцевого продукту, який 
отримує споживач. Особливо це стосується орга-
нізацій, що застосовують прямі продажі як основ-
ний інструмент маркетингової діяльності [2]. Під 
час прямих продажів відбувається безпосередній 
контакт покупця і продавця у момент прийняття 
рішення про покупку товару та/або безпосередньо 
його придбання.

Взаємозв’язок залежності задоволеності спо-
живачів від задоволеності персоналу можна 
зобразити у вигляді схеми (рис. 1).

Саме цим зумовлена важливість визначення 
ефективності праці кожного співробітника, а також 
шляхи її поліпшення.

Отже, формуючи або підвищуючи конкуренто-
спроможність, підприємство повинно дбати про 
надання задовільних умов праці співробітниками 
та мотивацію їхньої ефективної діяльності. Форму-
вання лояльних працівників та корпоративного духу 
підприємства забезпечує розуміння місії та цілей 
підприємства, а також дає можливість реалізову-
вати поставлені завдання єдиною командою, яка 
чітко знає та усвідомлює, що від неї вимагається [9].

Установлення довготривалих відносини зі спо-
живачами є основою конкурентоспроможності під-
приємства на ринку. В умовах, коли пропоновані 
товари стають усе більш стандартизованими, 
а послуги уніфікованими, на перший план вихо-
дить нова концепція маркетингу – маркетинг вза-
ємовідносин. Ця концепція охоплює процеси зі 
створення, підтримки і розширення міцних зв’язків 
зі споживачами та іншими суб’єктами ринку. Мета 
його полягає у тому, щоб надати додаткову дов-
гострокову цінність споживачам. Своєю чергою, 
цінності формують певні інструменти маркетингу, 
що застосовує підприємство, для підвищення 
лояльності споживача до товару та підприємства 
у цілому. Тільки підприємство, що в основі своєї 
стратегічної діяльності встановлює довготривалі 
взаємовідносини з партнерами, може досягти 
поставленого рівня конкурентоспроможності та 
успішної діяльності на ринку в цілому.

Споживач як суб’єкт ринкових відносин висту-
пає особою, яка прагне максимального задо-
волення потреб шляхом споживання корисних 
якостей економічних благ і послуг з урахуванням 
існуючих обмежень у доходах та цінах. В основі 

 

Якісне обслуговування 
споживачів

Вища задоволеність 
споживачів

Більша кількість 
трансакцій

Збільшення 
обороту 

Збільшення 
прибутку

Більш значна 
задоволеність власників

Більша задоволенність 
обслуговуючого 

персоналу

Рис. 1. Взаємозалежність задоволеності споживачів та задоволеності персоналу
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вирішення цих та інших питань лежать стимули – 
спонукальні мотиви, зумовлені сукупністю зовніш-
ніх і внутрішніх чинників. Зовнішні чинники формує 
господарське середовище, основними параме-
трами якого є ринкова кон’юнктура, інноваційна 
політика виробника, система ціноутворення тощо. 
До внутрішніх чинників належать первинні мотиви, 
бажання покупців тощо [10].

Сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників 
середовища заохочує споживачів. Завданням 
маркетингу є спонукання споживачів до прийняття 
рішення щодо першочергової та повторних поку-
пок на основі побудови довгострокових відносин.

Формування довгострокових відносин зі спожи-
вачами на основі маркетингу взаємодії як інстру-
менту координації зменшує ризик під час здійс-
нення угод, участь у таких зв’язках стає вигідною 
для всіх сторін. Процес установлення довгостро-
кових зв’язків із покупцями вимагає, щоб на кож-
ному етапі взаємодія будувалося на досить висо-
кому рівні за взаємної довіри.

Для досягнення взаємовигідних, довгостроко-
вих відносин зі споживачем необхідно застосувати 
комплекс маркетингових комунікацій. Своєю чер-
гою, для розроблення ефективних маркетингових 
комунікацій потрібно правильно визначити цільову 
аудиторію, на яку вона має бути спрямована. 
Для вивчення і визначення цільової аудиторії про-
водяться опитування і сегментування споживачів.

Опитування споживачів проводяться з метою 
з’ясування думок і поглядів. У ході таких опиту-
вань можна оцінювати думки споживачів стосовно 
існуючого продукту або послуги, визначати осо-
бистісні характеристики цільової групи спожива-
чів, що дає змогу виробникові використовувати ці 
дані під час планування подальших дій.

Під час підбору критеріїв для сегментування 
важливо пам’ятати про цілі, які переслідує під-
приємство у своїй діяльності. Усі критерії повинні 
допомогти отримати додаткові штрихи до пор-
трета споживача, які згодом будуть використані 
для коригування пропозицій, презентацій і самого 
продукту підприємства, призначеного для кон-
кретних сегментів.

Під час сегментації своїх споживачів можна 
використовувати такі критерії: психографічні 
(стиль життя, соціальне становище тощо); демо-
графічні (зокрема, вік, освіта, дохід); географічні 
(країна, регіон, місцевість); поведінкові (спожив-
чий стаж, вигода для споживача, відношення 
і характер використання товару, реакція на товар 
потенційних споживачів тощо) [8].

Для кожного підприємства набір критеріїв 
повинен максимально відповідати специфіці 
діяльності. Таким чином, основне призначення 
сегментації – надання кількісної оцінки ринкових 
тенденцій і формування наочної картини взаємодії 
підприємства з ключовими групами споживачів [4]. 

Сегментація дає змогу розширювати розуміння 
ринку в цілому, а також потреб конкретних груп 
споживачів.

Успішна ідентифікація цільового споживача 
дає можливість почати процес формування довго-
строкових відносин. Існує декілька методів налаго-
дження довгострокових відносин зі споживачами:

– цінові (дисконтні картки, прості і накопичу-
вальні знижки, знижки за залучення нових клієнтів, 
цінові гарантії);

– методи, що забезпечують додатковий спо-
живчу цінність пропозиції підприємства (форму-
вання широкого асортименту з метою задово-
лення прагнення споживачів до різноманітності, 
спільне зі споживачами розроблення товару, інди-
відуалізація продукту, інноваційність у вирішенні 
споживчих проблем, спеціальні стандарти сервісу, 
регулярне спілкування зі споживачами з викорис-
танням різних комунікаційних засобів, брендинг, 
підвищення інтенсивності особистих контактів);

– методи, що забезпечують структурне закріп-
лення споживачів за підприємством (стимулю-
вання споживачів до специфічних інвестицій, які 
знецінюються у разі розриву відносин; форму-
вання платформ – загальновживаних мовних, 
культурних фінансових та інших стандартів, дов-
гострокові договори, формування особистих вза-
ємовідносин зі споживачами).

Тільки осмислене застосування різних марке-
тингових інструментів та їх обґрунтований вибір 
можуть сприяти ефективному використанню такого 
цінного ресурсу підприємства, як відносини зі спо-
живачами. Орієнтація на довгострокові взаємини 
зі споживачами і стратегічне мислення в галузі 
управління знаннями про споживачів можуть стати 
запорукою успіху будь-якого підприємства.

Наступним напрямом взаємодії та формування 
партнерства і суб’єктом ринкових відносин, без 
якого неможливо організувати виробничу чи торго-
вельну діяльність, є постачальник. Постачальники 
забезпечують підприємство матеріальними ресур-
сами, необхідними для реалізації конкретних това-
рів або послуг.

Кожне підприємство має ретельно стежити за 
динамікою цін на об’єкти постачання та регуляр-
ність їх здійснення, отримання необхідних ресур-
сів для виконання виробничої програми. В іншому 
разі можуть виникнути проблеми з виробництвом 
та збутом виготовленої продукції, а в перспективі 
виникає загроза втрати сформованого іміджу під-
приємства і прихильності до нього постійних парт-
нерів та покупців. Тому сучасні підприємства дуже 
ретельно підходять до вибору постачальників 
(особливо якщо є альтернативи), але прагнуть при 
цьому підтримувати довготривалі стосунки з тими, 
хто працює з урахуванням спільних інтересів.

Якщо відносини між підприємством і постачаль-
ником складаються успішно протягом тривалого 
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часу, доцільним є розвиток партнерства. Під парт-
нерством автори дослідження пропонують розуміти 
добровільну співпрацю між двома або більше сто-
ронами, в якому всі учасники домовляються пра-
цювати разом для досягнення загальної мети або 
виконання певного завдання, розділяючи ризики, 
відповідальність, ресурси, витрати та вигоди.

Постачальники значною мірою формують кон-
курентоспроможність підприємства, фактично 
у багатьох ланках саме зв’язки з постачальниками 
відіграють вирішальну роль.

Важливість вибору підприємством постачаль-
ника пояснюється не тільки функціонуванням на 
сучасному ринку великої кількості постачальників 
і конкуренції серед них, а й тим, що такий суб’єкт 
повинен бути насамперед надійним партнером. 
Цінність відносин та напрями аналізу постачаль-
ника представлено на рис. 2 (розроблено на 
основі [3; 7; 11]).

Вибір найкращих постачальників, діючих на 
ринку, передбачає складання картки рейтингу 
постачальників. При цьому відбираються важливі 
для підприємства критерії, оцінюється їх значу-
щість і дається узагальнена оцінка щодо кожного 
окремого постачальника з урахуванням значу-
щості показника. Постачальник, який одержав 
максимальну кількість балів, є потенційно найкра-
щим на ринку для формування взаємовідносин із 
підприємством.

У результаті аналізу наукової літератури [3; 5; 7] 
було визначено, що найбільш значущими чинни-
ками для підприємства керівники виділяють такі: 
якісні товари та послуги (матеріали, комплектуючі 
тощо), своєчасність поставок, етичність поведінки, 
лояльні ціни, рівень надійності, репутацію тощо.

Окрім того, на цьому етапі визначається кіль-
кість необхідних постачальників. Сьогодні просте-
жується тенденція до звуження кола постачальни-

ків та формування довготривалих відносин. При 
цьому здійснюються фінансово-економічна та 
соціально-психологічна форми взаємодії.

Слід зазначити, що кожне підприємство виби-
рає свій підхід до побудови відносин, основою 
яких повинні бути довіра, взаємний інтерес і від-
повідальність та взаємовигідність, проте не 
обов’язково однакова для всіх.

Наступними суб’єктами ринку, з яким фор-
муються відносини, є конкуренти. До них нале-
жать юридичні (підприємства) і фізичні особи, які 
займаються аналогічною діяльністю.

Для ідентифікації конкурентів і одночасного їх 
ранжирування у спрощеному варіанті використа-
ємо матрицю «зацікавленість – вплив», запропо-
новану М. Портером [12], та доповнимо її доціль-
ними діями та напрямами взаємодії (рис. 3).

Після виявлення і розміщення конкурентів за 
ступенем їх важливості актуальною стає проблема 
визначення напрямів подальшої роботи з ними.

Правильний аналіз і оцінка конкурентного сере-
довища підприємства дають змогу створити стійку 
конкурентну перевагу підприємства, вибрати пра-
вильні канали комунікації і знизити операційні 
ризики. Своєю чергою, це дає змогу повноцінно 
використовувати маркетинговий інструментарій 
управління взаємовідносинами.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, на основі проведеного дослідження 
отримано такі результати:

– визначено сутність та переваги формування 
взаємовідносин підприємства;

– проаналізовано понятійно-категоріальний 
апарат сфери управління ринковими відносинами 
з визначенням існування декількох підходів до 
встановлення та функціонування взаємовідносин;

– запропоновано авторське визначення поняття 
«маркетинг взаємодії», під яким розуміється 

Рис. 2. Напрями аналізу цінності потенційних взаємовідносин підприємств
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Перспективи розвитку підприємства і його 
мета, можливості підприємства, очікування 
від партнера, культура підприємства, досвід 
роботи, слабкі сторони підприємства

Показники потенційного партнера
Перспективи розвитку підприємства і його 
мета, можливості підприємства, очікування 
від партнера, культура підприємства, досвід 
роботи інформаційна відкритість, 
інноваційний потенціал, потенційний 
внесок у формування відносин, слабкі 
сторони підприємства

Показники середовища
Макрочинники: тенденції розвитку 
економіки, нормативно-правове поле 
діяльності.
Мікрочинники: тип ринку і бізнесу, сфера 
діяльності і вид товару (послуги), традиції 
роботи підприємств

Порівняння з альтернативними 
можливостями

Втрати від відносин, вигоди від відносин 
(економічні та неекономічні переваги)

 

Цінність партнерських взаємовідносин
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цілісна система відносин, що складається з комп-
лексу довгострокових взаємовигідних партнер-
ських відносин кінцевих споживачів, постачаль-
ників, посередників та інших бізнес-партнерів, що 
беруть участь у матеріальному постачанні через 
ділові ринки, забезпечуючи координацію їхніх дій 
із метою розроблення, виробництва та просування 
на ринки конкурентоспроможної продукції, а також 
послуг, що надаються підприємствами своїм клієн-
там, на основі комплексної індивідуалізації відно-
син із ними;

– ідентифіковано напрями формування й 
управління взаємовідносинами підприємства, 
серед яких персоналу та споживачам відводиться 
стратегічна роль, крім того, рекомендовано побу-
дову довготривалих взаємовигідних відносин із 
посередниками, конкурентами та іншими зацікав-
леними особами;

– визначено ключову роль маркетингового 
інструментарію в процесі управління взаємовідно-
синами підприємства, оскільки саме маркетингові 
комунікації та інші елементі комплексу маркетингу 
дають змогу отримати вигоди та повною мірою 
реалізувати переваги партнерських відносин під-
приємства за різними напрямами та формами.

– За останні десятиліття відбулися значні 
зміни в практиці функціонування підприємниць-
ких структур, що зумовило стрімкий розвиток 
концепції маркетингу, зокрема маркетингу вза-
ємодії. Використання маркетингу взаємодії як 
інструменту координації стає однією з найваж-
ливіших форм управління, що дає змогу оптимі-
зувати процеси регулювання ринкової діяльності  
підприємств.

Отже, існує багато підходів до управління від-
носинами підприємства, але тільки використову-
ючи комплекс інструментів регулювання відносин, 
підприємство може досягти високого рівня кон-
курентоспроможності та підвищити ефективність 
своєї діяльності.

Перспективним напрямом подальших дослід-
жень є визначення можливих форм і видів погли-
блених взаємовідносин підприємства з партне-
рами, які дадуть змогу підвищити ефективність 
здійснення діяльності саме на основі маркетинго-
вого інструментарію.
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У статті ідентифіковано зміст дефініцій 
«інклюзивність» та «інклюзивний розви-
ток». Визначено ключові протиріччя кон-
цепції інклюзивного розвитку. Встановлено 
необхідність забезпечення економічного 
зростання під час упровадження концепції 
інклюзивного розвитку. Аргументовано, 
що в сучасних умовах важливо побудувати 
інклюзивну систему розвитку, яка б макси-
мально враховувала інтереси всіх учасників 
економічної діяльності. Обґрунтовано, що 
завдання та інструменти інклюзивного 
розвитку для бідних і багатих країн мають 
бути різними. Показано, що для країн, які 
розвиваються, основним завданням є еко-
номічне зростання на засадах збалансова-
ності та активної участі широких верств 
населення. Вказано на пріоритетність 
упровадження інклюзивних інститутів на 
противагу посиленню державного регулю-
вання та ручного перерозподілу ресурсів. 
Розглянуто загрози роботизації вироб-
ничих процесів для зайнятості та добро-
буту населення. Окреслено перспективні 
напрями вирішення протиріч концепції 
інклюзивного розвитку.
Ключові слова: інклюзивність, розвиток, 
концепція інклюзивного розвитку, добробут, 
економічне зростання, протиріччя.

В статье идентифицировано содержание 
дефиниций «инклюзивность» и «инклю-
зивное развитие». Определены ключевые 
противоречия концепции инклюзивного раз-
вития. Установлена необходимость обеспе-
чения экономического роста при внедрении 
концепции инклюзивного развития. Аргу-
ментировано, что в современных условиях 
важно построить инклюзивную систему 
развития, которая бы максимально учи-
тывала интересы всех участников эконо-
мической деятельности. Обосновано, что 
задачи и инструменты инклюзивного разви-
тия для бедных и богатых стран являются 
разными. Показано, что для развивающихся 
стран основной задачей является экономи-
ческий рост на основе сбалансированности 
и активного участия широких слоев насе-
ления. Указано на приоритетность внедре-
ния инклюзивных институтов в противовес 
усилению государственного регулирования. 
Рассмотрены угрозы роботизации производ-
ственных процессов для занятости и благо-
состояния населения. Определены перспек-
тивные направления решения противоречий 
концепции инклюзивного развития.
Ключевые слова: инклюзивность, разви-
тие, концепция инклюзивного развития, 
благосостояние, экономический рост, 
противоречия.

Given the societal importance of the concept of inclusive development for the transition to a new economic paradigm, an important scientific question is to 
study the essential contradictions of this concept for its timely transformation, further development and practical implementation. In a broad sense, the term 
“inclusion” is used to describe the process of attracting a wide range of citizens to a particular process by refining the process, object, or system of objects. 
There are a number of differences regarding the nature of inclusive development, its objectives, and ways of achieving the stated goals. The paper argues 
that since the development of the inclusive development system, the emphasis is exclusively on the equitable distribution of economic wealth. The basis of 
this concept is the need to ensure balanced development. It has been shown that the development of the concept of inclusive development must take into 
account the need to ensure acceptable economic growth, and not only from the standpoint of redistribution of public goods. For Ukraine, it is important at this 
stage to build an inclusive development system in order to protect itself from the problem of redistribution and to lay the foundations of sustainable inclusive 
development that would take into account the interests of all participants of economic activity to the maximum. It was stated that the efforts of the state should 
be directed primarily to the creation of institutions and incentives, and not the manual regulation and redistribution of resources. An important scientific objec-
tive is to reduce subjectivity in human well-being and to build a system of indicators for objectively assessing human well-being. With the rise of so-called tech-
nological unemployment, an important mechanism for enhancing inclusivity is the redevelopment of the workforce, the development of those skills that can 
provide the necessary level of income as robotization grows and the subsequent release of the workforce. The current direction of further scientific research is 
the formation of an inclusive development system based on the introduction of competitive instruments, taking into account regional and industry specificities.
Key words: inclusivity, development, concept of inclusive development, prosperity, economic growth, contradictions.

Постановка проблеми. Поява та розвиток кон-
цепції інклюзивного розвитку зумовлені суттєвими 
недоліками існуючої економічної системи, такими 
як посилення нерівності, високий рівень бідності 
в умовах високих темпів зростання економіки світу 
впродовж останніх десятиліть. Зважаючи на сус-
пільну важливість концепції інклюзивного розвитку 
для переходу до нової економічної парадигми, 
важливим науковим питанням є дослідження сут-
нісних протиріч даної концепції для її своєчасної 
трансформації, подальшого розвитку та практич-
ного впровадження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концепція інклюзивного розвитку була запо-

чаткована та розвинута у дослідженнях закор-
донних учених D. Acemoglu та J. Robinson [1], 
J. Gupta, Vegelin [2], E. Reinert [3], J. Podesta [4], 
Z.M. Bedos [5], R. Hausmann [6] та ін.

Проблематиці інклюзивного розвитку також 
присвячено праці таких українських учених, як 
А.В. Базилюк [7], І.М. Бобух та С.М. Щегель [8],  
О.Г. Вдовічена [9], П.С. Єщенко [10], А. Жуков-
ська [11], Т.О. Зінчук [12], О.Д. Прогнімак [13] та ін.

Водночас питання щодо впровадження концеп-
ції інклюзивного розвитку відзначаються багато-
аспектністю та потребують подальшого вивчення.

Постановка завдання. Мета роботи – дослід-
ження сутнісних протиріч концепції інклюзивного 
розвитку та визначення перспективних напрямів 
їх розв’язання.1 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1534-0975



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

172 Випуск 42. 2020

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інклюзія опинилася у центрі уваги громадського та 
наукового середовища у другій половині 90-х років 
ХХ ст., коли стало зрозуміло, що економічне зрос-
тання не завжди позитивно та пропорційно впливає 
на підвищення добробуту населення і зниження 
нерівності. Постала потреба у новому підході до 
розвитку, який би забезпечив необхідні позитивні 
зміни рівня життя населення у всьому світі.

У широкому значенні термін «інклюзія» вико-
ристовується для опису процесу залучення широ-
кого кола громадян до певного процесу шляхом 
удосконалення самого процесу, об’єкта чи системи 
об’єктів. Поступово термін «інклюзія» почав вико-
ристовуватися для більш широкого кола проблем.

Дж. Робінсон і Д. Айсемоглу дають таке визна-
чення: «Іnclusive – це залучення до процесу всіх, 
без відмінностей і обмежень» [1]. На нашу думку, 
саме таке визначення, незважаючи на простоту, 
найбільш повно відображає природу інклюзивності.

Організація економічного співробітництва та 
розвитку так визначає інклюзивне зростання: 
«Інклюзивний розвиток – це економічний розви-
ток, в рамках якого виникають рівні можливості 
для всіх верств населення, справедливо розподі-
ляються матеріальні і нематеріальні блага в сус-
пільстві для підвищення його добробуту» [14].

Незважаючи на наявність значної кількості 
публікацій щодо теоретичних основ інклюзивного 
розвитку, серед науковців та політичних інститу-
тів існує ціла низка розбіжностей щодо сутності 
інклюзивного розвитку, його завдань, способів 
досягнення заявлених цілей.

Серед основних протиріч та проблемних аспек-
тів концепції інклюзивного зростання, щодо яких 
ведуться дискусії серед науковців, слід виділити такі:

1. Узгодження цілей інклюзивного розвитку та 
економічного зростання.

2. Відмінність методологічних підходів до 
інклюзивного розвитку багатих та бідних країн.

3. Обґрунтованість посилення державного 
регулювання економіки на противагу концепції 
вільного ринку.

4. Відсутність методики об’єктивного визна-
чення «добробуту».

5. Автоматизація і роботизація як загроза 
добробуту людей.

Ключовим є питання, що є метою інклюзив-
ного розвитку. Низка науковців уважає, що голов-
ною метою інклюзивного розвитку є забезпечення 
нового типу економічного зростання на засадах 
збалансованості, гармонійної та активнішої участі 
населення у створенні та розподілі суспільних 
благ. Інша точка зору полягає у тому, що метою 
інклюзивного розвитку є більш справедливий роз-
поділ доходів задля зниження рівня бідності та 
нерівності, а питання економічного зростання є 
другорядним.

На нашу думку, заперечення необхідності еко-
номічного зростання ставить під сумнів усю існу-
ючу економічну систему і потребує перегляду 
засад сучасного розвитку людства. Тому під час 
розроблення системи інклюзивного розвитку хиб-
ним є акцент виключно на справедливому розпо-
ділі економічного багатства. Основою даної кон-
цепції є необхідність забезпечення збалансованого 
розвитку. Один із наріжних принципів інклюзив-
ного розвитку: для того щоб вирішувати проблеми 
добробуту людей і майнової нерівності, не слід 
чекати, доки світ стане достатньо багатим. Саме 
тому розбудова концепції інклюзивного розвитку 
має відбуватися з урахуванням необхідності забез-
печення прийнятного економічного зростання, а не 
лише з позицій перерозподілу суспільних благ.

Особливо актуальним це є для країн, що роз-
виваються, таких як Україна. Завдання інклюзив-
ного розвитку в багатих країнах і країнах, що роз-
виваються, не можуть бути однаковими, оскільки 
і поточне становище, і стратегічні цілі цих країн 
є різними. Розвинені країни Заходу накопичили 
суттєве багатство, їхня проблема полягає у зрос-
танні нерівності та значній частці бідних верств 
населення, тому в таких країнах наявне багатство 
необхідно більш справедливо розділити в умовах 
обмеженого економічного зростання.

Україна значно відстає від країн ЄС за показни-
ками продуктивності праці та ВВП на душу насе-
лення, тому інструменти та завдання, які пропону-
ють різні автори, зокрема представники Римського 
Клубу, для розвинених країн, меншою мірою підхо-
дять для України. Натомість у країнах, що розви-
ваються, наприклад в Україні, рівень суспільного 
багатства є вкрай низьким, а тому інклюзивний 
розвиток має бути зосередженим перш за все 
на економічному зростанні, але з максимальним 
залученням населення до цього процесу.

Саме тому для України актуальною на даному 
етапі є побудова інклюзивної системи розвитку 
для того, щоб убезпечити себе від проблеми пере-
розподілу і закласти засади сталого інклюзивного 
розвитку, які б максимально враховували інтереси 
всіх учасників економічної діяльності.

Іншим проблемним аспектом є визначення 
механізмів перерозподілу суспільних благ. Значна 
кількість авторів указує на провідну роль держави 
у впровадженні інструментів інклюзивного розвитку, 
особливе значення приділяється податковій полі-
тиці та іншим механізмам державного регулювання.

У праці «У пошуках добробуту» Г. Макстон та 
Й. Рандерс [15] указують на те, що ідеологія віль-
ного ринку є хибною, а капіталізм у сучасному 
вигляді віджив себе, оскільки призвів до постійно 
зростаючої концентрації багатства за досить ваго-
мої шкоди навколишньому середовищі. А тому 
вони пропонують використати успішний досвід 
Китаю, який, відкинувши ідеологію вільного ринку, 
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на основі державного регулювання та цілеспрямо-
ваної дії згуртованої еліти створив правила еконо-
мічної системи, яка дала змогу вивести з бідності 
понад мільярд осіб.

О. Кузнєцов, обґрунтовуючи необхідність більш 
активної участі держави у регулюванні економіч-
них процесів, указує на наявність системних гло-
бальних протиріч, які не можуть бути розв’язані 
в існуючій системі економічного розвитку [16].

На нашу думку, такі пропозиції містять певні 
загрози, оскільки ефективність державного управ-
ління економічними системами є недостатньою 
через високий рівень корупції державного апа-
рату, дефіцит ефективних кваліфікованих мене-
джерів. Ці чинники не дають змоги говорити про 
державне управління економікою як панацею від 
загроз сучасності.

Натомість Д. Аджемоглу та Дж. Робінсон 
у роботі [1] показують, що забезпечення інклю-
зивного розвитку можливе передусім на основі 
створення інклюзивних інститутів, що не завжди 
полягає у збільшенні державного регулювання та 
обмеженні ринкових механізмів.

А. Жуковська цілком слушно вказує, що «кра-
їни, які досягли успіху в побудові міцного серед-
нього класу і зменшенні бідності та соціальної 
маргіналізації, створювали ефективні економічні 
інститути та політичні стимули в кожній із цих 
сфер» [11, с. 12].

Тому, погоджуючись із важливою роллю держави 
у розбудові системи інклюзивного розвитку, зазна-
чимо, що її зусилля мають бути спрямовані насам-
перед на створення інститутів та стимулів, а не на 
ручне регулювання та перерозподіл ресурсів.

Більш обґрунтованим нам уважається підхід, 
коли вади існуючої системи вільного ринку намага-
ються ліквідувати за допомогою таких механізмів, 
як соціальне підприємництво, благодійні фонди, 
філантропія, стратегії сталого розвитку підпри-
ємств. Ці механізми є реакцією бізнесу на струк-
турні диспропорції в розподілі багатства і мають 
урівноважити однобічний вектор розвитку існую-
чих економічних систем.

Важливим завданням під час побудови сис-
теми інклюзивної економіки є така її організація, 
щоб економічний результат діяльності був розпо-
ділений більш справедливо і рівномірно, тому роз-
робники концепції інклюзивного розвитку піддають 
критиці використання показника ВВП для оцінки 
добробуту країн. Однак науковці не мають чіткої 
відповіді на питання, як виміряти та оцінити рівень 
добробуту.

Якщо відштовхуватися від того, що добробут є 
суб’єктивним уявленням людини про своє щастя 
та відчуття задоволення життям, тоді об’єктивно 
виміряти цей показник проблематично, оскільки 
потреби людини є безмежними, особливо в епоху 
споживання та відкритої економіки. Відповідно, 

відчуття незадоволення може спостерігатися 
навіть за досить високого рівня доходів.

Якщо інклюзивна економіка ставить на меті під-
вищення добробуту людини, то необхідно визна-
чити що таке добробут, оскільки потреби людини є 
необмеженими. Тому важливим науковим завдан-
ням є зменшення суб’єктивності під час оцінки 
добробуту людини та побудова системи показни-
ків для об’єктивної оцінки добробуту людини.

Також існує певне протиріччя між економічним 
зростанням та рівнем добробуту. Рівень добро-
буту значною мірою залежить від зайнятості, однак 
у сучасних умовах економічне зростання забезпе-
чується автоматизацією, коли замість трудомісткої 
фабрики будується велике автоматизоване робо-
тизоване підприємство. Таке будівництво пози-
тивно впливає на економічне зростання та рівень 
ВВП, проте негативно впливає на рівень зайнято-
сті і, відповідно, на рівень добробуту робітників.

На думку П.С. Єщенко, «змінити ситуацію 
у соціальній сфері України і підвищити рівень 
життя її населення можна, тільки збільшивши 
продуктивність праці. Це аксіома. Взаємозв’язок 
такого показника ефективності, а також зростання 
добробуту країни і кожного її громадянина є безпе-
речним» [10]. Із цим твердженням складно не пого-
дитися. Однак збільшення продуктивності праці за 
рахунок автоматизації, роботизації та дигіталізації 
виробничих процесів призводить до зменшення 
рівня занятості та вивільнення робочої сили.

Цей процес, наприклад, активно триває в агро-
промисловому секторі, де використання сучасної 
техніки призвело до істотного зменшення потреби 
у робочій силі у сільській місцевості. Як наслідок – 
безробіття сільського населення, деградація сіль-
ських територій, відтік трудових ресурсів, урбані-
зація тощо.

Подібні процеси відбуваються і в інших галу-
зях економіки. Наприклад, задекларована уря-
дом політика «Держава у смартфоні» у найближ-
чому майбутньому має призвести до спрощення 
багатьох бюрократичних процедур, скорочення 
чисельності державних службовців. Цю тенденцію 
можна вітати, оскільки це цілком відповідає інтере-
сам Української держави та українського суспіль-
ства. Однак як це вплине на рівень безробіття? 
Чи існують в Україні галузі, які зможуть працевла-
штувати та задіяти цих працівників? Чи створено 
дієві механізми перекваліфікації?

Зупинити автоматизацію та науково-технічний 
прогрес неможливо, однак необхідно трансфор-
мувати економічну систему так, щоб автоматиза-
ція господарських процесів не руйнувала добро-
бут людей, а сприяла його підвищенню.

В умовах зростання так званого технологічного 
безробіття важливим механізмом підвищення 
інклюзивності є перепрофілювання робочої сили, 
розвиток тих навичок, які можуть дати необхідний 
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рівень доходу за зростання роботизації та подаль-
шого вивільнення робочої сили.

Відповідно до цього, робітники майбутнього 
мають бути орієнтовані на здобуття тих професій-
них навичок, які потребують креативності, висо-
кого рівня освіти, високих професійних навичок, 
фізичної присутності

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, концепція інклюзивного розвитку містить 
певні сутнісні протиріччя, які потребують вирішення 
задля подальшого її впровадження. На нашу думку, 
під час вирішення проблем подолання нерівності, 
бідності та розвитку людського потенціалу необ-
хідно враховувати специфіку країни, галузі, орі-
єнтуватися на необхідність забезпечення еконо-
мічного зростання (особливо для бідних країн), не 
допускати надмірного посилення впливу держави 
й порушення принципів вільного ринку. Актуальним 
напрямом подальших наукових досліджень є фор-
мування системи інклюзивного розвитку на основі 
запровадження конкурентних інструментів з ураху-
ванням регіональної та галузевої специфіки.
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У статті визначено, що соціальна відпові-
дальність бізнесу розглядається як особли-
вий вид суспільних відносин та як результат 
розвитку соціально орієнтованої економічної 
системи, що в сукупності зумовлює індика-
тори зрілості та демократизації суспіль-
ства. Наведено чинники, що сприяють про-
суванню соціальної відповідальності, серед 
яких – соціальна та економічна безпека 
держави, занепокоєння й очікування грома-
дян, споживачів, контролюючих органів та 
інвесторів, посилення впливу соціальних кри-
теріїв та механізмів взаємодії із суб’єктами 
бізнесу на інвестиційні рішення, прозорість 
діяльності підприємств, шкода від розвитку 
тіньового бізнесу. Визначено, що позитив-
ними наслідками соціального інвестування 
є розвиток ділових якостей підприємства, 
фінансовий та суспільний ефекти. Зазна-
чено, що складники корпоративної соціаль-
ної відповідальності базуються на принци-
пах, роботу яких забезпечує корпоративна 
культура. 
Ключові слова: соціальна відповідальність 
бізнесу, соціальне інвестування, імідж підпри-
ємства, стратегія розвитку підприємства, 
корпоративна культура.

В статье определено, что социальная 
ответственность бизнеса рассматрива-
ется как особый вид общественных отно-
шений и как результат развития социально 
ориентированной экономической системы. 
Приведены факторы, способствующие про-
движению социальной ответственности: 
социальная и экономическая безопасность 
государства, обеспокоенность и ожидания 
граждан, потребителей, контролирующих 
органов и инвесторов, усиление влияния 
социальных критериев и механизмов взаи-
модействия с субъектами бизнеса на инве-
стиционные решения, прозрачность дея-
тельности предприятий, обеспокоенность 
последствиями развития теневого бизнеса. 
Определено, что положительные послед-
ствия социального инвестирования – это 
развитие деловых качеств предприятия, 
финансовый и общественный эффекты. 
Отмечено, что составляющие корпоратив-
ной социальной ответственности базиру-
ются на принципах, работу которых обеспе-
чивает корпоративная культура. 
Ключевые слова: социальная ответствен-
ность бизнеса, социальное инвестирование, 
имидж предприятия, стратегия развития 
предприятия, корпоративная культура.

In the article it has been defined that the social responsibility of business is considered as a special kind of social relations and as a result of the development 
of socially oriented economic system, which together determines the indicators of the society maturity and its democratization. The factors contributing to the 
promotion of social responsibility such as social and economic security of the state, concerns and expectations of citizens, consumers, controlling authorities 
and investors, strengthening the influence of social criteria and mechanisms of interaction with business entities on investment decisions, transparency of 
the enterprises activity and transparency business have been listed. One of the important aspects of the overall perception and the enterprise evaluation is 
the impression it produces, that is exactly its image. It is necessary to organize a stakeholder survey process and to ensure that a public account mecha-
nism is in place for subsequent changes. Today, this process is formal, so there are regular breaches of the communication principle. Due to this fact, the 
corporate development strategy based on the principles of social responsibility can be considered as a social investment. The positive consequences of 
social investment in the strategic plan will be the development of the enterprise business qualities, financial and social effects. It has been noted that the 
components of corporate social responsibility are based on the principles that corporate culture provides. The main obstacles to the development of social 
responsibility at domestic enterprises can be attributed to the focus of the business on quick methods of profit, rather than on the long-term result and lack of 
significant experience in partnership relations with other entities. Therefore, it has been established that the inclusion of socially responsible activities as the 
basis according to the residual principle is due to the wrong understanding that the problems of society do not affect the enterprise results activity. Effective 
implementation of the social responsibility concept in the strategic and investment processes can provide appropriate measures.
Key words: business social responsibility, social investment, enterprise image, enterprise development strategy, corporate culture.

Постановка проблеми. Конкурентна боротьба 
між підприємствами вже давно не обмежується 
тільки якістю та ціною вироблених товарів. Жодна 
компанія, виходячи на міжнародні ринки, не може 
розраховувати на успіх, якщо вона не будує свою 
бізнес-стратегію з урахуванням принципів соціаль-
ної відповідальності. Саме тому до соціальної від-
повідальної діяльності підприємств прикуто багато 
уваги і з боку бізнесу, і з боку науковців. Особливо 
актуальною у цьому контексті є проблема прак-
тичного впровадження даної концепції у повсяк-
денну діяльність підприємств України. За Індек-
сом соціального прогресу (Social Progress Index) 
у 2019 р. Україна посіла 80-е місце зі 149 країн [1].

Концепція соціальної відповідальності бізнесу 
нині дуже міцно увійшла в українське бізнес-
середовище. Належна увага приділяється роз-

криттю змісту даної теорії, різновидам даної кон-
цепції та особливостям, які мають бути притаманні 
саме українським підприємствам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Упровадження концепції соціальної відповідаль-
ності бізнесу в Україні триває майже п’ятнадцять 
років, але ще й досі виникає багато практичних 
питань щодо її реалізації безпосередньо на підпри-
ємствах. Більшість українських дослідників, серед 
яких О. Бігняк, В. Воробей, Л. Грицина, І. Малик, 
О. Маліновська [2–7] та ін., розглядали це питання 
суто з теоретичної точки зору, оминаючи практичні 
аспекти впровадження даної концепції.

Оскільки перед топ-менеджментом українських 
підприємств постає реальна проблема гармонізації 
основної діяльності підприємства та заходів щодо 
його соціальної відповідальності, впровадження 
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останньої у стратегічний та інвестиційний процеси 
задля забезпечення певного рівня соціального 
розвитку є аспектом розгляду цього дослідження.

Постановка завдання. Вказані вище проб-
леми зумовлюють мету дослідження, що полягає 
в обґрунтуванні напрямів розвитку підприємства 
з урахуванням концепції соціальної відповідаль-
ності бізнесу, а також аналізі основних проблем 
під час формування їх стратегічного та інвестицій-
ного складників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У науковій літературі соціальна відповідаль-
ність бізнесу розглядається у такому контексті: 
по-перше, як особливий вид суспільних відносин 
і, по-друге, як результат розвитку соціально орі-
єнтованої економічної системи, що в сукупності 
зумовлює індикатори зрілості суспільства та його 
демократизацію.

У сучасних умовах багато чинників сприяють про-
суванню соціальної відповідальності, основними 
серед яких є: соціальна та економічна безпека дер-
жави, яка є метою будь-якої держави, особливо 
в умовах демократизації державного управління; 
занепокоєння й очікування громадян, споживачів, 
контролюючих органів та інвесторів у контексті гло-
балізації і широкомасштабних індустріальних змін; 
посилення впливу соціальних критеріїв та механіз-
мів взаємодії із суб’єктами бізнесу на інвестиційні 
рішення окремих осіб та інституцій (зокрема, між-
народних) і як споживачів, і як інвесторів; прозо-
рість діяльності підприємств, що стала можливою 
завдяки ЗМІ та сучасним інформаційним і кому-
нікаційним технологіям; турбування шкодою роз-
витку тіньового бізнесу, низьким рівнем фінансової 
культури. Ураховуючи мету дослідження, цікавим 
є з’ясування особливостей тлумачення соціальної 
відповідальності, а також її стратегічні й інвестиційні 
аспекти з погляду діяльності підприємств.

Доцільним із науково-практичного погляду є 
аналіз взаємозв’язку соціальної відповідальності 
та виявлених стратегічних принципів функціону-
вання підприємств. Для цього розберемо суть 
питання з погляду різної її деталізації. Як уже 
зазначалося у попередніх дослідженнях [8, с. 125], 
у більш вузькому значенні прийнятний розгляд 
соціальної відповідальності через соціальні 
зобов’язання та чутливість, що виявляє її безпо-
середній взаємозв’язок із категорією «імідж під-
приємства». У такому контексті можливість вико-
нання обов’язків тісно пов’язана з принципом 
самоорганізації, а по-друге, виявляється страте-
гічна природа виконання соціальних зобов’язань 
у тісній взаємодії з чутливістю. До того ж чим така 
чутливість сильніша, тим активніше проявляється 
принцип самоорганізації. Дослідження цих аспек-
тів на різних стадіях життєвого циклу підприємства 
та можливість оцінювати потенційну ефективність 
і поточні результати діяльності утруднюються без 

урахування принципу історичності. Тому дотри-
мання соціальних зобов’язань бізнесу вкрай важ-
ливе, оскільки укріплює впевненість споживачів 
у виконанні ним своїх функцій, а також підсиленні 
ролі соціальної функції підприємства у процесі 
економічного регулювання соціально-економічних 
процесів у державі, тоді як саме висока соціальна 
чутливість забезпечує ефективний зворотний 
зв’язок між органами влади, підприємством і спо-
живачем щодо участі громадськості у формуванні, 
коригуванні і реалізації державної економічної та 
соціальної політики у цілому. При цьому йдеться 
про реалізацію стратегічного позиціонування біз-
несу, визначення перспектив та меж розвитку 
самої системи і процесів співробітництва. У такому 
контексті розглядаються прояви принципів ціліс-
ності, еквіфінальності та комунікативності. Якщо ж 
розглядати соціальну відповідальність підприєм-
ства з погляду внутрішніх і зовнішніх аспектів, то 
зв’язок зі стратегічними принципами функціону-
вання можна представити у вигляді схеми, наве-
деної нижче (рис. 1).

Одним із важливих аспектів загального сприй-
няття й оцінки підприємства є враження, яке воно 
справляє, тобто його імідж (цілеспрямовано сфор-
мований образ). Тому під час формування іміджу 
слід пам’ятати, що його створення має починатися 
з виявлення реально сформованої думки суспіль-
ства про роботу і призначення бізнесу. Саме цим 
і підтверджується необхідність урахування принци-
пів самоорганізації та історичності. Для цієї мети 
має бути налагодженим процес опитування стейк-
холдерів та забезпечення дії механізму врахування 
суспільної думки під час подальших перетворень. 
Проблемою сьогодення є формальність здійс-
нення таких дій, а отже, і часті порушення прин-
ципу комунікативності. Прикрим є те, що найпоши-
ренішою проблемою є намагання налагоджувати 
такі процеси без відповідності системи управління 
організацією таким базовим вимогам, як дотри-
мання принципів цілісності та еквіфінальності.

У такому ключі стратегія розвитку підприєм-
ства, побудована на принципах соціальної від-
повідальності, може розглядатися як соціальна 
інвестиція. Однією з вагомих причин відмови від 
соціально відповідальної поведінки, або її фор-
мального здійснення, є необхідність додаткового 
фінансування, що сприймається непомірним 
тягарем для багатьох українських підприємств, 
зважаючи на кризові явища та складний доступ 
до джерел фінансування. Крім того, може відбу-
ватися посилення тиску на діяльність підприємств 
із боку стейкхолдерів, а також із боку громадських 
організацій та засобів масової інформації; привер-
тання зайвої уваги податкових органів до склад-
ників витрат підприємства. Інколи в українському 
бізнес-середовищі соціальна відповідальність ото-
тожнюється із соціальними інвестиціями. Проте це 
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Таблиця 1
Позитивні наслідки соціальних інвестицій для підприємства

№ п/п Потенціальні наслідки Результат інвестування

1 Ділові якості

– розширення ринків;
– створення нових товарів та послуг;
– формування позитивної репутації;
– партнерство з групами впливу

2 Фінансовий ефект

– ефект масштабу;
– ефект синергії;
– ефект додаткової капіталізації за рахунок підвищення привабливості підпри-
ємства для інвесторів

3 Суспільний ефект

– формування загальної культури через власні переконання і перенесення їх на 
суспільні відносини;
– привернення уваги до антисоціальних процесів та до процесу їх подолання;
– виховання фінансової культури та дисципліни;
– популяризація моделей державно-приватних партнерств;
– підвищення іміджу та конкурентоспроможності на мікро-, мезо- та макрорівнях

не завжди так. На думку А. Бондаренко та Л. Оме-
лянович, соціальне інвестування – це спосіб реа-
лізації корпоративної соціальної відповідальності 
за допомогою цільових програм, які відповідають 
потребам основних груп зацікавлених осіб: спожи-
вачів, персоналу, місцевих громад [9, с. 202].

Своєю чергою, І. Шкура дає визначення соці-
ально відповідальними інвестиціям (SRI) через 
суму капіталу у матеріальній та нематеріальній 
формах, орієнтованих на створення довгостро-
кових цінностей з урахуванням впливу на навко-
лишнє середовище, соціальну сферу, якість 
управління та етичні зобов’язання [10, с. 255].

Отже, у таких умовах украй необхідно починати 
сприймати подібні вкладення саме як соціальні 
інвестиції. Останні, як бачимо, можна розглядати 
у вузькому сенсі (вкладення в людський капітал) 
та в широкому (вкладення в розвиток соціальних 
процесів та комунікації). У зв’язку із цим доцільно 
розглянути їхні позитивні наслідки в стратегічному 
плані (табл. 1).

Стадіями розвитку стратегічної відповідаль-
ності бізнесу є: дотримання чинного законодав-
ства (дозвільного, податкового, щодо організації 
праці; захисту прав споживачів й інтелектуальної 
власності та ін.); розвинуті зв’язки з громадськістю; 
здійснення доброчинної діяльності; поліпшення 
ефективності бізнес-процесів на засадах соціаль-
ного розвитку; стратегічний підхід до планування 
та реалізації стратегічної відповідальності біз-
несу; участь у реалізації довгострокових програм 
соціального розвитку.

Корпоративну соціальну відповідальність слід 
сприймати не стільки як статтю витрат, доречніше 
казати про потенційне джерело цінностей. За фак-
том це й є соціальні інвестиції, від яких суб’єкт 
господарювання очікує віддачу в майбутньому. 
Показовим є приклад Deutsche Bank, із презентації 
якого слідує, що він здійснює величезну соціально 
спрямовану роботу у п’яти сферах: освіті, мисте-
цтві, соціальних інвестиціях, забезпечення стійкого 
розвитку, а також корпоративних волонтерських 
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Рис. 1. Відповідність складників соціальної відповідальності бізнесу  
основним стратегічним принципам функціонування
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програмах [11]. На ці заходи витрачаються десятки 
мільйонів євро щороку. У результаті компанія має 
суспільну підтримку, поліпшення репутації та під-
вищення сили бренда, а також підтримку з боку 
держави. Як демонструє практика, складники кор-
поративної соціальної відповідальності базуються 
на принципах, роботу яких забезпечує корпора-
тивна культура [12, с. 145]. Багато керівників під-
приємств уважають високий рівень корпоративної 
культури однією з її цілей розвитку, яка спонукає 
до соціально відповідальної поведінки. Але часто 
зусилля менеджменту обмежуються економіч-
ними показниками, відкладаючи рішення вказаних 
питань на майбутнє. Слід погодитися зі слушним 
зауваженням І. Біли та Н. Насікан [13], що корпо-
ративну культуру можна розглядати як соціальну 
інновацію, оскільки саме вона формує у персоналу 
мотивацію до ефективної реалізації запланованих 
змін, а також забезпечує соціальні зміни відповідно 
до вимог інноваційного розвитку бізнесу.

Серед основних перешкод розвитку соціальної 
відповідальності на вітчизняних підприємствах 
слід виокремити: значний вплив минулого досвіду 
адміністративних методів управління бізнесом; 
спрямованість бізнесу на швидкі методи отри-
мання прибутку, а не на довгостроковий резуль-
тат; опір керівництва і персоналу новим змінам та 
інноваціям; небажання підприємства рахуватися 
з інтересами та цінностями працівників (особливо 
у сфері малого бізнесу); точкове використання 
новітніх методів мотивації персоналу і практичну 
відсутність соціальних програм для працівників 
підприємств; поверхове вивчення позитивного 
досвіду розвитку корпоративної культури в розви-
нених кранах світу (також зворотна ситуація – сліпе 
копіювання іноземних технологій без урахування 
менталітету й особливостей розвитку вітчизняної 
економіки); недостатнє усвідомлення важливості 
бізнесу для розвитку економіки та спрямованість 
наявних стратегій поведінки тільки на виживання; 
несформованість раціональних способів пове-
дінки суб’єктів господарювання, спрямованих на 
підвищення фінансової стабільності; відсутність 
значного досвіду партнерських відносин підпри-
ємства з іншими суб’єктами (громадою, освітніми 
закладами, громадськими організаціями тощо).

Залишковий принцип включення соціально 
відповідальної діяльності в основну відбувається 
тому, що підприємство вважає, що проблеми сус-
пільства не впливають на його діяльність.

Таким чином, ефективність упровадження кон-
цепції соціальної відповідальності у стратегічний 
та інвестиційний процеси здатні забезпечити від-
повідні заходи, серед яких доцільно виділити такі:

1) Вдосконалення та забезпечення дієвості 
мотиваційних механізмів чесного ведення біз-
несу. Так, дещо вже зроблено в законодавчому 
плані (наприклад, установлення критеріїв ризико-

ваності платника податків під час визначення пері-
одичності податкових перевірок; кредитна історія, 
періодично застосовні заходи щодо добровільної 
легалізації доходів; посилення штрафів за еко-
номічні порушення тощо). По-перше, це все точ-
кові заходи, системно слабко пов’язані, до того ж 
нестійкі за зміни уряду. По-друге, причиною їх неді-
євості є низька фінансова культура громадськості, 
коли ухилення від сплати податків уважається 
майже талантом і масово не сприймається як соці-
ально невідповідальна дія. Тобто комплексна про-
грама з виховання фінансової грамотності і куль-
тури населення, особливо молоді, й має стати 
підґрунтям упровадження подібних мотиваційних 
механізмів. Але це може спрацювати за умов вза-
ємної соціальної відповідальності держави і гро-
мадян. Коли буде спостерігатися хоча б зростання 
коефіцієнту податкової віддачі, тоді буде мотива-
ція для добровільної сплати податків.

2) Налагодження партнерських відносин 
підприємства з іншими суб’єктами (громадою, 
освітніми закладами, громадськими організаціями 
тощо) та закріплення позитивного досвіду.

За допомогою проєктів у рамках партнерства 
підприємств та громади відбувається інвестування 
в розвиток певних територій та реалізуються важ-
ливі громадам ініціативи, що має найбільший 
соціальний та економічний ефект. Приклад парт-
нерства з освітніми установами активно застосо-
вується іноземними компаніями, що працює на 
довгострокову перспективу, вибудовуючи ланцю-
жок від підвищення активності молоді в регіоні 
присутності компанії до виховання майбутніх спів-
робітників компанії, які усвідомлюють і поділяють 
цінності компанії. Вітчизняні підприємства почи-
нають брати участь у стажуванні, практиці молоді, 
дуальній освіті тощо.

Як відомо, головною метою бізнесу є отримання 
прибутку. Але, як показує досвід успішних великих 
компаній, високий рівень конкурентоспроможності 
з’являється тоді, коли вони ведуть етичний бізнес, 
піклується про потреби людей, екологію. Для вико-
нання таких завдань часто потрібна додаткова екс-
пертиза й можливість масштабування. Таку експер-
тизу можуть надавати спеціалізовані громадські 
організації. Також громадська активність бізнесу 
через такі організації може надавати можливість 
в економічній експертизі законодавчих ініціатив, 
що особливо актуально під час здійснення реформ 
(наприклад, податкового характеру). Таким чином, 
партнерство бізнесу з громадськими організаціями 
є потенційно плідним, причому двобічно.

3) Забезпечення прозорості економічної діяль-
ності підприємства. Спираючись на визначення 
поняття прозорості з технічного погляду, хотілося б 
зауважити таке. Прозорість (за даними технічної 
енциклопедії) – це невидимість для користувача 
фрагментації даних. Прозорість залежить від 
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кольору води та її каламутності [14]. Мабуть, саме 
такі аспекти сьогодні є вкрай важливими для дію-
чого бізнесу. Якість поданої інформації має стати 
головним чинником під час формування комуні-
кативної політики підприємства. Велика кількість, 
деталізація та наведення проміжної, первинної 
інформації або просте накопичення ресурсів 
недопустимі. Вони знижують прозорість, додаючи 
«каламутності» та збільшуючи інформаційний 
«шум». Це пов’язано з ризиком розгублення корис-
тувача інформації (рекламного буклету, інвестицій-
ного проєкту, наповнення сторінок сайту). Отже, 
необхідні актуалізація сайту, періодичні соціоло-
гічні опитування та реальне вивчення громадської 
думки. У сучасних умовах інформаційна відкритість 
важлива у контексті формування нового типу від-
носин та стилю управління на принципах соціаль-
ної відповідальності, що, своєю чергою, відобра-
жається на іміджі бізнесу загалом. Якщо йдеться 
не про юридичні документи, то інформацію про під-
приємство чи його продукт важливо подавати мак-
симально цікаво й у доступній формі. Ефективним 
сучасним прийомом став сторітелінг – передача 
необхідної інформації у формі історії, що спрямо-
вана на захоплення уваги потенційного споживача 
та формування у нього певної мотивації через 
емоції. У такий спосіб можна розповісти про істо-
рію створення підприємства, народження бізнес-
ідеї, причину зміни технології, складу чи функціо-
нальних характеристик товару, зміну партнерів чи 
мотивацію участі у певних заходах тощо. Важливо, 
щоб історія була побудована на правдивих фактах. 
Отже, забезпечення прозорості стає теж частиною 
соціальної відповідальності.

Висновки з проведеного дослідження. 
На жаль, дехто зі споживачів чи конкурентів сприй-
має прояв соціальної відповідальності як просто 
піар, дехто з керівників підприємств убачає у ній 
тільки свідомі самообмеження, а дехто підходить 
до соціально відповідальної моделі поведінки як 
до бізнес-стратегії та з часом не жалкує про це 
і спостерігає позитивні зміни. Кризові явища, які 
спостерігаються в Україні, спричинили прагнення 
багатьох підприємств до замкнутості у вирішенні 
завдань соціальної відповідальності в період еко-
номічної нестабільності. Така позиція є помилко-
вою і такою, що виникає внаслідок нерозвиненості 
механізмів формування та функціонування гро-
мадянського суспільства. Та й самі підприємства 
часто не усвідомлюють потужний потенціал ефек-
тивного діалогу із суспільством і владою. У сучас-
них умовах інтегрування принципів соціальної від-
повідальності в процес стратегічного управління 
розвитком підприємства здатне забезпечити, 
як уже зазначалося, фінансовий та суспільний 
ефекти, ділові якості, а також підвищити інвести-
ційну привабливість не тільки окремого підприєм-
ства, а й цілого кластера.
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У статті визначено підходи до управління 
мотиваційною безпекою та обґрунтовано 
необхідність їх виділення. Зокрема, акцен-
товано увагу на важливості застосування 
інтегрованих, або синтетичних, підходів до 
управління, оскільки їхні характерні ознаки 
відповідають особливостям мотиваційної 
безпеки та процесам її забезпечення. Роз-
глянуто змістовий, процесний, системний 
та ситуаційні підходи до управління мотива-
ційною безпекою. Змістовий підхід відштов-
хується від того, що основа мотивації поля-
гає у визначенні потреб працівників, а тому 
процес управління нею розпочинатиметься 
з визначення змістових характеристик 
(потреб). Процесний підхід ґрунтується на 
тому, що мотивація є управлінським проце-
сом, який передбачає виконання сукупності 
базових функцій – від планування процесу 
забезпечення мотиваційної безпеки до його 
контролю. Системний підхід базується на 
тому, що мотиваційна безпека є систем-
ним утворенням, яке включає низку компо-
нентів, і процес управління нею зумовлює 
необхідність урахування взаємозв’язків між 
елементами цієї системи. Ситуаційний під-
хід передбачає, що управління здійснювати-
меться залежно від ситуації, це зумовлено 
тим, що мотиваційна безпека залежить 
від низки внутрішніх та зовнішніх чинників 
і може змінювати свої рівень і структуру.
Ключові слова: безпека, мотиваційна без-
пека, змістовий підхід, процесний підхід, 
ситуаційний підхід, системний підхід.

В статье определены подходы к управле-
нию мотивационной безопасностью и обо-
снована необходимость их выделения. 

В частности, акцентировано внимание на 
важности применения интегрированных, 
или синтетических, подходов к управлению, 
поскольку их характерные признаки соот-
ветствуют особенностям мотивационной 
безопасности и процессам ее обеспечения. 
Рассмотрены содержательный, процесс-
ный, системный и ситуационный подходы 
к управлению мотивационной безопасно-
стью. Содержательный подход отталки-
вается от того, что основа мотивации 
заключается в определении потребностей 
работников, поэтому процесс управле-
ния ею должен начинаться с определения 
содержательных характеристик (потреб-
ностей). Процессный подход основывается 
на том, что мотивация является управлен-
ческим процессом, который предусматри-
вает выполнение совокупности базовых 
функций – от планирования процесса обе-
спечения мотивационной безопасности до 
его контроля. Системный подход базиру-
ется на том, что мотивационная безопас-
ность является системным образованием, 
включающим ряд компонентов, и процесс 
управления ею предопределяет необходи-
мость учета взаимосвязей между элемен-
тами этой системы. Ситуационный подход 
предполагает, что управление будет осу-
ществляться в зависимости от ситуации, 
это обусловлено тем, что мотивационная 
безопасность зависит от ряда внутренних 
и внешних факторов и может менять свои 
уровень и структуру.
Ключевые слова: безопасность, мотива-
ционная безопасность, содержательный 
подход, процессный подход, ситуационный 
подход, системный подход.

The approaches to the management of motivational security are defines and the necessity for their allocation are substantiates. In particular, attention is 
focused on the importance of using integrated or synthetic approaches to management, since their characteristic features correspond to the peculiarities 
of motivational security and the processes of its provision. Signs integrated approaches is that they deny the universality of management and the need 
to respect only one approach, the standard guidelines, rules and procedures; take into account the effect of synergy; are based on the fact that the 
management process is a complex, multidimensional phenomenon that depends on the factors of the external and internal environment and their interrela-
tion. The substantive, process, system and situational approaches to the management of motivational security are discusses in the article. A substantive 
approach is based on the fact that the basis of motivation lies in determining the employees needs, therefore, the process of managing it begins with the 
definition of meaningful characteristics (needs). The process approach is based on the fact that motivation is a management process that provides for the 
implementation of a set of basic functions from planning the process of ensuring motivational security to its control. A systematic approach is based on the 
fact that motivational safety is a systemic formation that includes a number of components, and its management process have to take into account the rela-
tionships between the elements of this system. The situational approach assumes that management will be carried out depending of the situation, which is 
due of the fact that motivational security depends of a number of internal and external factors that can change its level and structure. The scientific novelty 
of the work is expand the theoretical foundations of management and security. For the first time, approaches to the management of motivational security 
which include substantive, process, system and situational approaches have been identified. The practical significance of the research is disclosed in the 
recommendations for management of motivational security in accordance with the proposed approaches.
Key words: security, motivational security, content approach, process approach, situational approach, system approach.

Постановка проблеми. Досвід вітчизняних 
та зарубіжних підприємств показує, що завдяки 
вмотивованому персоналу можна досягти визна-
чених цілей діяльності, тому управління мотива-
цією і, відповідно, мотиваційною безпекою є важ-
ливим та актуальним завданням. І.В. Шульженко 
та Т.О. Сазонова [1, c. 80] вважають, що у процесі 
мотивації необхідно забезпечувати бажання та 
можливість працювати, а також розвиток персо-
налу. Бажання працювати досягається за рахунок 
стимулювання працівників, можливість – за раху-

нок створення сприятливих та комфортних умов 
діяльності, а розвиток є невід’ємним складником 
мотивації персоналу. Проте пошук шляхів щодо 
забезпечення мотиваційної безпеки повинен базу-
ватися на певних управлінських підходах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз напрацювань науковців у сфері забез-
печення мотиваційної безпеки показав їх фак-
тичну відсутність, оскільки це поняття є новим 
і фактично не дослідженим. Однак є достатньо 
досліджень, у яких висвітлюються проблеми 
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менеджменту у сфері мотивації та управління 
соціальною і кадровою безпекою [2–5], до яких 
включають і мотиваційну.

Постановка завдання. Метою статті є розви-
ток теоретичних основ забезпечення мотиваційної 
безпеки, що включатиме формування відповід-
них управлінських підходів, які доцільно застосо-
вувати у системі менеджменту безпеки, зокрема 
мотиваційної.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
М. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі підхід до 
управління визначили як певні принципи, концепції 
та прийоми, що ґрунтуються на відповідних теоре-
тичних та практичних засадах управління [6, с. 44].

У XX ст. внаслідок посилення взаємозв’язку 
між елементами соціально-економічної системи 
та поглиблення зв’язків із зовнішнім середовищем 
були сформовані інтегровані, або синтетичні, під-
ходи до управління. Основними серед них виділено 
системний, ситуаційний та процесний. Ознаками 
інтегрованих підходів є те, що вони заперечують 
універсальність управління та необхідність дотри-
мання виключно одного підходу, стандартних 
принципів, правил чи процедур; ураховують ефект 
синергії; базуються на тому, що процес управ-
ління – це комплексне, багатовимірне явище, яке 
залежить від чинників зовнішнього і внутрішнього 
середовища та їх взаємозв’язку.

Загалом такі характеристики інтегрованих 
систем управління дають можливість зробити 
припущення, що їх застосування буде успішним 
й у сфері забезпечення мотиваційної безпеки, 
оскільки це явище багатогранне і потребує враху-
вання та забезпечення ефекту синергії; мінливе, 
що вимагає адаптації і пристосування управлін-
ських інструментів; залежне від впливу зовнішніх 
і внутрішніх чинників.

Критичний аналіз наукових праць дав змогу 
дійти висновку, що основними підходами до управ-
ління мотиваційною безпекою є змістовий, про-
цесний, системний та ситуаційний.

Суть змістового підходу полягає у тому, що 
основу (зміст) мотивації становлять потреби, і саме 
від того, наскільки правильно і точно вони будуть 
визначені й у подальшому забезпечені, залежить 
рівень мотиваційної безпеки. Відштовхуючись від 
цього підходу, процес управління мотиваційною без-
пекою передбачатиме визначення основних потреб 
персоналу та шляхів їх задоволення (рис. 1).

Процесний підхід розглядає управління як без-
перервну серію взаємопов’язаних управлінських 
функцій (процесів), кожна з яких складається із 
серії взаємопов’язаних дій [7, с. 3].

Доцільність виділення процесного підходу до 
управління мотиваційною безпекою зумовлюється 
такими причинами:

- в основі мотивації персоналу може лежати 
одна з процесуальних теорій (теорія очікувань 
Врума, справедливості Адамса, комплексна тео-
рія Портера-Лоулера, теорія постановки цілей 
Локка, теорія партисипативного управління), які 
ґрунтуються на самому процесі мотивації та чин-
никах, що впливають на його ефективність;

- мотивація за своєю суттю є процесом (послі-
довністю виконуваних функцій), у результаті якого 
відбувається спонукання до ефективної діяльності.

Тому з урахуванням виявлених передумов про-
цесний підхід до управління мотиваційною безпе-
кою пропонуємо розглядати як послідовність ета-
пів, які в сукупності формуватимуть управлінський 
процес. При цьому вважаємо за доцільне виділити 
такі етапи:

- визначення рівня мотиваційної безпеки та 
його відповідності наявним потребам;

- пошук шляхів підвищення рівня мотиваційної 
безпеки;

- аналіз можливостей щодо забезпечення 
зростання рівня мотиваційної безпеки, а також 
обмежень, загроз і перешкод;

- визначення напрямів дій щодо управління 
мотиваційною безпекою;

- реалізація плану дій;
- отримання результату;
- оцінка результату та його відповідності 

поставленій меті.
У разі отримання очікуваного результату знову 

повертаємося до першого етапу і розпочинаємо 
оцінку рівня мотиваційної безпеки та його відпо-
відності бажаному значенню і повторюємо всі 
наступні етапи. Якщо отриманий результат мен-
ший за очікуване значення, то варто переглянути 
заплановане значення показника у бік зменшення 
і пройти всю послідовність етапів (рис. 2).

Тому комплексне бачення процесу забезпе-
чення мотиваційної безпеки підприємства пови-
нно передбачати виявлення потреб персоналу 
та пошук можливостей їх задоволення шляхом 
використання методів мотивації. При цьому варто 

ПОТРЕБИМотивування 
Мотиваційна 

безпека 
підприємства

Виявлення і 
пошук 
шляхів 

задоволення

Рівень 
задоволення

Рис. 1. Змістовий підхід до управління мотиваційною безпекою

Джерело: авторська розробка
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пам’ятати, що кожна людина є індивідуальною, як 
і її потреби, тому для одних працівників достатнім 
буде забезпечення, наприклад, матеріальної без-
пеки, для інших – трудової і соціально-психологіч-
ної, а для деяких – усіх п’яти складників.

Також варто зважати на те, що потреби змі-
нюються з часом, і ті мотиви, які були актуаль-
ними сьогодні, завтра не матимуть особливого 
значення, тому процес мотивування, як і процес 
забезпечення мотиваційної безпеки, потребує 
постійного моніторингу.

Не варто при цьому спрощувати сам процес 
забезпечення мотиваційної безпеки, розглядаючи 
його як результат мотивування, оскільки рівень 
мотиваційної безпеки залежить від мотивації, 
але це один з інструментів щодо її забезпечення, 
який відіграє значну, проте не виняткову роль 
у цьому процесі.

З іншого боку, не варто переоцінювати ефект, 
який несе мотивація, адже за сучасних умов пра-
цівники не просто хочуть мати високооплачувану 
та престижну роботу, а прагнуть знайти таке місце 
працевлаштування, де буде гарантовано психо-
логічний комфорт, сприятливі умови праці, мож-
ливості для професійного розвитку та кар’єрного 
зростання, забезпечено гарантії у разі втрати 
працездатності, звільнення чи виходу на пенсію, 

тобто там, де людина відчуває себе захищено та 
комфортно у довгостроковій перспективі.

Усе це зумовлює необхідність зміни уяв-
лення управлінського персоналу про процес 
мотивування персоналу через призму забезпе-
чення його мотиваційної безпеки, оскільки, як 
показало проведене дослідження, ці процеси є 
взаємопов’язаними і за правильного підходу до їх 
організації забезпечать отримання соціального та 
економічного ефектів (рис. 3).

Системний підхід до управління зумовлює 
«дослідження конкретного об’єкта управління 
як системи, що включає в себе всі складові еле-
менти або характеристики організації як системи, 
тобто характеристики входу, процесу, виходу» [8]. 
Виходячи із цього трактування, вбачається логіка 
у застосуванні системного підходу і до управління 
мотиваційною безпекою, оскільки це явище можна 
розглядати як систему, яка функціонує в умовах 
зовнішнього середовища, перебуває під впливом 
певних чинників і залежить від них, а також вклю-
чає низку елементів. Також мотиваційна безпека є 
елементом соціальної безпеки та безпеки підпри-
ємства як соціально-економічної системи.

Логічним є застосування ситуаційного підходу 
до управління мотиваційною безпекою, оскільки 
це явище пов’язане з постійними загрозами та 

Визначення рівня мотиваційної безпеки 
та його відповідності наявним потребам

Визначення напрямів дій щодо 
управління мотиваційною безпекою

Реалізація плану дій

Отримання результату 

Оцінка результату та його 
відповідності поставленій меті

Результат відповідає 
очікуванням

Результат не відповідає 
очікуванням

Пошук шляхів підвищення рівня 
мотиваційної безпеки

Аналіз можливостей щодо забезпечення 
зростання рівня мотиваційної безпеки, а 

також обмежень, загроз і перешкод

Рис. 2. Процесний підхід до управління мотиваційною безпекою

Джерело: авторська розробка
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ризиками, мінливістю зовнішнього середовища, 
що зумовлює необхідність пристосування до ситу-
ації та вжиття відповідних заходів. Під час прак-
тичного використання цього підходу до управління 
доцільно розробляти таблицю рішень для кож-
ного складника мотиваційної безпеки та її загаль-
ного рівня. Така таблиця рішень міститиме пере-
лік заходів, які варто впроваджувати залежно від 
рівня ризиків мотиваційної безпеки чи її складників 
та ймовірності їх настання.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
результатом проведеного дослідження стало 
визначення підходів до управління мотиваційною 
безпекою.

Наукова новизна роботи полягає у розширенні 
теоретичних основ менеджменту та безпекоз-
навства. Уперше виділено підходи до управління 
мотиваційною безпекою, які включають змістовий, 
процесний, системний та ситуаційний.

Практична значимість дослідження розкрива-
ється у поданих рекомендаціях щодо управління 
мотиваційною безпекою відповідно до запропоно-
ваних підходів.

Проте результати дослідження не є вичерп-
ними, необхідне подальше вивчення теоретичних 
та прикладних аспектів забезпечення мотивацій-
ної безпеки та управління цим процесом.
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У статті зроблено спробу обґрунтувати 
процес залучення українських підприємств 
і соціуму до проблем, які завжди були преро-
гативою держави. Через дефіцит державних 
коштів, корупцію і соціальні проблеми про-
блематика дослідження полягає у незацікав-
леності держави, суспільства і підприємців 
взаємодіяти із власної ініціативи. У процесі 
дослідження висловлено припущення, що кор-
поративність дій держави, суспільства і біз-
несу робить їхні загальні рішення більш діє-
вими. Проаналізовано елементи парадигми 
взаємовідносин держави, бізнесу і суспільства 
в контексті їхніх стосунків у партнерстві. 
Спрощено підходи до визначення соціального 
підприємництва і визначено інше поняття 
соціального підприємства. Зроблено висно-
вок, що в стратегії управління економічними 
процесами як у державі, так і в бізнесі є багато 
спільного, ніж протилежного, тому під час 
створення програм, проектів або сценаріїв, 
бізнесу та державі варто об’єднуватися 
і створювати потужну команду.
Ключові слова: соціальне підприємство, 
суспільство, держава, бізнес, управління, 
проєкт.

В статье сделана попытка обосновать 
процесс привлечения украинских пред-

приятий и социума к проблемам, кото-
рые всегда были прерогативой государ-
ства. В силу дефицита государственных 
средств, коррупции и социальных проблем 
проблематика исследования заключается 
в незаинтересованности государства, 
общества и рынка взаимодействовать 
по собственной инициативе. В процессе 
исследования высказано предположение, 
что корпоративность действий государ-
ства, общества и бизнеса делает их общие 
решения более действенными. Проанали-
зированы элементы парадигмы взаимоот-
ношений государства, бизнеса и общества 
в контексте отношений в партнерстве. 
Уточнены подходы к определению социаль-
ного предпринимательства и определено 
понятие социального предприятия. Сде-
лан вывод, что в стратегии управления 
экономическими процессами как в государ-
стве, так и в бизнесе есть много общего, 
поэтому во время создания программ, про-
ектов или сценариев бизнесу и государству 
есть смысл объединиться и создать более 
сильную команду.
Ключевые слова: социальное предпри-
ятие, предпринимательство, общество, 
государство, бизнес, управление, проект. 

In this article we considered the attempt to involve Ukrainian enterprises and society in the problems, which always were by prerogative of public administra-
tion. In Ukraine, issues of socio-economic protection are being criticized both: by the population and by politicians. However, due to the state budget deficit, 
corruption and large number of social problems, the problematic of research are state, society and business, which are not interested in interacting from 
their own initiative and for benefit by each other. It happens due to lack of confidence, lack of relevant experience, and unhealthy atmosphere of competi-
tion. When we were investigating issues are related with theories of systems, we understood, that the corporate action of the state, society, and business 
makes their decisions more effective in solving socio-economic problems, and it can guarantees the efficiency such practice in Ukrainian today. The ele-
ments of smart- paradigm of relations between state, business and society were analyzed in the context of partnership relations. In article the author clarified 
approaches to definition “social entrepreneurship”, which shows the combination objective and commercial-social approach, because they have many of 
similar. It was defined the definition “social enterprise” as an activity that reflects the general actions of the state, business and society in order to obtain a 
general social effect. It was analyzed the sphere of interactions participants in social entrepreneurship system, and it reflects to relational nature of these 
relations. It is interesting, that social-entrepreneurial initiatives often ahead of the state’s response to modern challenges, they are creating thousands of jobs, 
generating significant financial resources, proving their competitiveness and efficiency in comparison with current economic development models. In this 
scientific research, we have come to conclusion that in the strategy of managing various processes in the state and in business are a lot of similar than the 
opposite, this moment can’t be ignored, so, in the creation of partners programs, or projects, scenarios, the business and the state combine in the strong team.
Key words: social enterprise, company, state, business, management, project.

Постановка проблеми. На тлі нової еконо-
мічної кризи завжди загострюються питання, 
пов’язані з розміщенням продуктивних сил, трудо-
вою міграцією, соціальним захистом, спадом ВВП 
та дефіцитом сировини. Україна у цьому сенсі не 
є винятком, навпаки, підпадає під удар одразу 
з декількох боків. Велике занепокоєння викликає 
економічна ситуація, ефект від якої відчуватимуть 
на собі незахищені верстви населення, малий біз-
нес та реформи, які були започатковані урядом 
у 2019 р. На нашу думку, ситуація, що складати-
меться у 2022–2026 рр., залежатиме від того, який 
підхід до вирішення соціально-економічних питань 
буде вибрано. Навіть за найбільш сприятливих 
умов держава може бути нездатною якісно розви-
вати, а подекуди й розпочинати соціальні проєкти. 
У світі вже існує практика вирішення складних 

економіко-соціальних проблем у час складного 
економічного розвитку, яка є вкрай необхідною 
для прогресу. Ця практика ефективно сприяє зна-
ходженню альтернативних ефективних рішень за 
допомогою підприємців. Сама ідея розглядати 
соціальні проблеми під підприємницьким кутом 
уже набула популярності по всій Європі, вона 
заслуговує на увагу як суспільства, так і уряду.

Актуальність механізму соціального підприєм-
ництва є темою наукових досліджень уже понад 
30 років, однак у науковців і дослідників тривають 
розбіжності у його тлумаченні. Справа в тому, що 
соціально-підприємницькі ініціативи більш швидкі, 
ніж державні, вони першими засновують сотні 
тисяч робочих місць, швидко акумулюють грошові 
потоки, тому давно доводять свою конкуренто-
здатність і ефективність порівняно з нинішніми 
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моделями економічного розвитку. Соціальне під-
приємництво розглядається науковцями не як 
форма збагачення, яка в відгукується на соціальні 
проблеми і швидко формує фінансову базу, а як 
засіб іншого зору та взаємовідносин, які засновані 
на довірі та співробітництві, як для сучасного, так 
і для майбутніх поколінь [1, с. 5].

Проблематика дослідження також полягає 
у незацікавленості держави, суспільства і ринку 
взаємодіяти із власної ініціативи і на благо один 
одного, що перетворює їх на суперників, а не на 
партнерів. У своїх попередніх роботах ми вже роз-
глядали елементи розумної парадигми взаємовід-
носин держави і бізнесу. Ми зазначали, що зв’язки 
в тріаді стосунків «держава – бізнес – суспільство» 
завжди розмиті, одна сфера впливу непомітно 
стикається з іншою, і створюється враження, що 
всі ці так звані «розмиті» функції й ініціативи, цілі 
та завдання саморегулюються і самоорганізовува-
тимуться автоматично.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У своїх напрацюваннях учені сперечаються як із 
приводу визначення соціального підприємства як 
категорії, так і щодо критеріїв відношення підпри-
ємств до категорії «соціальні». Такими питаннями 
були зайняті Е. Шоу, Дж. Віравардена, Г. Морт, 
А. Фоулер, А. Макміллан, Дж. Робінсон, Я. Рога-
лін, А.А Свинчук, А.О. Корнецький та ін. Наукові 
підходи до тлумачення поняття «соціальне під-
приємство» не дають змоги чітко окреслити та під-
вести під єдине поняття різні форми, сполучення, 
об’єднання підприємств, тому що будь-яка діяль-
ність підприємства з гуманітарною місією підпадає 
під це визначення. Це цілком логічно, оскільки не 
існує економіки без соціуму і, навпаки, не має соці-
уму без економіки.

Вчені та практики сперечаються: якщо товар 
або послуга виробляються для людей, то і під-
приємство, що цим займається, є «соціальним». 
У країнах Європейського Союзу інші вимоги до 
визначення: соціальні підприємства – це ті, що 
витрачають частину прибутку на розвиток соціаль-
них проєктів або надають зайнятість особам з осо-
бливими потребами. Однак лише одна характе-
ристика, яка не викликає сумнівів, критерій, який 
можна і потрібно використовувати для характе-
ристики, – це грошова оцінка дій, ринкова ціна 
послуги або продукту [2, с. 25].

Постановка завдання. Соціально-економічні 
питання в Україні є предметом уваги суспільства 
і державного управління. Дослідження проблем 
у цій сфері зумовило пошук інноваційних підходів 
та альтернативних шляхів їх вирішення. На нашу 
думку, держава і демократичне українське сус-
пільство здатні реалізувати механізм взаємодії на 
користь один одному. У даному контексті виникає 
потреба обґрунтувати питання залучення україн-
ських підприємств до тріади відношень. Для цього 

потрібно з’ясувати закономірності і чинники, які 
впливають на ефективність таких стосунків, про-
аналізувати важливі елементи парадигми взаємо-
відносин держави, бізнесу і суспільства. Гіпотезою 
дослідження є припущення, що корпоративність 
дій держави, суспільства, і бізнесу робить їхні 
загальні рішення більш дієвими. На основі відо-
мих концепцій є нагода проаналізувати підходи до 
визначення соціального підприємництва і визна-
чити поняття соціального підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Науковою базою дослідження «соціального під-
приємництва» було взято підходи до «змішаної» та 
«комбінованої» цінності Дж. Емерсона, яка визна-
чає, що організація чи підприємництво є елементом 
соціально-економічної реальності, в основі діяль-
ності якої прослідковуються економічні та соціальні 
чинники. Ці чинники треба визначати як незмінні.

Дж. Емерсон уважає, що не можна протиста-
вити ефекти від економічної або від соціальної 
діяльності підприємства. Питання не в тому, що 
вибрати – утворення фінансового капіталу або 
соціальне покращення, а в тому, щоб ініціювати 
позитивні проєкти і використовувати фінансову 
базу для зростання цінностей і благ, як економіч-
них, так і соціальних [3, с. 120].

Концепція комбінованої цінності за Дж. Емер-
соном становить у нашому дослідженні такі важ-
ливі тези:

• підприємства так чи інакше створюють разом 
із послугою чи продуктом комбіновану вартість;

• соціальні та економічні напрями і місія фірми 
або організації мають циклічний характер;

• не можна оцінку інвестицій ототожнювати 
з ефективністю.

Таким чином, приходимо до розуміння, що ця 
концепція хоча й характеризується соціальною 
природою звичайної економічної діяльності, однак 
вона не пояснює і не виявляє чіткі риси соціального 
підприємства. Треба зауважити, що ця концепція 
має підстави щодо визначення основних варіантів 
тлумачення соціального підприємництва:

1. Загальний підхід. Його суть полягає у тому, 
що діяльність соціального підприємництва, 
врешті-решт, має на меті соціальний результат. Це 
означає, що такі державні соціальні організації, як 
пенсійний фонд (державний або недержавний), 
банки (державні або приватні), звичайні бізнес-
організації та недержавні неприбуткові організації 
обов’язково мають соціальну компоненту.

2. Економіко-соціальний підхід передбачає 
діяльність, що має на меті комерційний успіх після 
соціального проекту або, іншими словами, соці-
альний проєкт із прибутковим результатом для 
учасників.

3. Креативний підхід базується на використанні 
незвичайних, новітніх або інших підходів до вирі-
шення соціальних питань. Такий варіант харак-
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теризується обмеженням у сфері соціального 
підприємництва, оскільки мало комерційних орга-
нізацій використовують новітні технології у своїй 
діяльності. Також діяльність неприбуткових, бла-
годійних організацій, державних соціальних закла-
дів, які не використовують інновації, може не під-
падати під термін «соціальне підприємництво».

4. Адресний підхід передбачає соціальну 
діяльність, коли в результаті ефект спрямова-
ний на конкретну соціальну потребу (інвалід-
ність, наркозалежні хворі, тимчасово переміщені 
особи) [3, с. 70; 4, с. 130].

Різноманіття методів і підходів до трактування 
соціального підприємництва переконливо дово-
дить, що це поняття передбачає діяльність підпри-
ємств широкого кола дій і різноманітних утворень. 
Також філософія сприйняття такого терміна все ж 
таки ґрунтується на пріоритетності людської спря-
мованості на їхні проблеми, які скоріше соціальні, 
а вже потім економічні. Більш уточнювальну 
характеристику соціального підприємництва як 
підприємництва, як дії, як процесу дає термін «під-
приємство». Пошуки чогось нового у цьому тлума-
ченні, яке тягнеться коріннями з основ політичної 
економії, мабуть, нічого не дадуть, тим більше 
з часом усе більше підтверджуються класичні під-
ходи А. Сміта або П. Самуельсона до тлумачень 
з економічної теорії. І як би сучасні молоді науковці 
не намагалися знайти новизну у свої тлумачен-
нях, вони завжди створюють «щось подібне», а не 
принципово нове. Тому залишається визнати, що 
підприємництво у сучасному розумінні є процесом 
створення продукту або послуги суб’єктом госпо-
дарювання шляхом інноваційних технологій, кре-
ативних методів, невідомих (або маловідомих) на 
місцевому ринку. Саме ця діяльність передбачає 
успіх у використанні нереалізованих альтернатив 
для отримання, а потім і підвищення прибутку для 
підприємства. Для підприємства важливі розвиток 
і стабільність діяльності, тому створення резервів 
(фондів) є наслідком прибутку. Тому ми вважаємо, 
що безперечним є те, що підприємство спочатку 
розвивається, потім досягає певного рівня і почи-
нає опікуватися стабільністю цього рівня розвитку. 
На цьому етапі доречною є виключно комерційна 
вигода. Далі підприємство має розвиватися мен-
тально, підтримуючи філософію своєї діяльності. 
На цьому шляху виникають питання репутації, 
передачі традицій, продажу власних технологій, 
благочинна діяльність, підтримка зовнішнього 
середовища, де функціонує підприємство, вико-
ристання ресурсів для поліпшення «зовнішнього 
клімату». У цьому нами вбачається соціальна 
вигода діяльності підприємства [5, с. 453].

Підприємець (або бізнесмен) може отримувати 
дохід від комерційної діяльності, що поділяється 
на прибуток від звичайної діяльності і додатковий 
прибуток – це винагорода бізнесмену за ризики, за 

здатність краще за конкурентів поєднувати підходи 
до управління, за спроможність знайти і реалізу-
вати новизну у комерційній діяльності. Осмислю-
ючи процес отримання підприємницького доходу, 
стає зрозумілою глибина економічної сутності під-
приємництва [6, с. 94]. Тому науковці і називають 
цей прибуток підприємницьким доходом і винаго-
родою за підприємницький талант.

Подальші роздуми щодо соціального підпри-
ємництва призвели до розуміння цієї діяльності 
як співпраці держави, бізнесу та суспільства для 
отримання спільно очікуваного соціального ефекту. 
Таке підприємство відображає сфери інтересів 
трьох учасників: держави, ринку та суспільства.

Соціальне підприємництво також називають 
«еволюцією» бізнес-відносин (у моральному розу-
мінні) або «революцією» для неприбуткової діяль-
ності [7, с. 65]. Новизною для неприбуткових органі-
зацій є можливість забезпечувати себе ресурсами 
для функціонування, а не жебракувати. Для біз-
несу соціальне підприємництво є одним із засобів 
отримання прибутку, але це не головне. Так хто ж 
насправді зацікавлений у соціальній співпраці? 
Звичайно, всі три сектори національної економіки:

• бізнесмени, які дотримуються принципів кор-
поративної соціальної відповідальності;

• неприбуткові організації, що шукають додаткові 
джерела фінансування своєї соціальної діяльності;

• державні організації та інститути, діяльність 
яких ґрунтується (частково) на комерційних умовах: 
пенсійні фонди, медичні заклади, центри зайнятості.

Тобто соціальне підприємництво і його діяль-
ність знаходяться у загальній площині національ-
ної економіки. Так, на пріоритетному місці для 
цих підприємств є вирішення питань соціального 
характеру, створення соціальної цінності у сус-
пільстві. Хто не розуміє цього сьогодні, той ще 
знаходиться в омані того, що держава «пови-
нна вирішувати» соціальні питання. Прикладом 
цього є взаємовідносини підприємців та держави 
у сфері зайнятості населення. Ніякі бізнес-моделі 
не будуть реалізовані, якщо інвестор або влас-
ник не забезпечують сталий розвиток підприєм-
ству стабільною сировиною, працівниками або 
обладнанням. На жаль, сьогодні ці питання розу-
міють лише деякі, хто розробляє спільні програми 
з бізнесом, реалізує спільні з державою бізнес-
проєкти. Як уже було зазначено, зв’язки в трі-
аді стосунків «держава – бізнес – суспільство» 
завжди розмиті, одна сфера впливу непомітно 
стикається з іншою, і створюється враження, що 
всі ці так звані «розмиті» функції й ініціативи цілі 
та завдання саморегулюються і самоорганізо-
вуватимуться автоматично. Розмірковуючи над 
цим, ми дійшли висновку, що соціальні проти-
річчя й економічні кризи мали підґрунтя задовго 
до ситуації, яка потребує негайного вирішення. 
Держава у цьому разі є «соціальним гарантом», 
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маючи в арсеналі низку інструментів саме для 
розв’язання цих суперечностей.

У попередніх напрацюваннях ми зверталися до 
поняття «реляційність», яке характеризувалося як 
співіснування різних елементів системи [5, с. 453]. 
Тож у тріаді стосунків «держава – бізнес – суспіль-
ство» (третя сила) є тісний взаємозв’язок, який до 
цього часу активно існував в тандемі «держава –
бізнес». Об’єктом цих відносин або їх економічної 
і соціальної уваги завжди є і буде суспільство, люди. 
Вивчаючи дослідження аналогічних питань інших 
авторів, особливо питань, пов’язаних із теоріями 
систем, виникає стійке припущення, що корпора-
ційність дій держави, суспільства і бізнесу робить 
їх спільні рішення більш дієвими у вирішенні соці-
ально-економічних проблем. Так, поняття «реля-
ційність», якщо перекласти з англ. relation, визна-
чається як «зв’язок», «відносини», «залежність», 
«взаємозалежність» і повністю відповідає харак-
теру взаємодії соціального підприємства.

Тож ініціатором (як і виконавцем) вирішення 
багатьох проблем у державі виступає або особа – 
індивідуум-управлінець, або організація – дер-
жавна чи приватна. Однак не можна забувати про 
прецедент, явище, яке так чи інакше спричинило 
створення соціально-економічної проблеми, вирі-
шенням якої має опікуватися держава. Проблема 
полягає у тому, що прецедент зазвичай описує 
лише деяку частину поведінки системи, не вдаю-
чись при цьому в особливості її внутрішньої струк-
тури. Проте для реалізації соціально важливих 
питань хтось повинен мати чіткий алгоритм вирі-
шення проблем, саме у цей момент можуть знадо-
битися об’єкти, які задіяні у вирішенні аналогічних 
питань у зовсім інших сферах, і вони, як правило, 
з’являються на ринку.

Якщо провести цю аналогію з ринком праці, то 
проблема безробіття – це прецедент, створений 
самим індивідуумом (якщо він не виконує очіку-
ваних від нього обов’язків) або державою (якщо 
його система найму не є досить ефективною), 
або ж бізнесом (який у силу його природних при-
чин постійно потребує оновлення ресурсів або 
їх скорочення). Це приклад того, як саме назрі-
ває соціально-економічна проблема, прецедент 
для якої створений економічними, соціальними 
і політичними суб’єктами, а інструменти для його 
регулювання знаходяться у загальній площині від-
носин. На рис. 1 зображено сферу соціального під-
приємництва, яку ми помітили як сектор «А», де 
наглядно видно, що взаємодія держави та бізнесу 
в контексті вирішення проблем безробіття здійсню-
ється, наприклад, у формі передавання окремих 
видів діяльності, наприклад комерційних послуг, 
що можуть бути профінансовані державою пов-
ністю або частково за рахунок суспільних фондів.

Взаємодія державного і суспільного секторів еко-
номіки знаходить відображення у залученні волон-

терів до реалізації державних соціальних програм 
або осіб, що потребують соціальних гарантій від 
держави. На перетині цих сфер можуть утворюва-
тися нові форми взаємовигоди і взаємодопомоги.

 
Рис. 1. Сфера соціального підприємництва  

на ринку праці

Джерело: складено за [8, с. 6]

Взаємодія бізнесу і соціального сектору еконо-
міки, наприклад, здійснюється у формі виконання 
функцій, які не може (або неповинна) брати на 
себе держава в силу різних причин. У попере-
дніх дослідженнях ми неодноразово зазначали, 
що держава не завжди є висококласним мене-
джером або власником. У таких відносинах пред-
ставники профспілок або волонтери є рушійною 
силою здійснення поставленої мети. Так, не треба 
забувати і про спонсорську допомогу громадським 
організаціям у межах реалізації корпоративної 
соціальної відповідальності, але ні бізнес, ні сус-
пільство не можуть бути готовими до таких відно-
син на постійній основі [8, с. 6].

На перетині інтересів головних секторів еко-
номіки виникає випадкова група підприємств – 
сектор «А». Що ж відрізняє їх від неприбуткових 
та державних організацій? По-перше, фінансова 
незалежність. По-друге, ніякої солідарної соціаль-
ної відповідальності. Ну і, врешті-решт, особли-
вості розподілу прибутку. Отриманий у результаті 
господарської діяльності такої організації прибу-
ток не може бути розподілений між його власни-
ками та засновниками, а спрямовується або без-
посередньо на розв’язання соціальних проблем, 
або на розширення діяльності соціального під-
приємства з метою збільшення обсягів соціальних 
результатів його функціонування.

Також хочеться відзначити, що діяльність таких 
підприємств циклічна, зорієнтована на майбутнє й 
є характерною рисою соціального підприємства. 
У наукових дослідженнях зроблено деяку систе-
матизацію підходів до визначення соціальних під-
приємств, визначено, що вони також зумовлені 
принципами утворення, типом і спрямованістю, 
спеціалізацією та різними точками зору щодо харак-
терних рис соціального підприємства [9, с. 19].
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Висновки з проведеного дослідження. Сьо-
годні не існує єдності у визначенні характерних 
рис таких соціальних підприємств серед науков-
ців і дослідників. Поєднання результатів пошуку 
і дослідження цього питання серед зарубіжних та 
вітчизняних наукових праць дало нам можливість 
спробувати виокремити характерні специфічні 
риси соціального підприємства. Вчені ще довго 
будуть уточнювати їх, але не це є їхньою головною 
метою. Важливими є вдосконалення самого меха-
нізму взаємодії «держава – бізнес – суспільство» 
і досягнення її мети – створення цільової бізнес-
команди фахівців.

Тож підведемо підсумок: соціальне підприєм-
ство – це організація, метою якої є публічна діяль-
ність, спрямована на задоволення потреб суспіль-
ства; економічні переваги держави і бізнесу; кінцева 
мета такого підприємства має соціальний та еко-
номічний ефекти у вигляді економії державного 
бюджету і прибутку економічних структур; визна-
чені цілі залежать як від прибутку, так і від бажаного 
соціального ефекту від його комерційної діяльності.

Якими б не були розбіжності в тлумаченні 
поняття «соціальне підприємництво», мета цієї 
діяльності – допомога суспільству. Це реально 
діючий механізм використання спільних сил для 
вирішення соціальних проблем. У західних дер-
жавах створюються і реалізовуються значущі 
за своєю масштабністю проєкти, у них задіяно 
велику кількість людей, починаючі від волонте-
рів, бізнесменів, представників влади і закінчуючи 
релігійними організаціями. Соціальне підприємни-
цтво – це злагоджені дії всіх зацікавлених сторін із 
високою якістю проєктного менеджменту.

Визначено, що соціальні підприємці можуть 
спрямовувати частину прибутків на вирішення 
соціальних питань, але мотивом для цього повинні 
бути державні інструменти, тобто державні префе-
ренції бізнесу в інших сферах (наприклад, відсо-
ткова ставка по кредитах може бути меншою від 
звичайної, державні гарантії по кредиту компанії).

Сучасні виклики українського суспільства, вій-
ськові дії, проблеми внутрішньо переміщених осіб, 
інші недостатньо захищені люди: діти, інваліди, 
похилі є мотивом або причиною активізації соціаль-
них ініціатив. Соціальне підприємництво стане 
в майбутньому перспективною формою. Цікавим є 
й те, що на відміну від благодійної діяльності такі 
підприємства стануть стабільними механізмами 
вирішення багатьох суперечностей державного 
управління соціальної сфери. Як наслідок – еконо-
мія бюджетних коштів, розвиток пріоритетних сфер 
держави, ефективний розподіл фінансів як на дер-
жавному, так і на місцевому рівні.

Тож, незважаючи на велике зростання пито-
мої ваги витрат у суспільних фондах споживання 
в більшості країн, росту рівня соціальної відпові-
дальності бізнесу, реальну активізацію діяльності 

представників так званого «третього сектору» 
економіки, велику кількість соціальних проблем 
все ж таки не вирішено. Це свідчить про неефек-
тивність класичних засобів і методів державного 
управління задля подолання бідності, безробіття 
та проблем уразливих сфер населення. Цим саме 
зумовлені пошук і вивчення нових форм організа-
ції відношень у суспільстві.

Таким чином, ми дійшли висновку, що в стра-
тегії управління різноманітними процесами як 
у державі, так і в бізнесі є більше спільного, ніж 
протилежного, що не можна ігнорувати під час 
створення спільних програм або проєктів, або 
сценаріїв, коли ринок і держава об’єднуються 
в більш ефективну команду. У сучасних умовах ця 
тема дуже актуальна для України. Відома тріада 
відносин, яка описує відносини держави, суспіль-
ства і бізнесу як «ефективні, тому що протилежні», 
з нашої точки зору, зараз на часі, і здорова конку-
ренція соціального сервісу може бути сприйнята 
суспільством з успіхом.
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У статті розглянуто теоретичні основи 
формування іміджу компанії та особливості 
управління іміджевими комунікаціями авіа-
компанії SkyUp щодо підвищення конку-
рентоспроможності послуг та створення 
прихильності аудиторії до компанії. Виок-
ремлено основні складові частини та чин-
ники формування іміджу вітчизняної компанії 
у сучасних умовах. Проведено пілотажне 
дослідження серед споживачів послуг авіа-
компанії та встановлено проблемні зони імі-
джу компанії SkyUp, на основі яких продемон-
стровано цілі, які компанія сформувала для 
їх усунення. Обґрунтовано, що у сучасних 
умовах позитивний імідж авіакомпанії стає 
одним з найпотужніших рушіїв збалансова-
ного розвитку компанії та дає змогу поси-
лити позиції на ринку, зберегти довгостро-
кові відносини зі споживачами чи партнерами 
та залучити нових. Виділено та проаналізо-
вано основні, на думку споживачів, характе-
ристики вибору авіакомпанії та сформовано 
критерії розвитку іміджевої діяльності авіа-
компанії SkyUp.
Ключові слова: імідж, авіакомпанія, управ-
ління, конкурентоспроможність, розвиток.

В статье рассмотрены теоретические 
основы формирования имиджа компании 

и особенности управления имиджевыми 
коммуникациями авиакомпании SkyUp по 
повышению конкурентоспособности услуг 
и созданию приверженности аудитории 
к компании. Выделены основные составляю-
щие и факторы формирования имиджа оте-
чественной компании в современных усло-
виях. Проведено пилотажное исследование 
среди потребителей услуг авиакомпании 
и установлены проблемные зоны имиджа 
компании SkyUp, на основе которых про-
демонстрированы цели, которая компания 
сформировала для их устранения. Обосно-
вано, что в современных условиях положи-
тельный имидж авиакомпании становится 
одним из самых мощных двигателей сба-
лансированного развития компании и позво-
ляет усилить позиции на рынке, сохранить 
долгосрочные отношения с потребителями 
или партнерами и привлечь новых. Выде-
лены и проанализированы основные, по 
мнению потребителей, характеристики 
выбора авиакомпании и сформированы кри-
терии развития имиджевой деятельности 
авиакомпании SkyUp.
Ключевые слова: имидж, авиакомпания, 
управление, конкурентоспособность, 
развитие.

The theoretical bases of forming of company image in the form of various statements of domestic and foreign scientists on the concept of “company image” 
are considered in the article. The peculiarities of managing the image communications of SkyUp Airlines in order to increase the competitiveness of services 
and create commitment to an existing audience and attract a new one to a Ukrainian company are identified. The main components and factors of forming 
the image of a domestic company in modern conditions are distinguished and described. The analysis of the activity of the Ukrainian Airlines SkyUp, the 
history of its creation, the complete management structure, filling and characterization of the fleet of the airline, the clearly formed strategy, formed by the 
CEO of the company, the strategic plans for the future improvement and expansion of the range of services, the competitive advantage of the company in 
the price. A pilot survey was conducted in the form of an online survey, among consumers of airline services, which took into account general information 
about a person, his financial situation, his own preferences about Ukrainian airlines, their attitude to SkyUp, impressions of the logo, print of the aircraft, 
appearance and crew professionalism, filling and convenience of services on board the aircraft, as well as, associations that arise with consumers in relation 
to the in-house appearance of the company. Characterization of the research results in the form of statistics, diagrams, figures, their description and general 
conclusions are made. The problem areas of the internal and external image of SkyUp are established and it is substantiated that in modern conditions the 
positive image of the airline becomes one of the most powerful drivers of balanced development of the company and allows to strengthen the position in 
the market, gives the opportunity to maintain long-term relations with consumers or partners and attract new ones. The basic, according to the consumers, 
characteristics of the choice of the airline were identified and analyzed, and the criteria for the development of SkyUp’s image activity were formed.
Key words: image, airline, management, competitiveness, development.

Постановка проблеми. Існує багато внутріш-
ніх і зовнішніх маркетингових чинників, які впли-
вають на успішність та конкурентоспроможність 
компаній. Якісно сформований позитивний імідж 
компанії набуває надзвичайної актуальності та 
важливості в умовах загострення нецінових мето-
дів конкурентної боротьби. Ефективне управління 
репутацією є довготривалим та складним проце-
сом і потребує детального аналізу різних складо-
вих частин образу компанії, ретельного стратегіч-
ного планування та оцінювання реального стану.

Сьогодні, приймаючи управлінські рішення, 
досвідчені менеджери аналізують їхні наслідки 
не лише з економічної точки зору, але й з позиції 
впливу на формування позитивного іміджу компа-
нії. Відповідно, позитивний імідж стає потужним 
інструментом розвитку діяльності сучасних серед-

ніх та великих компаній, що обумовлює актуаль-
ність та своєчасність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фор-
мування іміджу східноєвропейської компанії та прак-
тичну реалізацію інноваційних методів щодо оціню-
вання, управління й розвитку реноме досліджували 
такі вітчизняні та іноземні науковці й практики, як 
І.О. Пшенишнюк [1], Т.Б. Семенчук, О.Г. Гера [2], 
О.М. Лозовський, І.В. Дрончак [3], Л.В. Тимченко [5], 
І.О. Ковшова [7], А.К. Семенова [8], А.В. Карпов [9]. 
Проте, специфіка формування іміджу вітчизняних 
авіакомпаній майже не досліджувалась, що обумо-
вило додаткову актуальність статті.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження особливостей методичного та практичного 
інструментарію формування іміджу авіакомпанії 
SkyUp у сучасних умовах.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для клієнтоорієнтовних компаній формування 
позитивного іміджу є дуже важливим процесом. 
Проте кожен науковець чи практик під поняттям 
«імідж компанії» розуміє різне, зокрема думки спо-
живачів щодо діяльності компанії [1]; важливий чин-
ник оцінювання компанії та результат управлінських 
рішень менеджменту, який можна визначити за 
реакцією споживачів, співробітників чи керуючого 
[2]; важливу складову частину конкурентоспромож-
ності та головний чинник успішності компанії [3].

Відповідно, менеджменту компанії необхідно 
продемонструвати цільовій аудиторії правомірну 
діяльність, репутацію, привабливу активність, фір-
мовий стиль, корпоративні цінності та культуру різ-
номанітними маркетинговими засобами. На рис. 1 
представлено основні складові частини форму-
вання іміджу компанії.

Створення та підтримка іміджу компанії є важ-
ливими складовими частинами її діяльності, без 
яких сьогодні неможливо досягти бажаного рівня 
успішності, конкурентоспроможності та лояльності 
цільової аудиторії. Відповідно, сформований імідж 
компанії є певною гнучкою системою, де невраху-
вання тих чи інших чинників стає частою причи-
ною поразок компаній на ринку внаслідок непра-
вильного сприйняття споживачами, партнерами 
чи інвесторами інформації про її діяльність, тобто 

сьогодні неможливо стати лідером своєї ринкової 
ніші та ефективно налагодити надійні та довго-
строкові відносини зі стейкхолдерами без форму-
вання позитивного образу компанії з урахуванням 
особливостей усіх його складових частин.

Дослідивши праці науковців та практиків, 
у табл. 1 узагальнили основні особливості форму-
вання іміджу компанії.

Об’єктом дослідження є діяльність авіаком-
панії SkyUp, яка зареєстрована у Києві у червні 
2016 року, але розпочала активну діяльність 
у травні 2018 року. SkyUp – це приватне товариство, 
яке орієнтується на здійсненні чартерних рейсів та 
позиціонує себе як вітчизняний лоу-кост. Керівни-
ком компанії є відомий авіаексперт Є.Б. Хайнаць-
кий, головним акціонером – ТОВ «ACS-Україна» 
(Т. та Ю. Альби, яким також належить туристичний 
оператор «JoinUp») [9]. Флот авіакомпанії SkyUp 
(табл. 2) базується в аеропортах «Жуляни» та 
«Бориспіль». Основні маршрути спрямовані на 
Близький Схід, Північну частину Африки та Пів-
денну Європу.

Компанія турбується про майбутню діяльність 
і розширення флоту, тому у планах SkyUp отри-
мати у лізинг ще два літаки Boeing 737 MAX 8 
у 2020 році. Також закуплено два літаки Boeing 
737 MAX 8 та два Boeing 737 MAX 10, поставка 
яких відбудеться у 2023 році [10]. Компанія SkyUp 

Позиціонування 
компанії на ринку 
(представництво).

Заходи, спрямовані на покращення 
зв’язків з громадськістю для 

формування позитивного іміджу

Візуальний образ 
компанії та продуктів для 
створення асоціативного 

ряду у свідомості
(підсвідомості)

споживачів, партнерів,
інвесторів тощо

Різноманітний 
інструментарій для 

забезпечення ефективного 
розвитку компанії,

підтримки 
конкурентоспроможності,

зменшення ризиків,
зростання дохідності та 

прибутковості

Налагоджена 
співпраця 

співробітників і
менеджерів, 

взаємодія 
структурних 
підрозділів

Рис. 1. Складові частини формування іміджу компанії

Джерело: узагальнено на основі джерел [2–7]
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Таблиця 1
Основні критерії формування іміджу компанії

Критерії Характеристика
Емоційність, образ-
ність, вмотивованість

Штучно сформований та емоційно забарвлений образ, який спонукає споживача до певної 
реакції на нього [5].

Асоціативність
Образ компанії, який викликає змістовні асоціації (назва компанії), культурні асоціації (істо-
ричний розвиток компанії, національно-державна приналежність), емоційне забарвлення 
звучання (ступінь психологічного та мовного відчуття) [6].

Цілеспрямованість, 
маніпулятивність

Складові частини формування іміджу відповідно до інтересів компанії та особливостей 
діяльності, які через системну демонстрацію властивостей, характеристик та певних пере-
ваг цілеспрямовано потрапляють у свідомість та підсвідомість цільової аудиторії [8, c. 26].

Диференційованість Образ компанії, який відповідає очікуванням цільової аудиторії та дає змогу диференцію-
вати компанію, товар чи послугу [7, c. 26].

Адаптивність Образ, який сформувався у зовнішньому середовищі та базується на позитивних і специ-
фічних особливостях [10, с. 36].

Позиціонування, 
впливовість

Формування іміджу задля управління власною індивідуальністю та кращого сприйняття 
діяльності компанії суспільством [7].

Джерело: сформовано на основі [1–8]

Таблиця 2
Характеристика флоту авіакомпанії SkyUp

Тип літака Кількість літаків Кількість пасажирів Характеристика

Boeing 737–700 2 149 осіб Один з них розфарбований у фірмові кольори фут-
больного клубу «Шахтар» (UR-SQE).

Boeing 737–800 6 189 осіб Літак UR-SQG отримано у 2019 році.
Boeing 737–900 ER 4 215 осіб Два літаки у 2019 році та два у 2020 році.

Джерело: сформовано авторами на основі даних компанії

Airlines влітку розпочала співпрацю з футбольним 
клубом «Шахтар», ставши їх офіційним перевіз-
ником, а у квітні один із літаків Boeing 737–700 
прибув в Україну розфарбованим у фірмові 
кольори команди. Борт призначений для переве-
зення команди «Шахтар» на футбольні матчі як 
по Україні, так і за кордон. Водночас генеральний 
директор футбольного клубу С.В. Панків вважає, 
що це не тільки літак, але й вираження спільних 
амбіцій, адже разом з авіакомпанією вони прагнуть 
бути першими не тільки на землі, але й у небі [11].

Щодо стратегії компанії, то генеральний дирек-
тор авіакомпанії заявляє, що SkyUp прагне приді-
ляти більше уваги напрямам до Середземномор’я 
та поступово збільшує кордони продажу квитків. 
Також орієнтація здійснюватиметься на розши-
рення географії по Україні. На відміну від біль-
шості інших авіакомпаній, SkyUp ціну на квиток 
формує згідно з попитом, а не з близькістю до 
дати вильоту [12].

Задля встановлення проблемних зон імі-
джу компанії SkyUp та формування методів їх 
усунення у подальшому проведене пілотажне 
дослідження, у якому взяли участь сто респонден-
тів – споживачів вітчизняних авіапослуг. За резуль-
татами дослідження більша частина (54,4%) опи-
туваних користувалась послугами авіакомпанії 
SkyUp, серед інших (45,6%) лише 10% споживачів 
не знають про її діяльність, тобто, 90% опитаних 
респондентів мають уявлення про компанію та її 
види діяльності. Також під час дослідження вста-

новлено, що SkyUp у рейтингу українських авіа-
компаній за рівнем впізнавання серед споживачів 
посідає друге місце після МАУ (рис. 2).

Встановлено, що найефективнішим маркетин-
говим інструментом, який привернув увагу спожи-
вача до діяльності авіакомпанії SkyUp, є «поголос» 
або «каскадний метод». Рекомендації друзів та 
знайомих дали змогу сформувати певне уявлення 
про компанію 46,7% респондентів. На більшу час-
тину інших опитуваних (17,8%) вплинули заходи 
зовнішньої реклами, тобто розміщення бігбордів, 
банерів і плакатів. Ще на 14,4% респондентів поді-
яли доводи туристичних операторів та розміщення 
маркетингових матеріалів у соціальних мережах 
(рис. 3). Останні маркетингові інструменти спря-
мовані на різні цільові аудиторії, адже просування 
у соціальних мережах більше впливає на молодь, 
зовнішня реклама та рекомендації туристичних 
операторів отримують більше схвалення від рес-
пондентів вікової групи від 35 до 55 років.

Під час дослідження проведено оцінювання 
важливості певних чинників під час вибору авіа-
компанії споживачами. Найсуттєвішими з них вия-
вилися такі, як зручність розкладу відправлення 
літака у часі (51%), відсутність пересадок (43%), 
рекомендації друзів або представників турис-
тичних фірм (50%). Також виявилось, що під час 
вибору авіакомпанії тип чи клас літаку не має зна-
чення для більшості споживачів.

Додаткові дослідження щодо якості пос-
луг на борту літаків компанії SkyUp дали змогу 
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Рис. 2. Рейтинг українських авіакомпаній за рівнем впізнавання серед споживачів

Джерело: сформовано авторами на основі пілотажного дослідження

97%

36%

86%

90%

66%

70%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

МАУ

YanAir

Wizz Air Ukraine

SkyUp Airlines

Windrose

Azur Air Ukraine

Bravo Airways

Кількість відповідей

46,7%

17,8%

14,4%

14,4%

2,2%
2,2% 1,1% 1,1%

Рекомендація друзів/знайомих

Рекламні банери, плакати

Реклама у соціальних мережах

Тур оператор

Реклама по ТВ, радіо

Робота в авіації

При покупці авіабілетів

Новини (евакуація в Ухані)

Рис. 3. Аналіз маркетингового інструментарію, що привернув увагу споживачів до авіакомпанії SkyUp

Джерело: сформовано авторами на основі дослідження

встановити, що пасажири повністю задоволені 
рівнем підготовки пілотів під час зльоту та посадки 
повітряного судна, зовнішнім виглядом, доброзич-
ливістю та рівнем професіоналізму екіпажу. 98% 
респондентів вважають співвідношення ціни авіа-
квитків та якості авіаперевезення оптимальним. 
Проте у споживачів склалося негативне враження 
про вибір їжі та напоїв, зручність крісел, недо-
статню кількість різновидів дозвілля та розваг.

За отриманими даними імідж компанії SkyUp 
у більшості опитаних респондентів викликає асо-
ціації з радістю (43,3%), довірою (26,7%) та без-
пекою (18,9%). Виявлено, що у споживачів авіа-
компанії сформувався певний асоціативний ряд 
щодо логотипу SkyUp, до якого входять «відпочи-

нок», «літо», «відпустка», «усмішка». Такі асоціа-
ції відповідають діяльності авіакомпанії, і їх можна 
надалі посилювати у майбутніх заходах, спря-
мованих на покращення іміджу компанії. Також 
майже всі респонденти готові рекомендувати цю 
авіалінію друзям родичам та знайомим, проте 
наголошують на подальшому усуненні виявлених 
в опитуванні негативних моментів.

Будь-яка компанія потребує постійного вдоско-
налення та розвитку, і SkyUp вже розпочала роботу 
над деякими слабкими сторонами таким чином [13]:

− планування запровадження онлайн-реєстра-
ції для зручності покупки авіаквитків;

− створення преміум-класу «Sky Premium», 
який, на відміну від традиційного бізнес-класу, 
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включатиме додатковий набір послуг для пасажи-
рів (більш швидку систему реєстрації за окремою 
стійкою, змогу користуватись в аеропортах спе-
ціальною зоною («бізнес-лаунж»), забезпечення 
місцями у перших рядах на борту, замовлення 
гарячого харчування);

− розроблення спільно з австрійською компанією 
Do&Co спеціального меню з можливістю здійсню-
вати попереднє замовлення («Celebrate your flight»).

Запровадження системного підходу до фор-
мування іміджу авіакомпанії на основі отриманих 
оціночних даних та імплементація запропонова-
них заходів дадуть змогу авіаперевізнику SkyUp 
посилити складові елементи образу компанії та 
диференціювати послуги в уяві споживачів.

Висновки з проведеного дослідження. 
У статті розглянуто теоретичні основи форму-
вання іміджу вітчизняної компанії та особливості 
управління маркетинговим інструментарієм щодо 
підвищення конкурентоспроможності послуг та 
створення прихильності споживачів. Виокремлено 
основні складові частини та чинники формування 
іміджу вітчизняної авіакомпанії у сучасних умовах. 
Проведено пілотажне дослідження серед спожи-
вачів послуг авіаперевізників та встановлено про-
блемні зони іміджу компанії SkyUp. Обґрунтовано, 
що у сучасних умовах позитивний імідж авіакомпа-
нії ґрунтується на асоціативному ряді у свідомості 
споживачів, що дає поштовх для перспективного 
розвитку, підвищення конкурентоспроможності та 
високої репутації. Проаналізувавши досвід україн-
ської авіакомпанії SkyUp, встановили, що компанія 
активно розвиває власний імідж, який внаслідок 
змін чинників навколишнього середовища потре-
бує постійної модифікації. Практична значимість 
результатів дослідження полягає в обґрунтуванні 
необхідності формування іміджу компанії як пев-
ної системи, що базується на визначених крите-
ріях і містить певні складові частини.
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У статті систематизовано послуги, що 
надаються споживачам у сфері житлово-
комунального господарства, та повнова-
ження виконавчих органів міських рад у галузі 
житлово-комунального господарства. Роз-
глянуто основні фінансові проблеми функ-
ціонування підприємств ЖКГ та проаналізо-
вано причини їх виникнення, серед яких слід 
назвати фінансування за рахунок місцевих 
бюджетів, невідповідність тарифів витра-
там, зростання тарифів на енергоносії, 
витрат на оплату праці, придбання мате-
ріалів, сплату податків. Результатом є 
збиткова діяльність підприємств, нестача 
коштів на утримання в належному стані 
комунальних споруд, устаткування, мереж 
та розвиток комунальної інфраструктури, 
що, зрештою, призводить до збитковості 
діяльності підприємств галузі й познача-
ється на якості та інтенсивності надання 
житлово-комунальних послуг споживачам. 
Розроблено рекомендації щодо залучення 
додаткових джерел фінансування підпри-
ємств ЖКГ для підвищення рівня фінансово-
економічної безпеки споживачів послуг.
Ключові слова: підприємства ЖКГ, спожи-
вачі послуг, фінансово-економічна безпека 
споживачів, місцеві бюджети, фінансування.

В статье систематизированы услуги, 
предоставляемые потребителям в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, и пол-
номочия исполнительных органов городских 
советов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Рассмотрены основные финан-
совые проблемы функционирования пред-
приятий ЖКХ и проанализированы причины 
их возникновения, среди которых следует 
назвать финансирование за счет мест-
ных бюджетов, несоответствие тарифов 
затратам, рост тарифов на энергоноси-
тели, расходов на оплату труда, приобре-
тение материалов, оплату налогов. Резуль-
татом является убыточная деятельность 
предприятий, нехватка средств на содер-
жание в надлежащем состоянии коммуналь-
ных сооружений, оборудования, сетей и раз-
витие коммунальной инфраструктуры, что, 
в конце концов, приводит к убыточности 
деятельности предприятий отрасли и ска-
зывается на качестве и интенсивности 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг потребителям. Разработаны реко-
мендации по привлечению дополнительных 
источников финансирования предприятий 
ЖКХ для повышения уровня финансово-
экономической безопасности потребите-
лей услуг.
Ключевые слова: предприятия ЖКХ, 
потребители услуг, финансово-экономиче-
ская безопасность потребителей, мест-
ные бюджеты, финансирование.

Services provided to consumers in the field of housing and communal services and powers of executive bodies of city councils in the field of housing and com-
munal services have been systemized. The main financial problems of utilities functioning have been considered and the causes of their occurrence have been 
analyzed, including financing the expenses from local budgets, inconsistency of tariffs of expenses, increase of tariffs for energy carriers, costs of wages, pur-
chase of materials, payment of taxes. Lack of funding leads to a number of typical industry problems that are typical for most Ukrainian cities: high deterioration 
and low energy efficiency of housing stock and utilities; the lack of transparency in the procedures for setting tariffs for services provided by resource providers’ 
organizations; weak development of competition in the market of management organizations, low quality of services provided to the population, along with the 
high cost of these services; planting of one legal form of association of owners of apartment buildings, along with inefficient functioning of housing and com-
munal services, caused, including, widespread passivity and low legal literacy of owners, as well as widespread abuse of unscrupulous officials, seeking their 
interests analogues. As a result loss-making activities of enterprises, lack of funds for the maintenance of proper condition of communal buildings, equipment, 
networks and development of communal infrastructure, which ultimately leads to unprofitable activity of enterprises of the industry and affects the quality and 
intensity of the provision of housing and communal services. Recommendations on attracting additional sources of financing for utilities to develop the level of 
financial and economic security of services consumers have been developed. One of the instruments of stabilization of financial and economic activity of com-
munal enterprises (improvement of the state of settlements, more efficient use of municipal property, updating of production facilities, technical base, ensuring 
full and timely payment of the budget) is providing assistance in the form of financial support to housing and communal contractors’ services to utility companies.
Key words: utilities, consumers of services, financial and economic security of consumers, local budgets, financing.

Постановка проблеми. Діяльність вітчизняних 
суб’єктів господарювання на ринку житлово-кому-
нальних послуг відбувається в умовах підвищеної 
агресивності та невизначеності зовнішнього сере-
довища, а також низки внутрішніх галузевих проб-
лем, що, зрештою, позначається на економічній 
безпеці споживачів зазначених послуг. Кризовий 
стан, у якому перебувають підприємства сфери 
житлово-комунального господарства адміністра-
тивно-територіальних одиниць України, потребує 
вжиття низки невідкладних заходів з фінансової 
стабілізації галузі. Найбільш гостро стоїть питання 
збитковості комунальних підприємств, фінансу-
вання яких входить у сферу відання місцевого 

самоврядування й безпосередньо впливає на 
рівень та якість життя більшості жителів муніци-
пальних утворень. Фінансування житлово-кому-
нальних підприємств має здійснюватися на під-
ставі продуманої стратегії з урахуванням факторів 
як економічного, так і неекономічного характеру.

Водночас постає велика кількість запитань 
щодо надання органами місцевого самовряду-
вання базових послуг для нормальної життєдіяль-
ності людини на території адміністративно-терито-
ріальної одиниці через комунальні підприємства 
житлово-комунальної сфери. Для визначення 
раціональних масштабів цього процесу, а також 
формування державної політики щодо економічної 
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безпеки житлово-комунального господарства муні-
ципального утворення актуальним завданням стає 
розроблення комплексного підходу до управління 
місцевим фінансовим ресурсом, спрямованим на 
підтримку суб’єктів господарювання, які виробля-
ють та надають житлово-комунальні послуги, що 
становлять загальноекономічний інтерес у сис-
темі забезпечення економічної безпеки споживачів 
муніципального утворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на наявність великої кількості про-
ведених досліджень проблем та перспектив 
розвитку житлово-комунального господарства 
України, а саме щодо управління житлово-кому-
нальним господарством [1; 2]; визначення змісту 
та механізмів вжиття заходів із реконструкції жит-
лового фонду [2]; аналізу розвитку ЖКГ держави 
з перехідною економікою з урахуванням світо-
вого досвіду [4; 5]; аналізу особливостей реаліза-
ції державних програм у сфері модернізації ЖКГ 
та підвищення рівня житлової забезпеченості 
населення [6]; обґрунтування шляхів оптимізації 
тарифної політики у ЖКГ України [7], сьогодні вини-
кає потреба перегляду багатьох основних підходів 

до фінансування галузі з орієнтацією на потреби 
кінцевого споживача цієї галузі та щодо забезпе-
чення його фінансово-економічної безпеки.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження послуг, що надаються споживачам під-
приємствами ЖКГ, аналіз фінансових проблем 
функціонування підприємств ЖКГ, причин їх виник-
нення та впливу на фінансово-економічну безпеку 
споживачів та розроблення рекомендацій щодо 
залучення додаткових джерел фінансування під-
приємств ЖКГ для підвищення рівня фінансово-
економічної безпеки споживачів послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Комунальні підприємства муніципального утво-
рення в результаті своєї господарської діяльності 
забезпечують споживачів житлово-комунальними 
послугами. Їх діяльність спрямована на забезпе-
чення умов проживання та/або перебування осіб 
у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках 
і спорудах, комплексах будинків і споруд відпо-
відно до нормативів, норм, стандартів, порядків 
і правил, що здійснюється на підставі відповідних 
договорів про надання житлово-комунальних пос-
луг. Перелік послуг, що надаються підприємствами 

Таблиця 1
Послуги, що надаються споживачам підприємствами ЖКГ

Персоніфіковані
Житлові Комунальні

Послуги з управління багатоквартирним будинком, а саме 
утримання спільного майна, зокрема прибирання внутріш-
ньобудинкових приміщень та прибудинкової території, вико-
нання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньо-
будинкових систем, утримання ліфтів; купівля електричної 
енергії для забезпечення функціонування спільного майна 
багатоквартирного будинку; поточний ремонт спільного 
майна багатоквартирного будинку.

1) Послуги з постачання та розподілу природного 
газу, постачання та розподілу електричної енергії, 
постачання теплової енергії, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання, централізованого 
водовідведення, поводження з побутовими відходами;
2) суспільні послуги, які включають суспільне 
мовлення, житлово-комунальні послуги, побутове 
обслуговування населення тощо.

Загальноміські
Базові житлово-комунальні Комунальні

– Благоустрій міста (утримання, ремонт, будівництво та рекон-
струкція мереж освітлення; утримання й ремонт об’єктів озеле-
нення, гідроспоруд, об’єктів водозниження, фонтанів, кладовищ; 
капітальний ремонт ритуальних об’єк тів, пам’ятників Другої 
світової війни, благоустрій прилеглих територій; ремонт, при-
дбання, установка дитячих ігрових і спортивних майданчиків та 
завезення піску; благоустрій прибудинкової території (придбання 
лавок, урн, альтанок, огороджувальних конструкцій, виробів з 
бетону, гіпсу та інших елементів благоустрою, посадка дерев, 
чагарників, квіткової продукції тощо); заходи, спрямовані на 
гуманне поводження з тваринами і регулювання їх чисельності; 
капітальний ремонт об’єктів комплексного благоустрою тощо);
– житлово-експлуатаційні послуги та обслуговування житло-
вого фонду;
– капітальний ремонт і реконструкція житлового фонду;
– капітальний ремонт, будівництво, реконструкція, технічне 
переоснащення теплових мереж та котелень;
– будівництво та реконструкція водопровідних і каналізацій-
них мереж та зливостоків;
– санітарно-гігієнічне очищення населених пунктів, зокрема 
надання послуг громадських туалетів; чищення вигрібних ям; 
збирання, вивезення, утилізація, знищення, переробка та 
захоронення твердих та рідких відходів; вилов та утримання 
бездоглядних та безпритульних тварин.

1) Ремонт і утримання дорожньо-мостового госпо-
дарства та інженерного захисту, а саме транспорт-
них і пішохідних вулиць і доріг (тротуарів, проїздів) 
та дорожніх споруд на них (постів, шляхопроводів), 
мостів та інших транспортних інженерних споруд у 
межах населеного пункту; стоянок автотранспорт-
них засобів; водовідвідних і дренажних систем 
приватних домоволодінь і споруд; захисних дамб і 
берегових укріплень; протизсувних та протиобваль-
них споруд; засобів захисту інженерних комунікацій 
від корозії; перевезення пасажирів і багажу громад-
ським транспортом;
2) озеленення території населеного пункту, зокрема 
утримання зелених зон, лісопарків, парків і скверів; 
утримання зеленого господарства й декоративного 
квітникарства; виробництво та реалізація посадко-
вого й посівного матеріалу декоративних деревно-
чагарникових, квіткових і трав’янистих рослин;
3) освітлення вулиць та приміщень загального 
користування; встановлення покажчиків з назвами 
вулиць та номерами будинків;
4) ритуальні послуги, благоустрій та утримання 
місць поховання.
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ЖКГ споживачам згідно із Законом України 
«Про житлово-комунальні послуги», згруповано 
в табл. 1 та розподілено на персоніфіковані (ті, які 
можна віднести до обслуговування конкретного 
житлового будинку) та загальноміські (ті, які нале-
жать до обслуговування адміністративно-тери-
торіальної одиниці загалом). Законом визначено 
також низку повноважень виконавчих органів місь-
ких рад у галузі житлово-комунального господар-
ства, які згруповані в табл. 2.

Житлово-комунальний комплекс адміністра-
тивно-територіальної одиниці України є інфра-
структурною складовою частиною системи дер-
жавного управління та місцевого самоврядування, 
проте фінансується переважно з місцевих бюдже-
тів за остаточним принципом.

Через наявний розподіл повноважень між орга-
нами державної влади та органами місцевого 
самоврядування питання, пов’язані з діяльністю 
житлово-комунального господарства, розгляда-
ються та вирішуються місцевими радами з вико-
ристанням місцевого ресурсу.

Специфікою діяльності суб’єктів господарю-
вання, які надають житлово-комунальні послуги, 
є незалежність надання послуг від стану заборго-
ваності споживачів за спожиті послуги. Крім того, 
основні об’єкти ЖКГ перебувають у власності 
територіальних громад і безпосередньо перебу-
вають у сфері управління органів місцевого само-
врядування, а їх утримання забезпечується за 
рахунок місцевих бюджетів. За таких умов повно-
цінне фінансування потреб житлово-комуналь-
ного господарства міста неможливе. Чинні тарифи 
на послуги зазначених підприємств неповністю 
забезпечують відшкодування витрат на їх надання, 
скорочуються обсяги наданих послуг у натураль-
них показниках, що надаються комунальними під-
приємствами, зростають тарифи на енергоносії, 
витрати на оплату праці, придбання необхідних 
матеріалів, сплату податків тощо, що призводить 
до збиткової діяльності та неспроможності сво-
єчасно та в повному розмірі розраховуватись за 
зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нара-
хованими податковими зобов’язаннями (єдиний 

Таблиця 2
Повноваження виконавчих органів міських рад у галузі житлово-комунального господарства

Власні Делеговані

1) Управління об’єктами ЖКГ, що перебувають у комунальній влас-
ності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного 
утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості 
послуг населенню;
2) сприяння розширенню житлового будівництва, подання грома-
дянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в 
отриманні кредитів та субсидій для будівництва чи придбання житла; 
подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні 
та ремонті; сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків;
3) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до 
комунальної власності відповідних територіальних громад, а також 
населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносі-
ями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стіч-
них вод; здійснення контролю за якістю питної води;
4) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешко-
дження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
5) організація благоустрою населених пунктів, залучення на дого-
вірних засадах задля цього коштів, трудових і матеріально-технічних 
ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності, а також населення; здійснення контролю за станом благо-
устрою населених пунктів; організація озеленення, охорони зелених 
насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
6) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць 
поховання та їх охорони;
7) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та 
впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;
8) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;
9) визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та 
заміну будинкових вузлів обліку споживачам комунальних послуг від-
повідної територіальної громади;
10) призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, 
управителя багатоквартирного будинку;
11) встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг 
у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
12) визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з 
побутовими відходами.

1) Вжиття заходів щодо розширення та 
вдосконалення мережі підприємств ЖКГ;
2) здійснення контролю за належною 
експлуатацією та організацією обслугову-
вання населення підприємствами ЖКГ, за 
технічним станом, використанням та утри-
манням інших об’єктів нерухомого майна 
всіх форм власності, за належними, без-
печними і здоровими умовами праці на 
цих підприємствах і об’єктах; прийняття 
рішень про скасування наданого ними 
дозволу на експлуатацію об’єктів у разі 
порушення нормативно-правових актів 
з охорони праці, екологічних, санітарних 
правил, інших вимог законодавства;
3) здійснення контролю за дотриманням 
законодавства щодо захисту прав спожи-
вачів;
4) встановлення за погодженням з влас-
никами зручного для населення режиму 
роботи розташованих на відповідній тери-
торії підприємств, установ та організа-
цій сфери обслуговування незалежно від 
форм власності;
5) облік відповідно до закону житлового 
фонду, здійснення контролю за його вико-
ристанням;
6) здійснення контролю за дотриманням 
підприємствами вимог законодавства 
щодо забезпечення на договірній основі 
безперешкодного доступу операторів та 
провайдерів телекомунікацій, уповноваже-
них ними осіб до інфраструктури об’єктів 
будівництва, транспорту, енергетики, 
кабельної каналізації, електрозв’язку, 
будинкової розподільної мережі, що пере-
буває у них на балансі, а також за пра-
вильністю обрахування плати за доступ.
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соціальний внесок, податок з доходів фізичних 
осіб тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті 
енергоносії, інших складових витрат підприємств 
призводить до нарахування їм значних штрафних 
санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків 
підприємств. Внаслідок цього підприємства галузі 
не мають достатню кількість власних і бюджетних 
коштів на утримання в належному стані комуналь-
них споруд, устаткування, мереж, більш того, на 
технічне переоснащення основних фондів та роз-
виток комунальної інфраструктури, що, зрештою, 
призводить до збитковості діяльності підприємств 
галузі й позначається на якості та інтенсивності 
надання житлово-комунальних послуг спожива-
чам. Наведені в табл. 3 дані статистичного спо-
стереження показників рентабельності підпри-
ємств – виконавців житлово-комунальних послуг 
підтверджують збитковий стан досліджуваних під-
приємств та тривалість цього процесу. Наслідками 
такої практики є низький рівень показників еконо-
мічної безпеки споживачів житлово-комунальних 
послуг, які надають органи місцевого самовряду-
вання через галузеві підприємства.

Слід зазначити, що метою створення комуналь-
них підприємств сфери ЖКГ є не отримання при-
бутку, а виконання соціально важливих завдань 
та задоволення життєво необхідних потреб насе-
лення адміністративно-територіальної одиниці.

У зв’язку з цим питання фінансової підтримки 
комунальних підприємств та установ у сфері жит-
лово-комунального господарства залишається 
важливим для органів місцевого самоврядування. 
В умовах становлення ринкових засад господа-
рювання, розвитку конкуренції та залучення при-
ватних інвестицій у підприємства галузі підприєм-

ства – виконавці житлово-комунальних послуг без 
обмежень самостійно мають здійснювати будь-яку 
не заборонену законом господарську діяльність, 
що забезпечує ефективний розподіл ресурсів, 
тобто їх спрямування на виробництво послуг, які 
найбільше потрібні суспільству. Проте якщо ринкові 
механізми не забезпечують оптимального викорис-
тання ресурсів, то необхідно вдаватися до засобів 
державного регулювання економіки у сфері жит-
лово-комунального господарства, які в цьому разі 
віднесені до компетенції органів місцевого само-
врядування, бо суттєво впливають на життєдіяль-
ність мешканців міста – споживачів послуг. До сфер 
діяльності суб’єктів господарювання, які суттєво 
впливають на життєдіяльність міста, можна відне-
сти надання житлових та комунальних послуг.

Таким чином, найбільш актуальним завданням 
органів місцевого самоврядування є створення 
умов для ефективного функціонування ринків 
надання житлово-комунальних послуг, отже, забез-
печення безперебійної та якісної роботи суб’єктів 
господарювання сфери ЖКГ. Одним з інструментів 
стабілізації фінансово-господарської діяльності 
комунальних підприємств (покращення стану роз-
рахунків, більш ефективне використання майна 
міської комунальної власності, оновлення вироб-
ничих потужностей, технічної бази, забезпечення 
повного та своєчасного внесення платежів до 
бюджету) є надання допомоги у вигляді фінансо-
вої підтримки виконавцям житлово-комунальних 
послуг, а саме комунальним підприємствам.

Головною метою надання фінансової підтримки 
є поліпшення фінансово-господарської діяльності 
комунальних підприємств для виробництва та 
надання якісних, безпечних, безперебійних послуг 

Таблиця 3
Рівень рентабельності діяльності підприємств – виконавців  

житлово-комунальних послуг за видами економічної діяльності*
Вид економічної діяльності 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Розподілення електроенергії 2,6 1,3 0,7 -1,5 -7,1 -2,3 0,3
Торгівля електроенергією 1,6 0,3 0,3 0,1 -1,1 0 0,5
Виробництво газу -11,1 -18,2 -13,3 10,2 2,6 1,2 -3,7
Розподілення газоподібного палива  
через місцеві (локальні) трубопроводи 4,7 0,6 1,4 -4,5 -3,7 -0,8 -5,1

Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи 1,7 0 -3,6 -2,3 -4,7 -0,5 -3,8
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря -6,8 4,1 -9,9 1,4 -10,6 -9,5 -7,1
Забір, очищення та постачання води -14,6 -3,4 -10,4 -13,2 -9,4 -12,3 -2,6
Каналізація, відведення й очищення стічних вод -11,8 9,8 -4,7 -2,8 -8,5 -8,5 -2,3
Збирання безпечних відходів -4,1 -1,2 -2 -7,1 -1,8 -1,7 -4,6
Інша діяльність щодо поводження з відходами 1,8 -3,1 -0,9 -1,5 -0,3 1,1 0,6
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту -4,1 -9,6 -9,8 -39,9 -19,8 -15 -7,5
Комплексне обслуговування об’єктів -1,9 -2,1 -2,4 -5,5 -3,8 -0,7 -1,7
Інші види діяльності з прибирання -1,2 -15 0,1 -10,6 -6,2 1,1 0,7

* дані за 2014–2017 роки дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севас-
тополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

Примітка: рівень рентабельності діяльності підприємств розрахований як відношення чистого прибутку (збитку) до всіх витрат 
діяльності підприємств
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споживачам. Відповідно, низка небезпек економіч-
ної безпеки споживачів криється у процесі надання 
фінансової підтримки.

По-перше, фінансова підтримка надається як 
комунальним підприємствам, які є «чистими» при-
родними монополіями, так і підприємствам, які 
виконують житлово-комунальні послуги та роз-
виваються за законами конкурентного господар-
ства. До останніх належать послуги з управління 
багатоквартирним будинком, вивіз та утилізація 
сміття тощо. З одного боку, загрозу економічній 
безпеці споживачів житлово-комунальних послуг 
представляє ситуація, коли перевага в наданні 
фінансової підтримки віддається певному суб’єкту 
господарювання на ринку житлово-комунальних 
послуг, що надає йому конкурентні переваги перед 
іншими, отже, загрожує споживачу безпідставним 
підвищенням вартості послуг, зниженням якості 
тощо. З іншого боку, з огляду на невизначеність 
законодавчого регулювання надання суб’єктам 
господарювання державної допомоги за рахунок 
коштів місцевих бюджетів існує загроза економіч-
ній безпеці споживачів неотримання послуги через 
несвоєчасність чи неотримання суб’єктами госпо-
дарювання необхідної фінансової підтримки для 
стабільного функціонування.

По-друге, механізм визначення обсягів, 
надання та використання коштів з місцевого 
бюджету у вигляді фінансової підтримки кому-
нальним підприємствам досі є не надто прозорим, 
що сприяє виникненню корупційних загроз еконо-
мічній безпеці споживачів.

Надання житлово-комунальних послуг на цьому 
етапі розвитку підприємств ЖКГ супроводжується 
обмеженістю реальних фінансових можливос-
тей місцевих бюджетів, достатніх можливостей 
з організації належного контролю й регулювання 
в цій сфері, а також ускладняється низкою харак-
терних галузевих проблем, які є типовими для 
більшості українських міст. Отже, серед них слід 
назвати такі проблеми, як висока зношеність та 
низька енергоефективність житлового фонду та 
комунальних мереж; непрозорість процедур вста-
новлення тарифів на послуги організацій поста-
чальників ресурсів, слабке поширення практики 
встановлення індивідуальних для кожного будинку 
розмірів плати за житлове приміщення; слабкий 
розвиток конкуренції на ринку керуючих органі-
зацій, низька якість послуг, що надаються ними 
населенню, разом з високою вартістю цих послуг; 
насадження однієї організаційно-правової форми 
об’єднання власників багатоквартирних будинків 
разом з неефективним функціонуванням ЖЕКів, 
обумовленим, зокрема, повсюдною пасивністю та 
низькою правовою грамотністю власників, а також 
поширеними зловживаннями недобросовісних 
посадових осіб, що прагнуть до підміни реальних 
ЖЕКів їх фіктивними аналогами.

Висновки з проведеного дослідження. 
На сучасному етапі реформування житлово-кому-
нального господарства України супроводжується 
низкою споживчих ризиків. Одними з ключових 
ризиків є надмірні темпи й масштаби самоусу-
нення держави від функцій з контролю за дотри-
манням галузевих норм і нормативів якості про-
дукції та послуг, а також захисту прав споживачів 
житлово-комунальних послуг разом з недоско-
налістю механізмів регулювання конкурентного 
середовища й ціноутворення у сфері житлового 
господарства та комунального обслуговування. 
Доповнюють висвітлену проблематику непрозо-
рість і недоступність інформації щодо ефектив-
ності використання бюджетних коштів, які спрямо-
вують у житлово-комунальну сферу.

Невдоволення споживачів викликають недоско-
налість тарифної політики та системи соціального 
захисту у сфері ЖКГ, неякісне надання житлово-
комунальних послуг, неефективне управління 
власністю в житловому господарстві, неефективне 
функціонування комунальних підприємств галузі, 
низький рівень поінформованості. Серед проб-
лемних питань, які виникають у процесі надання 
житлово-комунальних послуг, суттєвим є неефек-
тивне використання бюджетних коштів у сфері 
житлово-комунального господарства.

Гарантування безпеки експлуатації основних 
фондів підприємств ЖКГ, підвищення їх конкурен-
тоспроможності та інвестиційної привабливості, 
підвищення якості послуг для забезпечення фінан-
сово-економічної безпеки споживачів потребують 
переходу на інноваційну модель розвитку. Інно-
ваційна модель розвитку ЖКГ потребує стійких 
джерел фінансування, тому доцільно адаптувати 
інструменти, які виправдали себе у закордонній 
практиці, наприклад використання альтернатив-
них механізмів фінансування довгострокових інно-
ваційних проєктів за рахунок випуску муніципаль-
них облігацій, використання фінансового лізингу, 
створення в містах комунальних спеціалізованих 
небанківських інноваційних фінансово-кредитних 
установ, комунальних фондів кредитування інно-
ваційного розвитку підприємств.

Альтернативним джерелом залучення позико-
вих коштів є емісія облігацій місцевих позик. Випуск 
і продаж облігацій як форма муніципальної позики 
обходиться органам місцевої влади дешевше, ніж 
банківський кредит, за рахунок наданих за цими 
цінними паперами податкових пільг.

Дієвим механізмом фінансування ЖКГ є також 
державно-приватне партнерство (ДПП). В межах 
ДПП держава та приватні інвестори об’єднують 
свої зусилля та фінансові ресурси для модернізації 
об’єктів ЖКГ, відновлення житлового фонду, розпо-
діляють між собою не лише прибутки, які плану-
ється отримати від надання житлово-комунальних 
послуг, але й ризики, пов’язані з діяльністю у цій 
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сфері, тобто держава заохочує бізнес щодо участі 
в реалізації соціально значимих проєктів.
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Висока продуктивність управління під-
приємством базується на ґрунтовному 
вивченні та врахуванні особливостей скла-
дових частин його діяльності. На жаль, 
сьогодні така складова частина, як основні 
засоби, є недооціненою. Метою статті є 
розроблення рекомендацій щодо ефек-
тивного управління основними засобами 
на теплоенергетичних підприємствах. 
У статті виконувались такі завдання, 
як науковий аналіз поняття «основні» 
засоби»; розрахунок основних показників 
технічного стану, руху та ефективності 
використання основних засобів на вітчиз-
няних теплоенергетичних підприємствах; 
пропозиція методичних рекомендацій щодо 
управління основними засобами на тепло-
енергетичних підприємствах. Під час про-
ведення дослідження використано такі 
методи, як абстрактно-логічний, таблич-
ний, графічний. Результатом роботи є роз-
роблені методичні рекомендації щодо ефек-
тивного управління основними засобами, 
які можна застосовувати на підприємствах 
теплоенергетики.
Ключові слова: основні засоби, аморти-
зація, активи, ефективність, управління, 
теплоенергетика, екологія.

Высокая производительность управления 
предприятием базируется на основатель-
ном изучении и учете особенностей состав-
ляющих его деятельности. К сожалению, 
сегодня такая составляющая, как основные 
средства, является недооцененной. Целью 
статьи является разработка рекомендаций 
по эффективному управлению основными 
средствами на теплоэнергетических пред-
приятиях. В статье выполнялись такие 
задания, как научный анализ понятия «основ-
ные средства»; расчет основных показате-
лей технического состояния, движения и 
эффективности использования основных 
средств на отечественных теплоэнерге-
тических предприятиях; предложение мето-
дических рекомендаций по управлению 
основными средствами на теплоэнергети-
ческих предприятиях. При проведении иссле-
дования использованы такие методы, как 
абстрактно-логический, табличный, графи-
ческий. Результатом работы являются раз-
работанные методические рекомендации 
по эффективному управлению основными 
средствами, которые можно применять на 
предприятиях теплоэнергетики.
Ключевые слова: основные средства, 
амортизация, активы, эффективность, 
управление, теплоэнергетика, экология.

The problem of innovative development of the domestic economy is one of the issues that are constantly in the center of public attention: the introduction 
of innovations is the basis for the competitive development of enterprises and improving the quality of life of the population. The competitive position of the 
enterprise in the market primarily depends on its effective use of resources, among which fixed assets play an important role. High productivity of enterprise 
management is based on a thorough study and consideration of the features of its activities. Unfortunately, for today, such a component as fixed assets 
is underestimated. The purpose of the article is to develop recommendations for the effective management of fixed assets at thermal power enterprises, 
which will contribute to improving the quality and final results of their activities. The following tasks were carried out in the work: a scientific analysis of the 
concept of “fixed assets” was carried out; the calculation of the main indicators of the technical condition, movement and efficiency of use of fixed assets 
at several domestic heat and power enterprises; methodological recommendations on the management of fixed assets at thermal power enterprises are 
proposed. The theoretical and methodological basis of the study is a systematic approach to the knowledge of economic phenomena, economic categories 
and objective laws of the reproduction of fixed assets, legislative acts, government decisions and decrees. During the study, the following methods were 
used: abstract-logical (theoretical generalizations, conclusions), methods of economic analysis, tabular (to display reporting and accounting information); 
graphic (when displaying the interconnections of individual component systems). The study allowed deepening and complementing scientific provisions 
for the implementation of the organizational and economic management mechanism fixed assets of heat power enterprises. The result of the work is the 
developed methodological recommendations for the effective management of fixed assets that can be applied at thermal power enterprises.
Key words: fixed assets, depreciation, assets, efficiency, management, heating industry, ecology.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
для забезпечення сталого економічного зростання 
на макрорівні одним з найважливіших факторів є 
наявність у державі високорозвинених фундамен-
тальних галузей економіки. Однією з таких галу-
зей є теплоенергетика. Розвинута сфера теплової 
енергетики є необхідною умовою стабілізації та 
розвитку економіки України. Сьогодні більшість 
теплогенеруючих підприємств є технічно заста-
рілими. З огляду на фізичну та моральну зноше-
ність основних засобів, що використовується на 
цих підприємствах, а також постійне подорож-
чання енергетичних викопних ресурсів, діяльність 
таких підприємств є неефективною та збитковою. 
Іншою не менш важливою проблемою є наяв-
ність великого обсягу викидів шкідливих речовин 

в атмосферу, що негативно впливає на екологію 
та призводить до незворотного порушення струк-
тури й функціонування природних систем. Однією 
з найважливіших ресурсних складових частин 
діяльності теплоенергетичних підприємств тради-
ційно є основні засоби. Від їх стану, виду, частоти 
оновлення та технічного рівня залежить кінцевий 
результат діяльності теплоенергетичних підпри-
ємств. Сьогодні відсутні галузеві методичні реко-
мендації щодо управління основними засобами 
на підприємствах теплоенергетики, існує недо-
сконалість у нормативно-правовому забезпеченні. 
У зв’язку з цим виникає необхідність ефективного 
управління цією частиною активів підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тер-
мін «управління основними засобами» розглядали 
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у своїх наукових працях багато вчених, зокрема 
О.Г. Радєва [1], Н.В. Довгалюк [2], Є.В. Олійник [3], 
Ю.В. Неміш [4].

В більшості цих робіт управління основними 
засобами розглядається як універсальний алго-
ритм, який можна перенести на будь-яку галузь 
господарства. На нашу думку, такий підхід є 
неправильним, оскільки кожна з галузей має свою 
особливість. Названі вчені зробили вагомий вне-
сок у визначення категорії «управління основними 
засобами». Проте досі ще не було розглянуто 
особливості управління основними засобами на 
підприємствах теплоенергетичної галузі.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
роблення методологічних рекомендацій щодо 
ефективного управління основними засобами на 
теплоенергетичних підприємствах, що сприятиме 
покращенню фінансових результатів їх діяльності 
та зниженню негативного екологічного впливу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В економічній теорії та в працях сучасних науков-
ців існує багато різних тлумачень поняття «осно-
вні засоби», проте досі не існує єдиної позиції 
щодо логічного визначення, яке б вміщало головні 
ознаки цієї категорії.

Існують декілька визначень поняття «основні 
засоби» згідно з вітчизняною нормативно-пра-
вовою базою. Отже, П(С)БО 7 «Основні засоби» 
визначає їх як матеріальні активи, які підприємство 
утримує задля використання їх у процесі виробни-
цтва або постачання товарів, надання послуг, зда-
вання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання (експлу-
атації) яких більше одного року (або операційного 
циклу, якщо він довший за рік) [5].

Податковим кодексом України основні засоби 
трактуються як матеріальні активи, зокрема 
запаси корисних копалин, наданих у користування 
ділянок надр (крім вартості землі, незаверше-
них капітальних інвестицій, автомобільних доріг 

загального користування, бібліотечних і архівних 
фондів, матеріальних активів, вартість яких не 
перевищує 20 000 гривень, невиробничих основ-
них засобів і нематеріальних активів), що при-
значаються платником податку для використання 
у господарській діяльності платника податку, вар-
тість яких перевищує 20 000 гривень і поступово 
зменшується у зв’язку з фізичним або моральним 
зносом та очікуваний строк корисного викорис-
тання (експлуатації) яких з дати введення в екс-
плуатацію становить понад один рік (або опера-
ційний цикл, якщо він довший за рік) [6].

Згідно з МСБО 16, основні засоби – це мате-
ріальні об’єкти, які утримують для використання 
у виробництві або постачанні товарів чи наданні 
послуг для надання в оренду або для досягнення 
адміністративних цілей; використовуватимуть, за 
очікуванням, протягом більше одного періоду [7].

Отже, спільним в усіх дефініціях нормативно-
правових документів є те, що основні засоби 
розглядаються, по-перше, як сукупність матері-
ально-речових цінностей, по-друге, як активи, що 
використовуються протягом більше одного року. 
З усіх визначень вирізняється податкове тракту-
вання основних засобів, де існує вартісний крите-
рій щодо віднесення активів до основних засобів. 
Отже, згідно з ПКО, активи, які використовуються 
більше одного року, але вартість яких є меншою, 
ніж встановлений критерій, не належать до об’єктів 
основних засобів, тобто в Податковому кодексі є 
додаткова умова щодо віднесення певних активів 
до об’єктів ОЗ.

Проведений аналіз наукової літератури дає 
змогу констатувати, що більшість дослідників 
сходиться в тому, що основні засоби є матеріаль-
ними активами підприємства та використовуються 
в процесі тривалого періоду.

Визначення поняття «основні засоби» різними 
науковцями наведено в табл. 1.

Отже, більшість дослідників визначає основні 
засоби засобами праці, які використовуються для 

Таблиця 1
Сутність поняття «основні засоби» згідно з дослідженнями окремих науковців

Автор, джерело Визначення основних засобів
О.О. Баранік  

[8, с. 40] Засоби праці виробничого та невиробничого призначення.

М.І. Бондар  
[9, с. 24]

Сукупність матеріальних активів у формі засобів праці, які багаторазово беруть участь у процесі 
виробничо-комерційної діяльності і переносять на продукцію свою вартість частинами.

Т.А. Бутинець 
[10, с. 12]

Основні засоби розглядаються як вкладений капітал і, відповідно, мають обліковуватися за 
собівартістю, їх можна прирівняти до витрат майбутніх періодів (динамічний баланс); основні 
засоби розуміються як ресурс, що перебуває на підприємстві (статичний баланс).

Н.В. Довгалюк 
[2, с. 14]

Основні засоби – це матеріальні активи підприємства будь-якої форми власності, що неоднора-
зово здійснюються у виробництві для впливу на предмети праці та їх перетворення на придатні 
до споживання продукти.

С.В. Мочерний 
[11]

Засоби праці, що експлуатуються довше, ніж один рік, і мають вартість понад встановленого 
ліміту; повністю й багаторазово беруть участь у процесі виробництва; переносять свою вартість 
на готову продукцію частинами за ступенем зносу.

М.М. Зюкова [12] Щодо категорії обліку основні засоби – це довгострокові активи.
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впливу на предмети праці задля виходу кінце-
вого продукту.

Для ефективного управління основними засо-
бами доцільно чітко розрізняти активну та пасивну 
частини основних засобів. На нашу думку, активна 
частина ОЗ дає змогу точніше охарактеризувати 
ефективність діяльності підприємства, тому на під-
приємствах з високим рівнем впровадження інно-
ваційних технологій ефективність використання ОЗ 
доцільно визначати за активною їх частиною. З цього 
можна зробити висновок, що в динаміці темпи зрос-
тання вартості активної частини ОЗ мають переви-
щувати аналогічні темпи пасивної частини ОЗ.

Задля оцінювання ефективності управління 
основними засобами на теплоенергетичних під-
приємствах України нами здійснено розрахунок 
показників стану, руху та ефективності викорис-
тання основних засобів на кількох потужних під-
приємствах цієї галузі, що демонструє табл. 2.

Як видно з табл. 2, на кінець 2019 р. знос 
основних засобів на ЛМКП «Львівтеплонерго», 
КП «Житомиртеплокомуненерго», КП «Київтепло-
енерго» становить 30,5%, 55,7% та 21,9% відпо-

відно. Отже, в середньому по галузі знос основних 
засобів є високим. При цьому показник виробни-
чої віддачі основних засобів (фондовіддача) зни-
жується протягом аналізованих періодів на всіх 
підприємствах, окрім КП «Київтеплоенерго». Зни-
ження показника фондовіддачі в динаміці є нега-
тивним явищем, що спостерігається на досліджу-
ваних підприємствах, і це свідчить про погіршення 
ефективності використання основних засобів, яке 
викликане, зокрема, неефективним управлінням.

Проведене дослідження дає підстави конста-
тувати низьку ефективність системи управління 
основними засобами аналізованих підприємств та 
доводить необхідність її вдосконалення.

Для покращення функціонування галузі тепло-
енергетики нами запропоновано систему управ-
ління основними засобами, що відображено гра-
фічно на рис. 1.

Система управління основними засобами – це 
сукупність взаємозалежних елементів, в резуль-
таті взаємодії яких здійснюється ефективне управ-
ління основними засобами задля досягнення 
запланованих результатів діяльності.

Таблиця 2
Показники стану, руху та ефективності використання основних засобів

Показник 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Відхилення 2018 р. 
від 2017 р

Відхилення 2019 р. 
від 2018 р

абсо-
лютне, %

від-
носне, %

абсо-
лютне, %

від-
носне, %

ЛМКП «Львівтеплоенерго»
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,0711 0,0499 0,0408 -0,0212 -29,82 -0,0091 -18,24
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,0018 0,0015 0,0006 -0,0003 -16,67 -0,0009 -60
Коефіцієнт приросту основних засобів 0,0696 0,0480 0,0403 -0,0216 -31,03 -0,0077 -16,04
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,471 0,491 0,305 +0,02 +4,25 -0,186 -37,88
Коефіцієнт придатності основних засобів 0,529 0,509 0,695 -0,02 -3,78 0,186 +36,54
Фондовіддача, грн./грн. 1,67 1,61 1,14 -0,06 -3,59 -0,47 -29,19
Фондоємність, грн./грн. 0,60 0,62 0,87 +0,02 +3,33 +0,25 +40,32
Фондоозброєність, тис. грн. 393,69 438,45 554,78 +44,76 +11,37 +116,33 +26,53

КП «Житомиртеплокомуненерго»
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,0896 0,1356 0,1126 +0,046 +51,34 -0,023 -16,96
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,0053 0,0059 0,0056 +0,0006 +11,32 -0,0003 -5,08
Коефіцієнт приросту основних засобів 0,0847 0,1305 0,1075 +0,0458 +54,07 -0,023 -17,62
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,582 0,608 0,557 +0,026 +4,47 -0,051 -8,39
Коефіцієнт придатності основних засобів 0,418 0,392 0,443 -0,026 -6,22 +0,051 +13,01
Фондовіддача, грн./грн. 2,71 2,79 2,21 +0,08 +2,95 -0,58 -20,79
Фондоємність, грн./грн. 0,37 0,36 0,45 -0,01 -2,7 +0,09 +25,00
Фондоозброєність, тис. грн. 248,99 281,13 353,34 +32,14 +12,91 +72,21 +25,69

КП «Київтеплоенерго»
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,1228 0,0684 0,01401 -0,0544 -44,3 -0,0544 -79,52
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,0000 0,0210 0,0001 +0,021 - -0,0209 -99,52
Коефіцієнт приросту основних засобів 0,1228 0,0577 0,0139 -0,0651 -53,01 -0,0438 -75,91
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,321 0,135 0,219 -0,186 -57,94 +0,084 +62,22
Коефіцієнт придатності основних засобів 0,679 0,865 0,781 +0,186 +27,39 -0,084 -9,71
Фондовіддача, грн./грн. 0,33 1,28 1,56 +0,95 +287,88 +0,28 +21,88
Фондоємність, грн./грн. 3,06 0,78 0,64 -2,28 -74,51 -0,14 -17,95
Фондоозброєність, тис. грн. 366,94 553,25 1218,73 +186,31 +50,78 +665,48 +120,29

Джерело: розраховано авторами на основі проведеного дослідження
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На нашу думку, управління основними засо-
бами має проводитися в процесі всього життєвого 
циклу об’єкта основних засобів.

Етапи життєвого циклу об’єкта основних засо-
бів зображено графічно на рис. 2.

На першому етапі визначається потреба 
в обладнанні, його характеристиках, якості.

Другий етап передбачає моніторинг ринку, де 
існує це обладнання, та аналіз різних альтернатив, 
оскільки обладнання може відрізнятися за ціною, 

Рис. 1. Система управління основними засобами

Джерело: розроблено авторами на основі проведеного дослідження 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

Цілі 
управління

Методи 
управління

Функції 
управління

Апарат 
управління

Інформаційне 
забезпечення 

 

1 ЕТАП
Визначення потреби в окремих об’єктах основних 

засобів (ОЗ)

2 ЕТАП
Моніторинг ринку, вибір альтернатив

3 ЕТАП
Визначення варіантів фінансування

4 ЕТАП
Придбання об’єкта ОЗ

5 ЕТАП
Встановлення, введення в дію 

об’єкта ОЗ

7 ЕТАП
Закінчення корисного 
терміну використання 

об’єкта ОЗ

6 ЕТАП
Використання об’єкта 

ОЗ протягом корисного 
терміну

8 ЕТАП
Ліквідація об’єкта ОЗ

Рис. 2. Етапи життєвого циклу об’єкта ОЗ

Джерело: розроблено авторами на основі проведеного дослідження
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потужністю, рівнем використання матеріалів тощо. 
На цьому етапі є важливим вибір обладнання, яке 
буде найкраще відповідати вимогам підприємства 
за якістю, вартістю, терміном служби тощо. Вибір 
альтернативи можна здійснювати за допомогою 
критерія «приведені витрати», який визначається 
за формулою (1):

П = С + К · Е,                         (1)
де П – показник «приведені витрати», С – собі-
вартість виготовлення n-обсягу продукції за 
кожним альтернативним видом обладнанням, 
К – капітальні витрати на придбання, встанов-
лення та введення в дію альтернативних об’єктів 
основних засобів, Е – нормативний коефіцієнт 
ефективності.

Вибір оптимального варіанті здійснюється за 
критерієм мінімуму приведених витрат.

На третьому етапі здійснюється аналіз можли-
вих варіантів фінансування придбання об’єкта ОЗ.

Фінансування може здійснюватися за різними 
варіантами, а саме повністю за рахунок власних 
коштів; за рахунок власних і залучених коштів 
(при цьому визначається оптимальне їх співвід-
ношення); повністю за рахунок залучених коштів. 
З усіх можливих варіантів вибирається той, за 
якого чиста теперішня вартість буде найвищою.

На четвертому етапі необхідно здійснювати 
управління в процесі власне придбання об’єкта 
ОЗ. Важливими є забезпечення оперативного 
транспортування об’єкта ОЗ на підприємство, 
оформлення гарантійних та інших документів.

На п’ятому етапі, коли обладнання вже достав-
лене, здійснюються його установка, первинне 
налагодження та тестування. Після цього облад-
нання вводиться в дію.

Найбільш трудомістким щодо управління є 
етап 6, тобто використання об’єкта ОЗ протя-
гом корисного терміну. Для кожного виду облад-
нання існує корисний термін використання, тобто 
період, протягом якого обладнання може забез-
печувати номінальну потужність та рівень якості 
за умови дотримання вимог щодо його викорис-
тання та технічного обслуговування. На цьому 
етапі важливо забезпечити безперебійне викорис-
тання обладнання, тому встановлюються графіки 
обслуговування та поточних ремонтів. В процесі 
використання, якщо на ринку з’явилось більш 
ефективне обладнання, здійснюється модерніза-
ція поточного обладнання.

На сьомому етапі, коли обладнання все ще 
використовується, але його корисний термін дії 
підходить до завершення, здійснюється визна-
чення потреби в аналогічному, але новішому та 
ефективнішому обладнанні, яке відповідатиме 
вимогам ринку. Отже, 7 етап = етап 6 + етап 1.

В процесі останнього етапу (8) здійснюється 
ліквідація об’єкта ОЗ шляхом його утилізації, про-
дажу, безоплатної передачі тощо.

Висновки з проведеного дослідження. 
Для покращення кінцевих результатів діяльності 
підприємства необхідно дотримуватись таких реко-
мендацій щодо управління основними засобами:

1) під час купівлі об’єкта ОЗ слід здійснювати 
аналіз альтернатив та вибирати обладнання за 
критерієм мінімуму питомих приведених витрат;

2) слід досліджувати різні джерела фінансу-
вання об’єкта ОЗ, навіть якщо на підприємстві 
достатньо власних коштів;

3) треба своєчасно оновлювати об’єкт основ-
них засобів або здійснювати заміну проблемного 
об’єкта основних засобів;

4) необхідно забезпечувати безперервність 
виробництва в разі заміни обладнання або міні-
мальну тривалість цієї заміни;

5) в процесі використання ОЗ варто своєчасно 
здійснювати технічні огляди та поточний ремонт 
обладнання;

6) коли термін корисної дії об’єкта ОЗ добі-
гає кінця, слід вчасно здійснювати аналіз можли-
вих варіантів купівлі обладнання на заміну, щоби 
забезпечити безперервність виробництва.
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У статті проаналізовано наукові підходи до 
визначення понять «смарт-спеціалізація» 
та «смарт-підхід», а також визначено клю-
чові відмінності між цими поняттями. Вияв-
лено, що смарт-спеціалізація як інструмент 
розвитку регіону має базуватись на співро-
бітництві між органами державної влади, 
підприємствами, науковими інститутами, 
громадами. Така взаємодія дасть змогу 
сформувати в регіоні цифрову науку (Digital 
Science), систему цифрового навчання 
(Digital Learning), цифрове підприємництво 
(Digital Entrepreneurship) та цифрову громад-
ськість (Digital Commons). На основі аналізу 
європейського досвіду доведено, що під час 
формування системи управління підприєм-
ством має застосовуватись інноваційний 
підхід, який є дієвим інструментом стра-
тегічного розвитку та нарощення стійких 
конкурентних переваг. Відповідно, авто-
рами запропоновано смарт-підхід (SMART-
approach) до управління підприємством, який 
базується на принципах динамічності, адап-
тивності, інноваційності та синергічності.
Ключові слова: смарт-спеціалізація, 
смарт-підхід, інновації, управління підприєм-
ництвом, регіональний розвиток, конкурен-
тоспроможність.

В статье проанализированы научные 
подходы к определению понятий «смарт-

специализация» и «смарт-подход», 
а также определены ключевые различия 
между этими понятиями. Выявлено, что 
смарт-специализация как инструмент 
развития региона должна базироваться 
на сотрудничестве между органами госу-
дарственной власти, предприятиями, 
научными институтами, общинами. Такое 
взаимодействие позволит сформиро-
вать в регионе цифровую науку (Digital 
Science), систему цифрового обучения 
(Digital Learning), цифровое предпринима-
тельство (Digital Entrepreneurship) и циф-
ровую общественность (Digital Commons). 
На основе анализа европейского опыта 
доказано, что при формировании системы 
управления предприятием должен приме-
няться инновационный подход, который 
является действенным инструментом 
стратегического развития и наращивания 
устойчивых конкурентных преимуществ. 
Соответственно, авторами предложен 
смарт-подход (SMART-approach) к управ-
лению предприятием, базирующийся на 
принципах динамичности, адаптивности, 
инновационности и синергичности.
Ключевые слова: смарт-специализация, 
смарт-подход, инновации, управление пред-
принимательством, региональное разви-
тие, конкурентоспособность.

In the article were analyzed scientific approaches to the definitions of “SMART-specialization” and “SMART-approach”, as well as was determined that in the 
European Union smart specialization is defined as a regional strategy for establishing competitive advantages through innovative development, aligning sci-
entific and regional progresses with business requirements, but adhering to the principle of uniqueness and avoiding duplication. Smart specialization, which 
is relevant for the region’s development, also provides development of entrepreneurship based on innovation, in close cooperation with all stakeholders. It was 
found that defining the role of entrepreneurship in stimulating local innovation is seen as a critical point for enhancing regional competitiveness. The smart spe-
cialization approach involves combining technological, financial and institutional elements to reinforce specific features of the local business system, overcome 
key constraints and bottlenecks. The analysis of literary sources and understanding of the essence of “SMART-specialization” and “SMART-approach” made 
it possible to identify key differences between these concepts. In our opinion, smart specialization is a broader concept that refers to regional development, 
provides formation of an effective policy of regions differentiation by a specific specialization, which provides them with competitive advantages, sustainable 
economic, social, environmental and scientific development. The SMART-approach is a tool for implementing the policy of smart specialization of the regions. 
At the enterprise level, smart approach involves formation of an innovative management system at enterprise based on the development of economic, financial, 
resource, scientific, technical, environmental subsystems, which will provide sustainable competitive advantages and realization of their own potential. Authors 
proposed a SMART-approach to enterprise management, based on the principles of dynamism, adaptability, innovation and synergy. It was proved in the article 
that not only Top managers but also employees should be involved in the development and implementation of this smart approach. Decentralized management 
and search of one team alternatives of development that will realize potential of the enterprise will not only benefit its participants but will also have a positive 
impact on the development of whole region. The synergistic effect of entrepreneurship development and formation of a unified concept of regional development 
will give impetus to the formation of the region’s intellectual elite, ensuring reduction of unemployment and improving well-being of the population.
Key words: SMART-specialization, SMART-approach, innovation, business management, regional development, competitiveness.

Постановка проблеми. Протягом останніх 
десятиліть зростає зацікавленість серед підприєм-
ців, науковців та органів державної влади до впро-
вадження інноваційних підходів до розвитку кра-
їни, регіону, підприємництва. Теоретичною базою 
формування нових підходів та концепцій розвитку 
стала розроблена Європейською комісією полі-
тика розумної спеціалізації. Запровадження розум-
ної спеціалізації (SMART-Specialisation) стає клю-
човим інноваційним інструментом забезпечення 
розвитку не тільки регіонів, але й підприємництва 
загалом. На її базі також була запропонована кон-

цепція смарт-підходу (SMART-approach) до управ-
ління регіонами, підприємствами та домогоспо-
дарствами, яка крок за кроком впроваджується 
в кожній країні світу, адаптуючись під національні 
особливості господарської діяльності.

Для вітчизняних підприємств у жорстких умо-
вах конкурентного середовища, а також за висо-
кого ступеня ризикованості діяльності впровад-
ження смарт-підходу (SMART-approach) дасть 
змогу швидше адаптуватись до змін, зменшити 
рівень впливу суб’єктивних чинників на його діяль-
ність, мати інноваційний вектор розвитку.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням інноваційного розвитку країни, регі-
ону та підприємства займалась низка закордон-
них та вітчизняних вчених, зокрема О.І. Амоша [1], 
С.М. Ілляшенко, М.П. Рудь [2], О.В. Комеліна [3], 
Ю.Е. Губені [4], Л.І. Федулова [5], Д.К. Воронков, 
Ю.С. Погорелов [6].

Також слід відзначити значні здобутки вче-
них щодо визначення теоретичних та практич-
них положень впровадження смарт-спеціалізації 
в регіонах, а також засади використання смарт-
підходу до різних типів підприємств [10–16].

Постановка завдання. Актуальним є визна-
чення ключових відмінностей між поняттями 
смарт-спеціалізації (SMART-Specialisation) та 
смарт-підходу (SMART-approach), а також аналіз 
європейського досвіду зі впровадження смарт-
підходу на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
ЄС, розробляючи стратегію розвитку для євро-
пейських країн, вперше зазначає про необхідність 
використання розумного підходу до управління 
регіонами та визначення їх конкурентних переваг 
під час представлення Регіональної політики спри-
яння смарт розвитку Європи 2020 (Regional policy 
contributing to smart growth in Europe 2020) [7]. 
В цій Програмі було зазначено, що для реалізації 
потенціалу, а також для забезпечення стабільного 
розвитку в регіонах має застосовуватись страте-
гія смарт-спеціалізації (SMART-Specialisation), яка 
передбачала виявлення конкурентних переваг 
кожного регіону, розвиток наукового потенціалу, 
реалізацію інноваційних можливостей та забезпе-
чення економічного зростання.

Смарт-спеціалізація (SMART-Specialisation), 
яка була сформульована як окрема категорія 
закордонними вченими, набула актуальності 
й почала привертати увагу державних органів 
влади, отже, отримала свій подальший розвиток 
не тільки в наукових працях, але й у формуванні 
політики територіальної когезії. Європейська комі-
сія під розумною спеціалізацією розуміє сутнісно 
нові елементи розвитку, які передбачають реалі-
зацію потенціалу кожним регіоном на засадах тіс-
ної співпраці з дослідницькими інституціями, під-
приємствами, ЗВО та органами державної влади. 
У такому контексті розумна спеціалізація не лише 
впливає на регіон чи країну, але й забезпечує 
науково-технічний прогрес, інноваційні зрушення, 
впливає на фінансово-економічну та соціальну 
позицію всіх учасників цього процесу [8].

Європейська комісія визнала, що для ефектив-
ного впровадження смарт-спеціалізації необхідне 
об’єднання зусиль не тільки органів влади, підпри-
ємців, але й науки. У документі «Role of Universities 
and Research Organisations as Drivers for Smart 
Specialisation at Regional» було визначено, що 
синергічного ефекту можна досягнути лише за 

тісної взаємодії органів державної влади, громад-
ськості, науки, освіти. Причому розумний підхід 
має реалізовуватись через поширення інновацій 
(Innovation), розвиток освіти й науки (Education 
and Science), а також формування діджиталізова-
ного суспільства (Digital Society). На їхню думку, 
така колаборація дасть свої позитивні результати 
в кожному регіоні, зокрема сформує:

− цифрову науку (Digital Science);
− систему цифрового навчання (Digital Learning);
− цифрове підприємництво (Digital Entre pre-

neurship);
− цифрову громадськість (Digital Commons).
Згідно з іншим положенням ЄС розумна спе-

ціалізація визначається як регіональна стратегія 
встановлення конкурентних переваг шляхом інно-
ваційного розвитку, узгодження наукових та регіо-
нальних напрацювань із вимогами бізнесу, але 
при цьому з дотриманням положень унікальності 
та уникненням дублювання [9].

Смарт-спеціалізація, яка стосується розвитку 
регіонів, відповідно, передбачає також розви-
ток підприємництва на засадах інноваційності за 
тісної співпраці з усіма стейкхолдерами. Визна-
чення кожним підприємством своїх сильних сторін 
та конкурентних переваг у регіоні має бути осно-
вним завданням для менеджменту, але не першо-
черговим. Сьогодні не можна стверджувати, що 
існує величезна кількість унікальних підприємств, 
оскільки кожне з них виготовляє однорідну про-
дукцію, яка відрізняється від інших лише певними 
характеристиками. Визначення параметрів спеціа-
лізації кожного регіону може вплинути на перероз-
поділ робочої сили та навіть спричинити закриття 
певних підприємств, які виготовляють продукцію 
під окремого споживача або взагалі продукцію, що 
не визнана для регіону конкурентною.

Такий перебіг подій може призвести до виник-
нення соціального напруження, а також до еконо-
мічного спаду в регіонах нашої країни. Для того 
щоб не допустити такого перебігу подій, слід 
визначити можливість впровадження розумного 
підходу на підприємствах як базису протидії нега-
тивним ситуаціям та формування стратегії, яка 
допоможе переорієнтувати діяльність підприєм-
ства до вимог регіону.

На рівні підприємства вітчизняні та закордонні 
вчені розглядали поняття як смарт-підходу, так 
і смарт-спеціалізації, проте дещо в різних векторах. 
Зокрема, на рівні підприємства набув актуальності 
новий підхід інтелектуальної спеціалізації, який 
передбачає збирання інформації щодо діяльності 
підприємств, їх сильних та слабких сторін. Цей 
підхід передбачає формування нової політики роз-
витку підприємництва на основі трьох ключових 
напрямів, де перший напрям передбачає визна-
чення найкращих підприємців, які мають найкращі 
можливості для оптимізації власних ресурсів; 
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другий напрям передбачає виключення ендоген-
них факторів; третій напрям засновується на про-
веденні ґрунтовного оцінювання ефективності 
діяльності кожного підприємства із застосуванням 
екстраполяційного методу дослідження [10].

Важливо розуміти, що визначення ролі під-
приємництва в стимулюванні місцевих інновацій 
розглядається як критична точка для підвищення 
регіональної конкурентоспроможності. Підхід до 
розумної спеціалізації передбачає об’єднання тех-
нологічних, фінансових, інституційних елементів 
задля посилення певних особливостей місцевої 
підприємницької системи, подолання ключових 
обмежень та вузьких місць.

Смарт-спеціалізація допомагає забезпечити 
орієнтований на результат політичний курс регіону. 
При цьому особливості кожного регіону, пов’язані 
з підприємницькою діяльністю, особливо з малим 
і середнім підприємництвом (МСП), мають бути 
не тільки визначені, але й адаптовані під потреби 
кожного учасника цього процесу. У різних регіо-
нах розумна спеціалізація передбачає, що будуть 
розроблені пріоритетні цілі залежно від наявних 
вузьких місць та зв’язків між стейкхолдерами, 
а в разі підвищення конкурентоспроможності під-
приємництва варто використовувати показники, 
пов’язані, наприклад, із соціальним включенням, 
статтю, підприємницькою освітою або молодіжним 
підприємством.

Інші дослідники передбачають формування 
регіональної політики розумної спеціалізації на 
базі процедури «Шість кроків до неба», яка орієн-
тована на покращення діяльності малого та серед-
нього підприємництва з урахуванням потенційних 
проблем, які виникають внаслідок їх діяльності. 
Перший крок передбачає визначення кількості 
учасників розумної спеціалізації з визначенням 
сфер їх діяльності. Другий крок стосується опи-
тування підприємців щодо їх очікувань та задо-
воленості власною діяльністю, третій крок перед-
бачає тісну співпрацю між усіма стейкхолдерами 
щодо розроблення регіональної політики розвитку. 
Четвертий крок стосується порівняння результа-
тивності діяльності кожного підприємства, п’ятий 
полягає у порівнянні підприємств, що беруть 
участь у розроблені політики розвитку, з тими, що 
не включені у цей процес. Шостий, заключний, 
крок передбачає проведення процедури оціню-
вання отриманого результату та напрацювання 
стратегій інтелектуальної спеціалізації [11].

Українські вчені також заклали основи теоре-
тико-методичної бази до визначення концепцій 
смарт-спеціалізації та смарт-підходу. Зокрема, 
О.І. Ракович розглядає смарт-спеціалізацію через 
роботу суб’єктів підприємництва на сільських 
територіях у забезпеченні якісною інформацією 
задля оцінювання підприємницького потенціалу 
сільських територій, визначення конкурентних 

переваг регіону для розвитку видів діяльності, які 
мають інноваційний потенціал [12].

О.Ю. Березіна розглядає у своїх працях смарт-
спеціалізацію як нову модель міжрегіонального 
партнерства, яка має базуватись на ефективній спів-
праці між місцевою владою, бізнесом, академічним 
середовищем і громадянським суспільством задля 
покращення умов життя домогосподарств [13].

І.О. Башинська під смарт-підходом розуміє 
цілеспрямоване запровадження на підприємстві 
оптимальних новітніх світових досягнень у сфері 
інновацій задля ефективного використання ресур-
сів, підвищення синергетичної ефективності всіх 
бізнес-процесів на підприємстві для результатив-
ного досягнення поставлених цілей у коротко-
строковому та довгостроковому періодах в умовах 
постійної зміни середовища. Цей підхід запро-
поновано застосовувати для промислових під-
приємств на основі SMART-підходу, який автор 
визначає як основи впровадження стратегічних, 
вимірних, адаптивних, коригованих та часових 
цілей діяльності [14].

П.В. Воронжак запропонував смарт-підхід роз-
глядати в контексті стратегії інноваційного роз-
витку підприємства на засадах вибору кращих 
напрямів розвитку для трьох підсистем промис-
лового підприємства, а саме науково-дослідної, 
виробництва та управління. Автор пропонує засто-
совувати активізаційно-компенсаторний смарт-
підхід до вдосконалення інноваційного розвитку 
промислового підприємства [15].

І.В. Шостак розглядає SMART-підхід, що засно-
ваний на застосуванні так званих SMART-критеріїв, 
які мають відповідати головній меті підвищення 
результативності трудової діяльності. Автором 
запропоновано системний підхід до впровадження 
комбінованої моделі стимулювання праці персо-
налу підприємств торгівлі на основі активаційних 
економічних інструментів [16].

Аналіз літературних джерел та розуміння сут-
ності смарт-спеціалізації та смарт-підходу дає 
змогу визначити ключові відмінності між цими 
поняттями. На нашу думку, смарт-спеціалізація є 
ширшим поняттям, яке стосується регіонального 
розвитку, забезпечує формування ефективної 
політики диференціації регіонів за певною спе-
ціалізацією, що забезпечує їм отримання конку-
рентних переваг, стійкий економічний, соціальний, 
екологічний та науковий розвиток. Смарт-підхід 
же є інструментом реалізації політики смарт-
спеціалізації регіонів. У такому контексті пропону-
ємо розуміти смарт-підхід як організаційно-еконо-
мічний інструментарій забезпечення інноваційного 
розвитку будь-якої системи.

На рівні підприємства смарт-підхід передба-
чає формування системи інноваційного управ-
ління підприємством на засадах розвитку еконо-
мічної, фінансової, ресурсної, науково-технічної, 
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екологічної підсистем, що забезпечить стійкі конку-
рентні переваги та реалізацію власного потенціалу.

Ґрунтуючись на позиції активізації всіх видів 
діяльності підприємства та ефективному вико-
ристанні наявних ресурсів, пропонуємо такий 
методичний підхід до застосування смарт-підходу 
на підприємствах України (рис. 1). Смарт-підхід 
(SMART-approach) до управління підприємством 
передбачає виявлення та оцінювання всіх ресурсів, 
що наявні на підприємстві, з визначенням ступеня 
його потенціального інноваційного розвитку. Після 
виявлення та оцінювання ресурсної складової час-
тини мають бути розроблені відповідні стратегії 
щодо покращення всіх видів діяльності підприєм-
ства, зокрема виявлення резервів впровадження 
інновацій у виробничу діяльність із розрахунком 
фінансових можливостей для покриття витрат.

Також під час розроблення інноваційних проєк-
тів та формування еколого орієнтованої системи 
управління можна підвищити імідж підприємства, 
що в подальшому дасть змогу отримати інвести-
ції для реалізації вибраних інноваційних проєктів. 
Лише за тісної взаємодії кожної із зазначених сис-
тем підприємства можна досягнути поставлених 
стратегічних цілей. При цьому слід базуватись 
на принципах динамічності, адаптивності, інно-
ваційності та синергічності. Формування та роз-
роблення відповідної стратегії розвитку підпри-
ємства з подальшою її імплементацією у загальну 
стратегію смарт-спеціалізації регіону дасть змогу 
сформувати концептуальний підхід до нарощення 
конкурентних переваг та забезпечення стійких 
позицій підприємства на ринку.

В розробленні та реалізації смарт-підходу до 
управління підприємством має брати участь не 
лише керівний персонал (топ-менеджери), але й 
співробітники підприємства. Децентралізоване 
управління та пошук єдиною командою альтер-
натив розвитку, які забезпечать реалізацію потен-
ціалу підприємства, не тільки дадуть змогу отри-
мати вигоди його учасникам, але й у подальшому 
позитивно вплинуть на розвиток регіону. Синергіч-
ний ефект від розвитку підприємництва та фор-
мування єдиної концепції регіонального розвитку 
дасть поштовх до формування інтелектуальної 
еліти регіону, забезпечення зменшення рівня без-
робіття та підвищення добробуту населення.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
після проведеного дослідження слід зазначити, що 
смарт-спеціалізація передбачає формування регі-
ональної політики розвитку регіону, забезпечення 
стійких неповторних конкурентних переваг, взає-
модію між органами державної влади, підприємни-
цтвом, громадою, освітою та наукою. Безумовно, 
політика смарт-спеціалізації регіонів дає їм змогу 
отримати значні переваги, зокрема зростання ВРП 
та покращення соціально-економічних показників, 
підвищення інноваційної діяльності підприємств, 

ЗВО, дослідницьких інституцій, підвищення інвес-
тиційної привабливості, зміцнення комунікацій між 
регіональними стейкхолдерами, доступ до вну-
трішнього й зовнішнього фінансування та різних 
європейських програм розвитку.

Українські регіони поступово переймають євро-
пейський досвід, адаптують законодавчу базу 
під директиви Євросоюзу, а також намагаються 
впровадити найкращі практики сьогодення. Відпо-
відно, під час впровадження смарт-спеціалізації 
необхідно не тільки використовувати напрацю-
вання науковців, учених, практиків, але й форму-
вати загальний смарт-підхід до реалізації спеці-
алізації на рівні підприємств, оскільки саме вони 
є тим фундаментом, який забезпечує економічну 
та соціальну стійкість регіону, наповнюють регіо-
нальні бюджети, зменшують рівень безробіття та 
стимулюють розвиток науки й техніки. Саме тому 
в подальших наукових дослідженнях актуальним 
є визначення теоретичних та практичних засад 
використання смарт-підходу підприємствами, 
а також виявлення ключових пріоритетів розвитку 
підприємництва кожного регіону України.
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У статті розглянуто аспекти та принципи 
низьковуглецевої економіки як актуальну реа-
лізацію концепції сталого розвитку. Політика 
переходу до низьковуглецевої економіки особ-
ливо актуальна в житлово-комунальному 
господарстві міст. Запропоновано страте-
гічні підходи до реалізації низьковуглецевого 
розвитку житлово-комунального господар-
ства міста. Сформовано такі стратегічні 
пріоритети низьковуглецевого розвитку 
міста: утвердження цінностей і принципів 
низьковуглецевого розвитку, залучення гро-
мадськості міста до формування політики 
низьковуглецевого розвитку житлово-кому-
нального господарства міста; енергоефек-
тивність; відновлювана енергетика; скоро-
чення викидів парникових газів і збільшення 
поглинання вуглецю. Сформовано стра-
тегічні напрями, деталізовані з коротким 
обґрунтуванням до рівня конкретних політик 
і заходів. Обґрунтовано, що політика низько-
вуглецевого розвитку сприятиме сталому 
соціально-економічному розвитку міста.
Ключові слова: низьковуглецевий розви-
ток, місто, пріоритети, цінності, енергое-
фективність, відновлювані джерела енергії, 
парникові гази.

В статье рассмотрены аспекты и прин-
ципы низкоуглеродной экономики как акту-

альной реализации концепции устойчивого 
развития. Политика перехода к низкоу-
глеродной экономике особенно актуальна 
в жилищно-коммунальном хозяйстве горо-
дов. Предложены стратегические под-
ходы к реализации низкоуглеродного раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства 
города. Сформированы такие страте-
гические приоритеты низкоуглеродного 
развития города: утверждение ценностей 
и принципов низкоуглеродного развития, 
привлечение общественности города 
к формированию политики низкоуглерод-
ного развития жилищно-коммунального 
хозяйства города; энергоэффективность; 
возобновляемая энергетика; сокращение 
выбросов парниковых газов и увеличение 
поглощения углерода. Сформированы 
стратегические направления, детали-
зированные с коротким обоснованием до 
уровня конкретных политик и мероприя-
тий. Обосновано, что политика низкоугле-
родного развития будет способствовать 
устойчивому социально-экономическому 
развитию города.
Ключевые слова: низкоуглеродное разви-
тие, город, приоритеты, ценности, энер-
гоэффективность, возобновляемые источ-
ники энергии, парниковые газы.

The concept of low-carbon sustainable development implies a set of measures that should reduce greenhouse gas emissions and, as a consequence, 
increase the competitiveness of the economy by reducing its dependence on hydrocarbons. The purpose of the article is to formulate the strategic priorities 
of low-carbon development of the housing and communal services of the city, their justification and detail. The article discusses aspects and principles of a 
low carbon economy as an actual implementation of the sustainable development concept. The strategic approaches of realization of low carbon develop-
ment of housing and communal services of the city are offered. The following strategic priorities of the city’s low carbon development have been formed: 
Promoting the values and principles of low-carbon development, involving the city’s public in shaping the policy of low-carbon housing and communal 
services in the city. Climate threats, river pollution, deforestation and other green spaces, depletion of land, chaotic development, increased landfill sites, 
increased emissions from energy and transport, etc. potentially will be the main causes of conflict between individual social groups, business structures, 
which will impede economic and social development of the city. Therefore, this area is of paramount importance. Energy efficiency. More than half of energy 
is consumed directly in the household sector. 70% of the population of Ukraine live in apartment buildings, which consumes 44% of the country’s energy. 
On average, the energy efficiency of Ukrainian buildings is 4 times lower than in Western European countries, and 30-40% of energy is lost in the municipal 
sector during its transportation and distribution. Renewable energy. In order to keep up with global trends, the share of renewable energy must increase 
by more than 1% per year, and this figure should be the basis for urban renewable energy programs. Reducing greenhouse gas emissions and increasing 
carbon emissions. Compared to 1990, greenhouse gas emissions in 2019 are about 31%. At the same time, per capita greenhouse gas emissions are 
4.75 tons, making Ukraine one of the top ten countries in the world. Reducing greenhouse gas emissions is not only a technical indicator, but an overall 
indicator of the country’s movement through sustainable development and effective innovation. Therefore, cities should set ambitious targets: to reduce 
greenhouse gas emissions by up to 10% from 1990 levels in the near term. The strategic directions formed are described in detail with a brief rationale for 
specific policies and measures. It is substantiated that low carbon development policy will contribute to sustainable socio-economic development of the city.
Key words: low-carbon development, city, priorities, values, energy efficiency, renewable energy sources, greenhouse gases.

Постановка проблеми. Сталий розвиток – 
загальна концепція стосовно необхідності вста-
новлення балансу між задоволенням сучасних 
потреб людства і захистом інтересів майбутніх 
поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному 
і здоровому довкіллі [1].

Концепція сталого розвитку – світоглядна кон-
цепція, яка імплементується через систему між-

народних угод, національних стратегій, програм, 
заходів і принципів, спрямованих на розвиток сус-
пільства, подолання глобальних загроз. Однією 
з найбільших загроз глобальному розвитку є зміни 
клімату. Для України ця загроза є також украй 
актуальною, оскільки швидкість підвищення тем-
ператури повітря в Україні випереджає світові тен-
денції, внаслідок чого в країні ймовірне посилення 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ  
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
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та поширення посух, збільшення площ земель, 
схильних до опустелювання [2], тощо. Також кліма-
тичні зміни можуть різко зменшити водні ресурси, 
що зробить більш проблемним забезпечення 
водопостачання міст, більш ризикованим ведення 
сільського господарства, призведе до зменшення 
площі лісів, родючих земель.

Актуалізація концепції сталого розвитку, наці-
лена на вирішення проблеми запобігання ката-
строфічним наслідкам глобальної зміни клімату, 
сьогодні в багатьох країнах знаходить вираження 
в концепції низьковуглецевого розвитку. Поняття 
низьковуглецевого розвитку (і низьковуглецевої 
економіки) отримало в останні роки широке поши-
рення як в офіційних міжнародних та національ-
них документах, так і в практичних діях багатьох 
країн, особливо країн Європи.

Україна включилася в реалізацію завдань 
щодо сталого низьковуглецевого розвитку в рам-
ках Угоди про асоціацію з ЄС, Паризьких угод та ін.

Одним із важливих національних стратегічних 
документів є Стратегія низьковуглецевого розвитку 
України до 2050 р. [3]. Наявність стратегії є підста-
вою для розроблення й упровадження економічних 
інструментів підтримки переходу України до низь-
ковуглецевого розвитку, залучення інноваційних 
технологій і міжнародних фінансових ресурсів.

Політика та заходи щодо переходу до низько-
вуглецевої економіки охоплюють усі сектори еко-
номіки та житлово-комунальну інфраструктуру. 
Проте, якщо враховувати процеси урбанізації 
і моделі споживання, можна констатувати, що зна-
чимими є декарбонізація житлово-комунальної 
інфраструктури міст та оптимізація енергоспожи-
вання і викидів кожним жителем міст. Основою 
успіху низьковуглецевої політики і заходів пови-
нні стати світоглядні та інституційні зміни, вдоско-
налення ринків енергетики і комунальних послуг, 
стимулювання розвитку технологій та інновацій, 
особливо у сфері поводження з промисловими 
і побутовими відходами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Політика низьковуглецевого розвитку України, 
основних секторів економіки окреслюється як 
в офіційних документах, так і наукових працях 
українських авторів. 18 липня 2018 р. протоколь-
ним рішенням засідання Кабінету Міністрів України 
підтримано та схвалено пропозицію Міністерства 
екології та природних ресурсів щодо направлення 
до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну 
клімату Стратегії низьковуглецевого розвитку 
України до 2050 р. [3]. 30 липня 2018 р. Стратегію 
було розміщено на сайті Секретаріату Рамкової 
Конвенції ООН.

Серед наукових публікацій українських авторів 
необхідно відзначити праці І.П. Гайдуцького [4; 5], 
Н.В. Караєвої, М.В. Березницької [6], Н.І. Олій-
ника, І.І. Крилової [7] та ін.

І.П. Гайдуцький у статті «Низьковуглецевий роз-
виток: глобальні інструменти мотивації» [5] відзна-
чає: «Україна має великі можливості для зниження 
вуглецеємності економіки насамперед за рахунок: 
енергоощадності – у 1,5–2 рази; за рахунок модер-
нізації виробничих потужностей – у 1,5–2 рази; а за 
рахунок енергоінновацій до 2030 р. можна домог-
тися заміщення третини вуглецевих енергоносіїв 
без вуглецевими і на третину знизити вуглецеєм-
ність ВВП країни. Тому Україні вкрай необхідна 
система мотивації низьковуглецевого розвитку 
з подвійним ефектом впливу, спрямована як на 
забезпечення (змушування) істотного скорочення 
вуглецевих викидів, так і на заохочення інвесту-
вання енергоконверсії» [5, с. 25].

Н.В. Караєва, М.В. Березницька в праці [6] за 
результатами експертних досліджень відзначають, 
що найбільш пріоритетними напрямами переходу 
до низьковуглецевого розвитку України є впро-
вадження технологій відновлювальної енергетики 
та розроблення ринкових механізмів скорочення 
викидів парникових газів для підприємств різних 
галузей економіки. Автори досліджень відзнача-
ють важливість низьковуглецевого розвитку на гло-
бальному та національному рівнях, проте не менш 
значимим низьковуглецевий розвиток є на рівні 
місцевого самоврядування, основою якого є міста.

Н.І. Олійник та І.І. Крилова у статті [7] розгля-
нули питання реалізації низьковуглецевої політики 
у сфері водопостачання та водовідведення шля-
хом модернізації підприємств цієї сфери, впровад-
ження сучасних енергоощадних технологій, новіт-
ніх методів очищення стічних вод тощо.

Разом із тим системно питанням низьковугле-
цевого розвитку у сфері житлово-комунального 
господарства міста увага не приділялася.

Постановка завдання. Кожне місто є унікаль-
ною системою щодо ресурсів, управління, ринко-
вого потенціалу, культури, цінностей, що зумовлює 
унікальність стратегій їхнього розвитку і шляхів їх 
реалізації. Водночас подальша урбанізація, гло-
бальні тренди сталого низьковуглецевого розвитку 
вимагають вирішення на нових технологічних, орга-
нізаційних, економічних засадах питань розвитку 
житлово-комунальною сфери. Житлово-кому-
нальне господарство вже тривалий час у процесі 
реформування, впроваджуються ринки природ-
ного газу й електроенергії, проте суттєвих зру-
шень у цій сфері не відчувається, й упровадження 
проєктів низьковуглецевого розвитку у сфері жит-
лово-комунального господарства та інфраструк-
тури може суттєво поліпшити функціонування як 
цієї сфери, так і мати позитивний вплив на розви-
ток міста. Причому поряд зі зменшенням викидів 
парникових газів комунальною енергетикою, тран-
спортом, централізованими системами постачання 
комунальних послуг необхідно забезпечити пози-
тивний клімат для розвитку ініціатив і можливостей 
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приватного бізнесу, громадських організацій, участі 
кожного мешканця в управлінні забезпеченням 
його житлово-комунальних потреб із мінімальними 
енерговитратами, мінімальними викидами парни-
кових газів, впровадженні відновлювальних чи аль-
тернативних джерел енергії тощо.

Незважаючи на широкий спектр публікацій 
і досліджень питання стратегічних аспектів низь-
ковуглецевого розвитку житлово-комунального 
господарства міста потребують додаткової деталі-
зації та обґрунтувань.

Метою статті є дослідження стратегічних 
аспектів низьковуглецевого розвитку житлово-
комунального господарства міста, окреслення 
стратегічних пріоритетів і шляхів розвитку низько-
вуглецевого розвитку житлових, комунальних та 
інших інфраструктурних систем міста, їх обґрунту-
вання і деталізація.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Якщо розглянути світову тенденцію викидів діо-
ксиду вуглецю, то за останнє десятиріччя вони 
зростали в середньому на 1,0% [8, с. 57], при цьому 
виробництво первинної енергії зростало щорічно 
на 1,5% [8, с. 8], зокрема нафти – на 1,0% [8, с. 17], 
природного газу – на 2,3% [8, с. 32], вугілля – на 
1,3% [8, с. 42]. Згідно з Енергетичною стратегією 
України на період до 2035 р. [9], первинне поста-
чання енергії в 2035 р. становитиме 96 млн. т н. е. 
(2015 р.– 90,1 млн. т н. е), у тому числі частка від-
новлювальних ресурсів – 25% (2015 р.– 4%). Тобто 
практична реалізація концепції низьковуглецевого 
розвитку, попри гостру актуальність, не знаходить 
достатнього відображення в реальних цифрах 
викидів парникових газів як на глобальному рівні, 
так і на рівні держави. Можливо, пандемія коро-
навірусу знизить споживання енергії, змінить певні 
співвідношення, але відновлення економіки знову 
збільшить енергоспоживання. Напевно, має рацію 
покоління Грети Тунберг, що уряди недостатньо 
докладають зусиль щодо зменшення викидів пар-
никових газів.

Водночас можна привести немало прикла-
дів, коли окремі міста повністю забезпечуються 
енергією з відновлювальних джерел, деякі країни 
більше половини енергії генерують відновлюваль-
ними джерелами, інші країни за одне-два деся-
тиліття планують відмовитися від викопних видів 
палива, низка країн із 2025 р. планує використову-
вати тільки електротранспорт і т. д.

Тобто є опорні сфери і території, в яких успішно 
реалізовується політика та заходи щодо переходу 
до низьковуглецевої економіки. Фундаментом 
успіху цієї політики і заходів стали насамперед сві-
тоглядні та інституційні зміни.

Світоглядний аспект – це віра, впевненість, що 
низьковуглецевий розвиток є правильним шля-
хом і по ньому треба просуватися, незважаючи 
на потенційно значні (можливо, не завжди еконо-

мічно доцільні) зусилля. Ще одним аспектом низь-
ковуглецевого розвитку є енергонезалежність. 
Українська влада проголосила курс на енергоне-
залежність, насамперед акцентуючи на зменшенні 
імпорту природного газу і збільшенні власного 
його видобутку. Проте справжня енергонезалеж-
ність – це, передусім, незалежність від викопного 
палива та від інституційного примусу правил цен-
тралізованого постачання енергоресурсів чи пос-
луг. Можна навести багато прикладів пасивних 
будинків з енергетичною нейтральністю (нульо-
вим рівнем викидів вуглецю), перелічувати міста, 
в яких енергопостачання забезпечується тільки 
відновлювальними джерелами, окреслити галузі, 
які забезпечують енергією виробництво тільки за 
рахунок відновлювальних джерел, привести стра-
тегію багатьох країн, які за одне-два десятиліття 
планують відмовитися від використання викопних 
видів палива. Усе це елементи складної системи, 
яку ми можемо окреслити як низьковуглецеву еко-
номіку. Таким чином, низьковуглецева економіка – 
це нова соціально-економічна і технологічна сис-
тема, націлена на скорочення викидів парникових 
газів (передусім діоксиду вуглецю), об’єднана цін-
ностями і принципами сталого розвитку.

Серед основних принципів низьковуглецевої 
економіки:

– відділення (незалежність) економічного 
зростання від зростання споживання енергії та 
викидів парникових газів й інших забруднюючих 
речовин завдяки технологічним інноваціям, зміні 
інфраструктури та моделі поведінки. Основними 
показниками цього принципу є зниження енер-
гоємності, а також, як наслідок, вуглецеємності 
ВВП. Ці показники приведені в багатьох джерелах, 
зокрема в [3, с. 37];

– досягнення ключових цілей сталого розвитку, 
включаючи підвищення конкурентоспроможності 
економіки, економічне зростання, створення робо-
чих місць та інші соціально-економічні цілі, скоро-
чення споживання ресурсів і посилення науково-
технічного розвитку, які виражаються в показниках 
ВВП, зайнятості, створенні нових робочих місць.

Подальша урбанізація, значна частка енерго-
витрат у побутовій сфері, значні витрати і втрати 
в системах енергопостачання міст, застарілі сис-
теми водопостачання та водовідведення, вагомі 
витрати палива транспортом і значна частка шкід-
ливих викидів, у тому числі парникових газів, недо-
сконала дорожня інфраструктура тощо вимагають 
вирішення на нових технологічних, організацій-
них, економічних засадах питань розвитку жит-
лово-комунальної сфери. Більшість цих питань 
має приклади вирішення на засадах низьковугле-
цевого розвитку, проте, як уже зазначено, кожне 
місто, кожна комунальна система є унікальною 
складною системою, але для них можна визна-
чити спільні характеристики і властивості для 
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поступу шляхом низьковуглецевого розвитку, згру-
пувавши їх у стратегічні напрями і політики. Такі 
пріоритетні напрями і заходи, які їх реалізують, 
доцільно окреслити так:

I. Утвердження цінностей і принципів низько-
вуглецевого розвитку, залучення громадськості 
міста до формування політики низьковуглеце-
вого розвитку житлово-комунального господар-
ства міста.

Можна відзначати актуальність і важливість 
Стратегії низьковуглецевого розвитку України 
до 2050 р. [3], Енергетичної стратегії України на 
період до 2035 р. [9], інших державних стратегій, 
проте доти, доки цінності збереження довкілля 
для майбутніх поколінь не стануть найважливі-
шими для кожного громадянина, підприємця, орга-
нів влади, ми будемо тільки відзначати кліматичні 
загрози, забруднення річок, вирубку лісів та інших 
зелених насаджень, виснаження земельних угідь, 
хаотичну забудову, збільшення площ сміттєзва-
лищ, збільшення викидів від енергетики та транс-
порту тощо. Ці загрози в майбутньому потенційно 
стануть основними причинами конфліктів між 
окремими соціальними групами, громадами, влад-
ними структурами, що унеможливить економічний 
та соціальний розвиток міста. Тому даний напрям 
є найважливішим серед пріоритетів.

Серед основних політик та заходів із реалізації 
пріоритетного напряму І доцільно виділити:

1. Утвердження принципів сталого розвитку, 
зокрема низьковуглецевого, шляхом прове-
дення просвітницької та роз’яснювальної роботи 
з питань сталого розвитку, енергоефективності, 
економічних можливостей упровадження джерел 
відновлювальної енергії, удосконалення повод-
ження з відходами тощо.

Необхідна актуалізація питань усіх аспектів 
низьковуглецевого розвитку серед населення 
міста шляхом проведення обговорень, дискусій, 
круглих столів тощо, починаючи з дошкільних 
закладів і завершуючи релігійними організаціями, 
як функціонують у місті. Необхідно проведення 
роз’яснювальних компаній з питань енергоефек-
тивності, зменшення утворення побутових від-
ходів, можливостей використання відновлюваль-
них джерел. У процесі підготовки і проведення 
роз’яснювальних компаній будуть сформовані та 
конкретизовані дані зі споживання енергоресурсів, 
комунальних послуг у місті, потенціалу можливих 
відновлювальних джерел. Основною метою таких 
заходів є окреслення можливих заходів з енергое-
фективності та можливостей упровадження дже-
рел відновлювальної енергії й участі в реалізації 
таких заходів владних, підприємницьких, громад-
ських, освітніх та інших структур міста.

2. Здійснення моніторингу енергоефективності 
житлово-комунального господарства міста, про-
ведення енергоаудиту будівель та споруд громад-

ського сектору, підприємницьких структур та при-
ватних господарств.

Створення системи моніторингу енергоефек-
тивності житлово-комунального господарства 
міста, впровадження суцільної енергетичної пас-
портизації житлових і громадських будівель за 
кошти бюджету міста або залучених джерел забез-
печить актуальною інформацією для визначення 
реальної ефективності та прийняття в подаль-
шому відповідних рішень. Для створення такої 
системи доцільні підготовка та залучення фахів-
ців з енергетичного менеджменту через навчання 
активної молоді, насамперед студентів, підви-
щення кваліфікації працівників виконавчих органів 
міського самоврядування, комунальних підпри-
ємств, громадських організацій.

3. Вивчення досвіду впровадження проєктів 
низьковуглецевого розвитку житлово-комуналь-
ного господарства зарубіжних міст, залучення нау-
кових та громадських організацій до проведення 
досліджень, обґрунтування заходів, реалізація 
демонстраційних проєктів зі сталого низьковугле-
цевого розвитку житлово-комунального господар-
ства міста.

Зарубіжні, зокрема європейські, міста мають 
значний практичний досвід з упровадження про-
ектів низьковуглецевого розвитку, тому в сучасних 
умовах розвитку інформаційних технологій можна 
детально вивчити успішні проєкти у цій сфері, 
зарубіжні організації здебільшого не відмовляють 
у консультуванні з використання їхнього досвіду. 
Вітчизняні наукові та громадські організації також 
мають досвід із реалізації проєктів з енергоефек-
тивності та використання відновлювальних дже-
рел, тому вони можуть надати консультативну 
допомогу, взяти участь в обґрунтуванні перспек-
тивних проєктів, вони також мають досвід залу-
чення коштів різноманітних фондів, тому можлива 
з органами влади міста, громадськими організа-
ціями, іншими зацікавленими сторонами спільна 
реалізація пілотних або демонстраційних проєктів 
із низьковуглецевого розвитку житлово-комуналь-
ного господарства міста.

4. Розроблення та затвердження стратегії або 
комплексної програми низьковуглецевого роз-
витку житлово-комунального господарства міста 
з максимальним залученням до цього процесу 
громадян та всіх зацікавлених сторін, регулярне 
інформування громадськості про досягнуті резуль-
тати, проблеми в реалізації цілей стратегії або 
складників програм.

Принцип участі є одним із визначальних для 
ефективної реалізації будь-яких починань. У бага-
тьох містах сформовано стратегії розвитку на 
принципах сталого розвитку, тому перехід на 
шлях низьковуглецевого розвитку є еволюційним 
поступом, який повинен знайти своє відобра-
ження у стратегії низьковуглецевого розвитку (або 
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в рамках перегляду загальної стратегії окремою 
стратегічною програмою). Загалом питання моні-
торингу стратегії, інформування громадськості 
про результати реалізації стратегії врегульовано 
нормативними документами, додатково вони, як 
правило, відображені й у стратегічних планах.

5. Активне формування партнерства для 
фінансування заходів із реалізації цілей стратегії 
низьковуглецевого розвитку житлово-комуналь-
ного господарства міста (міжсекторного партнер-
ства організацій міста, партнерства з державними 
інституціями і фондами, партнерства із зарубіж-
ними організаціями, фондами, громадами тощо).

Необхідно розвивати державно-приватне парт-
нерство шляхом залучення приватних інвестицій 
у підвищення енергоефективності об’єктів жит-
лово-комунального господарства та комунальної 
власності (шкіл, дитсадків, лікарень тощо) міста.

ІІ. Енергоефективність.
У більшості міст розроблено програми з енер-

гоефективності. Проте такі програми, як правило, 
містять заходи з енергоефективності в енергетич-
ному та промисловому секторах. Ці заходи є важ-
ливими, оскільки енергоємність української еко-
номіки в 3,8 рази вища, ніж у країнах ЄС. Проте 
більше половини енергетичних ресурсів спожива-
ється безпосередньо в побутовому секторі. 70% 
населення України проживають у багатоквартир-
них будинках, яке споживає 44% енергії країни. 
Енергоефективність українських будівель у серед-
ньому в чотири рази нижча, ніж у країнах Захід-
ної Європи; крім того, 30–40% енергії втрачається 
в комунальному секторі під час її транспортування 
та розподілу. Ще одна важлива теза: найдешевша 
енергія – це зекономлена енергія.

Основні політики/заходи з реалізації пріоритет-
ного напряму ІІ «Енергоефективність»:

1. Формування рекомендацій щодо забезпе-
чення енергоефективності під час проєктуванні та 
будівництва житлових і громадських будівель на 
території міста.

Проєктування та будівництво житлових і гро-
мадських будівель на території міст повинні про-
водитися на основі чітких рекомендацій з ура-
хуванням державних норм та правил, місцевих 
кліматичних умов, рельєфу місцевості, доступу до 
мереж, використання місцевих матеріалів тощо. 
При цьому рекомендації, спрямовані на макси-
мальне використання відновлювальних джерел 
енергії, містять алгоритми розрахунку показників 
витрат енергоресурсів для освітлення, опалення, 
гарячого постачання, у тому числі за рахунок від-
новлювальних джерел, рекомендації з водопос-
тачання, водовідведення, поводження з побуто-
вими відходами.

2. Планування та реалізація термодернізації 
житлових і громадських будівель, зокрема радян-
ської забудови 1950–1980 рр., визначення обсягів 

необхідного фінансування та можливих джерел 
фінансування заходів.

Одним із першочергових завдань є розроблення 
і реалізація планів термомодернізації будинків 
з урахуванням кліматичних та місцевих умов. Реа-
лізація цього завдання потребує комплексного під-
ходу: всі будівлі житлові і громадські повинні бути 
забезпечені проєктами термомодернізації. Такі 
проєкти можуть бути виконані фахівцями з енерго-
менеджменту (підготовленими за кошти бюджету 
або залученими) на основі енергетичних паспор-
тів. На підставі проєктів визначаються необхідні 
обсяги фінансування для термомодернізації буді-
вель. Для малозабезпечених власників будівель 
доцільно сформувати програму співфінансування 
з місцевого бюджету залежно від доходів власників 
будівель (для окремих пільгових категорій – 100% 
фінансування з бюджету). Слід відзначити, що 
через стабільне здорожчання енергоносіїв про-
єкти енергомодернізації є доволі привабливими 
для власників будівель; окрім того, енергомодерні-
зація потенційно знижує і майбутні витрати віднов-
лювальних енергоресурсів, формуючи автономію 
(енергонезалежність) будівлі. Важливим питан-
ням є житлові будинки радянської забудови 1950–
1980 рр., так звані «хрущовки», які були зведені як 
тимчасові на якомусь «етапі побудови комунізму», 
яким притаманні значні витрати і втрати під час їх 
забезпечення енергією і житлово-комунальними 
послугами, вартість яких значною мірою радянська 
система дотувала. В європейських країнах колиш-
нього соцтабору існує досвід їх енергомодернізації 
з доведенням до стандартів пасивного будинку. 
Є також досвід їх знесення і побудови нових енерго-
ефективних будинків, це було б доцільно, особливо 
для панельної забудови, проте українські міста не 
мають ресурсів для впровадження таких проєктів, 
оскільки сьогодні в житловому будівництві доміну-
ють приватні компанії й участь комунального сек-
тору в розгорнутих довгострокових проєктах масш-
табного житлового будівництва є маловірогідною.

3. Реалізація проєктів пасивних будівель.
Важливою є демонстрація в місцевих умовах 

можливості щодо досягнення близького до нульо-
вого споживання енергії під час будівництва нових 
та реконструкції і технічного переобладнання існу-
ючих будівель. Реалізація таких проєктів можлива 
за міжнародної технічної підтримки або приват-
ними інвесторами, метою яких є реалізація про-
єкту пасивних будівель на території міста.

4. Розроблення і реалізація заходів зі змен-
шення витрат і втрат енергії в електричних, тепло-
вих, водопровідних, водовідвідних системах, під 
час поводження з твердими побутовими відходами.

Більшість мереж комунального господар-
ства здебільшого проектувалася і створювалася 
декілька десятиліть тому й є технічно і морально 
застарілою, тому необхідна їх модернізація, при 
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цьому більшість проєктів із модернізації мереж 
будуть забезпечувати більшу енергоефективність 
насамперед за рахунок зменшення втрат у систе-
мах передачі і розподілу електроенергії, теплової 
енергії, води, стоків, зменшення обсягів транспор-
тування твердих побутових відходів тощо.

III. Відновлювана енергетика.
Затверджений Національний план дій із віднов-

лювальної енергетики передбачає в 2020 р. частку 
відновлювальних джерел енергії 11% у валовому 
кінцевому енергоспоживанні. Нині «зелені» елек-
тростанції виробляють уже третину електроенер-
гії у світі. Таким чином, щоб «не відставати» від 
світових трендів, необхідне зростання більш як на 
1% на рік частки відновлювальних джерел, і такий 
індикатор повинен бути основою для міських про-
грам із відновлювальної енергетики. На перший 
погляд у міст ніби недостатній потенціал для впро-
вадження відновлювальної енергії. Проте обсяги 
споживання вже створюють необхідні передумови, 
величезні площі дахів, фасадів можуть бути вико-
ристані для сонячної генерації, значні обсяги побу-
тових та промислових відходів також є потенцій-
ними джерелами відновлювальної енергетики.

Основні політики/заходи з реалізації пріоритет-
ного напряму ІІІ «Відновлювальна енергетика»:

1. Стимулювання виробництва екологічно 
чистої сонячної та вітрової електроенергії в регіоні.

У державі впроваджено низку механізмів сти-
мулювання впровадження відновлюваних дже-
рел енергії, зокрема «зелений» тариф. Сьогодні 
застосування «зеленого» тарифу визиває гостру 
дискусію, оскільки через його прив’язку до євро-
пейської валюти і знецінення національної валюти 
він в 4–5 разів вищий від тарифу для населення, 
але частка відновлювальних джерел у виробництві 
електроенергії стрімко зростає. Слід відзначити, 
що основна «роль» відновлювальних джерел – це 
заміщення, насамперед, теплової генерації. Біль-
шість бюджетних чи інших установ міста не буде 
продавати електроенергію, вони можуть тільки 
частково заміщати традиційну енергію енергією 
з відновлювальних джерел, і для цього необхідне 
місцеве стимулювання. Тому міста можуть і повинні 
впровадити власні програми стимулювання вста-
новлення джерел сонячної або вітрової енергетики 
для бюджетних установ, комунального та приват-
ного секторів шляхом фінансового стимулювання, 
технічної підтримки встановлення та обслугову-
вання джерел відновлюваної енергетики тощо.

2. Підтримка впровадження технологій акуму-
лювання електричної та теплової енергії в громад-
ському та приватному секторах.

Однією з особливостей джерел сонячної або 
вітрової енергетики є нерівномірність генерації, 
тому для надійності і належної ефективності необ-
хідне акумулювання електричної енергії. Акумулю-
вання теплової енергії підвищує енергоефектив-

ність джерел теплової енергії, тому необхідна як 
технічна підтримка в розробленні та впровадженні 
технологій акумулювання енергії, так і фінансове 
стимулювання шляхом надання субсидій, відшко-
дування частини витрат та запровадження інших 
фінансових стимулів. Це доволі складні технічно 
і фінансово завдання. Для прикладу, акумулю-
вання сонячної електроенергії використовує обме-
жене число американських і австралійських міст. 
Проте розвиток електротехнічних галузей, пошук 
ефективних батарей для електромобілів створю-
ють передумови для швидкого впровадження тех-
нологій і засобів акумулювання енергії. Крім того, 
підприємства житлово-комунального господар-
ства міста повинні забезпечити ефективну взаємо-
дію в питаннях акумулювання і обміну енергією.

3. Розширення використання і сталого вироб-
ництва біомаси і біогазу для енергозабезпечення.

Попри зниження цін на природний газ за останні 
місяці, вартість природного газу є доволі значи-
мою в структурі тарифів на комунальні послуги, 
що стимулює пошук альтернативних джерел гене-
рації тепла та горючих газів.

В Україні є успішні приклади використання біо-
маси (дерева, деревних відходів, соломи, відхо-
дів олійних виробництв тощо) для централізова-
ного виробництва тепла та електроенергії, уряд 
України стимулює населення для встановлення 
твердопаливних котлів.

В європейських країнах є значний досвід у цій 
сфері, деякі населені пункти повністю забезпечу-
ють себе електроенергією, згенерованою з біо-
газу, комунальні служби значною мірою задо-
вольняють потреби в електроенергії за рахунок її 
генерації з газу, який утворюється на очисних спо-
рудах, сміттєзвалищах. Необхідні заходи у сфері 
водопостачання та водовідведення в Україні при-
ведені Н.І. Олійником та І.І. Криловою у статті [7] 
і демонструють значний потенціал можливостей 
низьковуглецевого розвитку у цій сфері.

4. Виробництво рідкого та газоподібного біопа-
лива з біомаси та відходів.

У країнах із пріоритетом низьковуглецевого 
розвитку застосовуються сучасні технології одер-
жання біопалива з біомаси та відходів, переважно 
харчових (наприклад, у Лондоні для одержання 
біопалива для громадського транспорту викорис-
товують навіть відходи завареної меленої кави). 
В Україні використовуються технології виробни-
цтва біодизеля. Такі технології ще не мають достат-
нього техніко-нормативного забезпечення, але 
можуть бути економічно привабливими для тери-
торій, в яких вирощуються енергетичні культури та 
налагоджений збір енергетично цінних відходів.

IV. Скорочення викидів парникових газів і збіль-
шення поглинання вуглецю.

Порівняно з 1990 р. викиди парникових газів 
в Україні в 2019 р. знизилися до 31% від обсягів 
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1990 р., водночас на душу населення обсяг вики-
дів парникових газів становить 4,75 т, і за цим 
показником Україна входить у першу десятку країн 
світу. Як уже відзначалося, Стратегія [3] передба-
чає стабілізацію викидів парникових газів у 2050 р. 
на рівні 35% від обсягів 1990 р. за значного зрос-
тання економіки. Ці показники значно кращі, ніж 
у більшості країн, але слід відзначити, що вони 
формуються на тлі доволі низьких показників соці-
ально-економічного розвитку країни.

Скорочення викидів парникових газів є не 
стільки індикативним, скільки узагальнюючим 
показником поступу руху країни, регіону, міста до 
сталого розвитку, ефективних інновацій, турботи 
про майбутнє. Тому прогресивні міста повинні 
ставити амбітні цілі зниження викидів парникових 
газів, наприклад до 10% від рівня 1990 р. в най-
ближчі терміни, а ще краще приводити показники 
зниження до попереднього року, наприклад на тих 
же 10%. При цьому вони можуть розраховувати 
на міжнародний, переважно європейський. досвід 
у цій сфері, залучення вагомої міжнародної тех-
нічної та фінансової допомоги.

Основні політики/заходи з реалізації пріоритет-
ного напряму ІV «Скорочення викидів парникових 
газів і поглинання вуглецю»:

1. Зменшення обсягів виробництва і спожи-
вання комунальних послуг.

Виробництво житлово-комунальних послуг є 
доволі енергоємним, а виробництво традиційної 
енергії супроводжується викидами парникових 
газів. Зменшення обсягів споживання енергії в сис-
темах електропостачання та теплопостачання, 
холодної та гарячої води та утворення відходів 
призведе до зниження викидів парникових газів, 
удосконалення комунальної транспортної інфра-
структури; ширше впровадження електротран-
спорту також знижує викиди парникових газів.

Насамперед потрібний суцільний облік і мож-
ливість регулювання споживання комунальних 
послуг, насамперед такої енергоємної послуги, як 
теплопостачання. Морально застарілі системи 
теплопостачання більшості міст не дають можли-
вості здійснити кожному індивідуальному спожи-
вачу облік використаного тепла та регулювати його 
споживання. Деякі міста йдуть шляхом відмови від 
централізованого теплопостачання, інші прагнуть 
забезпечити облік хоча б на рівні багатоквартир-
них будинків. Питання втрат у мережах теплопос-
тачання актуальне і не має вирішення у найближ-
чій перспективі. Звичайно, ця політика пов’язана 
з попередніми і вимагає вирішення хоча б на рівні 
комплексних програм, системно.

2. Розроблення та впровадження міських про-
грам поводження з побутовими відходами, узго-
джених зі стратегією низьковуглецевого розвитку.

Питання розроблення політики поводження 
з побутовими відходами є актуальним для всіх 

міст, тому розробленню та впровадженню ефек-
тивних і сучасних програм поводження з побуто-
вими відходами немає альтернатив. Уже відзна-
чено можливість виробництва біогазу на полігонах 
побутових відходів. За відповідного сортування 
відходів можна отримати значні обсяги вторинної 
сировини, яка у разі застосування сучасних тех-
нологій екологічно безпечно використовується 
для виробництва теплової й електричної енергії, 
передусім для задоволення потреб міста. Можна 
привести приклади міст скандинавських країн, 
Японії, які, використовуючи сучасні технології, 
спалюють відходи у центральних частинах міста.

3. Проведення інвентаризації та оцінки зелених 
насаджень на міста, обсягів їх поглинання вуглецю; 
розроблення та реалізація програм озеленення 
міста в громадському і приватному секторах.

Зелені насадження є одними з найбільш зна-
чимих природних чинників поглинання вуглецю 
і зменшення вуглецевих газів. У багатьох містах 
робота з озеленення є успішною, проте в окремих 
регіонах і громадах є конфліктні ситуації, насампе-
ред зумовлені забудовою зелених зон. У багатьох 
містах кількість зелених зон і насаджень зменшу-
ється, гострою є проблема захворювання дерев 
через шкідливі викиди і зміну клімату.

Програми озеленення міст повинні перед-
бачати стимулювання заходів із підтримки та 
поліпшення стану дерев і насаджень у житлових 
районах населених пунктів, підвищення щільності 
рослин шляхом створення громадських і при-
будинкових садів, зелених дахів, посадки різних 
видів насаджень, що активно поглинають вуглець. 
Віджилі зелені насадження є джерелом біомаси, 
використання якої окреслено вище.

4. Сприяння заміщенню енергоємної продукції 
(виробів із металу, бетону, пластику тощо) на про-
дукцію з екологічної та низькоенергоємної сиро-
вини, насамперед із деревини, соломи, глини тощо.

Найбільш простий приклад – заміна пласти-
кових пакетів на паперові: ніби просте рішення, 
але настільки важливе для екології, що багато 
країн законодавчо заборонили використання 
пластикових пакетів. Низка країн обмежує вико-
ристання бетонних конструкцій: для виробництва 
цементу і бетону витрачається велика кількість 
енергії, також значна кількість енергії потрібна 
для демонтажу та утилізації бетонних конструк-
цій. Водночас продукція з деревини менш енер-
гоємна, крім того, у період росту деревина погли-
нає вуглець.

У нашій країни ще не створено належних 
законодавчих основ для заміщення енергоємної 
продукції. Проте територіальні громади повинні 
сприяти і самі проводити політику заміщення енер-
гоємної продукції, виробленої з металу, бетону, 
пластику тощо, на продукцію з деревини та інших 
природних матеріалів.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

224 Випуск 42. 2020

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
глянуто стратегічні аспекти та обґрунтовано пріо-
ритетні напрями і заходи низьковуглецевого роз-
витку житлово-комунального господарства міста: 
утвердження цінностей і принципів низьковугле-
цевого розвитку, залучення громадськості міста 
до формування політики низьковуглецевого роз-
витку житлово-комунального господарства міста; 
енергоефективність; відновлювана енергетика; 
скорочення викидів парникових газів і збільшення 
поглинання вуглецю. Сформовані стратегічні 
напрями деталізовані з коротким обґрунтуванням 
до рівня конкретних політик і заходів.

Формування і реалізація стратегії низьковугле-
цевого розвитку міста сприятиме економічному 
розвитку міста, який демонструє більшість міст 
європейських країн, в яких реалізація принципів 
низьковуглецевого сталого розвитку забезпечує від-
повідний рівень і якість життя, збереження довкілля.
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У статті проаналізовано стан та перспек-
тиви формування й використання інтелек-
туальних ресурсів в Україні. Розглянуто 
теоретичні підходи до визначення поняття 
«інтелектуальний ресурс». Досліджено 
динаміку змін у кількості організацій, що 
здійснюють наукові дослідження та роз-
робки в Україні загалом і в розрізі регіонів 
зокрема, а також за секторами діяльності. 
Проаналізовано показники діяльності уста-
нов, що здійснюють підготовку аспірантів 
та докторантів, як в розрізі регіонів, так 
і за галузями знань. Визначено структурні 
зрушення в структурі працівників, задіяних 
у виконанні НДР. Оцінено структуру внут-
рішніх витрат на виконання НДР за джере-
лами фінансування. Досліджено результати 
інноваційної діяльності промислових підпри-
ємств. Встановлено причини зменшення 
активності в науково-технічній сфері та 
інноваційній діяльності в Україні. Запропоно-
вано шляхи підвищення ефективності фор-
мування та використання інтелектуальних 
ресурсів в державі.
Ключові слова: інтелектуальний ресурс, 
науково-технічна сфера, інноваційна діяль-
ність, наукові дослідження й розробки.

В статье проанализированы состояние 
и перспективы формирования и использова-

ния интеллектуальных ресурсов в Украине. 
Рассмотрены теоретические подходы 
к определению понятия «интеллектуаль-
ный ресурс». Исследована динамика измене-
ний в количестве организаций, осуществля-
ющих научные исследования и разработки 
в Украине в целом и в разрезе регионов 
в частности, а также по секторам деятель-
ности. Проанализированы показатели дея-
тельности учреждений, осуществляющих 
подготовку аспирантов и докторантов, 
как в разрезе регионов, так и по отраслям 
знаний. Определены структурные сдвиги 
в структуре работников, задействован-
ных в выполнении НИР. Оценена структура 
внутренних затрат на выполнение НИР по 
источникам финансирования. Исследованы 
результаты инновационной деятельности 
промышленных предприятий. Установлены 
причины уменьшения активности в научно-
технической сфере и инновационной дея-
тельности в Украине. Предложены пути 
повышения эффективности формирования 
и использования интеллектуальных ресур-
сов в государстве.
Ключевые слова: интеллектуальный 
ресурс, научно-техническая сфера, иннова-
ционная деятельность, научные исследова-
ния и разработки.

The article analyzes current situation and prospects of formation and use of intellectual resources in Ukraine. Theoretical approaches to the definition of 
the term “intellectual resource” are considered. By intellectual resource we mean a certain combination consisting of human resources, market assets, 
infrastructure assets, intellectual property, organizational knowledge; the determining element is human resources, which consists of a set of knowledge, 
practical skills and creative abilities of company’s personnel and which is lost after the employee’s dismissal. Effective accumulation and use of intellectual 
resources provides the enterprise with competitive advantages and sustainable development through the release of innovative products, which in turn 
ensures the growth of the national economy. The dynamics of changes in the number of research and development organizations in Ukraine in general 
and by region in particular, as well as by sectors of activity is investigated. Indicators of activity of postgraduate and doctoral students training institutions 
are analyzed, both by region and by branch of knowledge. Structural changes in the structure of employees involved in the implementation of research 
and development results are identified. The structure of internal research and development expenditures by funding sources is established. The results of 
innovative activity of industrial enterprises are investigated. The results obtained indicate a deterioration of the situation in the national scientific and technical 
sphere and innovation activity, which negatively affects the formation and use of intellectual resources of the country. The reasons for the decrease in activity 
in the scientific and technical sphere and innovative activity in Ukraine have been identified, which include insufficient funding for scientific and technical 
sphere; the lack of incentives for entrepreneurs to finance R&D due to significant risks of investment losses caused by deteriorating country’s investment 
climate; the development of outdated industries that do not show interest in cooperation with scientific institutions. The ways of increasing the efficiency of 
formation and use of intellectual resources in the country are outlined.
Key words: intellectual resource, scientific and technical sphere, innovative activity, scientific research and development.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
конкурентні переваги підприємств формуються 
завдяки здатності створювати, використовувати, 
підтримувати та розвивати спеціалізовані знання, 
компетенції та інтелектуальні ресурси. Спромож-
ність підприємства ефективно визначати інтелек-
туальні ресурси, необхідні для успішного ведення 
своєї діяльності, керувати ними, а також інвесту-
вати в людей, які є носіями цих ресурсів, є однією 
із запорук комерційного успіху компанії.

Здатність компаній генерувати нові знання, 
ефективно їх використовувати, створювати про-
гресивні інформаційні технології, а також засто-
совувати їх у виробництві інноваційної продукції 
значною мірою визначає конкурентоспроможність 

національної економіки та забезпечує сталий соці-
ально-економічний розвиток країни.

Сьогодні основною частиною людської діяль-
ності протягом усього життя стає діяльність 
з опрацювання інформації та перетворення її 
у знання, а для зростання продуктивності праці 
стають все більш важливими творчий потенціал 
працівників та здатність безперервно навчатися. 
Розвиток автоматизованих систем та систем на 
основі штучного інтелекту привів до того, що до 
компетенцій працівників висуваються якісно нові 
вимоги вищого рівня. Відповідно до цього основ-
ний акцент необхідно робити на розвитку осо-
бистісних компетенцій співробітників, максималь-
ному розвитку їх здібностей задля формування 
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відповідного рівня інтелектуальних ресурсів 
суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням проблематики формування та вико-
ристання інтелектуальних ресурсів займались 
такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як С.Д. Суво-
рова, А.М. Теванян [1], О.Е. Головчанська [2], 
О.І. Татаркін [3], М.К. Ахтямов, Н.А. Кузнецова, 
Л.В. Саакова [4], Н.Г. Агафонова [5], С.В. Никифо-
рова, А.Н. Мамров [6], О.В. Лозова [7], Ю.В. Ков-
туненко [8], В.Л. Абрамов [9]. Водночас питання 
нагромадження інтелектуальних ресурсів та їх 
ефективного використання в економіці України 
залишаються актуальними та потребують подаль-
ших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження сучасного стану та перспектив формування 
інтелектуальних ресурсів в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Значимість інтелектуальних ресурсів, пов’язаних 
з економічною діяльністю суб’єктів господарю-
вання, досить вивчена в науковій літературі. Різ-
номаніття теоретичних підходів до визначення 
поняття «інтелектуальний ресурс» пов’язують 
з переходом найбільш розвинених країн до сучас-
ного етапу розвитку суспільства, який дослідники 
називають по-різному, зокрема «інформаційне сус-
пільство», «постіндустріальне суспільство», «еко-
номіка, заснована на знаннях», «глобальне мере-
жеве суспільство», «суспільство, що навчається», 
«ера знань», «цифрова ера», «ера інформації», 
«постекономічна ера», «нова економіка» [1, с. 209].

Так, О.Е. Головчанська визначає інтелектуаль-
ний ресурс як складову частину інтелектуального 
потенціалу, мобілізованого для виконання кон-
кретних робіт з виробництва наукоємної продукції, 
який у сукупності з новітніми знаннями утворює 
інтелектуальний капітал. Інтелектуальний ресурс 
є основою суспільного відтворення, матеріалізу-
ється в патентах, ноу-хау, інновації через вироб-
ництво, обмін, споживання й розподіл [2, с. 403].

О.І. Татаркін розглядає інтелектуальні ресурси 
як систему відносин щодо виробництва нових або 
збагачених (оновлених) знань та інтелектуальних 
здібностей індивідуумів, колективів і суспільства, 
які забезпечують стійке розширене та збалан-
соване відтворення національного багатства на 
інтенсивній основі в інтересах підвищення якості 
життя всього населення держави [3, с. 21].

Низка дослідників визначає інтелектуальні 
ресурси підприємства як сукупні розумові здіб-
ності всіх співробітників, які вони використовують 
для вироблення найбільш адекватних ринковим 
умовам рішень, що дають змогу компанії зберігати 
сталий розвиток [4, с. 18].

Н.Г. Агафонова зазначає, що інтелектуальні 
ресурси підприємства визначаються сукупністю 
знань, професійних умінь і навичок, інтелекту-

альних здібностей його персоналу, на основі яких 
створюється інноваційна продукція [5, с. 171].

С.В. Никифорова та А.Н. Мамров під інтелек-
туальними ресурсами підприємства розуміють 
колективну здатність членів організації до творчого 
мислення та розроблення ефективних рішень (тех-
нічних, управлінських, фінансових тощо) [6, с. 119].

На думку С.Д. Суворової та А.М. Теванян, 
інтелектуальні ресурси – це нематеріальні, неви-
черпні інтелектуальні активи, які самогенеруються 
та безперервно оновлюються, а також викорис-
товуються для виробництва благ, цінність яких 
виражається у збільшенні конкурентних переваг 
їхнього власника. Їх базисними компонентами є 
інформація та знання, що становлять основу інте-
лектуального капіталу [1, с. 211].

О.В. Лозова та В.А. Шкіль акцентують увагу на 
тому, що інтелектуальні ресурси – це централь-
ний структурний елемент сукупного потенціалу 
підприємства, що формує його конкурентні пере-
ваги. Матеріальним вираженням інтелектуаль-
ного ресурсу на підприємстві є персонал, його 
інтелектуальні здібності, інтелектуальна власність 
(патенти, ліцензії та інші об’єкти інтелектуальної 
власності), що є нематеріальними активами під-
приємства [7, с. 55].

На нашу думку, найбільш точно поняття інтелек-
туальних ресурсів описав Ю.В. Ковтуненко, який 
під ними розуміє певну комбінацію, що складається 
з людських ресурсів, ринкових активів, інфраструк-
турних активів, інтелектуальної власності, органі-
заційного знання. На думку дослідника, визначаль-
ним елементом інтелектуальних ресурсів є людські 
ресурси, які є сукупністю знань, практичних нави-
чок і творчих здібностей персоналу підприємства, 
що втрачаються після звільнення співробітника. 
Сюди також належать моральні цінності, культура 
праці, знання та вміння, досвід, професійна квалі-
фікація персоналу, освіта, творчі, управлінські, під-
приємницькі здібності, компетенції [8, с. 52].

Головною особливістю інтелектуальних ресур-
сів є їх здатність до самозростання та капіталізації, 
оскільки за збільшення обсягів виробництва про-
дукції з використанням інтелектуальних ресурсів їх 
вартість збільшується, а не амортизується [9, с. 78].

Ефективне нагромадження та використання 
інтелектуальних ресурсів забезпечують підпри-
ємству конкурентні переваги та сталий розвиток 
завдяки випуску інноваційної продукції, що забез-
печує зростання національної економіки. У схва-
леній Кабінетом Міністрів України Стратегії роз-
витку сфери інноваційної діяльності на період до 
2030 року визначено стратегічну мету держави, 
яка полягає у формуванні в Україні високороз-
виненої соціально орієнтованої економіки, що 
базується на знаннях та інноваціях [10]. Інтелек-
туальні ресурси, представлені кадровим потенціа-
лом науки, освіти та високотехнологічних секторів 



227

  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

виробництва, є одними з основних ресурсів такої 
економіки. Для науково-технічної сфери та іннова-
ційної діяльності України характерні такі тенденції 
формування інтелектуальних ресурсів.

1) Кількість організацій, які здійснювали нау-
ково-дослідні роботи, у 2018 році зменшилась на 
1,35% порівняно з 2017 роком, становлячи 950 оди-
ниць. Якщо ж порівнювати з 2010 роком, то таких 
організацій стало на 27,1% менше (або на 353 оди-
ниці). Загалом протягом останніх восьми років 
кількість організацій, які здійснювали НДР, щороку 
зменшувалась, причому у 2017–2018 роках темпи 
зменшення прискорились [11, с. 12]. В розрізі 
регіонів найбільше організацій, які здійснювали 
науково-дослідні роботи, у 2018 році було зосе-
реджено в м. Києві, а саме 314 одиниць, що на 
20 більше (6,8%), ніж у 2017 році, та на 19 менше 
(–5,7%), ніж у 2010 році. Друге місце за кіль-
кістю організацій, які здійснювали науково-дос-
лідні роботи, у 2018 році посідала Харківська 
область, що мала 141 одиницю, що на 8 менше 
(–5,4%), ніж у 2017 році, та на 57 менше (–28,8%), 
ніж у 2010 році. Третє місце посідала Львівська 
область, де у 2018 році налічувались 72 організа-
ції, які здійснювали науково-дослідні роботи, що на 
3 менше (–4%), ніж рік перед тим, та на 10 менше 
(–12,2%), ніж у 2010 році.

Загалом по Україні за 2010–2018 роки кіль-
кість організацій, які здійснювали науково-дос-
лідні роботи, зменшувалась в усіх областях, крім 
Хмельницької (ріст на 33,3%), Житомирської 
та Кіровоградської (показник не змінювався). 
Якщо не брати до уваги Автономну Республіку 
Крим, а також Донецьку та Луганську області, 
де проходить ООС, найбільш відносне скоро-
чення організацій, які здійснювали науково-дос-
лідні роботи, у 2018 році до 2010 року відбулось 
у Закарпатській (–50%, зменшення на 8 одиниць), 
Миколаївській (–45,5%, зменшення на 20 оди-
ниць) та Івано-Франківській (–39,1%, зменшення 
на 9 одиниць) областях [11, с. 13].

Якщо ж розглядати структуру кількості органі-
зацій, які здійснювали НДР, за секторами діяль-
ності, то у 2018 році 48,11% таких організацій 
належали до державного сектору (ріст на 2,32 п. п. 
порівняно з 2017 роком та на 8,66 п. п. порівняно 
з 2010 роком); 36,95% організацій належали під-
приємницькому сектору (зменшення на 2,09 п. п. 
порівняно з 2017 роком та на 9,87 п. п. порівняно 
з 2010 роком), ще 14,94% належали до сектору 
вищої освіти (зменшення на 0,23 п. п. порівняно 
з 2017 роком та зростання на 1,21 п. п. порівняно 
з 2010 роком). Динаміка зміни кількості організа-
цій, які здійснювали НДР, за секторами діяльності, 
показує, що у 2018 році порівняно з 2017 роком 
зросла кількість організацій державного сектору 
на 3,62%, однак зменшилась кількість організа-
цій у підприємницькому секторі та секторі вищої 

освіти на 6,65% та 2,74% відповідно. Порівнюючи 
дані 2018 року з даними 2010 року, спостерігаємо 
зменшення кількості організацій, які здійснювали 
НДР, в усіх секторах діяльності, причому най-
більш суттєво скоротився підприємницький сек-
тор, а саме на 259 одиниць (–42,46%), в секторі 
вищої освіти зменшення становило 36 одиниць 
(–20,22%), а в державному секторі – 57 одиниць 
(–11,09%) [11, с. 14].

2) Кількість наукових установ та закладів 
вищої освіти, які мають аспірантуру, у 2018 році 
зменшилась на 44 одиниці (–9,26%) порівняно 
з 2017 роком та на 99 одиниць (–18,68%) порів-
няно з 2010 роком. Тільки за один 2018 рік на 
34 одиниці зменшилась кількість наукових уста-
нов, які мають аспірантуру (–13,93%), зменшення 
за вісім років становило 67 одиниць (–24,19%). 
Серед вищих навчальних закладів зменшення 
у 2018 році відносно 2017 та 2010 років становило 
10 одиниць (–4,33%) та 32 одиниці (–12,65%) від-
повідно [11, с. 15]. Якщо ж розглядати в розрізі регі-
онів кількість наукових установ та закладів вищої 
освіти, які мають аспірантуру, то можна побачити, 
що у 2018 році тільки в одному місті Києві таких 
організацій стало на 30 одиниць менше (майже 
70% від загальнодержавного зменшення) порів-
няно з 2017 роком. В Харківській області змен-
шення склало 5 організацій (–7,8%) [11, с. 16].

3) Загальна кількість аспірантів, що навча-
лися в наукових установах та закладах вищої 
освіти, також має тенденцію до зменшення. Так, 
у 2018 році порівняно з 2017 роком таких осіб 
було на 7,9% менше (–1 957 ос.), а порівняно 
з 2010 роком – на 34,12% менше (–1 1824 ос.). Дина-
міка осіб, зарахованих до аспірантури, має низхід-
ний характер: у 2018 році на 1,4% менше осіб вия-
вило бажання навчатись в аспірантурі порівняно 
з 2017 роком (–102 ос.) та на 32,5% менше порів-
няно з 2010 роком (–3 454 ос.) [11, с. 15]. В роз-
різі регіонів у 2018 році порівняно з 2017 роком 
кількість аспірантів суттєво зменшилась в м. Києві 
(на 1 353 особи, або 14,74%), а також у Львівській 
(на 160 осіб, або 7,84%), Харківській (на 150 осіб, 
або 4,73%) та Одеській (на 145 осіб, або 8,66%) 
областях. Проте низка регіонів продемонструвала 
ріст цього показника: найбільше за 2018 рік кіль-
кість аспірантів зросла в Сумській (на 100 осіб, 
або 16,78%) та Закарпатській (на 92 особи, або 
21,65%) областях [11, с. 16].

В розрізі галузей знань у 2018 році розподіл є 
таким: право – має 14,32% (збільшення на 0,23 п. п. 
порівняно з 2017 роком), соціальні та поведін-
кові науки – 12,09% (зменшення на 0,19 п. п.), 
освіта/педагогіка – 8,56% (–0,2 п. п.), гуманітарні 
науки – 7,92% (–0,24 п. п.), управління та адміні-
стрування – 7,37% (+0,34 п. п.), охорона здоров’я – 
7,06% (–0,93 п. п.), решта галузей знань – 42,68% 
(+0,99 п. п.) [11, с. 19].
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4) Кількість наукових установ та закладів 
вищої освіти, які мають докторантуру, у 2018 році 
порівняно з 2017 роком зменшилась на 7 одиниць, 
або на 2,52%, а саме на 5 наукових установ (або 
4,85%) та на 2 вищих навчальних заклади (або 
1,14%) менше. Однак відносно 2010 року таких 
організацій у 2018 році було на 7 одиниць (або на 
2,66%) більше [11, с. 20].

Кількість докторантів у 2018 році зменшилась 
на 30,44% відносно 2017 року та на 26,65% від-
носно 2010 року. В розрізі регіонів у 2018 році 
порівняно з 2017 роком близько 42% зменшення 
кількості докторантів (211 осіб з 501) припадає на 
м. Київ. Кількість докторантів зменшилась в усіх 
областях, за винятком Рівненської [11, с. 21].

5) Кількість працівників, задіяних у виконанні 
НДР, у 2018 році зменшилась на 6,52% порівняно 
з 2017 роком, становлячи 88,13 тис. осіб. Порів-
няно з 2010 роком кількість таких працівників 
зменшилась більш ніж вдвічі, а саме на 51,71%, 
причому найбільшими ланцюгові темпи падіння 
були у 2016 році, становлячи 20,07%. Як наслідок, 
у 2018 році всього 0,54% зайнятого населення 
України було задіяно у виконанні НДР (зокрема, 
дослідників – 0,35%), тоді як у 2010 році ця вели-
чина становила 0,95%. Для порівняння, за даними 
Євростату у 2016 році найвищою ця частка була 
в Данії (3,18% задіяно у виконанні НДР, зокрема 
2,2% дослідників), Фінляндії (3,04% і 2,26%), Вели-
кій Британії (2,29% і 1,68%) та Нідерландах (2,28% 
і 1,39%); найнижчою – у Румунії (0,54% і 0,34%), на 
Кіпрі (0,87% і 0,62%), у Болгарії (1,09% і 0,71%) та 
Польщі (1,08% і 0,83%) [12].

В структурі працівників, задіяних у виконанні 
НДР, за аналізований період переважали дослід-
ники (65,4% у 2018 році, зменшення порівняно 
з 2010 роком на 7,9 п. п.) (табл. 1). Частка техні-
ків у 2018 році становила 9,7% (на 1,3 п. п. менше 
порівняно з 2010 роком), а частка допоміжного 
персоналу – 24,9% (на 9,2 п. п. більше порівняно 
з 2010 роком). Таким чином, за останні вісім років 
кількість дослідників зменшилась на 56,9%, техні-
ків – на 57,5%, а допоміжного персоналу – всього 
на 23,3% [11, с. 12].

В розрізі регіонів у 2018 році порівняно 
з 2017 роком кількість працівників, задіяних 
у виконанні НДР, суттєво зменшилась в м. Києві 
(на 3 474 осіб, або на 8%), а також в Харківській 
(625 осіб, або 4,2%), Одеській (455 осіб, або 
15,2%) та Сумській (443 осіб, або 21,3%) облас-
тях. Ріст спостерігався тільки в Івано-Франківській 
(на 20 осіб, або на 3,4%) та Волинській (3 особи, 
або 1%) областях [11, с. 28].

6) Внутрішні витрати на виконання НДР 
у 2018 році зросли на 3,39 млрд. грн. порівняно 
з 2017 роком (або на 25,37%), що є найбіль-
шим ростом за останні вісім років; у 2017 році 
порівняно з 2016 роком цей показник зріс на 
16,03%, а у 2015 році порівняно з 2014 роком – 
на 15,98%. Загалом витрати на виконання НДР 
з 2010 по 2018 роки зросли практично в два рази 
(на 97,03%), проте якщо порівнювати з індексом 
інфляції за цей період, який становив 263,5%, то 
бачимо, що показник витрат у 2018 році в порів-
няних цінах становить всього 74,78% від зна-
чення 2010 року. Найбільшу частку у внутрішніх 
витратах на виконання НДР становлять витрати 
на науково-технічні (експериментальні) розробки, 
а саме 56,3% у 2018 році (ріст на 1,8 п. п. порів-
няно з 2017 роком), далі йдуть витрати на фун-
даментальні наукові дослідження, а саме 22,4% 
у 2018 році (ріст на 0,5 п. п. порівняно з 2017 роком). 
Витрати на прикладні наукові дослідження стано-
вили у 2018 році 21,3% (зменшення на 2,3 п. п. 
порівняно з 2017 роком) від усіх внутрішніх витрат 
на виконання НДР [11, с. 12].

З рис. 1 бачимо, що в структурі внутрішніх витрат 
на виконання НДР у 2018 році переважали кошти 
держбюджету, а саме 37,1% (на 0,5 п. п. більше, ніж 
у 2017 р., та на 7,89 п. п. менше, ніж у 2010 році), 
друге місце посідають кошти організацій підпри-
ємницького сектору, а саме 23,53% (на 1,05 п. п. 
більше, ніж у 2017 році, та на 8,26 п. п. більше, 
ніж у 2010 році), далі – кошти іноземних джерел, 
що становлять 21,72% (на 2,67 п. п. менше, ніж 
у 2017 році, та на 4,09 п. п. менше, ніж у 2010 році). 
Частка решти джерел становила 17,65% у структурі 
внутрішніх витрат на виконання НДР у 2018 році 

Таблиця 1
Структура працівників, задіяних у виконанні НДР

Працівники
2010 рік 2017 рік 2018 рік

кількість, 
осіб % кількість, 

осіб % кількість, 
осіб %

Усього 182 484 100 94 274 100 88 128 100
дослідники 133 744 73,29 59 392 63 57 630 65,39
Техніки 20 113 11,02 9 144 9,7 8 553 9,71
допоміжний персонал 28 627 15,69 25 738 27,3 21 945 24,9
Із загальної кількості мають науковий ступінь
доктора наук 11 974 6,56 6 942 7,36 7 043 7,99
доктора філософії (кандидата наук) 46 685 25,58 19 219 20,39 18 806 21,34

Джерело: розраховано на основі [13]
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(на 1,12 п. п. більше, ніж у 2017 році, та на 3,72 п. п. 
більше, ніж у 2010 році) [11, с. 49].

Питома вага загального обсягу витрат у ВВП 
в 2018 році становила 0,47%, зокрема за рахунок 
коштів державного бюджету – 0,17%. Відносно 
2017 року змін цього показника не відбулося, 
однак порівняно з 2010 роком (0,75%) він змен-
шився більш ніж на третину. Для порівняння, за 
даними 2017 року частка обсягу витрат на НДР 
у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 2,06% 
(на 0,02 п. п. більше, ніж у 2016 році). Більшою за 
середню частка витрат на дослідження та роз-
робки була у Швеції (3,4%), Австрії (3,16%), Данії 
(3,05%), Німеччині (3,02%), Фінляндії (2,76%), 
Бельгії (2,58%), Франції (2,19%); меншою – у Руму-
нії, Латвії, Мальти, Кіпру та Болгарії (від 0,5% до 
0,75%) [11, с. 62].

7) У 2018 році в державі налічувались 777 інно-
ваційно активних промислових підприємств 
(759 у 2017 році), або 16,4% (16,2% у 2017 році) 
з усіх промислових підприємств. Для порівняння, 
в розвинутих країнах Заходу інноваційною діяль-
ністю займаються 50–60% загальної кількості 
підприємств. Серед регіонів України з вищою за 
середню часткою інноваційно активних підпри-
ємств були Харківська (29,5%), Кіровоградська 
(26%) області, м. Київ (21,2%), Івано-Франківська 
та Сумська (по 21,2%) області [11, с. 66].

Обсяг реалізованої інноваційної продукції 
у 2018 році становив 24,86 млрд. грн., або 0,8% 
загального обсягу реалізованої продукції промис-
ловими підприємствами (у 2017 році частка інно-
ваційної продукції складала 0,7% у загальному 
обсязі промислової продукції, або 17,7 млрд. грн.). 
Згідно з методичними рекомендаціями щодо роз-
рахунку рівня економічної безпеки України цей 
показник є значно нижчим за критичний рівень, 
необхідний для збереження економічної безпеки 
держави (3%), і вкрай віддаленим від оптималь-
ного показника у 25%.

Наведені дані свідчать про погіршення ситуації 
в національній науково-технічній сфері та інновацій-
ній діяльності, що негативно позначається на форму-
ванні та використанні інтелектуальних ресурсів кра-
їни. За глобальним інноваційним індексом Україна 
у 2018 році посіла 30 місце серед 39 європейських 
країн та 43 місце у світі. Визначальною складовою 
частиною цього індексу, яка є уособленням інте-
лектуальних ресурсів держави, є складова частина 
«людський капітал та дослідження», за якою спосте-
рігається тенденція до зниження: Україна у 2018 році 
за цією складовою частиною посіла 43 місце у рей-
тингу проти 41 місця у 2017 році, 40 місця у 2016 році 
та 36 місця у 2015 році [14, с. 76–77].

Це відбувається внаслідок недостатнього 
обсягу фінансування науково-технічної сфери: 

Рис. 1. Структура внутрішніх витрат на виконання НДР  
за джерелами фінансування за 2010, 2016–2018 роки

Джерело: розраховано на основі [11, с. 49]
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витрати з держбюджету на виконання наукових 
досліджень і розробок протягом 2018 року ста-
новили всього 0,17% ВВП, хоча Законом України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» 
передбачено бюджетне фінансування наукової та 
науково-технічної діяльності у розмірі не менше 
1,7%. Сюди також варто додати відсутність сти-
мулів у підприємців фінансувати НДР, оскільки 
в Україні, на відміну від розвинених країн, від-
сутній налагоджений стандартизований механізм 
оцінювання об’єктів інтелектуальної власності, 
що є невід’ємною частиною капіталу фірми. Під-
приємці в Україні не зацікавлені у довгострокових 
проєктах (більше п’яти років) через значні ризики 
неповернення коштів внаслідок погіршення інвес-
тиційного клімату в державі, тоді як на Заході 
компанії значну увагу приділяють довготривалим 
соціальним ефектам від капіталовкладень в інте-
лектуальні ресурси.

Також варто зазначити, що українські підпри-
ємства продовжують розвивати застарілі вироб-
ництва, здебільшого не виявляють зацікавленості 
у співпраці з науковими установами, за рахунок 
чого не знаходить свого застосування потужний 
інтелектуальний ресурс. Наукова діяльність уста-
нов та організацій слабко відображає потреби 
реального сектору економіки, тому навіть за наяв-
ності вітчизняних наукових розробок їх впровад-
ження у виробництво є вкрай проблемним.

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведене дослідження показало, що в Україні 
за останні роки погіршились умови формування 
та використання інтелектуальних ресурсів, 
в результаті чого гальмується інноваційний роз-
виток реального сектору економіки, тому пріори-
тетним напрямом трансформації національної 
економіки України має стати перехід до вироб-
ництва інтелектуальної продукції та підвищення 
частки високотехнологічних галузей у структурі 
ВВП за рахунок використання інтелектуаль-
них ресурсів підприємств. Для реалізації цього 
напряму необхідно:

− активізувати створення сприятливих умов 
для розвитку інтелектуально-інноваційних мож-
ливостей підприємств та їх практичного застосу-
вання у виробничій діяльності;

− мотивувати працівників до інтелектуально-
інноваційної діяльності;

− активізувати діяльність технопарків шляхом 
їх державної підтримки;

− забезпечити надання кредитів за зниженою 
кредитною ставкою підприємствам, що здійсню-
ють інноваційну діяльність;

− провести законодавчі зміни у галузі іннова-
ційної діяльності щодо пільг і стимулів (зниження 
податків до підприємств, які розвиваються; удос-
коналення амортизаційної політики).
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Прискорення урбанізації разом зі стрімким 
розвитком та здешевленням ІКТ привело 
до виникнення такого явища у 90-х роках 
ХХ ст., як розумні сталі міста. Новий підхід 
означає поєднання інформаційно-комунікацій-
них технологій з економічними, політичними 
та соціально-культурними зрушеннями задля 
вирішення урбаністичних проблем. Метою 
статті є визначення основних тенденцій роз-
витку найбільш успішних розумних міст світу 
та дослідження можливості їх імплементації 
в Україні. У статті проведено аналіз рей-
тингу смарт-міст світу та розглянуто най-
більш успішні та передові проекти Цюріху та 
Осло. В результаті визначено пріоритетні 
напрями розвитку українських розумних міст, 
серед яких слід назвати зменшення обсягу 
шкідливих викидів в атмосферу, оптимізацію 
міського руху, просування відновлюваних дже-
рел енергії та елетротранспорту, оцифру-
вання основних сервісів та послуг, збирання 
та оприлюднення даних про ситуацію в місті, 
можливості та статистику, постійну спів-
працю з приватним сектором, увагу до проб-
лем усіх верств населення.
Ключові слова: місто, розумне місто, 
інформаційно-комунікаційні технології, 
смарт-стратегія, смарт-місто.

Ускорение урбанизации вместе со стреми-
тельным развитием и удешевлением ИКТ 

привело к возникновению такого явления 
в 90-х годах ХХ в., как умные устойчивые 
города. Новый подход означает сочетание 
информационно-коммуникационных тех-
нологий с экономическими, политическими 
и социально-культурными сдвигами с целью 
решения урбанистических проблем. Целью 
статьи является определение основных 
тенденций развития наиболее успешных 
умных городов мира и исследование воз-
можности их имплементации в Украине. 
В статье проведен анализ рейтинга 
смарт-городов мира и рассмотрены наи-
более успешные и передовые проекты 
Цюриха и Осло. В результате определены 
приоритетные направления развития 
украинских умных городов, среди которых 
следует назвать уменьшение объема вред-
ных выбросов в атмосферу, оптимизацию 
городского движения, продвижение возоб-
новляемых источников энергии и электро-
транспорта, оцифровку основных серви-
сов и услуг, сбор и обнародование данных 
о ситуации в городе, возможности и стати-
стику, постоянное сотрудничество с част-
ным сектором, внимание к проблемам всех 
слоев населения.
Ключевые слова: город, умный город, 
информационно-коммуникационные техно-
логии, смарт-стратегия, смарт-город.

The acceleration of urbanization coupled with the rapid development and reduction of ICTs have led to the emergence of such a phenomenon in the 1990s 
as smart, sustainable cities. The new approach means combining information and communication technologies with economic, political and socio-cultural 
shifts to solve urban problems. Although there is no official definition, a smart city is considered to be a combination of information and communication 
technology (ICT) with the interests of human and social capital and urban infrastructure and services to ensure sustainable economic growth and a high 
standard of living for residents. Study and analysis of the international experience of transformation and development of smart cities will allow Ukrainian cit-
ies, which are just beginning to create their smart strategies, to better understand the specifics of policies and measures to meet the needs of their residents. 
The purpose of this paper is to identify the main trends in the development of the most successful smart cities in the world, and to explore the possibility 
of their implementation in Ukraine. The article analyzes the ranking of smart cities in the world, based on the study of how citizens perceive the scale and 
impact of local government efforts to solve their problems. The most successful and advanced projects in Zurich and Oslo are considered as cities that rank 
second and third in this ranking. As a result, priority areas for the development of Ukrainian smart cities were identified, including: reduction of harmful emis-
sions into the atmosphere, optimization of urban traffic, promotion of renewable energy and electric transport, digitization of basic services and services, 
collection and publication of data on the situation in the city, opportunities and statistics constant cooperation with the private sector, attention to the problems 
of all segments of the population. Focusing on these areas and supporting and participating in EU projects promoting smart cities will allow Ukrainian cities 
to compete with European cities for resources and talents and raise the standard of living of their citizens.
Key words: city, smart city, information and communication technologies, smart strategy.

Постановка проблеми. Місто – це рушійна 
сила зростання економіки кожної нації. Більше 
половини населення світу живе у містах. Швидкий 
приріст населення створює надзвичайний тиск та 
викликає необхідність перепроєктування наявних 
міст і планування їх розвитку в напрямі «озеле-
нення» та підвищення якості життя міських жителів. 
Розвиток міст стає залежним від потужного вико-
ристання інтелектуальних послуг. Багато нових під-
ходів, пов’язаних з міськими послугами, засновані 
на використанні технологій, включаючи ІКТ.

Для забезпечення кращого управління, адміні-
страції та зростання ефективності організаційних 
процедур ідеї розумного міста отримали високу 

оцінку як багатообіцяюча відповідь на виклики гло-
бальної урбанізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розумних міст присвячені роботи широ-
кого кола науковців, зокрема праці М.В. Бойкової, 
В.П. Купріяновського, Д.Є. Ніколаєва, Д.І. Ярцева, 
С.А. Чукут, В.І. Дмитренка, Н.Е. Кунанець, 
Р.М. Небесного, О.В. Мацюка. Водночас більш 
активного дослідження потребують закордонний 
досвід та розгляд можливостей його імплемен-
тації для українських міст, які вибирають шлях 
смарт-розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
та систематизація міжнародного досвіду розумних 
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міст, а також формування рекомендацій щодо його 
використання українськими розумними містами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стрімке зростання чисельності міського насе-
лення обумовило розширену трансформацію міст 
у всесвітньому масштабі. Міста в усьому світі 
почали шукати рішення, які дадуть змогу тран-
спортним сполученням, змішаним землекорис-
туванням та високоякісними міськими послугами 
позитивно вплинути на економіку. Наприклад, якіс-
ний та більш ефективний громадський транспорт, 
який відповідає економічним потребам та з’єднує 
робочу силу з місцем працевлаштування, вважа-
ється ключовим елементом зростання міста.

Концепція розумного міста не обмежується 
застосуванням технологій у містах. Насправді 
використання цього терміна поширене в багатьох 
секторах, не маючи чіткого визначення.

Трактування поняття «розумне місто» варі-
юється від міста до міста та від країни до країни 
залежно від рівня розвитку, готовності до змін та 
реформ, ресурсів та прагнень мешканців тощо.

Однак всі визначення поділяють загальний 
напрям, який поєднує інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ) з інтересами людського та соціаль-

ного капіталу та міської інфраструктури й послуг 
для забезпечення стійкого зростання економіки та 
створення високого рівня життя мешканців.

Основною концепцією розумного міста є повна 
інтеграція його фізичної та цифрової інфраструк-
тури. Розумне місто є інноваціями в управлінні 
містом, його послугах та інфраструктурі. Рішення, 
засновані на ІКТ, є ключовим елементом, що 
робить місто розумним, однак просто розгортання 
дорогих технологій у місті є повним нерозумінням 
цієї концепції.

Розумне місто можна визначити за шістьма 
характеристиками [1], такими як розумна еконо-
міка, розумні люди, розумне управління, розумна 
мобільність, розумне середовище та розумне 
життя (рис. 1).

Робота міста визначається ефективністю та 
дієвістю цих систем як цілісно, так і індивідуально.

Світовий центр конкурентоспроможності IMD 
у співпраці із Сінгапурським університетом техно-
логій та дизайну (SUTD) розробили IMD Smart City 
Index, який охоплює 102 міста світу. IMD Smart City 
Index унікально фокусується на тому, як громадяни 
сприймають масштаби та вплив зусиль місцевої 
влади для того, щоби зробити їх міста розумними, 

 

Розумна економіка
• Інноваційний дух
• Підприємництво 
• Економічний імідж та торговельні марки
• Продуктивність
• Гнучкість ринку праці
• Міжнародні вкладення 
• Здатність до перетворень

Розумні люди
• Рівень кваліфікації 
• Схильність до навчання протягом 

усього життя
• Соціальна та етнічна множинність
• Гнучкість
• Творчість
• Космополітизм
• Участь у громадському житті 

Розумне управління
• Участь у прийнятті рішень 
• Державні та соціальні послуги
• Прозоре управління
• Політичні стратегії та управління 

Розумна мобільність
• Локальна доступність 
• Міжнародна доступність 
• Наявність інфраструктури ІКТ 
• Стійка, інноваційна та безпечна 

транспортна система 

Розумне середовище
• Привабливість природних умов
• Забруднення 
• Охорона навколишнього 

середовища
• Стабільне управління ресурсами

Розумне життя
• Культурні об’єкти
• Санітарні умови
• Якість житла
• Заклади освіти
• Туристична привабливість
• Соціальна згуртованість

Рис. 1. Складові частини моделі розумного міста
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врівноважуючи економічні та технологічні аспекти 
з урахування інтересів громадян.

Згідно з дослідженням, проведеним у 2019 році, 
найбільш розвинутими містами світу є:

1) Сінгапур;
2) Цюрих (Швейцарія);
3) Осло (Норвегія);
4) Женева (Швейцарія);
5) Копенгаген (Данія);
6) Окленд (Нова Зеландія);
7) Тайбей (Китай);
8) Гельсінкі (Фінляндія);
9) Більбао (Іспанія);
10) Дюссельдорф (Німеччина) [3].
Єдиним українським містом у цьому рейтингу 

є Київ, який посідає 92 місце. Респонденти визна-
чили корупцію, стан доріг та доступність житла 
основними проблемами столиці.

Це свідчить про те, що українським містам, які 
хочуть відкрити для себе перспективу розумного 
розвитку, доцільно краще ознайомитись із зару-
біжним досвідом та кращими світовими практи-
ками у цій сфері.

Місто-держава Сінгапур – це центр фінансів та 
логістики, що дає йому змогу прогнозувати ВВП 
у розмірі 372,8 млрд. дол. США. У 2017 році міністр 
фінансів міста Хенг Сві Кіт заявив, що 2,4 мільярди 
доларів будуть вкладені в цифровізацію протягом 
наступних чотирьох років [4]. Ключовими елемен-
тами смарт-програм є «диджиталізація» еконо-
міки, уряду та суспільства загалом.

Найбільше місто Швейцарії має репутацію 
розумності, що відповідає його репутації як іде-
ального місця для життя. Конкретні проєкти, що 
здійснюються в місті, включають централізований 
доступ до всіх міських онлайн-сервісів, загаль-
номіську інтернет-мережу і план електрифікації 
більшості громадського транспорту до 2030 року. 
Програма Цюріху також зосереджена на екології 
та питанні шкідливих викидів внутрішньоміського 
транспорту. Також докладаються зусилля щодо 
того, щоби не втрачати з поля зору громадян за 
появи нових технологій.

Проєкт «Smart Oslo» у столиці Норвегії має 
на меті зробити місто розумнішим та зеленішим, 
а також більш інклюзивним та креативним. Він 
пропонує великий набір додатків для громадян, 
що дає змогу вживати таких різноманітних заходів, 
як оплата за паркування, доступ до статистики та 
звітування про місцеві проблеми. Місто просуває 
такі ініціативи, як електричні автобуси та модерні-
зація старих будівель екологічно чистими енерге-
тичними системами.

Інтелектуальні амбіції Женеви виступають зраз-
ком для всього світу не в останню чергу через його 
дипломатичну роль як штабу організацій ООН, 
таких як Всесвітня організація охорони здоров’я. 
Ініціативи міста передбачають встановлення дат-

чиків по всьому місту для отримання інформації, 
наприклад, про безкоштовні паркувальні місця, 
та вимірювання шуму від дорожнього руху. Місто 
співпрацює з такими компаніями, як «SIG», для 
переходу до стійких місцевих джерел енергії.

Копенгаген здійснює свою ініціативу щодо 
розумного міста, орієнтуючись на досягнення 
в короткостроковій перспективі, такі як зниження 
викидів вуглецю до 0 до 2025 року. До інших іні-
ціатив можна віднести поліпшення доступу до 
даних, довгострокове планування захисту навко-
лишнього середовища та партнерства між приват-
ним та державним секторами. Близько 250 компа-
ній беруть участь у смарт-ініціативах, дві третини 
з них складають малі підприємства [5].

Окленд славиться як своєю якістю життя, так 
і витратами на таке життя. Таке поєднання є бла-
годатним ґрунтом для реалізації розумних місь-
ких ініціатив. Задля того, щоби стати найбільш 
життєздатним містом у світі, найбільш населене 
місто Нової Зеландії здійснює моніторинг навко-
лишнього середовища та з’єднує своїх громадян 
за допомогою технологій, таких як 5G, які можуть 
бути використані для того, щоби зробити вуличні 
ліхтарі розумними.

В столиці Тайваню (Тайбей) працює держав-
ний офіс управління проєктами для підтримки 
смарт ініціатив «Smart Taipei». Проєкти включають 
розумні датчики паркування, бездротові пункти 
зарядки та розумні смітники, які сповіщають владу, 
коли вони заповнені. У місті також проводиться 
саміт Smart City і Expo, які у 2019 році привернули 
понад 40 000 відвідувачів з майже 400 спікерами.

Гельсінкі розширює концепцію розумного міста, 
щоб охопити навколишні околиці, якими часто 
нехтують такі плани. Розумний Регіон Гельсінкі 
передбачає такі проєкти, як стале виробництво тек-
стилю та громадський транспорт на замовлення. 
Район Каласатама вважається специфічним при-
кладом перетворення розумного міста. Раніше 
схожа на пустирний район територія переоблашто-
вується розумними міськими ініціативами, такими 
як поводження з відходами та розумна парковка.

Більбао розташований у північній іспанській 
провінції Біскай. Його зусилля щодо розумного 
міста поєднані з його цілями щодо стійкості, які 
включають скорочення викидів парникових газів 
у 30% порівняно з 2005 роком та просування вело-
сипедного руху. Більбао також є членом програми 
електронного урядування ЄС «WeLive», орієнто-
ваної на стратегічне бачення, розумне управління, 
розвиток екосистем міста, розвиток інфраструк-
тури та соціальну згуртованість [6].

Лише сьоме за величиною місто Дюссельдорф, 
однак, перевершує інші німецькі місті завдяки 
зосередженості на розумній мобільності та транс-
порті. Це частково було досягнуто завдяки спів-
праці з приватними підприємствами. У партнерстві 
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Таблиця 1
Основні складові частини стратегії розумного міста Цюріху 

Назва 
ініціативи Зміст ініціативи

Спільнота 
2000 ват 

(2,000-Watt 
Society)

Це екологічна ініціатива, що передбачає зменшення жителями щорічного споживання енергії до рівня 
2 000 Ват (це відповідає 48 кіловат-годинам на добу) до 2050 року, не зменшуючи їхнього рівня життя. 
Концепція передбачає не тільки зменшення використання енергії у приватних помешканнях, але й 
глобально всім суспільством.

City traffic 
2025

Мета ініціативи полягає у збільшенні відсотку руху громадського транспорту, пішоходів та велосипе-
дів у межах загального обсягу руху в місті без збільшення загальної пропускної спроможності транс-
портної мережі автомобільного приватного транспорту; захисті жителів міста від негативного впливу 
руху (включаючи шум, забруднювачі, аварії); підвищенні якості громадського простору, тобто дизайну 
та функціональності вулиць і скверів, контролю дорожнього руху.

EnerGIS

Через інформаційну платформу “EnerGIS” власники будинків можуть отримати доступ до конкретної 
інформації про те, які джерела енергії є доступними для їх будинків, а саме наявні та заплановані 
енергетичні мережі, варіанти централізованого опалення або відновлювані енергетичні системи, такі 
як сонячні колектори, фотоелектричні системи, геотермальні зонди. Метою є спрощення власникам 
будинків переходу на відновлювані джерела енергії та підключення до енергетичних мереж, сприят-
ливих для клімату.

Mein Konto

“Mein Konto” («мій обліковий запис») – це особистий кабінет для інтернет-сервісів міста. “Mein Konto” 
об’єднує доступні онлайн-сервіси за допомогою одного єдиного аккаунту. Більше немає необхідності 
з’являтися на пошті, в школі чи районній установі. Адміністративному персоналу не потрібно вручну 
вводити дані в міські системи, оскільки оброблення здійснюється автоматично.

Züri Velo

Місто має сучасну систему спільного користування велосипедами з понад 2 000 звичайних та елек-
тричних велосипедів. Клієнт може в режимі реального часу відстежити, скільки велосипедів та елек-
тронних велосипедів доступно на відповідній станції. Завдяки простій системі доступу через додаток, 
веб-сайт, “SwissPass” або кредитну карту сумісні зі смартфоном станції зручні як для постійних, так і 
для спонтанних користувачів.

eCityplan
Інтерактивні карти міст пропонують інформацію в режимі реального часу для навігації по місту жите-
лів та відвідувачів. “eCityplаne” керується сенсорним екраном і включає різні карти міста та вибрану 
інформацію про події, культуру чи громадський транспорт.

Джерело: [7]

з «Deutsche Telekom» в аеропорту було прове-
дено інструментальну перевірку втоми. Тим часом 
із «Siemens» місто побудувало тестову доріжку 
для інтелектуальних технологій дорожнього руху, 
передбачаючи майбутнє зростання автономних 
транспортних засобів.

Як бачимо, концепція розумного міста виходить 
за межі використання інформаційно-комунікацій-
них технологій для кращого використання ресур-
сів та зменшення викидів. Вона означає прагнення 
до сталого розвитку через розумніші міські транс-
портні мережі, модернізовані споруди водопоста-
чання та утилізації сміття, більш ефективні спо-
соби освітлення та опалення будівель. Це також 
означає більш інтерактивну та чуйнішу адміністра-
цію міста, безпечніші громадські місця та задово-
лення потреб усіх верств населення.

Розглянемо детальніше розумні проєкти Цюріху 
(табл. 1) та Осло (табл. 2), які входять в першу 
трійку найрозумніших міст світу.

На рівні ЄС доступна ціла низка програм та 
фінансових інструментів для міст та громад, які 
бажають рухатися в напрямі розумних ініціатив 
щодо зниження викидів вуглецю та розроблення 
й впровадження інноваційних технологій. Такі про-
грами, як «Горизонт 2020», Європейські структурні 
та інвестиційні фонди (ESI), Регіональна політика 
ЄС (Політика згуртування), Фонди конкурентоспро-
можності та інновацій ЄС (CIF), COSME та певною 

мірою Фонд об’єднання Європи (CEF), можуть 
бути поєднані для підтримки розвитку розумних 
міст. Крім того, ЄС розширює набір фінансових 
інструментів, які можуть доповнити бюджет ЄС 
і залучити приватні інвестиції та Європейський 
фонд стратегічних інвестицій (EFSI).

За таких умов українським містам, які хочуть 
створити конкуренцію європейським містам, необ-
хідно активно працювати в напрямі впровадження 
розумних ініціатив. Вони мають бути ознайомлені 
з положеннями кліматичної політики ЄС, Європей-
ського інноваційного партнерства у сфері інтелек-
туальних міст та громад (The European Innovation 
Partnership on Smart Sities and Communities), 
Інформаційної системи розумних міст ЄС (The 
Smart Cities Information System) та інших ініціатив 
ЄС, спрямованих на підтримання, формування та 
трансформацію «розумних міст».

Аналіз найуспішніших розумних міст світу пока-
зав, що основними напрямами, в яких мають пра-
цювати українські міста, є:

− зменшення обсягу шкідливих викидів 
в атмосферу;

− оптимізація міського руху;
− просування відновлюваних джерел енергії та 

електротранспорту;
− оцифрування основних сервісів та послуг;
− збирання та оприлюднення даних про ситуа-

цію в місті, можливості та статистику;
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− постійна співпраця з приватним сектором;
− увага до проблем усіх верств населення.
Вжиття заходів щодо вказаних вище керунків 

допоможе українським містам сформувати власні 
смарт-стратегії, приймати більш виважені та 
ефективні управлінські рішення, краще розуміти 
проблеми своїх жителів та вирішувати їх.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасні умови характеризуються посиленням урба-
нізації, водночас великі міста стають магнітом для 
талантів і рушієм економічного зростання. Водночас 
перед містами постають суспільні виклики, адже 
проблеми безробіття, злочинності та енергоефек-
тивності стають нагальними, а населення чинить 
все більший тиск на міську інфраструктуру, тому 
державні органи влади повинні робити більше.

Технології впроваджувались містами протягом 
багатьох років. Однак темпи, з якими відбувається 
це впровадження, швидко зростають, оскільки 
сучасні цифрові технології дають можливість вирі-
шити найсуттєвіші проблеми великих міст. Як наслі-
док, міські території перетворюються на розумні 
міста. У цій трансформації новітні технології є 
лише одним із елементів системи. Другою складо-

вою частиною розумних міст є дані, інформаційні 
масиви для розумних рішень. Завдання міст поля-
гає у використанні потужності даних для створення 
розумних рішень, які відповідають реальним потре-
бам користувачів міста та сприймаються ними як 
значущі. Третім елементом розумних міст є розумні 
люди. Орієнтація на працевлаштування та пере-
могу в конкурентній боротьбі «за талант» є життєво 
важливою для сталого економічного зростання.

Трансформація від традиційного міста до 
розумного міста відбувається нелегко. Успіх зале-
жить від якості прийнятих рішень та способу вико-
нання цих рішень.

Стратегія розумного міста має бути публічною 
та динамічною, включати цілі з конкретним часо-
вим періодом для можливості відстеження про-
гресу, а також критеріями успіху. Місто має регу-
лярно публікувати оновлення та досягнення на 
спеціально створеній платформі. Досвід показує, 
що міста із систематизованим підходом та страте-
гіями краще забезпечують потреби своїх мешкан-
ців, ніж ті, що просто займаються розробленням 
розумних додатків на запит. Українські міста тільки 
починають впроваджувати розумні ініціативи, 

Таблиця 2
Основні складові частини стратегії розумного міста Осло 

Назва 
ініціативи Зміст ініціативи

Climate 
Dashboard

Завданням є сприяння становленню міста, що не зашкоджує клімату, показуючи тенденції зміни клі-
мату та безпосередньо посилаючись на статистику та тенденції. Прототип візуалізує кліматичні та 
екологічні дані, такі як кількість велосипедів та пішоходів, використання станцій зарядки для елек-
тромобілів та якість повітря. Дані відображаються в режимі реального часу.

Alma’s 
house

Будинок Алми (“Alma’s house”) – це квартира площею 50 квадратних метрів, що демонструє зручні 
рішення для хворих деменцією і є частиною ресурсного центру муніципалітету Осло в геріатрії, 
деменції та вікової психіатрії. Дизайн приміщення та допоміжні технології спеціально розроблені для 
підтримки людей з когнітивними порушеннями та деменцією.

No-dig 
водопос-
тачання

Осло кинуло виклик ринку розвинути траншеї (без копання) від будівель до основних водопроводів. 
Натхнене технологіями нафтової промисловості місто може підключити будівлі до магістральних 
водних ліній без прориву поверхні, що спричиняє менший вплив на екологію та інфраструктуру.

BuyZET

Загальною метою є розроблення інноваційних планів закупівель, що мінімізують кількість, відстань 
та розірваність поїздок на автомобілі в межах міста та максимально збільшують частку цих поїздок, 
здійснених автомобілями з нульовою емісією викидів (ZEV). “BuyZET” має на меті зрозуміти та опти-
мізувати вплив реалізації державних закупівель на транспортні схеми міста, а також знайти іннова-
ційні та стійкі рішення щодо доставки товарів і послуг, які можуть допомогти вирішити ці проблеми.

Smart 
Mobility

Місто сприяє використанню електромобілів та альтернативних неорганічних альтернатив як у гро-
мадському, так і в приватному транспорті. Розумні транспортні системи підвищують ефективність та 
привабливість громадського транспорту. Вводяться зони без автомобілів. Місто функціонує як жива 
лабораторія для інноваційних рішень для інфраструктури. Метою є доступна, зелена та економічно 
вигідна інфраструктура.

Будівництво 
без викидів

Місто має на меті скорочення викидів газів на 95% до 2030 року та зменшення використання орга-
нічного палива до нуля. Для зменшення викидів газу на своїх будівельних майданчиках місто змогло 
встановити норму нульових викидів у всій тендерній документації. Це означає, що дизельні машини 
та обладнання замінені на неорганічні альтернативи. Незважаючи на те, що не все наявне облад-
нання доступне як повністю електричне, ринок швидко адаптується та розробляє нові рішення.

EV program

Низка місцевих та національних ініціатив, розроблених для просування автомобілів з нульовою емі-
сією викидів. Користувачі електричними транспортними засобами не сплачують податок у 25% з 
продажу та користуються безкоштовною парковкою, доїздом до автобусної смуги, безкоштовною 
зарядкою та безкоштовним транспортом на поромах.

SmartOslo 
Accelerator

Портал запущений для створення діалогу між містом та представниками стартапів. Організація про-
водить регулярний конкурс, який заохочує підприємців та стартаперів створювати ідеї, що «змінюють 
гру», щоби покращити мобільність, здоров’я, клімат та інші проблемні питання для громадян Осло.

Джерело: [8]
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використовувати переваги діджиталізації та фор-
мувати свої smart-стратегії, тому дуже важливо 
правильно розставити пріоритети [9].
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The ongoing decentralization reform in Ukraine 
aims to improve the quality of life of citizens. 
Public administration is becoming more rational, 
flexible, visible and interactive, relations between 
the state and society are being strengthened, 
democratic accountability and transparency of 
resource allocation are increasing, and oppor-
tunities for economic activity of local communi-
ties and interregional competition are emerg-
ing. However, despite the successes achieved, 
amalgamated territorial communities (ATC) still 
do not use their resources effectively. The article 
focuses on the aspects of ATC activities that 
make communities lose their ability to fill local 
budgets. The purpose of this article is to analyze 
the problems in the field of financial management 
of ATC and to find the ways to solve them. As 
a result of the study, practical problems of ATC 
activities, which may be causes of non-compli-
ance by the communities, have been identified. 
Measures to solve them and minimize their neg-
ative impact have been proposed.
Key words: amagamated territorial community, 
decentralization, budget, local budget, plot of 
land, transfer.

Продолжающаяся сегодня реформа децен-
трализации в Украине имеет целью каче-
ственно улучшить повседневную жизнь 

граждан. Государственное управление 
становится более рациональным, гибким, 
видимым и интерактивным, укрепляются 
отношения государства и общества, рас-
тет демократическая ответственность, 
прозрачность распределения ресурсов, 
появляются возможности для экономиче-
ской деятельности местных общин и меж-
региональной конкуренции. Однако, несмо-
тря на достигнутые успехи, объединенные 
территориальные общины (ОТГ) все еще 
недостаточно эффективно используют 
предоставленные им ресурсы. Статья 
посвящена рассмотрению тех аспектов 
деятельности ОТГ, по которым общины 
теряют возможность наполнения местных 
бюджетов. Целью данной статьи явля-
ется анализ проблем в сфере финансового 
управления ОТГ и поиск путей их решения. 
В результате проведенного исследования 
определены практические проблемы дея-
тельности ОТГ, которые могут быть при-
чинами несоблюдения общинами доходов. 
Предложены меры по их решению и миними-
зации их негативного влияния.
Ключевые слова: объединенная террито-
риальная община, децентрализация, бюд-
жет, местный бюджет, земельный участок, 
трансферт.

Триваюча сьогодні реформа децентралізації в Україні має на меті якісно покращити повсякденне життя громадян. Державне управління стає 
більш раціональним, гнучким, прозорим та інтерактивним, зміцнюються відносини держави і суспільства, зростає демократична відпові-
дальність, прозорість розподілу ресурсів, з’являються можливості для економічної діяльності місцевих громад та міжрегіональної конкуренції. 
Однак, незважаючи, на досягнуті успіхи, об’єднані територіальні громади (ОТГ) все ще недостатньо ефективно виконують свої повнова-
ження та використовують надані їм ресурси. Дана стаття присвячена розгляду тих аспектів діяльності ОТГ, через які громади втрачають 
можливість наповнення місцевих бюджетів. Метою даної статті є аналіз проблем у сфері фінансового управління ОТГ та пошук шляхів їх 
вирішення. В результаті проведеного дослідження визначено практичні проблеми діяльності ОТГ, що можуть бути причинами недотримання 
громадами доходів. Недостатній рівень фінансового контролю та дисципліни є причиною виникнення бюджетних втрат та упущення вигод. 
ОТГ як головний розпорядник місцевого бюджету не забезпечують належний внутрішній контроль за повнотою надходжень та використан-
ням бюджетних коштів, виконанням бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та їх витратами. Відсутній 
механізм співпраці з податковими органами та процедури контролю щодо справляння податків та орендної плати не забезпечують повноти 
надходження до бюджету ОТГ. Бюджетні програми не забезпечуються відповідним фінансуванням в повному обсязі, кошти спрямовуються на 
заходи, які не завжди є першочерговими для задоволення потреб громади. Враховуючи це, автори пропонують заходи щодо вирішення та міні-
мізації негативного впливу цих факторів. Серед них максимальне залучення до бюджету ОТГ усіх належних податків та зборів, максимально 
ефективне використання коштів міжбюджетних трансфертів, перегляд прийнятих місцевих програм, забезпечення належного внутрішній 
контроль за надходженнями та видатками, сприяння ефективному використанню фінансових ресурсів місцевих бюджетів.
Ключові слова: об’єднана територіальна громада, децентралізація, бюджет, місцевий бюджет, земельна ділянка, трансферт.

Introduction. Pursuant to Article 10 of the Law 
of Ukraine «On Local Self-Government in Ukraine», 
functions and powers on behalf and in the interests 
of territorial communities are exercised by village, 
settlement, city councils, distributing powers between 
themselves and their executive bodies [1].

Maximum empowerment of local governments in the 
administration of taxes and fees contributes to the filling 
of local budget revenue with adequate resources and 
gives exclusive rights to determine the priority areas of 
their use.

Normal functioning and provision of quality services 
to the population depends on the financial self-sufficiency 
of territorial community. Local budgets are the bases 
of financial autonomy of local authorities, they are an 

important element of the system of financial regulation 
of economic processes, development of culture and 
education, solving social problems, their balance and 
optimality are the main conditions for economic growth. 
In this context, at the present stage of development, the 
problems of strengthening the revenue base of local 
budgets, their financial support and sufficient sources to 
fill the local budgets are of particular importance.

It is the financial aspect, which is one of the most 
significant factors, which the successful functioning 
of an ATC depends on. Presence of economically 
active business entities, a sufficient number of skilled 
labor resources, a developed industrial and social 
infrastructure are the bases for successful development 
of localities belonging to the ATC.
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Analysis of recent research and publications. 
Issues of impact and consequences of a set of 
measures to implement the decentralization reform 
were considered by leading experts in various fields 
and scholars, such as O. Boryslavska, A. Bondarenko, 
O. Drozdovskaya, V. Matvienko and others. Problems 
of urbanization processes were investigated by 
M. Averkin, I. Gukalova, T. Zastavetsky, N. Omel-
chenko, D. Kuzmenko, K. Sehida, E. Pertsik and others. 
However, the unexplored and unanalyzed issues 
remain the problematic aspects of ATCs’ financial 
management that are characteristic of the activities of 
most communities and which do not seem to be able to 
fully exercise their authority.

Setting objectives. Despite the successes 
achieved in the field of decentralization, ATC still do 
not use their resources effectively. The purpose of this 
article is to analyze the problems in the field of financial 
management of ATC and to find the ways to solve them.

Basic material and results. Local budgets have 
considerable financial resources to create favorable 
conditions for economic growth in the region and the 
completeness of local budgets and their balance solely 
depends on the efforts of local authorities. That is, 
the efficient use of local budgets is a guarantee that 
the territorial community will be able to provide better 
and more diverse services to its residents, implement 
social and infrastructure projects, create conditions for 
entrepreneurship development, attracting investment 
capital, improve local development programs and 
finance other activities aimed at improving the living 
conditions of the community.

The main sources of local budget revenues include 
tax revenues (national taxes, which are legally assigned 
to local budgets, local taxes and fees, as well as 
deductions from national taxes), money derived from 
municipal funds generated by the activities of municipal 
enterprises and organizations owned by territorial 
communities and payment for services provided by 
local governments as well as local loans. The ratio of 
these major sources in the structure of local finances 
determines the degree of autonomy of local budgets [2].

The local budget revenues consist of the revenues 
necessary to fulfill their own powers and the revenues 
necessary to ensure the execution of the powers 
delegated by law to the executive authorities. The 
local budget is divided into the current budget and the 
development budget.

Revenues of the current budget are formed on the 
basis of taxes (taxes on income of enterprises and 
organizations, value added tax, excise tax, state duty, 
personal income tax, land payment, etc.). The share 
of income tax and value added tax in the structure of 
budget revenues is 60–65%. Citizens’ taxes are 5–7% 
of total revenues. Development budget revenues are 
generated through part of tax revenues, as well as 
funds raised from local loans, investment grants and 
from other budgets.

The activities of ATC are determined by the 
provisions of the Constitution of Ukraine, the Budget 
Code of Ukraine, the Laws of Ukraine «On the State 
Budget» for the relevant years, the Law of Ukraine 
«On Local Self-Government in Ukraine», the decisions 
of local self-government bodies (the manager of the 
budget funds), other legislative and regulatory acts 
and administrative acts, documents that determine the 
procedure for calculating and prioritizing the budgetary 
policy of ATC.

The use of local budget funds is directly related to 
the performance by the state and local self-government 
bodies of their responsibilities and tasks, the most 
important of which is to create conditions for continuous 
increase of real incomes of the population and quality 
of budget services, socio-economic development of the 
region and meeting the needs of the population.

Key problems and complications in the area of   
budget revenue generation are in the management of 
land resources and communal property, as well as in 
the establishment and collection of tax payments.

This is due to the lack of control over the 
completeness of compliance with the terms of the lease 
agreements and the lack of proper cooperation between 
local governments and the tax service, which leads to 
budget under-execution.

For a long time, land payments had the status of a 
national tax, fixed by local budgets. It was one of the 
main sources of replenishment of local budgets, even 
when privileges were used for certain categories of 
landowners and land users. Since 2015, land payment 
has gained a new status: from one type of payment for 
the special use of natural resources it has become a 
component of property tax and has received the status 
of local tax.

Land Code No. 2768-III dated October 25, 2001 
stipulates that land use in Ukraine is paid [3]. Land 
payment is paid in the form of a land tax or rent.

Adjustment of the payment for land is regulated by 
the Tax Code of Ukraine No. 2755 dated December 2, 
2010 [4]. According to it, land taxes payers are owners 
of land and land parcels, and land users, and subject 
to taxation are land owned or used and land owned 
shares. Landowners and land users pay a fee for the 
land from the date of the ownership or right to use the 
land.

According to Article 33 of the Law of Ukraine 
«On Local Self-Government in Ukraine» charging for 
land belongs to the executive powers of the executive 
bodies of village, settlement and city councils, and 
control over the observance of land legislation, use and 
protection of land belongs to the delegated powers.

According to Article 189 of the Land Code of Ukraine 
local authorities exercise self-government control over 
the use and protection of land.

In accordance with the provisions of the Law of 
Ukraine «On Local Self-Government in Ukraine» the 
material and financial basis of local self-government is 
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movable and immovable property, local budget revenues, 
other funds, land, natural resources that are communal 
property of territorial communities. The completeness 
of the needs of the respective territorial communities 
depends on the rationality and efficiency of disposal of 
communal property and natural resources [1].

Local self-government bodies have the right to 
control not only the timely receipt of payment for land, 
but also the implementation of economic agreements in 
the correctness of determining the amount of rent.

Often, there is a lack of proper accounting of the 
number of land plots under the relevant decisions of the 
local self-government body in ATC, concluded leases 
of land plots, and the contracts themselves may be 
partially absent.

In its turn, a state audit [5] shows that rents are often 
paid late, or not fully, which leads to the loss of income 
by the budget of appropriate ATC. It is often the case 
that operational accounting and analytical work on such 
arrears by the relevant land department is not carried 
out at all, and no claim for debt arrears is carried out. 
Also, the rate of rent for land under concluded contracts 
is often not revised for a long period; changes in the 
normative monetary valuation, indexation of land value 
are not taken into account. This, in turn, indicates that 
communities do not fully exercise their authority in 
controlling land use.

Another opportunity to generate additional revenue 
to the ATC budget is to lease land of water fund and 
water bodies.

According to Article 122 of the Land Code of 
Ukraine, the powers to lease land under water bodies 
for lease use within the settlements belong to the village, 
settlement and city councils and outside the settlements 
to the regional state administrations.

Many ATCs do not use this opportunity to generate 
additional income without concluding leases, and 
therefore a large proportion of tenants use water bodies 
without proper paperwork or re-registration.

Real estate tax other than land belongs to local 
taxes. According to paragraph 266.5.1 of the paragraph 
266.5 Article 266 of Tax Code of Ukraine tax rates for 
residential and / or non-residential real estate owned 
by individuals and legal entities are set by decision 
of the village, settlement, city council, depending on 
the location (zoning) and types of such real estate in 
size not exceeding 1.5 percent of the minimum wage 
established in the reporting (tax) year per 1 square 
meter of tax base.

ATCs often set the real estate tax rate below the 
maximum level set by the Tax Code of Ukraine. This and 
the lack of a single register of property owners make it 
impossible for ATCs to increase the revenue side of the 
budget.

Absence of mechanism for cooperation with the 
tax authorities and control procedures for tax and rent 
payments charges causes the incompleteness of the 
budget revenues of ATC.

Insufficient measures to coordinate appropriately 
with the cooperation of the bodies providing revenue to 
the ATC budget cause revenue shortfalls.

In addition, ATCs do not always enter into 
agreements with the developers on the participation in 
the construction of the infrastructure of the settlement, or 
exempt from the share participation of developers who 
have not carried out the construction of engineering, 
transport or social infrastructure.

Another problem of ATC is the failure to ensure 
timely and full use of intergovernmental transfers to fulfill 
state-mandated powers and measures.

Intergovernmental transfers is one of the forms of 
implementation of the principles of intergovernmental 
budgetary policy and organization of the budget process 
in Ukraine under conditions of transfer of powers to use 
resources between budgets of one level to budgets of 
another level. The need for intergovernmental transfers 
arises from a discrepancy between the division of 
powers between management and the allocation of 
revenue sources to fulfill them.

Intergovernmental transfers in ATC address the issue 
of compensation for the costs of the implementation of 
state delegated powers, the cost of which exceeds the 
budgetary capacity of the local government, as well as the 
problems caused by the uneven mobilization of budget 
revenues and social problems related to the specific 
development of the territory and its economic viability.

The presence of significant balances of unused 
subsidies and dotation from the state budget in many 
ATCs confirm the inefficiency of budgetary management 
and the lack of control at the local level. However, when 
planning expenditures for the respective sectors in the 
next budget periods, the presence of these balances 
of intergovernmental transfers is often not taken into 
account.

These facts create an imbalance of the required 
financial resources and the inconsistency of budget 
allocations.

In addition, ATCs often store free unused balances 
in their accounts, which, when placed in banks’ deposit 
accounts, would allow them to generate additional 
income.

The basis for the development of territorial 
communities is the efficient use of budgetary funds, while 
ensuring a direct correlation between the distribution of 
funds and the actual results of their implementation in 
accordance with the identified priorities of community 
development.

The solution to this problem can be achieved by 
applying the program-target method. The program-
target method in the budgetary process is a method 
of managing budgetary funds to achieve concrete 
results at the expense of budgetary funds, using the 
assessment of the efficiency of use of budgetary funds 
at all stages of the budgetary process.

Particular components of the program-target method 
in the budget process are budget programs, responsible 



241

  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

budget executors, passports of budget programs and 
their performance indicators. They are determined by 
the main spending units.

Shortcomings in the development, financing, 
implementation and reporting on the results of local 
programs, as well as their considerable number, lead 
to their under-financing and dispersion of budgetary 
resources, which does not contribute to the achievement 
of goals planned by ATC.

Often, programs are not adequately funded in their 
entirety, and funds are channeled into activities that 
are not always paramount to meeting the needs of the 
community, which, against the background of resource 
scarcity, is an inefficient use of funds.

Budget allocations are divided into different 
measures, which do not ensure maximum concentration 
of financial resources, fulfillment of priorities, definition 
of effective indicators that would reflect real problems 
and achievement of concrete results.

One of the components of additional burden on 
the budget of the communities is the financing of state 
bodies, which are financed from the state budget and 
perform nationwide functions and provide support to 
public organizations. Funds for the maintenance of 
regional departments of the National Police, the State 
Emergency Service, the Security Service of Ukraine, 
military commissariat are allocated from the budgets of 
local self-government. Although according to the Budget 
Code of Ukraine, expenditures on the maintenance of 
these institutions are not foreseen to be provided from 
local budgets.

Often, networks of educational institutions, 
relationships with utilities, and the state of roads and 
streets require optimization.

Thus, ATC, as the main manager of local budget, do 
not ensure proper internal control over the completeness 
of revenues and the use of budgetary funds, taking 
of budgetary commitments by the lower level budget 
spending units and their expenditures.

Conclusions. Despite the positive trends of 
decentralization, there are factors that impede the full 
utilization of available opportunities and reserves of 
ATC. Insufficient level of internal financial control and 
financial discipline is the cause of budget losses and 
loss of benefits. For example, measures taken by local 
governments to ensure the completeness of rents and 
land tax from individuals and legal entities are insufficient 
and inefficient, resulting in an increase in the amount of 
tax debt and the income shortfall of the ATC budget.

Under such conditions, it is advisable for ATC to:
– Develop and approve a number of measures 

to maximize the involvement in the ATC budget of all 
due taxes and fees, including through the inventory 
of contracts that depend on the completion of the 
budget, their implementation status, verification with the 
authorities that administer these revenues, to work to 
prevent the formation of debt to the community budget 
on the above taxes.

– Ensure the most efficient use of intergovernmental 
transfers, control their timely use for their intended 
purpose, and prevent the unreasonable generation 
of balances.

– Strengthen internal control over the receipt and 
use of financial and material resources by developing 
appropriate measures and identifying responsible 
persons for their implementation and internal 
financial control.

– View accepted local programs, optimize them by 
size and individual activities and review performance.

– Ensure proper internal control over expenditures 
when planning and implementing expenditures for 
implementation of local program activities and promote 
efficient use of local budget financial resources.

– Create an internal audit unit.
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У статті розглянуто вплив діяльності 
суб’єктів господарювання у сфері інфор-
маційно-телекомунікаційних технологій, 
об’єднаних у профільні спільноти за кластер 
ним підходом на соціально-економічний роз-
виток регіонів за їх місце розташуванням. 
Досліджено особливості створення та 
подальшої діяльності ІТ-кластерів у регіонах 
з найбільшими, за офіційними даними дер-
жавної служби статистики України, даними 
річного обсягу реалізації комп’ютерних та 
інформаційних послуг усім групам споживачів 
на внутрішньому (більше 1000,0 млн. грн.) 
і зовнішньому (більше 50,0 млн. дол. США) 
ринку – Львівська, Харківська, Дніпропетров-
ська та Вінницька області, а також місто 
Київ. Проведений аналіз охоплює період 
останніх трьох календарних звітних років, 
2017-2019, що дало змогу зробити достовір-
ний висновок про середньострокову висхідну 
динаміку розвитку ІТ-сектору указаних регі-
онів на внутрішньому та зовнішньому рин-
ках і його позитивний вплив на соціально-
економічний розвиток місцевих громад.
Ключові слова: ІТ, кластер, комп’ютерні 
та інформаційні послуги, цифрова індустрія, 
економіка знань, регіональний розвиток. 

В статье рассмотрено влияние деятель-
ности субъектов хозяйствования в сфере 

информационно-телекоммуникационных 
технологий, объединенных в профильные 
сообщества по кластерному подходу, на 
социально-экономическое развитие реги-
онов их месторасположения. Исследо-
ваны особенности создания и дальнейшей 
деятельности ІТ-кластеров в регионах 
с наибольшими, по официальным данным 
государственной службы статистики 
Украины, данными годового объема реали-
зации компьютерных и информационных 
услуг всем группам потребителей на вну-
треннем (больше 1000,0 млн.грн.) и внеш-
нем (больше 50,0 млн. дол. США) рынке – 
Львовская, Харьковская, Днепропетровска 
и Винницкая области, а также город Киев. 
Проведенный анализ охватывает период 
последних трех календарных отчетных 
лет, 2017-2019, что дало возможность сде-
лать достоверный вывод о среднесрочной 
восходящей динамике развития ІТ-сектора 
указанных регионов на внутреннем и внеш-
нем рынках и его позитивное влияние на 
социально-экономическое развитие мест-
ных общин.
Ключевые слова: ІТ, кластер, компьютер-
ные и информационные услуги, цифровая 
индустрия, экономика знаний, региональное 
развитие.

The article examines the impact of the activities of economic entities in the sphere of information and telecommunication technology incorporated in the pro-
file of the community cluster approach him for socio-economic development of regions for their location. Clusters are investigated in the context of the need 
to find new forms and models (which are also business incubators, hubs, co-workme, industrial parks, etc.) development of economic activities in the lan-
guages of extensive exhaustion of the traditional factors of growth and development, as well as transition to post-industrial society and the knowledge econ-
omy. The peculiarities of the establishment and further operation of it-clusters in regions with the highest, according to official data of state statistics service 
of Ukraine, data of the annual volume of sales computer and information services to all groups of consumers in the domestic (more than 1000,0 mln.UAH) 
and external (more than 50,0 mln.$) market – Lviv, Kharkiv, Dnipropetrovsk and Vinnytsia regions and Kyiv city. The analysis covers the period of last three 
calendar reporting years 2017-2019, which allowed us to make a reliable conclusion about the medium-term upward trend of development of the it sector 
of these regions on internal and external markets and its positive impact on the socio-economic development of local communities. Proven performance 
in major areas of activities of regional it clusters in the development of internal infrastructure, increasing the level of vocational education and digital literacy 
of the population, stimulating foreign trade, improving international business image regions, diversification of services. Separate Vinnytsia region, where it 
services are the dominant component of exports, despite the fact that the region has the lowest volume of foreign trade in services among all the analyzed. 
Functioning and development of global, national and regional economy in the 21st century is accompanied by a change in the conditions and structure of 
production and marketing of products, the introduction of new formats and models of relations and cooperation not only between economic entities, but 
also between all participants of economic relations at the micro and macro levels. An example of this is the creation and operation of regional IT clusters, 
in particular there are more than 20 IT clusters in Ukraine. The largest are IT clusters of Lviv, Dnipro, Kyiv, Vinnytsia and Kharkiv, where annual sales of the 
relevant services of local businesses amount to more than UAH 2.0 billion. These IT clusters also have foreign economic potential, which is evidenced by 
the steady growth of exports of IT services and an increase in their share in the overall structure of international trade in the regions (except Vinnytsia, where 
IT is still dominant with an indicator of 64.5%).
Key words: IT, cluster, computer and information services, digital industry, knowledge economy, regional development.

Постановка проблеми. Економічні відносини 
початку ХХІ ст. характеризуються серйозними та 
глибокими змінами структури виробництва товарів 
і послуг, факторів цінової та нецінової конкуренто-
спроможності підприємства, їх об’єднань, окремих 
галузей та національної економіки в цілому. Тра-
диційні технологічні уклади поступаються місцем 
цифровим або віртуальним форматам товарів, 
робіт і послуг, що дає змогу посилювати коопера-
цію суб’єктів господарювання з різних країн світу, 

а в окремих випадках – повністю її змінювати. Все 
це прямо впливає на соціально-економічних роз-
виток країн і територій, зокрема України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун-
даментальні особливості та динаміку структурних 
змін в національній економіці України та окремих її 
регіонів, зокрема в умовах цифровізації та віртуалі-
зації, досліджували колектив авторів національної 
доповіді «Інноваційна Україна 2020» [1], доповіді 
«Національні та глобальні детермінанти еконо-
мічного зростання України» [2], доповіді «Струк-
турні трансформації в економіці України: динаміка, 

1 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6676-3316.
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суперечності та вплив на економічний розвиток» 
[3]. Розвиток територіальних громад в умовах 
четвертої технологічної революції досліджував 
Олійник Д.І., кластерний підхід до соціально-еко-
номічного розвитку регіонів, територій та громад – 
Яковенко О.З., Вой наренко М.П. і Богатчик Л.А., 
Оксенюк К.І., Репп Г.І., Ільчук В.П. і Лисенко І.В., 
міжнародний досвід економічної політики класте-
ризації – Оніпко Т.А., Скібська К.О., Гусарова М.Ю., 
Томарева-Патлахова В.В., Кардаков О.Ю., Смо-
лич Д.В., Корсакова О.С., Мельник В.В.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз впливу діяльності ІТ-кластерів на соці-
ально-економічний розвиток окремих регіонів 
України за останні три звітні календарні роки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За роки Незалежності економіка України не змо-
гла відновити показники 1990 року, переживши 
декілька періодів падіння ВВП у 1991–2000 рр., 
2009 р., 2014–2015 рр. Причинами тому слід вва-
жати різкий перехід від планової та ринкової моделі 
функціонування економіки, залежність від вузького 
асортименту експорту з низькою доданою вар-
тістю, високу енергоємність, орієнтацію на випуск 
продукції первинних стадій обробки. Всі перелічені 
фактори засвідчили наступне – національна еко-
номіка, вичерпала традиційні ресурси зростання 
та розвитку, що зумовлює пошук нових моделей та 
підходів. Особливо це стосується старопромисло-
вих регіонів із ІІІ–IV технологічним укладом.

Відповідь на виклики слід шукати у нових фор-
мах і моделях організації економічної діяльності, 
розвитку сучасних галузей з огляду на цифровіза-
цію та віртуалізацію економіки, залученні кращих 
іноземних практик розбудови пост-індустріального 
суспільства. На зміну сировині, напівфабрикатам 
і оптово-роздрібній торгівлі (які сьогодні формують 
валові внутрішній і регіональний продукти) має 
прийти виробництво сучасних знань, технологій, 
програмного забезпечення та відповідних сервіс-
них потужностей.

Практика розвинутих країн, які посідають ліди-
руючі місця у глобальних рейтингах – зокрема The 
Global Competitiveness Report, свідчить про ефектив-
ність застосування таких форм і моделей розвитку 
інноваційного підприємництва як спеціальні (вільні, 
преференційні) економічні зони, території пріоритет-
ного розвитку, бізнес-інкубатори, індустріальні парки, 
хаби, ко-воркінги, регіональні та галузеві кластери.

Кожна з них має свої особливості та завдання:
– спеціальні зони – залучення іноземних інвес-

тицій та сприяння їм у реалізації інфраструктурних 
проектів, розвитку внутрішнього та зовнішнього 
ринків, прискорення соціально-економічного роз-
витку України [4];

– бізнес-інкубатори – надання приміщень та/
або інших основних засобів для починаючих під-
приємців, надання їм освітніх та/або консультацій-

них послуг з метою всебічної активізації господар-
ської діяльності;

– індустріальні парки – створення умов для 
економічного розвитку та підвищення конкуренто-
спроможності територій, активізації інвестиційної 
діяльності, створення нових робочих місць, роз-
витку інфраструктури [5];

– хаби – інституції, що є майже на 100% іден-
тичними до бізнес-інкубаторів;

– ко-воркінги – матеріально та технічно облашто-
вані простори для ведення підприємницької діяль-
ності, налагодження комунікацій та ділових зв’язків.

На відміну від наведених вище понять, кластери –  
більш складна та структурована форма коопера-
ції та подальшого ведення господарської діяль-
ності, що бере свій початок у теорії «промислових 
районів» А. Маршала – об’єднання підприємств 
довкола інтересів однієї галузі у межах певних 
територій. Головна ідея кластеру – територіальна 
наближеність виробників і постачальників, що 
дозволяє максимально заощаджувати на ресурс-
них витратах, зокрема часових і матеріальних.

Кластер може залучати (включати) всіх 
суб’єктів економічних відносин – підприємства, 
домогосподарства, державу (в якості регулятора 
та відповідального за базову інфраструктуру, 
повноцінного учасника процесу виробництва, 
обміну, розподілу та споживання товарів послуг), 
самоврядні організації (бізнес-об’єднання, спілки 
підприємців, торгово-промислові палати), третин-
ний сектор – неурядові організації чи інші інститу-
ції громадянського суспільства, освітні заклади та 
їх науково-дослідні підрозділи, спеціалізовані нау-
ково-дослідні установи та організації.

Об’єктом даного наукового дослідження висту-
пають кластери у галузі інформаційно-телекомуні-
каційних технологій або ІТ-кластери. Соціально-
економічний потенціал вітчизняної ІТ-галузі можна 
оцінити за даними експертного дослідження 
2019 року «Гайд українською IT-індустрією: топ-10 
важливих цифр» [6], а також офіційних даних Дер-
жавної служби статистики України щодо діяльності 
галузевих суб’єктів господарювання [7].

За даними дослідження [6], українська ІТ-галузь 
має високий рівень інвестиційної привабливості 
через наявність великих місцевих виробників-роз-
робників, розміщення тут представництва кожного 
п’ятого глобального ІТ-гравця, більше 100 пред-
ставництв профільних іноземних R&D компаній, 
наявність розвинутої мережі ІТ-кластерів, бізнес-
інкубаторів та акселераторів, а також високий 
потенціал профільної підготовки у ВНЗ. Ретельно 
дослідити вплив кожного місцевого ІТ-кластера на 
соціально-економічний розвиток регіону його роз-
ташування не є можливим у рамках даної науко-
вої роботи, відтак нами для аналізу було обрано 
ІТ-кластери Львівської, Харківської, Вінницької, 
Дніпропетровської областей та міста Києва.
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Обґрунтованою підставою для вибірки є дані 
Державної служби статистики України щодо обся-
гів реалізації послуг за КВЕД 62 «Комп’ютерне про-
грамування, консультування та пов’язана з ними 
діяльність», КВЕД 63 «Надання інформаційних 
послуг» – нами було відібрано регіони з щоріч-
ним сукупним обсягом реалізації указаних послуг 
усім категоріям споживачів не менше 1000,0 млн. 
грн. Також указані регіони, за даними Державної 
служби статистики України, щорічно експортують 
указаних послуг на суму не менше 50,0 млн. дол. 
США.

У структурі експорту послуг частка ІТ збільши-
лася з 14,95% до 15,13%. За підсумками 2019 року, 
найбільшими іноземними замовниками були 
Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, США. Пози-
тивним моментом є стабільний приріст показника 
експорту ІТ-послуг з України, що за аналізований 
період збільшився на 44% або 0,7 млрд. дол. США.

Регіональним лідером, серед аналізованих 
нами територій, є місто Київ, суб’єкти господа-
рювання якого за 2017–2019 роки реалізували 
ІТ-послуг на суму майже 100 млрд. грн, а саме – 
99,1 млрд. грн. Kyiv IT Cluster функціонує у фор-
маті громадської організації із заявленою метою 
«зробити Київ центральною IT-локацією Східної 
Європи». Він є комунікаційною площадкою для 
обміну досвідом і розбудови комунікації з міс-
цевою владою та освітніми закладами, а також 
запуску спільних проектів.

У 2017–2019 роках реалізація ІТ-послуг 
в Україні виросла на 10,3 млрд. грн або на 25,1%; 
разом з тим – частка галузі у загальному показ-
нику скоротилася з 6,4% до 5,6% (рис. 1).

Кластер працює за п’ятьма напрямками, коо-
перує свою діяльність з органами влади, ВНЗ, 

профільними ІТ-компаніями, фінансовими та 
кредитно-банківськими установами, кадровими, 
консалтинговими та аудиторськими компаніями, 
іншими регіональними ІТ-кластерами [9].

Активна діяльність кластеру та розвинена галу-
зева інфраструктура є чинниками, що зумовлюють 
стабільний приріст експорту ІТ-послуг суб’єктами 
господарювання міста Києва – у 2019 році 
ІТ-послуги склали 38,9% від усього експорту пос-
луг (рис. 2, 3).

Тенденція до стабільного зростання експорту 
ІТ-послуг є характерною для всіх аналізованих 
нами регіонів. Львівський ІТ Кластер функціонує 
у форматі спільноти ІТ-компаній, вищих навчальних 
закладів і місцевої влади, що займається розвитком 
бізнес-середовище міста Львів. Кластер працює на 
базі бізнес-інкубатора «Startup Depot», залучаючи 
до своєї діяльності близько 100 профільних компа-
ній та 18000 фахівців. Головною ціллю проголошує 
перетворення міста Львів на ІТ-центр Центрально-
Східної Європи, що є тотожною до цілі Kyiv IT Cluster 
– створюючи тим самим поле для конкуренції у май-
бутньому. Слід зазначити, що Львівська область – 
друга після Києва за обсягом приросту реалізації 
ІТ-послуг серед аналізованих нами регіонів.

Стратегічна проектна діяльність Львівського 
ІТ-Кластеру спрямована, серед іншого, на розви-
ток соціально-економічного потенціалу міста. Вона 
включає: технологізацію економіки Львова, відхід 
від домінування сфери туризму та послуг; модер-
нізацію системи профільної вищої освіти за раху-
нок залучення практичної бази до навчального 
процесу. Окремо слід відзначити напрямок інтен-
сифікації та диверсифікації зовнішньої торгівлі 
послугами, позитивним свідченням чому є зрос-
тання частки статті «комп’ютерні та інформаційні 

Рис. 1. Ринок послуг в Україні

Джерело: складено за [7] 
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послуги» у структурі зовнішній торгівлі регіону 
з 39,4% до 41,3% за аналізований нами період 
2017–2019 років (див. табл. 1).

Перспективним напрямком є будівництво жит-
лової та комерційної інфраструктури довкола 
Кластеру – проекти IT House та IT Village (житло), 
Innovation District IT Park (бізнес) [10].

Kharkiv IT Cluster створений у 2015 році з іні-
ціативи 6 компаній: AltexSoft, Insart, Promodo, 
Sloboda Studio, Telesens и Videal для збереження 
та розвитку потенціалу ІТ-сфери в регіоні. Проек-
тна діяльність включає в себе низку важливих для 
регіонального соціально-економічного розвитку 
напрямків: адвокацію та представництво інте-
ресів місцевих ІТ-компаній; налагодження кому-
нікації та кооперації IT-спільноти; запуск функ-
ціонування спеціалізованих освітніх платформ 

Kids2IT/Students2IT/Kharkiv IT Unicorns; організа-
цію професійних заходів IT Talks за темами Legal, 
Marketing, Finance, HR і бізнес-сніданків; запуск 
професійних сервісів всередині кластера.

Окремо слід виділити напрямок діяльності 
Kharkiv IT Cluster як підвищення міжнарод-
ного іміджу Харкова та розвиток цивілізованих 
форм зовнішньоекономічної співпраці. Резуль-
тати є вимірні – зростання експорту ІТ-послуг на 
60,7 млн. дол. США, їх частка у загальній структурі 
виросла з 57,2% до 64,9% [8; 11].

У Дніпропетровській області діє ІТ Дніпро 
ком’юніті, що своєю місією визначає створення 
умов для успішного і комфортного ведення ІТ біз-
несу в Дніпровському регіоні. Цільовими орієнти-
рами ІТ-кластеру Дніпра є збільшення динаміки 
зростання кількості та якості IT-спеціалістів у регі-

 
Рис. 2. Експорт послуг з України

Джерело: складено за [8]

 

Львів Харків м.Київ Дніпро Вінниця
2017 4,4 5,3 25,2 1,6 1,1
2018 5,8 6,0 33,3 2,2 1,2
2019 6,3 6,7 40,6 2,7 2,0

м
лр
д.
гр
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Рис. 3. Реалізація ІТ-послуг в окремих регіонах України

Джерело: складено за [7]
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оні; підвищення якості IT-освіти та інфраструктури 
в Дніпрі шляхом співпраці з місцевою владою; 
популяризація IT-індустрії. Як бачимо, діяльність 
спрямована більше на регіональний рівень та роз-
будову відповідної інфраструктури. Як наслідок, 
основними напрямками діяльності є освітні (для 
учнівської та студентської молоді) та інформа-
ційно-просвітницькі проекти [12].

Приріст обсягів реалізації ІТ-послуг в регіоні 
складає 1,1 млрд. грн, приріст експорту таких пос-
луг – 29,5 млн. дол. США або 1,8 рази. Свідченням 
активного розвитку та високого потенціалу є те, 
що частка ІТ-послуг у структурі експорту Дніпро-
петровської області зросла з 27,5% до 45,6% [7; 8].

ІТ-кластер Вінниця створений з метою пере-
творення Вінниці на потужний центр інноваційних 
технологій Вінницькою ІТ Асоціацією і сьогодні 
об’єднує більше 50 галузевих компаній. Цільовими 
пріоритетами визначено розвиток галузевої інфра-
структури, захист, промоцію та адвокацію учасни-
ків, освіту та підвищення кваліфікації кадрів для ІТ. 
Кластер має 11 постійних учасників і 39 партнерів. 
Важливим напрямком є робота ІТ-інкубатора для 
учнівської та студентської молоді, всебічна під-
тримка стартапів у сфері ІТ [12].

Серед аналізованих у роботі ІТ-кластерів, 
Вінниця має найменші обсяги реалізації ІТ-послуг 
попри майже двократний його приріст за 2017–
2019 роки. Від лідируючого Києва, за обсягами реа-
лізації ІТ-послуг, Вінницька область відстає більш 
ніж у 20 разів. Приріст експорту ІТ-послуг з області 
склав 30,6 млн. дол. США, при цьому частка галузі 
в загальному показнику зовнішньої торгівлі послу-
гами зменшилася з 68,7% до 64,5% – і все одно 
залишається домінуючою [7; 8].

Висновки з проведеного дослідження. Функ-
ціонування та розвиток глобальної, національної та 
регіональної економіки у ХХІ ст. супроводжується змі-
ною умов і структури виробництва та реалізації про-
дукції, запровадженням нових форматів і моделей 
зв’язків і кооперації не тільки між суб’єктами госпо-
дарювання, але й між усіма учасниками економічних 
відносин на мікро- та макрорівні. Прикладом тому 
створення та діяльність регіональних ІТ-кластерів, 

зокрема в Україні їх існує більше 20 одиниць. Най-
більшими є ІТ-кластери Львова, Дніпра, Києва, 
Вінниці та Харкова, де місцевими суб’єктами госпо-
дарювання щороку реалізується відповідних пос-
луг більш ніж на 2,0 млрд.грн. Указані ІТ-кластери 
мають також і зовнішньоекономічний потенціал, 
свідченням чому є стале зростання обсягів експорту 
ІТ-послуг і збільшення їх частки у загальній структурі 
міжнародної торгівлі регіонів (окрім Вінниці, де все 
одно ІТ є домінуючою з показником у 64,5%).

Це свідчить про виконання поставлених засно-
вниками ІТ-кластерів завдань щодо розвитку їх 
внутрішнього та зовнішнього потенціалу, розбу-
дови місцевої галузевої та загальної інфраструк-
тури, підвищення якості профільної освіти та 
рівня загальної цифрової грамотності населення 
в епоху пост-індустріального суспільства.
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Таблиця 1 
Експорт послуг з України, млн. дол. США

Регіон
2017 2018 2019

Усього Комп’ютерні та 
інформаційні Усього Комп’ютерні та 

інформаційні Усього Комп’ютерні та 
інформаційні

Львівська область 462,6 138,2 556,4 182,6 584,8 241,4
Харківська область 321,4 183,9* 329,5 200,7* 377,0 244,6
м.Київ 2939,7 1169,4** 3459,0 1263,0 3940,2 1531,5
Дніпропетровська область 130,1 35,8* 134,4 46,5* 143,3 65,3
Вінницька область 75,1 51,6 98,5 62,8 127,5 82,2

*дані по інформаційним послугам відсутні

** Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
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У статті висвітлено дослідження змісту 
екосистемного підходу в секторах економіки. 
Визначено, що екосистемний підхід є стра-
тегією комплексного інтегрованого управ-
ління ресурсами, яка забезпечує їх збереження 
і стале використання на справедливій основі. 
Розглянуто принципи застосування екосис-
темного підходу, які сформовано відповідно 
до «Конвенції про біологічне різноманіття». 
Проаналізовано міжнародний та вітчизня-
ний досвід застосування екосистемного 
підходу в секторах економіки. Встановлено, 
що впровадження екосистемного підходу 
у реальні сектори економіки України перед-
бачає проведення комплексного різнобічного 
дослідження поточного їх стану з урахуван-
ням як природних чинників, так і соціально-
економічних умов діяльності. Визначено, що 
екосистемний підхід є ефективними мето-
дом здійснення охорони природних ресурсів. 
Комплексність узагальнення інформації для 
прийняття рішень і залучення учасників при-
родокористування до охорони, планування 
розвитку та використання природних ресур-
сів є найважливішими чинниками в процесі 
використання основних принципів охоронних 
підходів, що мають застосовуватися у всіх 
секторах економіки.
Ключові слова: екосистемний підхід, еко-
системні послуги, біорізноманіття, екосис-
тема, навколишнє середовище.

В статье освещены исследования содер-
жания экосистемного подхода в секторах 

экономики. Определено, что экосистемный 
подход является стратегией комплекс-
ного интегрированного управления ресур-
сами, которая обеспечивает их сохранение 
и устойчивое использование на справедли-
вой основе. Рассмотрены принципы при-
менения экосистемного подхода, сформи-
рованные в соответствии с «Конвенцией 
о биологическом разнообразии». Проанали-
зирован международный и отечественный 
опыт применения экосистемного подхода 
в секторах экономики. Установлено, что 
внедрение экосистемного подхода в реаль-
ные сектора экономики Украины пред-
усматривает проведение комплексного 
разностороннего исследования текущего 
состояния с учетом как природных факто-
ров, так и социально-экономических усло-
вий деятельности. Определено, что экоси-
стемный подход является эффективными 
методом осуществления охраны природ-
ных ресурсов. Комплексность обобщения 
информации для принятия решений и при-
влечения участников природопользования 
к охране, планирование развития и исполь-
зования природных ресурсов являются важ-
нейшими факторами в процессе исполь-
зования основных принципов охранных 
подходов, которые должны применяться 
во всех секторах экономики.
Ключевые слова: экосистемный подход, 
экосистемные услуги, биоразнообразие, эко-
система, окружающая среда.

The article highlights the content of the “ecosystem approach” in economic sectors. It has been identified that an ecosystem approach is a comprehensive 
integrated resource management strategy that ensures their conservation and sustainable use on a fair basis. The principles of application of ecosystem 
approach, which were formed in accordance with the “Convention on Biological Diversity”, are considered. The international and domestic experience of 
applying the ecosystem approach in the economic sectors is analyzed. It is established that the introduction of the ecosystem approach in the real sec-
tors of the economy of Ukraine requires a comprehensive and comprehensive study of their current status, taking into account both natural factors and 
socio-economic conditions of activity. It is determined that despite the above discussion provisions, implementation of ecosystem services principles and 
mechanisms in economic sectors at different hierarchical levels of economic activity in Ukraine is relevant and has prospects: fast acquisition of international 
experience of using ecosystem principles in mechanisms of managing economic sectors and adapting them to the peculiarities of the Ukrainian economy; 
involvement of scientific and expert environment for systematization of ecosystem principles of ecosystem services management and determination of its 
adaptation potential in Ukraine; formation of a comprehensive strategic approach to the implementation of ecosystem service management mechanisms; 
raising the level of understanding on the part of the ecosystem services of the state and local authorities, enterprises, population, as well as the expediency 
of introducing mechanisms of their action in Ukraine. It has been investigated that an ecosystem approach is an effective method of protecting natural 
resources. The complexity of summarizing information for decision-making and involvement of environmental actors in the conservation, planning of 
development and use of natural resources are the most important factors in the application of the basic principles of conservation approaches that should 
be applied in all sectors of the economy.
Key words: ecosystem approach, ecosystem services, biodiversity, ecosystem, environment.

Постановка проблеми. Згідно із сучасними 
оцінками науковців, перехід суспільства до ста-
лого розвитку неможливий без поступового від-
новлення природних екосистем та послуг, які ними 
надаються, що сприяє поліпшенню якості життя 
та добробуту людей. Порушення екосистем і, як 
наслідок, погіршення якості екосистемних послуг 

сьогодні вважаються одними з найбільших загроз 
існуванню та сталому розвитку суспільства.

Реалізувати вирішення економічних, соціаль-
них і екологічних проблем без завдання взаєм-
ного збитку можна завдяки застосуванню комп-
лексу певних наукових підходів у державному 
управлінні, які враховуватимуть багатоаспектність 
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розвитку регіонів і специфіку їх природногосподар-
ських формувань, що сприятиме обґрунтованому 
вибору відповідних механізмів регулювання на 
різних управлінських рівнях. Очевидно, це потре-
бує осмислення і визначення тих пріоритетних під-
ходів з-поміж наявного їх спектра, спираючись на 
які можна вибудувати тактику та стратегію очіку-
ваних інституційних змін і досягти збалансування 
екологічного, економічного та соціального склад-
ників суспільного розвитку, а отже, і позитивних 
змін у стані навколишнього середовища та якості 
життя населення [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Варто зауважити, що огляд вітчизняної фахової 
літератури виявив недостатність вивчення проб-
лем застосування екосистемного підходу в сек-
торах економіки. Серед вітчизняних та зарубіж-
них науковців, які займалися даною проблемою, 
можна виділити праці О.О. Веклич, Є.В. Мішеніна, 
І.М. Сотник, Н.В. Олійник, Н.В. Дегтяр, І.П. Соло-
вія, Л.Д. Загвой ської, А.В. Невєрова, А.А. Тишкова, 
О.Є. Медведєвої, Д.В. Касимова, М.Р. Цибульни-
кової, Ю.С. Карась, Є.В. Корчагіної, Ю.А. Рижико-
вої, Н.Ю. Сопилко.

Постановка завдання. Мета дослідження – 
проаналізувати міжнародний та вітчизняний 
досвід застосування екосистемного підходу в сек-
торах економіки

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Екосистемний підхід є методологічною структу-
рою для обґрунтування економічними суб’єктами 
управлінських рішень у процесі розроблення стра-
тегій розвитку. Він не замінює інші стратегії еко-
логічного управління, екологічного менеджменту 
і програми, спрямовані на охорону природного 
середовища, збереження окремих видів живих 
організмів, а скоріше має сприяти інтеграції усіх 
існуючих міжнародних та національних програм 
і методів. Застосування екосистемного підходу 
в секторах економіки передбачає управління еко-
системними послугами.

Способом досягнення сталого розвитку має 
розглядатися екосистемний підхід, який забезпе-
чує функціонування життєвих екосистем. Засто-
сування екосистемного підходу передбачає моде-
лювання об’єкту у вигляді системи, в якій один із 
компонентів відіграє роль центру, а решта розгля-
даються як допоміжні елементи, від яких залежить 
існування екосистеми. Така модель екосистеми є 
моноцентричною.

Важливе місце за екосистемного підходу від-
водиться плануванню й управлінню екосистемами 
в такий спосіб, що гарантує охорону, підтримку та 
відновлення властивостей екосистем і біологічного 
різноманіття – від рівня генетичного та видового до 
лісових, степових, лучних, болотних, гірських еко-
систем і агроландшафтів. За визначенням Конвен-
ції про біологічне різноманіття екосистемний підхід 

є стратегією комплексного інтегрованого управ-
ління ресурсами, яка забезпечує їх збереження 
і стале використання на справедливій основі. 
Він базується на застосуванні відповідних науко-
вих методологій, орієнтованих на різні рівні біо-
логічної організації, яка охоплює основні процеси, 
функції, зв’язки та взаємодію між організмами та 
їхнім середовищем. Екосистемний підхід визнає, 
що людина з її соціокультурним різноманіттям є 
невід’ємним та активним компонентом екосистем. 
Таким чином, застосування екосистемного під-
ходу забезпечує збалансоване рішення всіх трьох 
основних завдань Конвенції: збереження, сталого 
використання та справедливого і рівного розподілу 
вигід від використання ресурсів.

Застосування екосистемного підходу в секто-
рах економіки викликане низкою чинників, най-
важливішим з яких є стрімке зростання кількості 
населення на Землі. Збільшення чисельності 
людства спричиняє відповідний ріст обсягів вико-
ристання екопослуг та ресурсів природи, а також 
забруднення природного середовища. Як резуль-
тат – безповоротні зміни у функціонуванні окре-
мих екосистем та навіть руйнування деяких із них. 
Так, за розрахунками продовольчої та сільсько-
господарської організації ООН, 60% світових еко-
систем деградували чи використовувалися нера-
ціонально, а за період із 1990 до 2011 р. у світі 
втрачено 75% генетичного різноманіття сільсько-
господарських культур [6].

Зрозуміло, що відновлення зруйнованих еко-
систем або є неможливим, або залишається 
складною проблемою, яка потребує прийняття 
глобальних комплексних стратегій екосистемного 
управління, обов’язковими до реалізації всіма без 
винятку країнами світу. Сектори економіки функці-
онують у системі і залежать від екосистемних пос-
луг. Отже, вирішення проблем щодо екосистемних 
послуг лежить в економічній площині, шляхом 
трансформації сукупності інтересів економічних 
суб’єктів та зміни механізмів їх мотивації.

Як зазначено у доповіді «Оцінка екосистем 
на порозі тисячоліття», ефективний процес пла-
нування та управління економічними суб’єктами 
ґрунтується на екосистемному підході [2]. Своєю 
чергою, екосистемний підхід має бути побудований 
з урахуванням результатів наукових досліджень 
та бути підтриманий місцевим населенням. Тоді й 
тільки тоді він може забезпечити часткове віднов-
лення первинних екосистемних послуг поряд із від-
новленням тваринного, рослинного та іншого біоріз-
номаніття колишньої непошкодженої екосистеми.

На міжнародному рівні обговорення доцільності 
впровадження екосистемного підходу відбувалося 
неодноразово, зокрема на нарадах Конференції 
сторін, що входять до «Конвенції про біологічне 
різноманіття», у 1995–1999 рр. Проте офіційне 
затвердження екосистемного підходу як домінуючої 
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Таблиця 1
Принципи застосування екосистемного підходу в секторах економіки  

(відповідно до «Конвенції про біологічне різноманіття» (2000, 2010 рр.))

Проекції Принципи Практичні 
вимоги

Природний капітал є ключовим 
складником добробуту суспіль-

ства

Завдання управління земельними, водними та живими 
ресурсами визначаються суспільством.

Орієнтація на 
функціональні 
взаємозв’язки 
та процеси в 
екосистемах

Управління має бути, за можливості, максимально децен-
тралізованим.

Екосистемні послуги – один із 
провідних елементів екосистем-

ного підходу до управління еконо-
мічними суб’єктами

Органи управління екосистемами повинні враховувати 
вплив своєї діяльності (фактичний або можливий) на 
суміжні або будь-які інші екосистеми.

Матеріальні суспільні потреби в 
природних благах необхідно кон-
тролювати, оптимізувати, і навіть 
знижувати, якщо їхнє зростання 
загрожує деградації екосистем

Визнаючи можливість позитивних результатів управління, 
необхідно усвідомлювати функціонування екосистеми та 
здійснювати управління нею в економічному контексті.
Будь-яка така програма управління екосистемою повинна:
a) усувати диспропорції в структурі ринку, які негативно 
впливають на біологічне різноманіття; 
б) надавати стимули для збереження біологічного різнома-
ніття та стійкого використання; 
в) у міру можливості зосереджувати усі витрати та вигоди 
всередині самої екосистеми.

Сприяння 
справедливому 
користуванню 
природними 

благами

Сталий розвиток економіки забез-
печується відтворенням природ-

ного капіталу

Одним із першочергових завдань екосистемного підходу є 
збереження структури та функцій екосистеми з метою під-
тримки екосистемних послуг. Використання 

стратегії адапта-
ційного управ-

ління

Управління екосистемами повинно здійснюватися тільки в 
межах природного функціонування.

Природні можливості екосистем 
розглядаються як внутрішні чин-

ники економічного розвитку

Екосистемний підхід необхідно здійснювати у відповідних 
просторових та часових межах.
Ураховуючи мінливість часових характеристик та можли-
вість отримання наслідків у довгостроковому періоді, влас-
тивих екосистемним процесам, цілі управління екосистемою 
мають бути довгостроковими.

Здійснення 
управління за 

допомогою 
заходів, які від-
повідають про-

блемі на засадах 
максимальної 

децентралізації 
у відповідних 

випадках

Пріоритет природного відтво-
рення природного капіталу над 

вартісним

Під час управління екосистемами необхідно враховувати 
неминучість змін.

Погіршення стану екосистеми 
визначається зниженням її від-
творювальних функцій (знижен-
ням потоку екосистемних послуг 

і благ), які можуть, до певних 
меж, компенсуватися фізичним 

капіталом

Екосистемний підхід повинен забезпечувати досягнення 
належної рівноваги між збереженням та використанням біо-
логічного різноманіття та їх інтеграцію.
Екосистемний підхід повинен ураховувати будь-які форми 
відповідної інформації, включаючи наукову інформацію, а 
також знання, інновації та практику місцевих громад.

Забезпечення 
міжвідомчої вза-

ємодіїДо реалізації екосистемного підходу мають бути залучені 
всі зацікавлені групи суспільства.

Джерело: складено за [3; 8]

стратегії комплексного управління земельними, 
водними та живими ресурсами, що забезпечує їх 
збереження та стале використання на справедливій 
основі, відбулося тільки у 2000 р. на П’ятій нараді 
«Конвенції про біологічне різноманіття». У табл. 1 
наведено загальновідомі принципи застосування 
екосистемного підходу у секторах економіки.

Визнання у 2002 р. екосистемного підходу до 
управління секторами економіки одним із найбільш 
важливих інструментів для забезпечення сталого 
розвитку на Світовому саміті зі сталого розвитку 
у Йоганнесбурзі стало додатковим стимулом до 
розвитку концепції екосистемних послуг. У 2001 р. 
за ініціативою ООН розпочато дослідження Між-
народної робочої програми «Оцінка екосистем на 
порозі тисячоліття», метою якого була оцінка зна-

чення змін стану глобальних екосистем для добро-
буту суспільства та обґрунтування стратегій потен-
ційного їх реагування на ці зміни, що базувалися б 
на використанні концепції екосистемних послуг 
та спрямовані на збереження біорізноманіття та 
сталого використанні екосистем [2]. Результатом 
досліджень стало оприлюднення у 2005 р. комп-
лексного звіту «Екосистеми та добробут суспіль-
ства», у якому проведено аналіз стану більшості 
екосистем, визначено проблеми їх деградації та 
перспективи збереження цих екосистем, а також 
визначено сутнісно-змістовну основу концепції 
екосистемних послуг та запропоновано напрями 
їх імплементації в діяльність економічних суб’єктів 
на різних ієрархічних рівнях господарювання для 
країн із різним рівнем економічного розвитку.
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Із поширенням результатів напрацювань між-
народних організацій та збільшенням кількості 
наукових досліджень відбулася галузева адаптація 
механізмів екосистемних послуг у різні сектори еко-
номіки та сфери економічної діяльності. За останнє 
десятиріччя було реалізовано декілька міжнарод-
них ініціатив, які сформували інституційну основу 
для реалізації концепції екосистемних послуг, 
а саме створення у 2007 р. Проєкту ЮНЕП ООН 
«Економіка екосистем та біорізноманіття» (TEEB), 
імплементації принципів екосистемних послуг 
у діяльність Програми ООН із навколишнього сере-
довища (ЮНЕП), Продовольчої та сільськогоспо-
дарської організації ООН (ФАО), Міжнародного 
союзу охорони природи (МСОП), Конвенції захисту 
водно-болотних угідь, Конвенції боротьби з опус-
телюванням, Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої флори та фауни, що знаходяться 
під загрозою зникнення, Конвенції про збереження 
мігруючих видів тварин, а також таких міжнародних 
організацій, як Світовий банк, ОЕСР та ін.

Прикладом практичного застосування екосис-
темного підходу в Європейському Союзі є ство-
рення Європейської екологічної сітки EECONET, 
сутність якої полягає у розвитку території на основі 
створення біотичних центрів, що репрезентують 
відповідні ландшафти, буферні зони, екологічні 
коридори. Так, наприклад, екомережа Нідерлан-
дів, згідно з державною політикою, охопить понад 
700 тис га – 17% території країни, у тому числі 
130 тис га під природними екосистемами. Уряд 
Нідерландів уже схвалив контури своєї національ-
ної екомережі, визначивши цільові природні типи 
(target nature types), що описані у вигляді модель-
них екосистем. Зонування і визначення територій 
екомережі включені в регіональні плани та схва-
лені в провінціях, а проєктні елементи включені до 
місцевих планів використання земель [5].

У 2009 р. оприлюднено доповідь «Про вимірю-
вання економічного розвитку та соціального про-
гресу» як результат роботи Міжнародної об’єднаної 
робочої комісії під головуванням Нобелівських 
лауреатів Дж. Стігліца та А. Сена, а також фран-
цузького дослідника Ж. Фітуссі на замовлення 
ЄЕК ООН, ОЕСР та статистичного управління ЄС. 
У доповіді аргументовано положення про доціль-
ність перегляду методичних підходів до оцінки 
рівня економічного розвитку країн (зокрема, ВВП 
та національного багатства), а також необхідність 
включення до складників оцінки рівня економічного 
розвитку екосистемних послуг та природного капі-
талу. Дослідження цієї комісії тривають і дотепер. 
Кінцевим результатом мають стати нова методика 
розрахунку рівня економічного розвитку та соціаль-
ного прогресу країн і методи розрахунку ВВП [4].

Зміни, викликані проблемами врахування еко-
системних послуг в економічній діяльності, зумов-
люють необхідність їх урахування у Системах 

національних рахунків окремих країн та провад-
ження у стандарти бухгалтерського обліку підпри-
ємств різних форм власності та видів діяльності. 
У деяких країнах створено державні інститути, 
метою яких є розроблення відповідних положень, 
зокрема у Великій Британії та США. Міжнародні 
організації, такі як Статистична комісія ООН, Євро-
пейське агентство з навколишнього середовища 
ЄС та Світовий банк, почали розроблення системи 
національних рахунків з урахуванням екосис-
темних послуг. Зокрема, Європейське агентство 
з навколишнього середовища ЄС сформувало 
у 2012 р. власну пробну систему Рахунків еко-
системного капіталу, а Світовий банк – Програму 
з включення екосистемних послуг та природного 
капіталу у національні рахунки (WAVES).

В Україні екосистемний підхід частково реалі-
зований у Законі України «Про Загальнодержавну 
програму формування національної екологічної 
мережі України на 2000–2015 роки» № 1989-III 
від 21 вересня 2000 р. Закон розроблено в кон-
тексті рекомендацій Всеєвропейської стратегії 
збереження біологічного і ландшафтного різнома-
ніття (Софія, 1995 р.) [7]. У цьому Законі основне 
завдання національної екомережі визначено як 
збереження і відновлення біологічного і ланд-
шафтного різноманіття на всіх його рівнях – від 
популяційного до ландшафтного, а як механізми 
розглядаються не тільки як збільшення площ при-
родоохоронних територій до 10% та їх з’єднання 
екологічними коридорами, а й інші заходи щодо 
охорони природокористування.

Упровадження екосистемного підходу у реальні 
сектори економіки України передбачає проведення 
комплексного різнобічного дослідження поточного 
їхнього стану з урахуванням як природних чинників, 
так і соціально-економічних умов діяльності. Діагнос-
тика поточного стану дасть змогу визначити, чи носи-
тиме екосистемний підхід доповнюючий характер, чи 
йтиметься про кардинальні зміни системи управління 
відповідного рівня; чи використовуватиметься вітчиз-
няний науковий потенціал, чи акцент робитиметься 
на інформацію міжнародних організацій.

Комплексно екосистемний підхід у практиці 
природокористування України, який був би здатний 
змістити пріоритети розвитку економіки і забезпе-
чити сталий розвиток природно-територіальних 
комплексів України, не набув необхідного розвитку.

Існує необхідність узагальнення та систематизації 
положень концепції екосистемних послуг, верифікації 
основних механізмів та адаптації їх до нормативно-
правового поля України. Окрім того, не існує єди-
ного способу впровадження екосистемного підходу, 
що точно відповідав би природним умовам окремих 
країн, територій, регіонів та екосистем [8]. Наукові 
дослідження та розробки із цієї проблематики є необ-
хідними для пояснення системи взаємозв’язків: «еко-
системи» – «екосистемні послуги» – «економіка», 
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а також прогалин, які необхідно усунути в процесі 
описання таких взаємозв’язків.

Висновки з проведеного дослідження. 
Незважаючи на зазначені дискусійні положення, 
імплементація принципів та механізмів екосистем-
них послуг у секторах економіки на різних ієрархіч-
них рівнях господарювання в Україні є актуальною 
та має перспективи:

– швидке опанування міжнародного досвіду 
використання екосистемних принципів у механіз-
мах управління секторами економіки та адапту-
вання їх до особливостей української економіки;

– залучення наукового та експертного середо-
вища для систематизації екосистемних принципів 
управління екосистемними послугами та визна-
чення потенціалу його адаптації в Україні;

– формування комплексного стратегічного під-
ходу до впровадження механізмів управління еко-
системними послугами;

– підвищення рівня розуміння з боку органів 
державної та місцевої влади, підприємств, насе-
лення щодо сутнісно-змістовної основи екосис-
темних послуг, а також доцільності впровадження 
механізмів їхньої дії в Україні.

Екосистемний підхід є ефективними методом 
здійснення охорони природних ресурсів. Комп-
лексність узагальнення інформації для прийняття 
рішень і залучення учасників природокористу-
вання до охорони, планування розвитку і вико-
ристання природних ресурсів є найважливішими 
чинниками в процесі використання основних прин-
ципів охоронних підходів, що мають застосовува-
тися в усіх секторах економіки.
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Системи теплопостачання населених пунк-
тів України сьогодні є прикладом неефек-
тивного використання паливно-енерге-
тичних ресурсів у державі. Видима економія 
коштів місцевих бюджетів в умовах децен-
тралізації державного управління за раху-
нок заміни основного палива – природного 
газу – для потреб систем теплопостачання 
населених пунктів альтернативними пород-
жує низку проблем. Збільшення забруднення 
навколишнього природнього середовища 
є однією з них. У статті проаналізовано 
законодавче забезпечення, вимоги чинних 
в Україні нормативно-правових актів щодо 
екологічної безпеки виробництва теплоти. 
Для водогрійної котельні розглянуто заміну 
природного газу альтернативними пали-
вами. Обраховано прогнозовані викиди 
забруднювальних речовин і парникових газів 
в атмосферне повітря. Виконано порівняль-
ний аналіз фізико-хімічних властивостей 
палив, впливу продуктів їх спалювання на 
довкілля. Досліджено вплив змін податко-
вого законодавства щодо плати за викиди 
в атмосферне повітря забруднювальних 
речовин і парникових газів на пріоритет-
ність застосування різних палив для задово-
лення потреб теплопостачання населених 
пунктів.
Ключові слова: система теплопоста-
чання, водогрійний котел, енергоефек-
тивність, природний газ, альтернативні 
палива, фізико-хімічні властивості палив, 
забруднювальні речовини, парникові гази, 
викиди в атмосферу, податкові зобов’язання 
за викиди в атмосферу.

Системы теплоснабжения населенных 
пунктов Украины сегодня являются при-

мером неэффективного использования 
топливно-энергетических ресурсов в госу-
дарстве. Видимая экономия средств мест-
ных бюджетов в условиях децентрализа-
ции государственного управления за счет 
замены основного топлива – природного 
газа – для нужд систем теплоснабже-
ния населенных пунктов альтернатив-
ными порождает ряд проблем. Увеличение 
загрязнения окружающей природной среды 
является одной из них. В статье проана-
лизированы законодательное обеспечение, 
требования действующих в Украине нор-
мативно-правовых актов по экологической 
безопасности производства теплоты. 
Для водогрейной котельной рассмотрена 
замена природного газа альтернативными 
топливами. Рассчитаны прогнозируемые 
выбросы загрязняющих веществ и парни-
ковых газов в атмосферный воздух. Выпол-
нен сравнительный анализ физико-хими-
ческих свойств топлив, влияния продуктов 
их сжигания на окружающую среду. Иссле-
довано влияние изменений налогового 
законодательства касательно платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязня-
ющих веществ и парниковых газов на при-
оритетность использования различных 
топлив для удовлетворения нужд тепло-
снабжения населенных пунктов.
Ключевые слова: система теплоснабже-
ния, водогрейный котел, энергоэффектив-
ность, природный газ, альтернативные 
топлива, физико-химические свойства 
топлив, загрязняющие вещества, пар-
никовые газы, выбросы в атмосферу, 
налоговые обязательства за выбросы  
в атмосферу.

District heating systems in Ukraine today are an example of inefficient use of fuel and energy resources in the country. Substitution of the main fuel – natural 
gas – for the needs of heat sources with alternative ones gives visible savings of local budgets in the conditions of decentralization of public administration 
(due to the difference of prices of natural gas and other organic fuels). At the same time, these measures alone raise a number of other problems. Increasing 
environmental pollution is one of them. The article analyzes the legislative support, requirements of current regulations in Ukraine on environmental safety 
of heat production. According to them, the replacement of natural gas with alternative fuels was considered for the boiler. Estimated emissions of pollutants 
and greenhouse gases into the atmosphere are calculated. Emission indices were obtained based on data on the physicochemical composition and con-
sumption of each of the fuels, taking into account the characteristics of combustion processes and measures to reduce the emissions of a particular ingredi-
ent. A comparative analysis of the physicochemical properties of fuels and the impact of their combustion products on the environment has been made. 
The expediency of using various fuels for the needs of district heating is substantiated. The effect of changes in tax legislation on the payment of pollutants 
and greenhouse gases in the atmosphere into the priority of the use of different fuels has been investigated. For example, in rural areas, by converting 
agricultural waste and wood processing as secondary raw materials into quality biofuels, it is advisable to introduce alternative natural gas replacement. In 
urban areas, due to the implementation of measures to improve the heat-shielding properties of the outer shell of apartment buildings and public buildings, 
it is possible to reduce the consumption of traditional natural gas, and the savings can be directed to further thermo-modernization. This will allow the most 
environmentally friendly natural gas to be left as the main organic fuel for district heating needs.
Key words: heat supply system, boiler, energy efficiency, natural gas, alternative fuels, physicochemical properties of fuels, pollutants, greenhouse gases, 
atmospheric emissions, taxes on emissions into the atmosphere.

Постановка проблеми. Житлово-комунальне 
господарство України є сьогодні одним зі зна-
чних споживачів паливно-енергетичних ресур-
сів. Для систем теплопостачання, де домінують 
морально застарілі технології, технічно зношене 
обладнання та устаткування, пріоритетним пали-
вом продовжує залишатися природний газ. З підпи-
санням Угоди про асоціацію з ЄС [1] в Україні роз-

почалось реальне реформування цього сектору 
економіки держави: від прийняття нормативно-
законодавчих актів до впровадження технічних 
рішень, які сприятимуть зменшенню використання 
традиційних видів палива й забрудненню довкілля.

За рішеннями Паризької кліматичної угоди 
країни-підписанти, зокрема Україна, мають забез-
печити недопущення підвищення глобальної 
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середньої температури довкілля більш ніж на 2 °C 
(за можливості – не більше ніж на 1,5 °C) [2] від-
носно показників доіндустріальної епохи. Моде-
лювання ситуації показало, що якщо органічні 
палива видобуватимуть з тією ж швидкістю про-
тягом наступних 28 років, як це було протягом 
1988–2017 років, то глобальні середні темпера-
тури повітря зростуть на 4 °C до кінця століття.

Друга мета Угоди полягає у зменшенні викидів 
парникових газів в атмосферу до нульового рівня 
впродовж другої половини ХХІ століття. Україна за 
1988–2015 роки увійшла в топ-100 країн і компа-
ній за величиною викидів парникових газів і посі-
дає 40 місце з 0,49% від загального обсягу викидів 
в атмосферне повітря [3].

Енергоефективність – це дієвий спосіб вирі-
шення проблем за рахунок зменшення первинного 
споживання енергії та, відповідно, скорочення 
викидів забруднювальних речовин і парникових 
газів в атмосферне повітря. У європейських краї-
нах вжиття заходів згідно з вимогами Директиви 
Європарламенту 2012/27/EU (збільшення частки 
альтернативних джерел енергії, використання вто-
ринних енергоресурсів, відмовлення від викорис-
тання вугілля тощо) [4] дає відчутний результат 
щодо пом’якшення наслідків зміни клімату.

Таким чином, зменшення споживання тра-
диційних органічних видів палива під час екс-
плуатації будівель і споруд різного призначення 
та скорочення викидів забруднювальних речо-
вин і парникових газів з продуктами спалювання 
в атмосферне повітря є актуальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем скорочення споживання 
енергетичних ресурсів, використання альтернатив-
них джерел енергії та палив, зниження шкідливих 
впливів на навколишнє середовище під час забез-
печення комфортного середовища проживання 
людини тощо присвячено наукові праці таких уче-
них, як В.П. Абдул, І.О. Башмаков, О.В. Бондар-
Підгурська, Б.М. Данилишин, В.С. Загорський, 
М.З. Згуровський, І.А. Мамлигін, О.О. Трофименко, 
Д.О. Чернишев, В. Зобек, П. Евейяр.

Теплову енергію для централізованих систем 
населених пунктів генерують теплоелектроцен-
тралі (ТЕЦ), опалювальні та промислово-опалю-
вальні котельні. У місцевих системах теплопос-
тачання її забезпечують, як правило, квартирні 
та будинкові генератори, а останнім часом також 
джерела теплових альтернативних енергоре-
сурсів. Нині у країні працюють близько 250 ТЕЦ, 
з яких більше 200 є дрібними відомчими промис-
ловими установками. Основним паливом для ТЕЦ 
є природний газ (до 80%). Також у тепловому гос-
подарстві держави перебуває понад 100 тис. коте-
лень різного призначення. Їх більшість склада-
ють котельні невеликої потужності, що як паливо 
використовують природний газ (не менше 50%) 

і вугілля (до 40%) [5]. Питомі витрати палива під 
час генерації теплоти в середньому для котелень 
становлять 165 кг ум. п./Гкал.

Частка потужностей у тепловій генерації, що 
відповідає екологічним вимогам ЄС, не перевищує 
декількох відсотків [6]. Аналогічна картина склада-
ється щодо частки альтернативних видів палива 
у місцевих паливно-енергетичних балансах. Проте 
щодо екологічних наслідків домінування природ-
ного газу як основного палива для джерел тепло-
постачання є найбільш сприятливим для довкілля.

Під час реалізації поставлених завдань Зако-
нами України, іншими нормативно-правовими 
актами [6; 7; 8; 9; 10; 11] до 2035 року планується 
досягти європейського рівня щодо екобезпеки 
виробництва теплоти (поточний рівень викидів 
забруднювальних речовин в Україні, наприклад, 
під час використання вугілля є більшим за норма-
тиви ЄС до 80 раз). Водночас частка місцевих аль-
тернативних палив сягне 20%.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження ефективності заходів із заміни природного 
газу альтернативним паливом для потреб тепло-
постачання населених пунктів України, а також 
оцінювання впливу на навколишнє природне сере-
довище викидів забруднювальних речовин разом 
з продуктами спалювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Законі України «Про енергоефективність буді-
вель» [7] встановлено пріоритетність заходів із 
забезпечення належних умов проживання та/або 
життєдіяльності людей протягом нормативного 
строку експлуатації будівлі за нормативно допус-
тимого рівня витрат енергії [12]. Першочерговими 
завданнями є зменшення споживання енергії за 
рахунок термомодернізації зовнішньої оболонки 
будівлі, автоматизації процесів регулювання від-
пуску теплоти, облік спожитих енергоресурсів тощо. 
Використання альтернативних палив слід розгля-
дати лише після вжиття вищезазначених заходів.

Аналіз рішень з практичного вжиття заходів, 
особливо в умовах децентралізації державного 
управління, засвідчує майже цілковите недотри-
мання цієї послідовності. Серед основних заходів, 
вжиття яких відбувається і які, на перший погляд, 
приносять економію коштів, слід відзначити:

1) заміну традиційного палива – природного 
газу – альтернативним, як правило, місцевим, 
зокрема торфом, брикетами деревини, відходами 
сільськогосподарського виробництва;

2) використання електроенергії, більшість 
якої генерується атомними електростанціями 
(до 2020 року в Україні вичерпають проєктні тер-
міни експлуатації – 30 років – 12 з 15 працюючих 
енергоблоків [5]; з усіх держав, які розвивають 
атомну енергетику, лише США має перевищення 
кількості енергоблоків, робота яких продовжена, 
над кількістю зупинених [13]).
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Таблиця 1
Ставки податку на викиди забруднювальних речовин і парникових газів 

Ставка податку, грн./т NOx CO CO2 N2O CH4 SO2 сажа
ПКУ-2019 2 451,84 92,37 10,00 4 016,11 138,57 2 451,84 92,37
ПКУ-2020 2 451,84 92,37 138,57 4 016,11 138,57 2 451,84 92,37

Джерело: [15]

Таблиця 2
Фізико-хімічні властивості палив 

Паливо Аr,  
%

Wr, 
%

Елементний склад (масовий вміст на горючу масу), % Теплота спалю вання, 
МДж/кг (МДж/м3)Cdaf Hdaf Sdaf Odaf Ndaf

Вугілля марки ГР 23 10 79,5 5,2 3,7 10,3 1,3 20,47
Деревина 0,7 30,0 35,4 4,2 0 29,3 0,4 12,31
Солома 4,5 10,0 42,7 5,3 0,1 36,9 0,5 15,70
Лушпиння соняхів 2,4 15,0 42,5 4,9 0,16 34,6 0,44 19,13
Торф 14,9 30,0 30,7 3,5 0,2 19,2 1,5 11,97
Газ природний (33,01)

Примітки: Аr – зольність палива у робочому стані; Wr – те ж, вологість 

Джерело: [15]

Під час спалювання органічних палив в атмос-
ферне повітря разом з продуктами згоряння 
надходять:

1) забруднювальні речовин (оксиди азоту NOx 
і вуглецю CO, сірчистий ангідрид SO2 і тверді 
частки у вигляді золи, сажі тощо);

2) парникові гази (діоксид вуглецю CO2, метан 
CH4, діазоту оксид N2O).

Податкові зобов’язання за викиди забрудню-
вальних речовин та парникових газів в атмос-
ферне повітря розраховують згідно з вимогами 
ст. 243 ПКУ-2020 [14] на підставі ставок податку, 
які зазначені в табл. 1.

Аналіз даних, наведених у табл. 1, показав, що 
за останній рік лише для вуглекислого газу відбу-
лося значне – майже у 14 разів – зростання ста-
вок податку. Для всіх інших інгредієнтів значення 
залишилися незмінними. Порівнюючи показ-
ники 2018 року з аналогічними показниками для 
2019 року, відзначаємо, що найсильніше збільши-
лась плата за викиди знову ж таки для вуглекис-
лого газу, а саме з 0,33 грн./т до 10 грн./т, тобто 
майже у 30 разів. Для всіх інших інгредієнтів за 
цей час зростання відбулося практично на вели-
чину інфляції.

Зазначені в табл. 1 показники матимуть більшу 
цінність, якщо виконати варіантне проєктування 
будь-якого джерела теплопостачання з можливістю 
використання альтернативних органічних палив.

Як приклад розглянуто реконструкцію водо-
грійної котельні сумарною тепловою потужністю 
340 кВт, яка розташована в сільській місцевості 
та задовольняє потреби громадських будівель 
і споруд в опаленні та гарячому водопостачанні. 
Тривалість роботи котлів за максимального 
навантаження протягом опалювального періоду 
не перевищує 2 140 годин. Під час визначення 
витрат палива значення коефіцієнтів корисної дії 

прийнято в межах 0,8…0,82 згідно з паспортною 
характеристикою твердопаливних котлів, 0,9 для 
газових котлів. Одночасна робота твердопаливних 
котлів та газових котлів не передбачена.

Прогнозовані викиди забруднювальних речо-
вин і парникових газів обраховано згідно з мето-
дикою [16]. Вона базується на використанні показ-
ників емісії на основі даних про склад і витрату 
палива. Показник емісії характеризує масову кіль-
кість забруднювальної речовини, яка викидається 
в атмосферу разом з димовими газами, віднесену 
до одиниці енергії, що виділяється під час зго-
ряння палива.

Заходи щодо очистки викидів продуктів спалю-
вання в атмосферне повітря у роботі не розгляда-
ються. Результати розрахунку наведені в табл. 3.

У табл. 4 виконано порівняльний аналіз палив 
щодо їх впливу на довкілля (у частках до природ-
ного газу).

Найбільш екологічно небезпечним паливом 
серед інших є вугілля. Це викликано значним вміс-
том сірки та високою зольністю палива. Для неве-
ликої потужності водогрійних котлів влаштовувати 
пилогазоочисні установки практично недоцільно. 
Особливо це стосується очистки викидів під час 
згоряння палив від сполук сірки. Природний газ 
характеризується найменшим рівнем забруднення 
атмосферного повітря.

Відходи сільськогосподарського виробництва 
(солома, лушпиння соняхів) посідають проміжне 
місце між вугіллям та природним газом. За незна-
чної вартості вони можуть стати основним альтер-
нативним паливом для потреб теплопостачання 
як індивідуальних житлових будинків, так і кому-
нально-побутових та громадських об’єктів у сіль-
ській місцевості.

Основним інгредієнтом, який спричиняє 
«теплове» забруднення атмосфери, є вуглекислий 
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Таблиця 4
Порівняльний аналіз використання альтернативних палив  

для потреб теплопостачання (у частках до природного газу)

Показник Паливо
деревина солома лушпиння торф газ вугілля ГР

А. Викиди забруднювальних речовин (ЗР)
1. Оксиди азоту 1,839 1,841 1,844 1,849 1,0 4,541
2. Оксиди сірки* – 1,0 1,316 2,756 – 23,277
3. Оксид вуглецю 10,994 11,006 11,025 11,056 1,0 11,039
4. Тверді частки** 1,0 5,055 2,213 21,993 – 49,458
5. Разом ЗР 6,754 19,106 13,678 63,069 1,0 192,28

Б. Викиди парникових газів (ПГ)
6. Діоксид вуглецю 2,776 2,627 2,149 2,471 1,0 3,341
7. Метан 1,571 1,571 1,571 1,571 1,0 1,571
8. Оксид діазоту 23,0 23,0 23,0 23,0 1,0 23,0
9. Разом ПГ 2,776 2,627 2,149 2,471 1,0 3,341
10. Всього ЗР+ПГ 2,780 2,664 2,161 2,532 1,0 3,660

В. Економічні показники
11. Податкові зобов’язання: ПКУ-19 2,684 3,293 3,048 4,630 1,0 19,875
11.1. Викиди ЗР 2,095 6,955 8,014 16,661 1,0 112,50
11.2. Викиди ПГ 2,789 2,640 2,162 2,484 1,0 3,354
12. Податкові зобов’язання: ПКУ-20 2,768 2,683 2,225 2,653 1,0 4,731
12.1. Викиди ЗР 2,095 6,955 8,014 16,661 1,0 112,50
12.2. Викиди ПГ 2,777 2,628 2,150 2,472 1,0 3,342

* під час порівняння викидів в атмосферне повітря сірчистого ангідриду за основу взято викиди під час використання соломи 
(для природного газу і деревини з твердих порід цей інгредієнт відсутній);

** для викидів твердих часток як еталонне паливо прийнято деревину, оскільки під час використання природного газу в навко-
лишнє середовище цей інгредієнт не надходить

газ. Збільшення податкових зобов’язань за його 
викиди змінило загальну картину пріоритетності 
альтернативних палив порівняно з природним 
газом, якщо як критерій порівняння викорис-

Таблиця 3
Результати розрахунків викидів забруднювальних речовин і парникових газів  

в атмосферне повітря протягом опалювального періоду

Показник Умовне 
позначення

Одиниця 
виміру

Паливо
деревина солома лушпиння торф Газ вугілля ГР

1. Витрата палива В т 265 208 171 274 64 160
А. Викиди забруднювальних речовин (ЗР)

2. Оксиди азоту ENOx т 0,1631 0,1633 0,1636 0,164 0,0887 0,4028
3. Оксиди сірки ESOx т 0 0,3951 0,5201 1,0889 0 9,1967
4. Оксид вуглецю ECO т 0,3947 0,3951 0,3958 0,3969 0,0359 0,3963
5. Тверді частки Eсажі т 0,2838 1,4271 0,6248 6,2086 0 13,962
6. Разом ЗР ΣE1 т 0,8416 2,3806 1,7043 7,8584 0,1246 23,958

Б. Викиди парникових газів (ПГ)
7. Діоксид вуглецю EСO2 т 343,6 325,2 266,0 305,9 123,78 413,6
8. Метан EСH4 т 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0021 0,0033
9. Оксид діазоту EN2O т 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0002 0,0046
10. Разом ПГ ΣE2 т 343,61 325,21 266,01 305,91 123,78 413,61
11.Всього ЗР+ПГ: ΣE т 344,45 327,59 267,71 313,77 123,91 437,57

В. Економічні показники

12. Податкові зобов’язання
ΣПЗ-19 грн. 3 918 4 808 4 450 6 760 1 460 29 018
ΣПЗ-20 грн. 48 095 46 619 38 650 46 090 17 374 82 195

12.1. Викиди ЗР ПЗ1 грн. 463 1 537 1 771 3 682 221 24 863

12.2. Викиди ПГ
ПЗ2-19 грн. 3 455 3 271 2 679 3 078 1 239 4 155
ПЗ2-20 грн. 47 631 45 082 36 879 42 408 17 153 57 332

Примітка: податкові зобов’язання за викиди обраховані згідно з вимогами ПКУ-19 (ΣПЗ-19, ПЗ2-19) і ПКУ-20 (ΣПЗ-20, ПЗ2-20)

товувати екологічний вплив на довкілля. Так, 
у 2020 році деревина посідає лише п’яте місце 
порівняно з другим у 2019 році. Вугілля зменшує 
відставання більш ніж у 4 рази, проте залишається 
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найбільш небезпечним. Паливо з лушпиння соня-
хів переміщається з третього на друге місце. 
Останній факт набуває значної ваги, оскільки 
Україна є найбільшим виробником соняшникової 
олії у світі. Відповідно, утилізація відходів вироб-
ництва набуває першочергового значення. Водно-
час збільшення плати за викиди діоксиду вуглецю 
підвищує відповідальність за збереження зелених 
насаджень у державі.

Відновлювальна енергетика (сонячні та вітрові 
електростанції), яка дає змогу вирішити проблему 
«теплового» забруднення атмосфери за рахунок 
вжиття організаційних заходів, у Європі стала 
конкурентною для традиційних джерел. В Україні 
вона поки що залишається одним із факторів, що 
несуть загрозу, зрештою, національній безпеці 
держави. Обов’язкові виплати власникам альтер-
нативних джерел енергії у 2019 році становили 
майже 20 млрд. грн., що, наприклад, є співроз-
мірною величиною з державним субсидіюванням 
оплати за надані комунальні послуги неплато-
спроможним громадянам.

Висновки з проведеного дослідження. Пер-
шочергові заходи із заміни традиційного палива 
в теплоенергетиці – природного газу – місцевими 
альтернативними дають лише економію коштів 
(за рахунок різниці цін природного газу та аль-
тернативних палив), а не сприяють підвищенню 
енергоефективності та енергозбереженню в жит-
лово-комунальному господарстві. Водночас не 
вирішується пріоритетна проблема, якою є зни-
ження викидів забруднювальних речовин і парни-
кових газів в атмосферне повітря.

У сільській місцевості, перетворивши відходи 
сільськогосподарського виробництва та обро-
блення деревини як вторинну сировину в якісне 
біопаливо, доцільно виконати заміну традиційного 
природного газу альтернативним паливом.

Впровадженню нових технологій в енергетичне 
виробництво з мінімальним впливом на навко-
лишнє середовище сприятимуть ефективні схеми 
торгівлі викидами, «зелені» сертифікати та спе-
ціальні тарифи, що слід опрацювати в спеціаль-
них програмах та заходах з реалізації Енергетич-
ної стратегії.

Особливу увагу необхідно приділити форму-
ванню громадської думки про економію енерго-
ресурсів та підтримку екологічно прийнятного 
розвитку енергетики країни, яка має стимулювати 
органи законодавчої та виконавчої влади до прий-
няття та реалізації відповідних рішень.
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У статті порушено проблеми, які стосу-
ються оцінки просторової різноманітності 
заробітної плати в Україні. Оцінюються 
зміни рівня оплати праці та чинників, що 
потенційно впливають на ці зміни в регіонах 
України. Часовий діапазон досліджень охоп-
лює 2010–2018 рр. Отримані результати 
підтверджують виникнення різниць в оплаті 
праці. Основними чинниками, які впливають 
на цей стан, є кількість суб’єктів підприєм-
ницької діяльності та обсяги реалізованої 
продукції. Спостерігається вирівнювання 
відносної заробітної плати. Обсяг реалізова-
ної продукції швидше зріс у регіонах із нижчою 
середньою заробітною платою. Політика 
уряду сприяла вирівнюванню відносної заро-
бітної плати в просторовому плані. Зміни 
розміру заробітної плати отримали регіони 
з низькою середньою заробітною платою. 
Підтверджено гіпотезу про поєднаний вплив 
урядової політики та ринкового механізму на 
вирівнювання оплати праці.
Ключові слова: заробітна плата, просто-
рове різноманіття, чинники зростання заро-
бітної плати.

В статье затронуты проблемы, касающи-
еся оценки пространственного разнообра-

зия заработной платы в Украине. Оцени-
ваются изменения уровня оплаты труда 
и факторов, потенциально влияющих на 
эти изменения в регионах Украины. Вре-
менной диапазон исследований охватывает 
2010–2018 гг. Полученные результаты под-
тверждают возникновение разниц в оплате 
труда. Основными факторами, влияющими 
на это состояние, являются количество 
субъектов предпринимательской деятель-
ности и объемы реализуемой продукции. 
Наблюдается выравнивание относитель-
ной заработной платы. Объем реализован-
ной продукции вырос быстрее в регионах 
с более низкой средней заработной платой. 
Политика правительства способствовала 
выравниванию относительной заработной 
платы в пространственном плане. Изме-
нения размера заработной платы получили 
регионы с низкой средней заработной пла-
той. Подтверждена гипотеза об обоюд-
ном влиянии правительственной политики 
и рыночного механизма на выравнивание 
оплаты труда.
Ключевые слова: заработная плата, про-
странственное многообразие, факторы 
роста заработной платы.

The corresponding level and variety of wages are interpreted as one of the conditions for stable economic growth. Spatial differences in the level of wages, 
on the one hand, encourage entrepreneurs to invest, and on the other, they can cause demographic movements and contribute to the emergence of demo-
graphic imbalances. For future meals, pay and pay, pay respect is significant. Considerable attention is paid to the study of changes in the level of wages. 
Theoretical, methodological and applied aspects of the organization of remuneration, efficient use of human capital, the issues of statistical modeling and 
forecasting of elements of the labor market (demand, supply, labor prices) and economic processes in the use of labor resources have developed in the 
work of domestic and foreign economists. At the same time, despite the depth of research, the question of the rate of change in wages remains relevant, 
especially in the interval between the end of the financial crisis of 2010 and the socio-economic collapse of 2013 and the post-crisis period of 2018. The 
purpose of the article is to evaluate the level and causes of wage inequality in Ukraine using econometric modeling. The problems raised in the article relate 
to the assessment of the spatial diversity of wages in Ukraine and growth dynamics. The article evaluated changes in the level of remuneration and factors 
potentially affecting these changes in the regions of Ukraine. The time range of studies covers 2010-2018. The results obtained in the article confirm the 
occurrence of differences in wages in Ukraine. The main factors affecting this condition is the number of business entities and the volume of products sold. 
Alignment of relative wages is observed. The factors that were responsible for the equalization of wages were changes in the concentration of production. 
Changes in sales volumes grew faster in regions with lower average wages. Government policies contributed to the alignment of relative wages spatially. 
Changes in wages occurred in regions with low average wages. Therefore, the hypothesis of the joint influence of government policy and the market mecha-
nism on the equalization of wages has been confirmed.
Key words: wages, spatial diversity, wage growth factors.

Постановка проблеми. Заробітна плата 
належить до однієї з найважливіших характерис-
тик ринку праці. Рівень заробітної плати впливає 
на попит на ринку праці, а просторові відмін-
ності в заробітній платі можуть викликати зміни 
в інвестиціях [1]. Нерівності в заробітній платі, 
як надмірна, так і занадто низька, чинять нега-
тивний вплив на економічне зростання. Залежно 
від ідеології необхідність диференціації доходів 
більш-менш виправдана. Згідно з мерітократич-
ною ідеологією, нерівність у доходах спрямована 

на те, щоб спонукати бенефіціарів нижчих рівнів 
докладати більше зусиль для отримання кращої 
освіти і професійної кваліфікації, але надмірна 
різноманітність може призвести до розчарування. 
Отже, егалітаристи вказують на переваги меншої 
різноманітності, тим більше що у людей однакові 
потреби, тому у них повинен бути шанс задоволь-
нити їх рівною мірою. Це не суперечить індиві-
дуальним потребам. Тому розрив в оплаті праці 
повинен бути компромісом між потребами людини 
й економічним зростанням.
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Формування розриву в оплаті праці може бути 
результатом державної політики та/або ринкового 
механізму. У ситуації мінімальної заробітної плати 
слід ураховувати сукупний вплив цих чинників за 
винятком того, що ринковий механізм сильніше 
політики мінімальної заробітної плати. Причини 
різноманітності заробітної плати є просторовими, 
зумовленими географічними, історичними та 
інституційними умовами. Згідно з неокласичною 
теорією, основними чинниками, відповідальними 
за просторову різноманітність заробітної плати, 
є рівень безробіття [2], освіта, стать або досвід 
роботи. Відповідно до мети дослідження, розгля-
немо вплив змін демографічних, економічних чин-
ників на рівень заробітної плати.

Відзначені відмінності в заробітній платі спону-
кають багатьох економістів до висновку, що ринок 
праці має особливості моноксоністської конкурен-
ції, тобто рівень заробітної плати визначається 
індивідуально на кожному підприємстві на основі 
кривої пропозиції даного підприємства [3].

Під час дослідження будуть оцінені зміни рівня 
оплати праці та чинників, що потенційно вплива-
ють на ці зміни у регіонах України. Річний діапазон 
досліджень охоплює 2010–2018 рр. Будуть вико-
ристані щорічні дані Державної служби статистики 
України, на базі яких оцінюватимуться форму-
вання середньої заробітної плати та залежність 
між демографічними змінами, рівнем безробіття, 
економічним зростанням та підприємництвом 
і заробітною платою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питання змін рівня заробітної плати 
приділяється значна увага. Теоретичні, методо-
логічні та прикладні аспекти організації оплати, 
ефективного використання людського капіталу діс-
тали розвиток у роботах вітчизняних та закордон-
них економістів: Д.П. Богині [4], Е.М. Лібанової [5], 
О.А. Мельниченко [6], В.С. Постнікова [7] та ін.

Питанням статистичного моделювання та 
прогнозування елементів ринку праці (попиту, 
пропозиції, ціни робочої сили) та економічних 
процесів у галузі використання трудових ресур-
сів присвячено роботи таких науковців: С. Айва-
зяна [8], А. Коровкіна [9], А. Семенова [10], 
С. Кузнєцова [10], Р.О. Кулинича [11; 12], О.І. Кули-
нича [12], В.І. Приймака [13; 14], О.Г. Возняка [14], 
В.В. Дружиніної [15] та ін. Водночас, незважаючи 
на глибину досліджень, питання темпів змін рівня 
заробітної плати залишається актуальним, особ-
ливо в проміжку часу між закінченням фінансової 
кризи 2010 р. і соціально-економічного колапсу 
2013 р. та посткризовим періодом 2018 р.

Постановка завдання. Мета статті – дослі-
дити зміни рівня оплати праці в Україні у цілому 
та її регіонах; систематизувати чинники (демо-
графічні, економічні, соціальні), що потенційно 
впливають на просторові різноманітності заробіт-

ної плати за допомогою економіко-статистичного 
моделювання, яке надасть можливість установити 
взаємозв’язок між рівнем заробітної плати і чинни-
ками впливу, що пояснить вплив кожного з них як 
складників інноваційного механізму оплати праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток сучасної держави неможливий без ефек-
тивної економічної політики, яка орієнтована на 
підвищення матеріального добробуту населення й 
духовного рівня його життя, тобто на підвищення 
рівня і поліпшення якості життя людей, що є суттє-
вим компонентом збалансованого розвитку. Ана-
лізуючи середньомісячну номінальну заробітну 
плату як складову частину рівня життя населення, 
спостерігається збільшення у 2018 р. по відно-
шенню до 2010 р. в 3,96 рази, а по відношенню до 
2017 р. – в 1,25 рази (розраховано за даними [16]). 
Регіони з нижчою середньомісячною номінальною 
зарплатою (Тернопільська, Чернівецька, Чернігів-
ська області) характеризувалися більш високим 
відносним рівнем підвищення заробітної плати. 
У процесі дослідження використано прості засоби 
кореляції та регресії та більш досконалий метод – 
багаторівневий аналіз.

Різницю в оплаті праці в Україні можна оці-
нити як значну. Серед обстежених територіаль-
них одиниць найвища середня зарплата у 2018 р. 
була зафіксована у місті Києві – 13 542 грн [16], 
а найнижча – у Чернівецькій області – 6 991 грн, 
це трохи більше половини середньої зарплати 
у Києві. Різниця між рівнем номінальної заробіт-
ної плати тут становила 6 551 грн. Ураховуючи, що 
медіана заробітної плати за обстежений період 
у 2018 р. становила 7 551 грн, можна сказати, 
що зарплати у м. Київ відрізняються від типових 
для України. Високий рівень середньомісячної 
номінальної заробітної плати (приблизно 9 тис 
грн і більше) був також зафіксований у Київській, 
Донецькій областях.

У 2018 р., як і в попередніх роках, м. Київ про-
довжував займати перше місце за рівнем серед-
ньої заробітної плати. Трохи нижча середня зарп-
лата зафіксована в Донецькій області – 9 686 грн 
у 2018 р. і 2 549 грн у 2010 р. Відносно високі 
зарплати (понад 8 тис грн) були зафіксовані 
у Львівській, Одеській, Закарпатській, Миколаїв-
ській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській 
областях, а найнижча середня зарплата була 
зафіксована у Тернопільській області – 6 969 грн. 
Різниця між найвищою та найнижчою середньою 
зарплатою становила 6 573 грн. Цікавими є зміни 
в оплаті праці протягом розглянутого періоду. Най-
більший номінальний приріст (понад 7 тис грн) був 
зафіксований у Донецькій області та м. Київ. Най-
менше підвищення заробітної плати було зафіксо-
ване в Луганській області – на 5 094 грн у 2018 р. 
по відношенню до 2010 р. Середнє підвищення 
заробітної плати становило 6 047 грн.
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Таблиця 1
Індекси середньої заробітної плати за регіонами України за період 2010–2018 рр. 

Ланцюгові підстановки
2014/2010 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017

Україна 1,55 1,21 1,24 1,37 1,25
Вінницька 1,58 1,21 1,23 1,46 1,27
Волинська 1,61 1,21 1,23 1,45 1,25
Дніпропетровська 1,54 1,20 1,16 1,37 1,28
Донецька 1,51 1,29 1,20 1,30 1,25
Житомирська 1,55 1,18 1,22 1,46 1,26
Закарпатська 1,49 1,23 1,27 1,48 1,27
Запорізька 1,57 1,22 1,21 1,35 1,27
Івано-Франківська 1,49 1,18 1,24 1,45 1,24
Київська 1,52 1,19 1,26 1,37 1,27
Кіровоградська 1,54 1,18 1,21 1,46 1,24
Луганська 1,49 1,01 1,35 1,26 1,26
Львівська 1,53 1,23 1,25 1,40 1,25
Миколаївська 1,58 1,19 1,23 1,37 1,22
Одеська 1,53 1,25 1,23 1,36 1,22
Полтавська 1,51 1,19 1,22 1,42 1,28
Рівненська 1,55 1,18 1,22 1,38 1,24
Сумська 1,54 1,20 1,20 1,44 1,23
Тернопільська 1,52 1,18 1,23 1,50 1,25
Харківська 1,53 1,18 1,20 1,40 1,23
Херсонська 1,51 1,19 1,30 1,44 1,21
Хмельницька 1,61 1,17 1,20 1,47 1,24
Черкаська 1,54 1,19 1,23 1,46 1,24
Чернівецька 1,45 1,18 1,26 1,47 1,24
Чернігівська 1,57 1,22 1,21 1,41 1,24
м. Київ 1,57 1,25 1,28 1,29 1,22

Для оцінки структурних зрушень у змінах 
середньомісячної заробітної плати використано 
індекси середньомісячної номінальної заробітної 
плати, які характеризують зміну явищ у часі та 
просторі [17] (табл. 1).

Підвищення середньомісячної номінальної 
заробітної плати відбувається не через створення 
нових робочих місць, інвестицій і підвищення про-
дуктивності праці, а через дефіцит робочої сили 
через масову трудову міграцію. Таким чином, при-
чини розриву в оплаті праці можуть бути в демо-
графічній структурі, економічному розвитку регіо-
нів або виробничому профілі.

Згідно зі статистичними даними, у звітному 
періоді відбулися несприятливі зміни в структурі 
населення (табл. 2).

Відсоток населення в працездатному віці у цілому 
по Україні зменшився за період, що аналізується, 
з 58,5% до 57,1%. Найгірша ситуація у Донецькій 
області (–8,3%), що пов’язано з початком зброй-
ного конфлікту, початком соціально-економічного 
колапсу, підвищенням міграційного процесу. Лише 
в таких областях, як Рівненська (+0,1%), Сумська 
(+2,4%), Харківська (+2,1%), відбулося збільшення 
чисельності населення в працездатному віці.

Як і у випадку зі структурою населення, на ринку 
праці в період 2010–2018 рр. відбулися неспри-

ятливі зміни. Зростання рівня безробіття спосте-
рігалося майже у половини регіонів. Найбільше 
зростання відбулося у Волинській (+2,9%), Доне-
цькій (+5,6%), Кіровоградській (+2,7%), Луганській 
(+7,9%) областях. Середній приріст рівня безро-
біття для досліджуваних регіонів становив 4,08%. 
Лише небагато регіонів зафіксувало зниження рівня 
безробіття. Найбільше зменшення, на 1,9%, було 
зафіксовано в Сумському та Харківському регіонах.

Найбільше зниження чисельності працездат-
ного віку відбулося в Донецькому регіоні з найви-
щою середньою зарплатою, тобто у потенційно 
найбагатшому регіоні. Своєю чергою, зміни рівня 
безробіття не пов’язані з рівнем середньої заро-
бітної плати. Наслідками такої ситуації є зміна 
концентрації виробництва, перерозподіл за кате-
горіями доходу індустріальної зайнятості і зни-
ження ставки єдиного соціального внеску для 
роботодавців. Також це свідчить про поширення 
тіньових і «сірих» схем заробітку, а також про від-
верте перекладання бізнесом/роботодавцями кри-
зового тягаря на своїх працівників.

Демографічні зміни в оцінюваному періоді 
в середньому слабо пов’язані зі зміною зарплат. 
Існує слабкий взаємозв’язок між відсотком працез-
датного віку та швидкістю зміни заробітної плати, 
що вимірюється коефіцієнтом кореляції лише 0,13. 
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Зміни рівня безробіття не мали істотного впливу 
на зміни темпів заробітної плати. Зв’язок між рів-
нем безробіття та темпами зміни заробітної плати 
слабкий і становить 0,09.

Дуже цікавий взаємозв’язок змін між демогра-
фічною структурою та швидкістю зміни оплати 
праці. Можна очікувати, що зменшення населення 
працездатного віку спричинить більш високі темпи 
зміни заробітної плати. Тим часом відбувається 
навпаки. Поясненням може бути те, що працівники 
шукають кращих пропозицій роботи за межами 
свого поточного місця проживання, але, спостеріга-
ючи за регіонами, в яких відбулися позитивні зміни 
в демографічній структурі та чисельності насе-
лення, це пояснення не підтверджується. Ці від-
носини також можуть бути випадковими. Але мож-
ливо, що сприятливі демографічні зміни тягнуть за 
собою зміни в структурі попиту, що перетворюється 
на сприятливе збільшення заробітної плати.

Отримані результати є наслідком слабкого 
зв’язку між демографічними змінами та середньою 
заробітною платою і відсутністю співвідношення 
між змінами рівня безробіття й середньої заро-
бітної плати. Проведене дослідження дає змогу 
зробити висновок про те, що просторова різнома-

нітність заробітної плати досить сильно спостері-
гається на ринку праці в Україні. Основними чин-
никами, що впливають на цей стан, є реалізована 
продукція промисловості, підприємницька діяль-
ність населення й у цілому економічний стан дер-
жави, кореляційний взаємозв’язок яких із рівнем 
заробітної плати буде досліджено в подальшому.

Питання, актуальність якого не знижується, 
можна сформулювати так: чому економічний 
ріст, який почався в Україні, не супроводжується 
зростанням рівня життя людей? Судячи з остан-
ніх даних Державного управління статистики, що 
характеризують динаміку рівня життя українців, 
ситуація залишається все ще тривожною, але зна-
чно поліпшилася порівняно з 2010 р. У 2018 р. 1,3% 
населення (0,5 млн. осіб) мали грошові доходи 
нижче прожиткового мінімуму, у 2010 р. 8,6% насе-
лення (3,6 млн. осіб) мали грошові доходи нижче 
величини прожиткового мінімуму.

Зниження реальних наявних грошових доходів 
населення фіксується вже кілька років: у 2018 р. – 
на 12,5% порівняно з попереднім роком, у 2017 р. – 
на 19,1%, у 2010 р. – на 10,2% порівняно з відпо-
відним періодом минулого року. До 2017 р. реальні 
грошові доходи населення безперервно росли 

Таблиця 2
Динаміка чисельності населення в працездатному віці та рівня безробіття за регіонами України

Регіони 
Населення в працездатному віці Абсолютні 

відхилення Рівень безробіття Абсо-
лютні від-
хилення

2010 2018
тис осіб % тис осіб % тис осіб % 2010 2018

Україна 20266 58,5 16360,9 57,1 -3905,1 -1,4 8,1 8,8 +0,7
Вінницька 694,3 57,5 652,7 56,8 -41,6 -0,7 10 9,9 -0,1
Волинська 433,6 58,2 371,1 49,5 -62,5 -8,7 8,5 11,4 +2,9
Дніпропетровська 1541,9 60,3 1402,3 58,6 -139,6 -1,7 7,1 8 +0,9
Донецька 1983,7 58,3 741 50 -1242,7 -8,3 8,4 14 +5,6
Житомирська 560,3 59,5 516,7 57,5 -43,6 -2 9,8 10,4 +0,6
Закарпатська 531,8 57,7 502,4 54,5 -29,4 -3,2 8,7 10 +1,3
Запорізька 825,7 59,5 732,2 56,7 -93,5 -2,8 7,5 9,9 +2,4
Івано-Франківська 530,3 52,3 565,8 55,6 35,5 3,3 8,2 7,8 -0,4
Київська 757,9 58,6 755,7 58,5 -2,2 -0,1 7,3 6,3 -1
Кіровоградська 431,2 56,9 380,5 54,5 -50,7 -2,4 8,9 11,6 +2,7
Луганська 1015,4 57,1 298,2 56,9 -717,2 -0,2 7,2 15,1 +7,9
Львівська 1096,7 58 1061,2 56,8 -35,5 -1,2 7,8 6,9 -0,9
Миколаївська 536,7 59,1 496,2 58,1 -40,5 -1 8,4 9,6 +1,2
Одеська 1044,5 57,5 1001,9 57,2 -42,6 -0,3 6,1 6,4 +0,3
Полтавська 644,8 57,3 580,6 55,1 -64,2 -2,2 9,7 11,2 +1,5
Рівненська 471,2 56,7 473,6 56,8 2,4 0,1 11,4 9,7 -1,7
Сумська 497 56 485,1 58,4 -11,9 2,4 10,6 8,7 -1,9
Тернопільська 431,3 54,2 410,8 52,7 -20,5 -1,5 10,5 10,4 -0,1
Харківська 1267,3 59,3 1258,9 61,4 -8,4 +2,1 7,2 5,3 -1,9
Херсонська 488,8 58,9 448,2 57,5 -40,6 -1,4 8,6 10,3 +1,7
Хмельницька 580,6 59,1 522 55,9 -58,6 -3,2 8,6 8,4 -0,2
Черкаська 564,9 58,4 522,6 57,7 -42,3 -0,7 9,9 9,6 -0,3
Чернівецька 382,4 57,4 382,9 57,2 0,5 -0,2 8,5 7,9 -0,6
Чернігівська 480,1 59,2 429,7 57,3 -50,4 -1,9 10,5 10,6 +0,1
м. Київ 1387,8 63,6 1368,6 62,6 -19,2 -1 5,8 6,2 0,4

Джерело: складено за даними [16]
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починаючи з 2015-го. Тепер ми спостерігаємо вже 
тривалий спад.

Це відбувається за рахунок того, що в 2015–
2016 рр. фіксувався спад економіки, але в 2018 р 
приріст ВВП становив 19,0%, зростає ВВП 
і в поточному році, а реальні доходи населення 
падають. Для того щоб визначити взаємозв’язок 
між економічним зростанням і динамікою рівня 
життя населення, у світі було проведено багато 
досліджень, які доводять, що вирішення проблеми 
бідності полягає у зростанні економіки. Іноді цей, 
здавалося б, очевидний взаємозв’язок між зрос-
танням економіки і зростанням рівня життя людей 
постає зовсім не таким уже й очевидним. Спроба 
порахувати кореляцію між динамікою ВВП (річні 
дані) і динамікою реальних грошових доходів насе-
лення з 1995 по 2016 р. дає нам коефіцієнт коре-
ляції 0,62. Якщо ту ж процедуру проробити з ана-
логічними квартальними даними 2008–2017 рр., 
коефіцієнт кореляції становитиме 0,40. Тобто 
взаємозв’язок є, але не дуже істотний.

Явний взаємозв’язок простежується в дослід-
жуваний період у групі країн: Греції (коефіцієнт 
кореляції 0,90), Ісландії (0,87), ПАР (0,85), Порту-
галії (0,78). У більш розвинених країнах показники 
приблизно такі ж, як і в Україні (у цілому по країнах 
Єврозони – 0,46). Якщо проаналізувати структуру 
грошових доходів населення, то за підсумками 
2010 р і 2018 рр. вона виглядає так (табл. 3).

Відзначимо, що показники частки соціальних 
виплат, частки доходів від підприємницької діяль-
ності та грошова допомога від родичів, других осіб 
та інші грошові доходи відповідно є рекордно висо-
кими за період 2016–2018 рр. Якщо доходи людей 
усе більшою мірою залежать від того, скільки 
дасть їм держава у вигляді різного роду соціаль-
них виплат, то зростання доходів може відставати 
від зростання економіки, адже це держава вирі-
шує, чи індексувати соціальні виплати і наскільки.

Частка соціальних виплат збільшувалася 
в 2016–2017 рр., і держава їх індексувала, але 

при цьому з урахуванням інфляції всі ці соціальні 
виплати падають у реальному вираженні.

Частка доходів від підприємницької діяльності – 
показник, який, мабуть, у максимальному ступені 
залежить від того, що у нас відбувається з економі-
кою. Чим більше частка доходів від підприємниць-
кої діяльності в структурі доходів населення, тим 
більшою мірою загальні доходи пов’язані з пер-
спективами економічного зростання. Чим менше 
ця частка, тим менше економічне зростання впли-
ває на зростання реальних доходів населення.

Частка оплати праці в загальних доходах насе-
лення практично всі три роки перебувала на рівні 
46–54%. Якщо судити з динаміки середньомісяч-
ної нарахованої заробітної плати, то тут зв’язок 
з економічним зростанням простежується досить 
явно. Однак урахуємо, що це  все-таки динаміка 
саме середньої зарплати, причому нарахованої, 
а не загального обсягу коштів на оплату праці.

Є ще одне припущення. Економічне зростання 
може фіксуватися, але суб’єкти економіки можуть 
бути не дуже впевненими в тому, що це зростання 
всерйоз і надовго. Бізнес можна зрозуміти: якщо 
економічне зростання невпевнене, навряд чи 
розумно підвищувати зарплати.

Таким чином, нинішня ситуація – зростання 
економіки без зростання доходів людей – наслідок 
того, який економічний зріст спостерігається. Це 
зростання нетривале, невпевнене і має всі шанси 
на те, щоб у найближчому майбутньому бути пере-
рваним через нове зниження цін на нафту, поси-
лення санкцій, різкого знецінення гривні через 
втечі спекулянтів з українського валютного ринку, 
відсутність реальних реформ в економіці.

Оцінка важливості економічного зростання для 
відносних змін у заробітній платі буде проведена 
на основі спостереження за обсягами реалізова-
ної продукції суб’єктів господарювання (рис. 1). 
У цьому разі результати темпів зростання обсягів 
реалізованої продукції за період 2010–2018 рр. 
демонструють стійке зростання, а зв’язок між рів-

Таблиця 3
Структура сукупних ресурсів населення України  

(у середньому за місяць із розрахунку на одне домогосподарство)

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. Абсолютне відхилення
2017/2016 2018/2017

Усього сукупних ресурсів, грн 6238,8 8165,2 9904,1 1926,4 1738,9
Відсотків

Оплата праці 46,7 52,4 54,5 5,7 2,1
Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості 5,2 4,4 6,0 -0,8 1,6
Пенсії, стипендії, допомоги, пільги та субсидії 28,2 25,3 23,1 -2,9 -2,2
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції 2,9 3,0 2,5 0,1 -0,5
Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 
підсобного господарства та від самозаготівель 4,8 4,0 3,8 -0,8 -0,2

Грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи 8,1 7,5 7,0 -0,6 -0,5
Інші надходження 4,1 3,4 3,1 -0,7 -0,3

Джерело: складена за даними [16]
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нем середньої заробітної платою й обсягами реа-
лізованої продукції досить сильний (R2 = 0,9897).

Наслідком вищесказаного є те, що менш розви-
нені регіони (Волинська, Житомирська, Закарпат-
ська, Тернопільська, Чернігівська області), тобто 
з більш низькою реалізацією продукції, зафіксу-
вали більш високий рівень змін заробітної плати, 
і це пов’язано з тим, що існує взаємозв’язок між 
швидкістю реалізації продукції промисловості та 
рівнем заробітної плати. Такі результати можуть 
указувати на те, що підприємства шукають нові 
місця для ведення виробничої діяльності в менш 
розвинених регіонах, які мають перевагу у вигляді 
більш низьких експлуатаційних витрат.

Аналіз та оцінка впливу наступного чинника – під-
приємництва – відзначилися кількістю суб’єктів гос-
подарювання на 1 тис осіб населення. У цьому плані 
дуже виділилися м. Київ, Миколаївська, Київська, 
Одеська, Дніпропетровська області. У цьому відно-
шенні такі області, як Закарпатська, Чернівецька, 
Рівненська, Вінницька, Луганська, Івано-Франків-
ська, Волинська, Тернопільська, явно мають незна-
чну кількість підприємницьких структур на 1 тис осіб 
населення, але це регіони переважно сільськогоспо-
дарського та туристичного типу. Оцінку взаємозв’язку 
між ставкою оплати праці з кількістю підприємниць-
ких структур в Україні наведено на рис. 2.

Кількість суб’єктів господарювання за ауди-
торський період (2011–2018 рр.) позитивно коре-

лювала із середнім рівнем оплати праці. З одного 
боку, збільшення кількості суб’єктів господарю-
вання можна оцінити позитивно, оскільки це вказує 
на підприємництво громад, це особливо важливо 
в умовах зростання безробіття, і ця ситуація мала 
місце протягом періоду часу, охопленого опиту-
ванням, але, з іншого боку, більша кількість орга-
нізацій на 1 тис жителів означає, що такі суб’єкти 
в середньому слабшають, що може негативно 
впливати на зростання зарплати.

Варто зазначити, що темпи приросту кількості 
суб’єктів господарювання у регіонах із нижчою 
середньою заробітною платою слабкіші, раніше 
вона відзначала більш високу динаміку зростання 
інвестиційних витрат, зокрема проданої продук-
ції промисловості у таких місцях. Отримані тут 
результати підтверджують гіпотезу про зміцнення 
підприємств у слабших регіонах та вирівнювання 
відносної заробітної плати.

Результати, отримані в попередніх частинах 
статті, підтверджують наявність різниці в заро-
бітній платі в Україні. Основними чинниками, що 
впливають на цей стан, є обсяги реалізованої 
продукції та кількість суб’єктів господарювання. 
Найменш важливими чинниками, що впливають 
на рівень заробітної плати, є демографічні, які 
проявляються у сприятливих змінах населення 
працездатного віку та рівня безробіття, що вважа-
ється суттєво різними між регіонами.
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Рис. 1. Залежність між рівнем середньої заробітної плати  
та обсягами реалізованої продукції суб’єктів господарювання
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Рис. 2. Взаємозв’язок між ставкою оплати праці та кількістю підприємницьких структур в Україні
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Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження дає змогу зробити кілька ціка-
вих висновків. Просторове різноманіття заробіт-
ної плати досить сильно спостерігається на ринку 
праці в Україні. Основними чинниками, що впли-
вають на цей стан, є кількість суб’єктів підприєм-
ницької діяльності та обсяг реалізованої продукції. 
Однак заробітна плата в регіонах із нижчою серед-
ньою заробітною платою зростала швидше, ніж 
у регіонах із вищим показником середньої заробіт-
ної плати. Особливістю сучасної європейської еко-
номіки є демографічні зміни. Такий стан речей спо-
стерігається і в Україні, оскільки в більшості регіонів 
відбулися несприятливі демографічні зміни.

Як і очікувалося, регіони з нижчою середньою 
заробітною платою характеризувалися в серед-
ньому більшими темпами зростання реалізованої 
промислової продукції. Ці результати свідчать про 
зміни концентрації виробництва, а ефект – більша 
швидкість зміни заробітної плати в таких регіонах. 
Цікаво також те, що збільшення кількості еконо-
мічних утворень перетворюється на збільшення 
заробітної плати. Збільшення кількості організацій 
на 1 тис жителів означає, що такі суб’єкти в серед-
ньому слабшають. Вирівнювання заробітної плати 
підтримувалося урядовою політикою протягом 
розглянутого періоду. Безумовно, від цих змін 
виграли регіони з найнижчою середньою зарпла-
тою. Тому гіпотеза про поєднаний вплив урядової 
політики та ринкового механізму підтверджена 
для вирівнювання оплати праці. Однак це явище 
не настільки сильне, ніж відбувається просторове 
вирівнювання абсолютних різниць в оплаті праці, 
що може визначити передумови формування інно-
ваційного механізму оплати праці, що буде осно-
вою майбутніх досліджень.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: 
1. Grotkowska G. Wpływ kosztów pracy na 

zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Ekonomi sta. 
2001. № 6. S. 779–791. 

2. Lucas R.E. On the Mechanics of Economics 
Development. Journal of Monetary Econom ics. 1988. 
№ 22. P. 3–42. 

3. Ashenfelter O., Farber H., Ransom M. Modern 
Models of Monopsony in Labor Markets: A Brief Survey. 
Discussion Paper. 2010. Vol. 4. № 28. P. 203–210. 

4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки 
праці : навчальний посібник. Київ : Знання-Прес, 
2000. 312 с.

5. Людський розвиток регіонів України: методика 
оцінки і сучасний стан / Е.М. Лібанова та ін. Київ : 
СПД Савчина, 2002. 110 с.

6. Мельниченко О.А. Соціальні індикатори рівня 
та якості життя населення як результат регулятор-
ного впливу держави. Актуальні проблеми держав-
ного управління. 2007. № 2. С. 218–226. 

7. Постніков В.С. Якість життя населення як інди-
катор ефективності державного регулювання якості 
життя. Економіка та держава. 2010. № 11. С. 71–74.

8. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная ста-
тистика и основы економетрики : учебное пособие. 
Москва : ЮНИТИ, 1998. 656 с.

9. Коровкин А.Г. Согласование динамики 
вакантных мест и рабочей силы. Проблемы прогно-
зирования. 1999. № 2. С. 73–84.

10. Семенов А., Кузнецов С. Методология про-
гнозирования экономической активности населения. 
Человек и труд. 2001. № 9. С. 45–50. 

11. Кулинич Р.О. Статистична оцінка чинників 
соціально-економічного розвитку : монографія. Київ : 
Знання. 2007. 311 с.

12. Кулинич Р.О., Кулинич О.І. Прикладні аспекти 
застосування методу статистичних рівнянь залеж-
ностей. Університетські наукові записки. 2015. 
№ 2. С. 316–333.

13. Приймак В.І. Математичні методи економіч-
ного аналізу : навчальний посібник. Київ : Центр учб. 
літ-ри. 2009. 296 с. 

14. Приймак В.І., Возняк О.Г., Ковалевич 
Н.М. Оцінювання взаємозв’язку динаміки попиту і 
пропозиції робочої сили в Україні. Науковий вісник 
НЛТУ України. 2011. Вип. 21.6. С. 275–283.

15. Дружиніна В.В. Перспективний аналіз поточ-
ного попиту місцевого ринку праці. Бізнес Інформ. 
2014. № 1. С. 77–82.

16. Державна служба статистики України. URL : 
http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.03.2020).

17. Дружиніна В.В. Місцевий ринок праці: умови 
функціонування, методи та способи забезпечення 
збалансованості : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 
2014. 366 с.

REFERENCES:
1. Grotkowska G. (2001) Wpływ kosztów pracy na 

zagraniczne inwestycje bezpośrednie [Impact of labor 
costs on foreign direct investment]. Ekonomi sta, no. 6. 
pp. 779–791. 

2. Lucas R.E. (1988) On the Mechanics of Econo mics 
Development. Journal of Monetary Econom ics. no. 22. 
pp. 3–42. 

3. Ashenfelter O., Farber H., Ransom M. (2010) 
Modern Models of Monopsony in Labor Markets: A Brief 
Survey. Discussion Paper. vol. 4, no. 28. pp. 203–210. 

4. Bohynia D.P., Hrishnova O.A. (2000) Osnovy eko-
nomiky pratsi [Fundamentals of labor economics]. Kyiv: 
Znannia-Pres. (in Ukrainian)

5. Libanova E.M., Vlasenko N.S., Vlasiuk O.S. ta 
in. (2002) Liudskyi rozvytok rehioniv Ukrainy: metodyka 
otsinky i suchasnyi stan [Human development of the 
regions of Ukraine: evaluation methodology and current 
state]. Kyiv: SPD Savchyna. (in Ukrainian) 

6. Melnychenko O.A. (2007) Sotsialni indykatory riv-
nia ta yakosti zhyttia naselennia yak rezultat rehuliator-
noho vplyvu derzhavy [Social indicators of the level and 
quality of life of the population as a result of regulatory 
influence of the state]. Aktualni problemy derzhavnoho 
upravlinnia. no. 2, pp. 218–226. 

7. Postnikov V.S. (2010) Yakist zhyttia naselennia 
yak indykator efektyvnosti derzhavnoho rehuliuvan-
nia yakosti zhyttia [Quality of life of the population 
as an indicator of the effectiveness of state regula-
tion of quality of life]. Ekonomika ta derzhava, no. 11,  
pp. 71–74.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

266 Випуск 42. 2020

8. Ayvazyan S.A., Mkhitaryan B.C. (1998) Priklad-
naya statistika i osnovy ekonometriki [Applied statistics 
and fundamentals of econometrics]. Moskva: YuNITI. 
(in Ukrainian)

9. Korovkin A.G. (1999) Soglasovanie dinamiki 
vakantnykh mest i rabochey sily [Coordination of the 
dynamics of vacant places and labor]. Problemy prog-
nozirovaniya, no. 2, pp. 73–84.

10.  Semenov A., Kuznetsov S. (2001) Metodologiya 
prognozirovaniya ekonomicheskoy aktivnosti nasele-
niya [Methodology for predicting the economic activity of 
the population]. Chelovek i trud, no. 9, pp. 45–50.

11.  Kulynych R.O. (2007) Statystychna otsinka 
chynnykiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Statisti-
cal evaluation of socio-economic development factors]. 
Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

12.  Kulynych R.O., Kulynych O.I. (2015) Prykladni 
aspekty zastosuvannia metodu statystychnykh rivnian 
zalezhnostei [Applied aspects of applying the method of 
statistical dependence equations]. Universytetski nau-
kovi zapysky, no. 2. pp. 316–333.

13.  Pryimak V.I. (2009) Matematychni metody eko-
nomichnoho analizu [Mathematical methods of eco-
nomic analysis]. Kyiv: Tsentr navch. lit-ry. (in Ukrainian)

14. Pryimak V.I., Vozniak O.H., Kovalevych N.M. (2011) 
Otsiniuvannia vzaiemozviazku dynamiky popytu i propo-
zytsii robochoi syly v Ukraini [Assessing the relationship 
between labor supply and demand dynamics in Ukraine]. 
Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 6, no. 21, pp. 275–283.

15.  Druzhynina, V.V. (2014) Perspektyvnyi analiz 
potochnoho popytu mistsevoho rynku pratsi [Prospec-
tive analysis of the current local labor market demand]. 
Biznes Inform, no. 1, pp. 77–82.

16. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2018) Sot-
sialni indykatory rivnia zhyttia naselennia [Social indica-
tors of living], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo. 
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 10.03.2020).

17.  Druzhynina V.V. (2014) Mistsevyi rynok pratsi: 
umovy funktsionuvannia, metody ta sposoby zabez-
pechennia zbalansovanosti [Local labor market: oper-
ating conditions, methods and methods of balancing]. 
Donetsk: Yuho-Vostok. (in Ukrainian)



267

  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN HEALTHCARE FACILITIES

УДК 331.108

https://doi.org/10.32843/infrastruct42-45

Прокопець Л.В.
к.е.н., асистент кафедри
економіки підприємства  
та управління персоналом
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Тодоріко І.М.
студентка
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

Prokopets Liudmyla
Yuriy Fedkovych Chernivtsi  
National University
Тоdоrіkо Іryna
Yuriy Fedkovych Chernivtsi  
National University

Сьогодні спостерігається багато пере-
творень у сфері охорони здоров’я, але в 
контексті зміни системи управління пер-
соналом закладу охорони здоров’я досі не 
запроваджено нових ефективних механізмів 
та інструментів управління, тому проб-
лема адаптації персоналу медичної сфери 
до сучасних методів медичного обслугову-
вання, пристосування до структурно-функ-
ціональних змін у системі управління та 
змін механізмів фінансового забезпечення 
залишається актуальною. З огляду на це 
у статті запропоновано актуальну модель 
системи управління персоналом у закладах 
охорони здоров’я, яка би враховувала сучасні 
методи управління персоналом, порівнюючи 
із закордонним досвідом країн, що мають 
розвинену систему охорони здоров’я, акту-
альні можливості та потенціал вітчизняної 
системи. Така модель має ґрунтуватись на 
стратегічних засадах керування в цій галузі. 
Отже, в закладах охорони здоров’я потрібно 
сформувати кадрову політику та стра-
тегію, переглянути систему та форму 
оплати праці працівників, удосконалити сис-
тему мотивації персоналу, запропонувати 
якісні методи формування й розвитку кадрів.
Ключові слова: управління персоналом, 
кадрова політика, цілі, політика ВООЗ, сис-
тема мотивації, стимулювання, стратегіч-
ний менеджмент.

Сегодня наблюдается много преобразова-
ний в сфере здравоохранения, но в контек-

сте изменения системы управления персо-
налом учреждения здравоохранения до сих 
пор не внедрены новые эффективные меха-
низмы и инструменты управления, поэтому 
проблема адаптации персонала медицин-
ской сферы к современным методам меди-
цинского обслуживания, приспособление 
к структурно-функциональным изменениям 
в системе управления и изменениям меха-
низмов финансового обеспечения остается 
актуальной. С учетом этого в статье 
предложена актуальная модель системы 
управления персоналом в учреждениях здра-
воохранения, которая бы учитывала совре-
менные методы управления персоналом, 
сравнивая с зарубежным опытом стран, 
имеющих развитую систему здравоохране-
ния, актуальные возможности и потенциал 
отечественной системы. Такая модель 
должна основываться на стратегических 
принципах управления в этой области. 
Итак, в учреждениях здравоохранения нужно 
сформировать кадровую политику и стра-
тегию, пересмотреть систему и форму 
оплаты труда работников, усовершен-
ствовать систему мотивации персонала, 
предложить качественные методы форми-
рования и развития кадров.
Ключевые слова: управление персоналом, 
кадровая политика, цели, политика ВОЗ, 
система мотивации, стимулирование, 
стратегический менеджмент.

Today, there are many changes in the healthcare sector, but in the context of changing the personnel management system of the healthcare institution, new 
effective management mechanisms and tools have not yet been introduced. Therefore, the problem of adaptation of medical personnel to modern methods 
of medical care, adaptation to structural and functional changes in the management system and changes in financial support mechanisms remains relevant. 
Despite this, the article proposes an actual model of the personnel management system in healthcare institutions, which would take into account modern 
methods of personnel management, in comparison with the foreign experience of countries with a developed healthcare system, relevant capabilities and 
potential of the domestic system. A similar model should be based on strategic management principles in this area. Effective development of any field of 
activity requires a well-coordinated and effective personnel management system, which allows systematic use of available resources to achieve this goal. 
The key resources of any organization are human resources (employees, personnel), because they are capable of activating all other types of resources. 
Therefore, we can say that the art of personnel management is based on the ability to properly organize any activity optimally using human factors. The pri-
mary role in the organization of health care facilities belongs to the healthcare provider, so personnel development management is the primary task of HR 
managers in the field. So, in healthcare institutions it is necessary to formulate a personnel policy and strategy, review the system and form of remuneration 
for employees, introduce a comprehensive approach that takes into account the existence of different types of employees, namely: employees are focused 
on remuneration or other material values, employees are focused on meaningful and socially significant work, employees with balanced value of different 
values, improve the personnel motivation system, and propose quality methods for the formation and development of personnel.
Key words: personnel management, personnel policy, goals, WHO policy, motivation, incentive system, strategic management.

Постановка проблеми. Для ефективного 
розвитку будь-якої сфери діяльності необхідна 
злагоджена й результативна система управління 
персоналом, яка дає змогу систематично викорис-
товувати наявні ресурси для досягнення постав-
леної мети. Ключовими ресурсами будь-якої орга-
нізації є людські ресурси (працівники, кадри), адже 
саме вони здатні активізувати всі інші види ресур-
сів, тому можна сказати, що мистецтво управління 
персоналом базується на вмінні правильно органі-
зувати будь-яку діяльність шляхом оптимального 
використання людських чинників.

Головна роль в організації діяльності закладів 
охорони здоров’я належить медичному працівнику, 
отже, управління розвитком кадрів є основним 

завданням менеджерів з управління персоналом 
у цій галузі. Традиційний підхід до управління пер-
соналом у цій галузі не дає бажаного результату, 
а інколи приводить до застою або дезорганізації 
в структурі управління. З огляду на те, що нині 
фінансування з боку держави для розвитку галузі 
охорони здоров’я є недостатнім, ефективною є 
мобілізація прихованих можливостей у системі для 
результативного використання кадрових ресурсів, 
якщо порівняти міжнародний досвід, а саме досвід 
ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я), 
що доводить найбільшу ефективність реоргані-
зації системи управління серед будь-яких інших 
організаційних змін для досягнення високої ефек-
тивності системи охорони здоров’я.
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Трансформація господарського механізму 
медичної галузі передбачає зміни організаційно-
правового статусу медичних закладів, форми влас-
ності, характеру взаємовідносин між суб’єктами 
ринку, фінансових потоків тощо. Однак на практиці 
існує проблема непідготовленості управлінського 
персоналу до використання інноваційних підходів 
та методів управління, спрямованих на пошук та 
освоєння перспективних ринкових ніш, форму-
вання конкурентних позицій медичних організацій. 
Медичний персонал державного сектору охорони 
здоров’я не має маркетингового мислення, без 
якого неможливо набути конкурентних переваг 
медичних послуг та медичної організації загалом, 
тому перед діючою системою охорони здоров’я 
постає нелегке завдання адаптації до ринкових 
умов господарювання шляхом системної пере-
будови та вдосконалення механізмів її держав-
ного регулювання, а головне, реалізації концепції 
інтегрованого розвитку та управління медичними 
кадрами, саме від яких залежить виконання 
завдань системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження управління персо-
налом та ролі, яку він відіграє під час досягнення 
ефективної діяльності підприємства, здійснили 
такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Т.Ю. База-
рова, Б.Л. Єрьоміна, А.П. Єгоршина, Л.В. Балаба-
нова, М.Д. Виноградський, В.М. Данюк, А.М. Колот, 
Н.І. Антощина, О.М. Скібіцький. Одночасно проб-
лема управління персоналом у закладах охорони 
здоров’я не досліджувалась у національних нау-
кових доробках, оскільки сучасні керівники закла-
дів охорони здоров’я не остаточно прийняли нові 
погляди на формування ринку праці медичного 
персоналу в сучасних умовах та моделях управ-
ління кадрами, тому основні аспекти управління 
медичним персоналом в організаціях бюджетної 
сфери у складному сучасному періоді реформу-
вання галузі охорони здоров’я потребують подаль-
шого дослідження та реалізації.

Постановка завдання. Метою статті є вияв-
лення основних проблем управління персоналом 
у закладах охорони здоров’я та розкриття акту-
альних можливостей вітчизняної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ключовою проблемою в сучасному стані соці-
ально-економічного розвитку є проблема управ-
ління персоналом, оскільки саме злагоджена 
система керування людськими ресурсами в будь-
якій організації є основним аспектом їх конкурен-
тоспроможності. Майбутнє національної системи 
охорони здоров’я та її постійний розвиток безпосе-
редньо залежать від її фахівців, які використову-
ють свої здібності та навички, намагаються досяг-
нути самовдосконалення та є вмотивованими до 
успішної професійної діяльності, оскільки це є 
ключовим завданням політики управління персо-

налом у закладах охорони здоров’я сьогодні [6].
Якщо звернути увагу на дані від 21 жовтня 

2015 року про Резолюцію 70/1 Генеральної Асамб-
леї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок 
денний в галузі сталого розвитку на період до 
2030 року», що включає 17 цілей у галузі сталого 
розвитку [2], то можна побачити, що однією з цих 
цілей є Ціль 3 «Забезпечення здорового способу 
життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-
якому віці». Серед завдань досягнення цієї Цілі 
завдання 3 передбачає таке: «істотно збільшити 
фінансування охорони здоров’я та набір, розви-
ток, професійну підготовку та утримання медич-
них кадрів в країнах, що розвиваються, особливо 
в найменш розвинених країнах і малих острівних 
державах, що розвиваються», а завдання 3d – 
«нарощувати потенціал всіх країн, особливо країн, 
що розвиваються, в напрямі раннього поперед-
ження, зниження ризиків і регулювання національ-
них і глобальних ризиків для здоров’я» [4].

Проблема управління людськими ресурсами 
(кадри, персонал) та кадровий дефіцит персоналу 
в галузі охорони здоров’я ВООЗ визнає як «гло-
бальний ризик»; нині в цілому світі не вистачає 
в середньому 7,2 млн. фахівців медичної сфери. 
Водночас посилюються проблеми фахової та 
територіальної диспропорції, тому задля вирі-
шення цих проблем створено Глобальну стратегію 
для розвитку кадрових ресурсів охорони здоров’я: 
трудові ресурси на 2016–2030 роки (WHO Global 
Strategy on Human Resources for Health 2016–
2030). Щодо України, то жоден нормативно-право-
вий документ, який стосується політики управління 
кадрами в закладах охорони здоров’я України, не 
містить цілісної стратегічної програми, яка перед-
бачає вирішення проблем кадрового забезпе-
чення цієї галузі, не містить концептуальних задач, 
механізмів та інструментів реалізації політики 
управління персоналом у медичній сфері, хоча 
частково в них відображено можливості підви-
щення якості навчання та професійної підготовки 
фахівців медичної сфери шляхом удосконалення 
національних освітніх стандартів підготовки кадрів 
медичного персоналу, передбачення кадрового 
забезпечення згідно з потребами сфери охорони 
здоров’я, з урахуванням перетворень у цій галузі 
та в демографічні й ситуації країни [1].

Сьогодні в державній системі охорони здоров’я 
професійні стандарти фахівців не відповідають 
сучасним світовим вимогам та не дають змоги 
сформувати єдині методи встановлення нормати-
вів у різних розділах соціальної, психологічної та 
медичної сфер, щоб вони сприяли раціональному 
використанню кадрових ресурсів в організації охо-
рони здоров’я.

Нормативно-правові акти, які стосуються номен-
клатури спеціальностей та посад медичної сфери, 
потребують удосконалення, як і кваліфікаційні 
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вимоги до посад і характеристики спеціальнос-
тей, обліково-звітні дані про кадрове забезпечення 
закладів охорони здоров’я. Водночас перегляду 
встановлених стандартів та їх оновлення потре-
бують моніторингова система оцінок якості роботи 
медичного працівника; методи мотивації та сти-
мулювання, їх ефективність; механізми прогнозу-
вання та планування кількості працівників.

З 6 листопада 2017 року в Україні увійшов 
в дію Закон України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо удоскона-
лення законодавства з питань діяльності закладів 
охорони здоров’я» від 6 квітня 2017 року № 2002, 
що запровадив автономізацію закладів охорони 
здоров’я [3]. У зв’язку з цим Законом має відбутись 
автоматизація медичних закладів, що передбачає 
такі зміни у фінансово-господарській, організацій-
ний та управлінській діяльності.

1) Зміна форм власності.
2) Збільшення владних повноважень керівни-

ків закладів охорони здоров’я, а саме щодо авто-
номності в розпорядженні активами, фінансовим 
та кадровим фондом організації, встановлення 
управлінської та організаційної політики.

3) Свобода дій у визначенні форм і методів 
оплати праці робітників закладів охорони здоров’я.

4) Запровадження сучасних інструментів 
фінансового менеджменту.

5) Отримання закладами медичного обслугову-
вання, що є підприємствами, права об’єднуватися 
з іншими медичними закладами, які також діють 
як підприємства, задля перерозподілу функцій між 
ними та спільного оптимізованого використання 
наявних ресурсів.

6) Надання закладам охорони здоров’я мож-
ливості наймати лікарів – фізичних осіб, що отри-
мали відповідну ліцензію з дозволом здійснення 
господарської діяльності з медичної практики [2].

Отже, завдяки таким перетворенням, як набуття 
автономності закладами охорони здоров’я в адмі-
ністративній діяльності, розширений спектр мож-
ливих фінансових джерел, виникає необхідність 
максимального та оптимального використання 
кадрових ресурсів медичних установ, що є мож-
ливим за наявності управлінців необхідної компе-
тентності, які здатні перетворити персонал на кон-
курентну перевагу, що приводить до досягнення 
поставлених цілей.

Головна мета ВООЗ у процесі реалізації кадро-
вої політики полягає у підготовці необхідного 
кваліфікованого персоналу та забезпеченні ним 
закладів охорони здоров’я, який, відповідно, вико-
нуватиме поставлені завдання. Медичні праців-
ники є стратегічним капіталом, оскільки основним 
об’єктом капіталовкладень у світі в медичній сфері 
є кадрове забезпечення, тому проблема управ-
ління персоналом цієї галузі є особливо акту-
альною, оскільки в умовах наявності необхідного 

кадрового забезпечення політика стратегічного 
менеджменту здатна активізувати роботу медич-
них фахівців і максимізувати їх ефективність.

Політика управління кадрами – це головний 
напрям роботи з персоналом, що відображає сис-
тему принципів, методів, правил та норм у роботі 
з персоналом та передбачає формування голо-
вних довгострокових напрямів організації роботи 
кадрів установи.

Кадрова стратегія визначається нами як загаль-
ний план дій у сфері менеджменту персоналу, 
який формується на основі кадрової політики та 
стратегії розвитку організації загалом. Отже, вихо-
дячи з вищенаведених визначень, ми бачимо, що 
основною метою кадрової політики та стратегії 
є забезпечення оптимального балансу процесів 
оновлення та збереження кількісного та якісного 
складу персоналу закладів охорони здоров’я від-
повідно до потреб закладу, вимог законодавства 
та стану ринку праці медичних кадрів. Таким 
чином, формування кадрової політики та стратегії, 
що відображаються у статуті та філософії закладу, 
колективному договорі, правилах внутрішнього 
розпорядку, основних положеннях щодо кадрової 
роботи закладу, передбачає новий якісний етап 
формування та розвитку кадрів закладу охорони 
здоров’я, що спрямований на забезпечення ста-
лого розвитку цього закладу зокрема та підви-
щення якості медичної допомоги загалом.

Враховуючи всі особливості управління 
кадрами організацій охорони здоров’я, маємо під-
креслити вплив керівників медичного персоналу 
та рівня якості їх діяльності на результативність 
або неефективність стратегій управління й роз-
витку галузі охорони здоров’я.

Цикл управління персоналом закладів охорони 
здоров’я включає такі етапи (рис. 1).

Питання оплати праці робітників організацій охо-
рони здоров’я є однією з найактуальніших соціально-
економічних проблем, тому що професія лікаря 
має одну з найнижчих заробітних плат в Україні. 
Відповідно до даних Державної служби статистики 
України розмір середньомісячної заробітної плати 
медичного персоналу є найнижчим серед рівнів 
заробітних плат бюджетних працівників (рис. 2).

У 2019 році середньомісячна заробітна плата 
працівників сфери охорони здоров’я складає 
10 158,5 грн. порівняно з 11 129,33 грн. у сфері 
освіти та 11 970,75 грн. у сфері мистецтва спорту 
та розваг. Оплата праці медичним працівникам 
базується на єдиній сітці оплати праці з урахуван-
ням усіх доплат. Такий тип оплати праці є фіксова-
ним, отже, не залежить від якості та обсягу нада-
них медичних послуг та медичної допомоги, тому 
медичний персонал отримуватиме фіксований 
розмір заробітної плати навіть якщо він не вико-
нав певного обсягу роботи, й навпаки. Наприклад, 
в однакових умовах працюють два працівника 
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медичної сфери з однаковою кваліфікацією та 
досвідом роботи, однак один із цих лікарів є висо-
кокваліфікованим і в день обслуговує приблизно 
30 пацієнтів, а інший працює на половину сили, 
відповідно, йому в день припадає близько 15 паці-
єнтів. Відповідно до фіксованої тарифної системи 
оплати праці кожен з них отримує однакову заро-
бітну плату. У підсумку цієї ситуації очевидно, що 
перший лікар змінить своє ставлення до роботи, 
зменшивши своє напруження, й працюватиме 
менше, оскільки матеріальних винагород за високо 
напружену роботу він не отримує. Така ситуація 
показує невиконання однієї з найважливіших функ-
цій системою оплати праці для ефективності вико-
нуваної роботи, яка досягається шляхом стимулю-
вання, заохочення та санкціонування. В результаті 
цього якість медичних послуг знижується, оскільки 
немає прагнення докладати більше зусиль під час 

лікування, надання медичних послуг та необхід-
ного догляду за пацієнтом. Отже, у зв’язку з цим 
виникає необхідність докорінної зміни форм, сис-
тем та принципів оплати праці медичного персо-
налу. Оплата праці кадрів медичних установ має 
передбачити доплату працівникам як винагороду 
за досягнуті результати та за ефективність роботи 
понад установлених тарифів заробітної плати 
шляхом впровадження, наприклад, погодинної 
преміальної системи оплати заробітної плати. 
Це дасть змогу зацікавити працівників у їх досяг-
ненні кількісних та якісних показників та посиленні 
відповідальності щодо надання медичних послуг.

Повертаючись до сказаного вище, відзнача-
ємо, що медичний персонал є основою системи 
охорони здоров’я та її головним ресурсом у виро-
бленні медичних послуг. Таким чином, він ство-
рює високоякісну та висококваліфіковану медичну 

 
Рис. 1. Цикл управління персоналом закладів охорони здоров’я

Джерело: [7]
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Джерело: складено авторами на основі даних [5]
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допомогу, тому саме від медичних працівників 
залежить рівень медичної та соціальної ефектив-
ності системи охорони здоров’я загалом, отже, 
результативність їх роботи залежить від системи 
управління, якісного мотиваційного механізму й 
системи оплати праці в медичній галузі.

Організації охорони здоров’я несуть збитки, 
як і будь-які інші організації у разі неефективного 
управління фондом оплати праці, а продуктивність 
праці робітників може зменшуватися за неспра-
ведливої чи непрозорої системи стимулювання та 
компенсацій. Такий розклад створює необхідність 
зміни системи, форми оплати праці та вдоскона-
лення механізмів, інструментів мотивації та стиму-
лювання праці медичного персоналу, тому варто 
підкреслити, що головним завданням керівника 
з управління є формування якісного механізму 
здійснення мотивації та стимулювання персоналу, 
оскільки саме він впливає на працівників, активіза-
цію їх діяльності задля підвищення продуктивності 
та ефективності.

Мотивація – це процес усвідомленого зваже-
ного вибору людиною певної поведінки, яка визна-
чається впливом зовнішніх стимулів та внутрішніх 
мотивів у сукупності. У трудовій діяльності моти-
вація дає змогу працівникам задовільнити власні 
потреби шляхом ефективного виконання трудових 
обов’язків. Керівники закладів охорони здоров’я, 
вводячи мотиваційні механізми в дію, вибудовують 
стійку мотивацію виконання трудових обов’язків, 
враховуючи основні потреби підлеглих, спонука-
ють їх до діяльності, яка приводить до досягнення 
поставлених цілей. При цьому індивідуальні та 
загальні цілі в організації є підпорядкованими, 
тому механізм мотивації та трудовий механізм 
мають бути вибудувані індивідуально під кожного 
працівника, враховуючи дійсні мотиви поведінки 
співробітників. Підкріплюючими елементами моти-
ваційного процесу є винагороди. Проте ці інстру-
менти мають здійснюватися виключно разом із 
мотиваційним процесом для побудови ефектив-
ного механізму мотивування та стимулювання 
в організаціях. У розумінні стимулювання мотива-
ції лежить зовнішнє спонукання до здійснення дій 
на основі інтересу. Кожен керівник зазвичай має 
справу з мотивацією та стимулюванням підлеглих. 
Внутрішня винагорода, тобто власне мотивація, 
здійснюється самою роботою, адже вона прино-
сить почуття значущості, самоповаги, досягнення 
результату чи змістовності самої роботи. Таким 
чином, найпростішим методом забезпечення та 
досягнення внутрішньої винагороди є наявність 
необхідних умов для діяльності та наявність точної 
постановки завдання. У межах медичної установи 
прикладом інструментів забезпечення внутрішньої 
винагороди є створення належних умов роботи 
завдяки наявності необхідного матеріально-тех-
нічного оснащення (наприклад, згідно з примірним 

табелем матеріально-технічного оснащення закла-
дів охорони здоров’я, затвердженим Наказом МОЗ 
від 26 січня 2018 року № 148), комп’ютеризації, 
адекватного навчання медичного персоналу та 
його розвитку, ротації кадрів тощо. Щодо зовніш-
ньої винагороди, то вона не може виникати від 
самої роботи, а має надаватись організацією. 
З точки зору мотивації вона є стимулом до праці, 
спрямованим на розширену реалізацію фактичного 
трудового потенціалу. Виходячи з цього, можемо 
сказати, що стимули та мотивація реалізовують 
стратегію та тактику управління персоналом.

Вирішення проблеми підвищення якості надання 
медичних послуг та їх ефективності є можливим 
через здійснення комплексного підходу, що врахо-
вує існування різних типів співробітників, таких як 
співробітники, орієнтовані на оплату праці чи інші 
матеріальні цінності; співробітники, орієнтовані на 
змістовну та суспільно значущу працю; співробіт-
ники зі збалансованою значущістю різних цінностей.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, актуальною буде модель системи управ-
ління персоналом у закладах охорони здоров’я, 
яка враховує сучасні методи управління, механізм 
стратегічного менеджменту, психологічні та еконо-
міко-соціальні методи впливу, спрямована на під-
вищення ефективності працівників, якості надання 
медичних послуг на державному рівні.

Отже, підсумовуючи висвітлені проблеми 
сфери охорони здоров’я, очевидною визнаємо 
потребу впровадження суттєвих змін у систему 
формування фонду заробітної плати для медич-
них працівників, стимулювання та мотивацію 
персоналу, механізм використання можливостей 
і потенціалу працівників тощо. Ми вважаємо, що 
застосування досвіду європейських країн з розви-
неною системою охорони здоров’я, часткове пере-
ймання принципів вітчизняних компаній у різних 
галузях економіки у спектрі управління персона-
лом, застосування новітніх технологій управління 
є можливими з урахуванням реальних можливос-
тей нашої країни.
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У статті розглянуто законодавчий підхід 
та наукові погляди вчених як у широкому, 
так і у вузькому розуміннях щодо тракту-
вання механізмів застосування податко-
вих пільг. Деталізовано принципи, на яких 
базується сучасна практика застосування 
податкових пільг в Україні. Уточнено харак-
терні для сучасних податкових режимів риси 
податкового регулювання фінансово-госпо-
дарської діяльності суб’єктів бізнесу через 
механізм податкових пільг; наголошено 
на трьох взаємопов’язаних обставинах, 
втілення яких ілюструє зміст податкових 
пільг. Обґрунтовано комплексний інтегро-
ваний підхід до класифікації податкових пільг 
за видами та формами реалізації. Здійснено 
оцінювання наявної кількості податкових 
пільг, передбачених вітчизняним законо-
давством, з деталізацією в розрізі основних 
бюджетоутворюючих податкових плате-
жів. Розкрито переваги та недоліки наявної 
практики застосування податкових пільг 
з огляду на їх кількість та особливості вико-
ристання в Україні та європейських країнах.
Ключові слова: податкова пільга, подат-
кові інструменти, податкове регулювання, 
податкові канікули, знижені податкові 
ставки, нульові ставки, звільнення від опо-
даткування.

В статье рассмотрены законодатель-
ный подход и научные взгляды ученых как 

в широком, так и в узком смыслах каса-
тельно трактовки механизмов применения 
налоговых льгот. Детализированы прин-
ципы, на которых базируется современная 
практика применения налоговых льгот 
в Украине. Уточнены характерные для 
современных налоговых режимов черты 
налогового регулирования финансово-
хозяйственной деятельности субъектов 
бизнеса через механизм налоговых льгот; 
сделан акцент на трех взаимосвязанных 
обстоятельствах, воплощение которых 
иллюстрирует содержание налоговых 
льгот. Обоснован комплексный интегриро-
ванный подход к классификации налоговых 
льгот по видам и формам реализации. Осу-
ществлено оценивание имеющегося коли-
чества налоговых льгот, предусмотрен-
ных отечественным законодательством, 
с детализацией в разрезе основных бюд-
жетообразующих налоговых платежей. 
Раскрыты преимущества и недостатки 
существующей практики применения 
налоговых льгот ввиду их количества 
и особенностей использования в Украине 
и европейских странах.
Ключевые слова: налоговая льгота, нало-
говые инструменты, налоговое регули-
рование, налоговые каникулы, сниженные 
налоговые ставки, нулевые ставки, осво-
бождение от налогообложения.

The article discusses the theoretical aspects of the formulation of the economical category of “classified money”. Legislative access and science have been 
analyzed; look very much at the wide, so at the same time, higher level interpretation of mechanisms of preference for subscription. The principle of how 
to base the practice of acquisitions of patrimonial property in Ukraine is detailed. It has been clarified that the characteristics of the current tax regimes are 
different, draw the financial tax regulation of the financial and state subdivisions through the mechanism of income tax – the mobility of income tax, the incen-
tive payment, instantly swathed at three trips of mutual ‘obligatory furnishings on the other side of the family pension – pay off a specific fee, on a part of 
the payroll and payable coupon. Integrated integration of code to classify payable types and forms of realization. Classification of the species is recognized 
for the circumstantial criteria; among those you can see payers, terms, elements of the situation, the designation of the nature of the state sovereign policy. 
The study classifies tax benefits by type and form. By types are allocated – deductions (deletion), reduction of tax liability, and establishment of a reduced tax 
rate. The forms determine the reduction of the base of calculation, deferral of tax liabilities, reduction of the tax period, application of special methods of tax 
accounting, exemption from taxation of individual payers. It is recognized that there is an estimate of the apparent cost of income transferred by the laws of the 
Republic of Belarus in detail of the main budget-related income payments. Ostend overprices and shortcomings of practical practice of acquisitions of patrimo-
nial letters are dear to them in Ukraine and especially in the Ukrainian regions. From the experience of foreign countries, including Germany, France, Poland 
and other countries of the European Community, the general vector of directing the methodology of applying tax benefits to the mechanism of using specific 
reduced tax rates, which is combined with the practice of tax exemption of priority sectors of the economy or individual professions, has been identified.
Key words: tax privilege, tax instruments, tax regulation, tax holidays, reduced tax rates, zero rates, tax exemptions.

Постановка проблеми. Сучасна фінансова 
система держави є комплексною та багатогран-
ною сферою економічної діяльності як країни 
загалом, так і господарюючих суб’єктів зокрема. 
Виступаючи одним з центральних векторів фінан-
сово-економічних відносин, податкова система 
України характеризується своєю суб’єктністю, 
тому потребує постійного регулювання. Сьогодні 
серед відомих інструментів, які забезпечують мож-
ливість регулювати соціально-економічний розви-

ток на макро- й макрорівнях, засобами фіскаль-
ного впливу є податкові пільги.

Податкові пільги будучи одним з найбільш 
поширених механізмів сучасного податкового 
регулювання, дають можливість цілеспрямовано 
впливати на фінансово-економічну поведінку 
платників податків, забезпечуючи підтримку пріо-
ритетних сфер та галузей національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичне обґрунтування доцільності 
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запровадження та практичні аспекти застосу-
вання податкових платежів перебувають у колі 
наукових інтересів значного кола вчених, зокрема 
А.М. Соколовської, Т.І. Єфименко, Н.П. Кучеря-
венка, О.І. Луніної, Т.В. Паєнтка, А.І. Крисова-
того, О.І. Підлісної. Віддаючи належне науковому 
внеску згаданих науковців, маємо зазначити, що 
у дослідницькому середовищі не припиняються 
наукові пошуки за згаданою тематикою.

Нині слід констатувати потребу впорядкування 
понятійного апарату щодо економічної категорії 
«податкова пільга», що разом з необхідністю вдос-
коналення методологічних аспектів дослідження 
податкових пільг, які змінюються залежно від 
напрямів податкової політики та пріоритетів в опо-
даткуванні окремих груп платників, дещо випали 
з поля зору сучасних вчених у цій сфері.

Постановка завдання. Метою наукового 
дослідження є узагальнення теоретичних підхо-
дів до визначення сутності податкових пільг як 
економічної категорії; систематизація методич-
них та методологічних аспектів щодо визначення 
форм та видів податкових пільг у сучасних реаліях 
податкового законодавства України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна економічна література та фінансові 
дослідження фіскальної сфери характеризуються 
наявністю значної кількості підходів до тракту-
вання категорії «податкові пільги». Загалом слід 
говорити про дві відмінні одна від одної групи твер-
джень змістового наповнення цієї категорії, як фор-
мулювання у тлумачних словниках і податковому 
законодавств; визначення, що наводять науковці.

Аналізуючи першу групу визначень категорії 
«податкові пільги», маємо зауважити що і Великий 
тлумачний словник, і Великий енциклопедичний 
словник загалом визначають її (податкову пільгу) 
як особливе або переважне право звільнення/
полегшення від певних податкових обов’язків, 
визначених податковим законом [1; 2]. Спільним 
для всіх цих тлумачень є підхід до податкових 
пільг як до преференцій лише певним катего-
ріям платників.

Фактично в цьому напрямі сформульовано 
трактування категорії «податкові пільги» у Подат-
ковому кодексі України, де під пільгою розуміють 
звільнення платника від обов’язку справляння 
податку чи збору в повному обсязі або їх частини 
за наявності визначених підстав, що характеризу-
ють лише певну групу платників [9].

Систематизувавши наукові погляди вчених на 
цю проблему, маємо наголосити на «широкому» 
та «вузькому» підходах до визначення поняття 
«податкові пільги».

У широкому розумінні, на позиціях якого сто-
ять Т.В. Паєнтко, Н.П. Кучерявенко, О.А. Підлісна, 
податкова пільга є повним або частковим звіль-
ненням від дотримання податкового законодав-

ства щодо загальних правил виконання податко-
вих обов’язків [6; 7; 8].

У вузькому розумінні податкові пільги розгля-
даються виключно з позиції використовуваних 
ставок по тих чи інших податках, отже, застосо-
вується диференційований метод зниження або 
підвищення податкової ставки для окремих плат-
ників, тому зведення економічної сутності подат-
кової пільги винятково до регулювання податкової 
ставки суттєво звужує зміст цієї категорії.

Одночасно заслуговує на увагу позиція 
Е.Ф. Гусейнової та Д.М. Серебрянського, які вважа-
ють що податкова пільга є сукупністю фіскальних 
дій держави, не передбачених традиційними пра-
вилами прибуткового оподаткування підприємств, 
яка обумовлює повне або часткове звільнення при-
бутку від оподаткування, тобто створюються умови 
для стимулювання окремих пріоритетних напрямів 
фінансово-господарської діяльності [3; 10].

Фактично можна говорити про підхід до трак-
тування сутності категорії «податкова пільга» не 
співвідносно до об’єкта чи ставок як елементів 
справляння податків і зборів, а з чіткою спрямо-
ваністю на механізми прибуткового оподаткування 
суб’єктів господарювання.

Всі розглянуті сторони визначення так чи 
інакше пов’язані із сумою податків або податкових 
зобов’язань. Саме цей фактор (ситуація, за якої 
не вичерпані всі наявні привілеї в тому чи іншому 
напрямі оподаткування) дає підстави акцентувати 
увагу на характерних рисах податкових пільг та 
обставинах, які вони зумовлюють для платни-
ків податків.

Будучи, на думку значного кола вчених, 
зокрема А.М. Соколовської, найбільш поширеним 
механізмом податкового регулювання, податкові 
пільги наділені такими, характерними лише для 
них, рисами:

− обмеженість сфери застосування пільг, 
оскільки кожна податкова преференція пов’язана 
з відповідним податковим платежем, у механізм 
справляння якого вона «жорстко» інтегрована 
законодавством;

− мобільність податкових пільг, що реалізу-
ється завдяки ефективному втіленню регулюючої 
функції податків; податкові пільги забезпечують 
достатні можливості для оперативного коригу-
вання наявних умов оподаткування;

− стимулювання платників податків, адже 
податкові пільги, втілюючись у вигляді зменшення 
податкових зобов’язань з того чи іншого податку 
або шляхом побудови більш привілейованих умов 
оподаткування, спрямовані винятково на стиму-
лювання платників;

− загальність податкових пільг, що втілюється 
завдяки прив’язці їх до конкретних податків, а не до 
визначених територій, за незначним винятком, що 
стосується окремих місцевих податків і зборів [12].
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Окремо слід зосередити увагу на трьох 
взаємопов’язаних обставинах, втілення яких, на 
нашу думку, досить чітко характеризує економіч-
ний зміст податкових пільг. До таких належить 
перш за все фактор звільнення саме від сплати 
податку, а не від податкового обов’язку. По-друге, 
звільнення є можливим в повному обсязі і в част-
ковому, коли зменшується податковий тиск або 
за рахунок зменшення об’єкта оподаткування чи 
шляхом відстрочки терміну сплати податку чи 
збору. Третьою обставиною є особливість самого 
платника. Так, пільги можуть стосуватись безпо-
середньо платника, характеризуючи його соці-
альний статус чи сферу діяльності, або можуть 
бути пов’язані з конкретним видом діяльності чи 
галуззю національної економіки, де функціонує 
платник податку.

Сьогодні загальноприйнятим є той факт, що 
окремо пільги функціонувати не можуть і потре-
бують відповідного впорядкування та систе-
матизації, перш за все в розрізі видів податку. 

При цьому поділяємо думку І.О. Луніної про те, 
що систему податкових пільг доцільно поділяти на 
дві групи [11]. До першої групи податкових префе-
ренцій належать традиційно поширені й стабільно 
закріплені законодавством звільнення від сплати 
податку, незважаючи на жодні зміни факторів та 
обставин, які їх (пільги) обумовлюють. Друга група 
податкових пільг характеризується відносною 
короткочасністю і включає велику кількість пільг, 
що постійно змінюються під впливом нестабільної 
фінансово-господарської ситуації та соціально-
політичних перетворень у державі.

Втілюючи загальну мету, якою є спрощення 
механізмів оподаткування та зменшення фіскаль-
ного тиску на суб’єктів бізнесу, податкові пільги 
в процесі своєї реалізації мають спиратись на 
сукупність взаємопов’язаних і взаємодоповнюю-
чих принципів (рис. 1).

Досліджений вище факт існування великої кіль-
кості податкових пільг вимагає їх класифікації та 
поділу за видами та формами (рис. 2).

 

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ

базуються на принципах

загального 
підходу

економічного 
обґрунтування

цільового 
спрямування

законодавчого 
забезпечення

обмеженості 
застосування

сутність інтерпретується

застосування 
пільг не 
повинно мати 
вибірковий 
характер,
оскільки це 
порушує 
принцип 
рівності в 
оподаткування, 
дискримінує 
права інших 
платників 
податків і має 
корупційну 
складову
частину

використання 
пільг не має
завдавати 
збитку 
державним 
економічним 
інтересам і 
водночас має 
бути 
економічно 
обґрунтовани
м з позиції 
платника 
податків

під час
введення
пільг 
перевагу 
мають цільові 
пільги, 
застосування 
яких 
передбачає 
чітке цільове 
використання 
сум податку, 
що 
залишається 
у платника

умови 
надання 
пільг 
визначаютьс
я виключно в 
законодавчи
х актах і не 
підлягають 
істотному 
коригуванню 
на місцевому 
рівні

повноваження 
місцевих 
органів 
самоврядуван
ня в процесі 
встановлення 
податкових 
пільг по 
місцевих 
податках 
чітко 
регулюється 
Податковим 
кодексом 
України

Рис. 1. Принципи застосування податкових пільг та їх економічний зміст
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Аналізуючи рис. 2, маємо зазначити, що від-
рахування (вилучення) як вид пільг в галузі опо-
даткування полягає у виділенні окремих частин 
загального розміру об’єкта оподаткування задля 
зменшення на їх (частин) величину бази під час 
обчислення того чи іншого податку. Фактично 
можна говорити про існування механізму проєкту-
вання методики нарахування пільг на об’єкт опо-
даткування, який безпосередньо зменшується.

Поділена за різними класифікаційними озна-
ками група пільг, що є вирахуванням (вилучен-
ням), має різноманітне призначення. Так, зокрема, 
за характером державної політики податкові пільги 
поділяються на соціальні та економічні.

Соціальні пільги спрямовані на податкове 
стимулювання досягнення соціальних цілей, 
зокрема, пільги, надані окремим соціально неза-
хищеним групам громадян, наприклад податкова 
соціальна пільга по податку на доходи фізичних 
осіб. До пільг економічного характеру відносять 
локальні інструменти податкового регулювання, 
реалізація яких сприяє досягненню цілей еконо-
мічного характеру.

Інший критерій поділу передбачає градацію 
податкових пільг за призначенням на стимулю-

вальні та підтримуючі. Стимулювальні пільги 
спрямовані на заохочення дій платників податків, 
орієнтованих на вирішення загальнодержавних 
завдань. Підтримуючі пільги спрямовані на полег-
шення податкового тягаря на окремих груп плат-
ників податків, що покликано забезпечити більш 
сприятливі умови оподаткування для підтримки 
певного рівня конкурентоспроможності або міні-
мального рівня доходу.

Водночас знижка є видом податкових пільг, що 
зменшує вже обчислену суму податку на певну 
величину, зацікавлюючи суспільство у певній 
діяльності платника.

Говорячи про поділ податкових пільг за фор-
мами, передусім маємо на увазі той факт, що 
пільги щодо податку є винятками з наявної схеми 
нарахування конкретного виду податкового пла-
тежу, які закріплені в законодавстві та враховують 
особливості, що характеризують платника, об’єкт, 
ставки та інші умови. При цьому пільги найчастіше 
набувають форми повного або часткового звіль-
нення від сплати податку.

Наявне різноманіття податкових пільг на сучас-
ному етапі розвитку України обумовлене досить 
громіздким податковим законодавством (табл. 1).
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Рис. 2. Класифікація податкових пільг за видами і формами
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Таблиця 1
Склад та структура податкових пільг 

по основних податкових платежах в Україні

Вид податку
Кількість 

подат-
кових 
пільг

Питома 
вага в 

загальному 
обсязі, %

Податок на прибуток 
підприємств 28 17,9

Плата за землю 11 7,1
Податок на додану вартість 92 59,0
Акцизний податок 25 16,0
Разом 156 100,0

Джерело: інформація з Довідника податкових пільг ста-
ном на 1 квітня 2020 р.

Дані, наведені в табл. 1, свідчать про те, що на 
початок 2020 р. серед групи основних бюджетоут-
ворюючих податків найбільшою сукупністю подат-
кових пільг характеризується податок на додану 
вартість, на частку якого припадають 92 види подат-
кових преференцій, або майже шістдесят відсотків.

Досить значна (і це лише за чотирма основними 
податками) кількість податкових пільг, наявна 
в Україні, є підставою пошуку відповіді на питання 
про оптимальність обсягів і видів цих пільг. В такій 
ситуації не зайвим буде звернути увагу на досвід 
зарубіжних країн щодо визначення, ідентифікації 
та класифікації податкових пільг.

Поступальний рух України щодо входу до 
складу європейської спільноти вимагає оціню-
вання досвіду саме країн – членів Європейського 
Союзу. Кожна країна має свої, часто досить проти-
лежні податкові пільги, проте загалом вони поділя-
ються на зовнішньоторговельні, фінансові, подат-
кові, митні та адміністративні.

Фактично в Європейському Союзі податкові 
пільги вважаються формою державної підтримки, 
надання якої регулюється внутрішньо європей-
ськими нормами. При цьому, як зауважує Х.І. Коник, 
надання податкових пільг у європейських країнах 
більшою мірою зосереджено й регламентовано 
у сфері непрямого оподаткування [5].

Серед непрямих податків превалює механізм 
диференціації та мінімізації ставок. Так, відповідно 
до норм податкового законодавства, в більшості 
країн Єврозони встановлено гармонізований пере-
лік товарів та мінімальні ставки акцизного податку 
на певні категорії товарів, насамперед тютюнові 
вироби, алкогольні напої, нафтопродукти, вугілля, 
природний газ, електроенергію. Одночасно у сис-
темі акцизних пільг держав Європейського Союзу 
домінує застосування знижених ставок акцизу, на 
противагу Україні, де має місце повне звільнення 
від оподаткування підакцизних товарів вітчизня-
ного виробництва. Також слід зазначити, що зни-
ження ставки акцизних податків встановлюється 
на рівні не нижче 50% стандартної національної 
ставки акцизу.

Досвід використання податкових пільг під час 
справляння ПДВ в Європі загалом доводить факт 
наявності компромісів в оподаткуванні шляхом одно-
часного застосування декількох диференційованих 
знижених ставок та повного звільнення від опо-
даткування. Так, у Німеччині до більшості товарів, 
як зауважує Т.І. Єфименко, застосовується ставка 
15%, на продовольчі товари – 14%. Існує в Німеч-
чині також досить значний перелік галузей еконо-
міки (здебільшого сфера функціонування малого та 
середнього бізнесу), де податок на додану вартість 
справляється за нульовою ставкою.

Французька податкова система під час опо-
даткування ПДВ передбачає знижену податкову 
ставку на більшість продовольчих товарів, про-
дукцію сільського господарства, медичні засоби, 
ліки та окремі послуги. Одночасно має місце звіль-
нення від оподаткування як окремих суб’єктів під-
приємницької діяльності, що функціонують у прі-
оритетних галузях, так і установ, які виконують 
соціальні, виховні, культурні та спортивні функції, 
а також окремих професій, зокрема викладачів, 
приватних практикуючих лікарів.

В податковій системі Польщі ПДВ має чотири 
ставки, а саме 22%, 7%, 3% та 0%. Знижені ставки 
застосовуються переважно на продукти дитя-
чого харчування та товари для дітей, будівельні 
матеріали та послуги з будівництва, продукцію та 
товари сфери охорони здоров’я, послуги пасажир-
ського транспорту.

Стосовно прямих податків податкові пільги 
передбачають зниження податкового наванта-
ження для суб’єктів підприємницької діяльності 
шляхом застосування повного або часткового 
зменшення суми податку через звільнення, знижки, 
відстрочки або списання податкового боргу.

Загалом вітчизняний та зарубіжний досвід 
функціонування податкових пільг доводить факт 
існування разом із загальновизнаним позитивним 
ефектом, яким є зниження податкового наванта-
ження на платників, низки недоліків цього інстру-
менту податкового регулювання. Зокрема, слід 
назвати такі недоліки:

− податкові пільги суперечать принципу 
обов’язковості оподаткування, що обумовлює 
нерівність різних платників податків у взаємовід-
носинах з державою щодо різних податкових пла-
тежів шляхом перекладання тягаря фінансування 
необхідних державних видатків на тих платників, 
які не мають пільг;

− податкові пільги є найбільш нестабільним 
елементом податкової системи, оскільки вони 
постійно змінюються, переглядаються, скорочу-
ються, скасовуються або доповнюються, в резуль-
таті чого значно ускладняється процес планування 
та прогнозування податкових надходжень (для 
держави) та податкових платежів (для платни-
ків податків);
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− застосування податкових пільг зумовлює 
нерівність платників щодо їх конкурентних переваг 
між собою; фактично надаючи окремим платни-
кам податкові пільги, держава в обличчі фіскаль-
них органів втручається у конкуренту боротьбу, 
порушуючи ринкову рівновагу та дестабілізуючи 
ситуацію на ньому.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи проведене дослідження, зазначимо, 
що оцінювання теоретичних аспектів вказує на 
потребу вдосконалення концепції визначення 
категорії «податкові пільги» з огляду на суттєвий 
різнобічний підхід до її трактування. Водночас 
ефективне регулювання економічних процесів за 
допомогою податкових пільг потребує суттєвого 
науково-методичного обґрунтування з позицій сис-
темного підходу, доцільності застосування в кож-
ному конкретному випадку, а також порівняльного 
оцінювання ефективності досягнення визначе-
них цілей за допомогою різних варіантів надання 
податкових пільг разом з іншими інструментами 
державного податкового регулювання.
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Стаття присвячена теоретичним і прак-
тичним питанням етапів формування та 
оцінювання діяльності інститутів спіль-
ного інвестування. У статті використано 
методи аналізу та синтезу, графічні методи 
дослідження, економіко-статистичні 
методи оброблення інформації, зокрема 
групування, статистичні порівняння вели-
чин, коефіцієнтних та відносних величин 
під час оцінювання структури вартості 
активів, а також логічного узагальнення під 
час періодизації та формулюванні висновків. 
Виокремлено та охарактеризовано основні 
періоди процесу формування ринку спільного 
інвестування на основі аналізу нормативно-
правових актів, а також представлено 
класифікацію інститутів спільного інвесту-
вання за чинним законодавством. Проаналі-
зовано структури та вартості активів за 
типами, досліджено динаміку розвитку дові-
рчого управління активами та обґрунтовано 
їх особливості інвестування. На основі про-
веденого аналізу обґрунтовано діяльність 
інститутів спільного інвестування в Україні, 
розкрито проблеми сьогодення та напрями 
їх вирішення в майбутньому.
Ключові слова: вартість активів інститу-
тів спільного інвестування, інвестиційний 
фонд, інститут спільного інвестування, 
компанії з управління активами, ринок спіль-
ного інвестування, фінансові посередники.

Статья посвящена теоретическим и прак-
тическим вопросам этапов формирования 

и оценивания деятельности институ-
тов общего инвестирования. В статье 
использованы методы анализа и синтеза, 
графические методы исследования, эконо-
мико-статистические методы обработки 
информации, в частности группирование, 
статистические сравнения величин, коэф-
фициентных и относительных величин 
в процессе оценивания структуры стои-
мости активов, а также логического обоб-
щения при периодизации и формулировке 
выводов. Выделены и охарактеризованы 
основные периоды процесса формирования 
рынка общего инвестирования на основе 
анализа нормативно-правовых актов, 
а также представлена классификация 
институтов общего инвестирования по 
действующему законодательству. Про-
анализированы структуры и стоимости 
активов по типам, исследована динамика 
развития доверительного управления 
активами и обоснованы их особенности 
инвестирования. На основе проведенного 
анализа обоснована деятельность инсти-
тутов общего инвестирования в Украине, 
раскрыты проблемы нынешнего времени 
и направления их решения в будущем.
Ключевые слова: стоимость активов 
институтов общего инвестирования, 
инвестиционный фонд, институт общего 
инвестирования, компании по управлению 
активами, рынок общего инвестирования, 
финансовые посредники.

The article is sanctified to the theoretical and practical questions of the stages of forming and estimation of activity of joint investment institutions. In coun-
tries with the developed market economy the special attention is given to the process of bringing in companies on the management of assets of money of 
legal and natural persons with an aim them further investing in liquid assets with the aim of receipt of income. The important role of development of invest-
ment possibilities belongs to exactly the investment bankers and stipulates the necessity of further scientific search in relation to finding out of problems 
and prospects of joint investment institutions at the financial market. The methods of analysis and synthesis, graphic methods of research, economic and 
statistical methods of treatment of information, are used in the article, in particular grouping, statistical comparisons of sizes, coefficient and relative sizes in 
the process of evaluation of structure of cost of assets of joint investment institutions, and also logical generalization at the process of division into periods 
and formulation of conclusions. In the article the basic periods of process of forming of market of the general investing are distinguished and described on 
the basis of analysis of normatively-legal acts, and also classification of joint investment institutions is presented on a current legislation. Structures and 
costs of assets are analyzed after types, the dynamics of development of confidence management of assets is investigational and their features of investing 
are reasonable. The estimation of correlation of assets of joint investment institutions is conducted on a background GDP, assets bank to the sector and 
comparatively with the countries of Western Europe and USA that testify to the low level of development of sphere of the general investing in Ukraine and 
considerable disproportions in relation to bank mediators. On the basis of the conducted analysis it is reasonable to activity of joint investment institutions in 
Ukraine, the problems of present time and directions of their decision are exposed in the future.
Key words: cost of assets of joint investment institutions, investment fund, joint investment institution, company on the management of assets, market of 
the general investing, financial mediators.

Постановка проблеми. Сьогодні однією з най-
більш вагомих проблем України є забезпечення 
стабільного економічного зростання. Серед чин-
ників, що безпосередньо впливають на тенденції 
економічного розвитку, вирішальна роль належить 
інвестиційній сфері, тому не викликає сумнів те, 
що інвестиції є вагомим засобом, що забезпечить 
та створить умови виходу нашої країни зі стану 
економічної кризи, а також впровадження та реа-
лізації структурних змін у народному господарстві, 
застосування сучасних та ефективних досягнень 
технічного прогресу, підвищення показників госпо-
дарської діяльності на всіх рівнях.

Ефективність функціонування інвестиційного 
ринку країни визначається рівнем розвитку інсти-

туціональних інвесторів, їх успішна діяльність дає 
імпульс для розширення інвестиційних можливос-
тей суб’єктів господарювання. Серед учасників 
небанківського сектору, які акумулюють фінансові 
ресурси фізичних та юридичних осіб, формуючи 
пул фінансових активів, слід назвати інститути 
спільного інвестування (ІСІ). ІСІ вагомо впливають 
на розвиток фондового ринку, корпоративної куль-
тури, корпоративне управління тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковим дослідженням діяльності цієї групи інсти-
туціональних інвесторів в Україні займаються 
І. Бланк, І. Гуцал, В. Зимовець, Т. Майорова, С. Хору-
жий, В. Федосов та інші вчені. І. Івахненко, С. Кри-
ниця, З. Мацук, І. Семенча присвячують статті 
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безпосередньо результатам функціонування саме ІСІ 
та привертають увагу до проблемних питань їх існу-
вання. Проте є потреба інформування широкої гро-
мадськості про наявність таких фінансових інститутів 
та ознайомлення з основами їх діяльності, оскільки 
є важливим процес взаємодії ІСІ та інвесторів, емі-
тентів щодо забезпечення фінансовими послугами, 
розширення можливостей у виборі джерел фінан-
сування як для юридичних, так і для фізичних осіб 
(потенційні інвестори на ринку цінних паперів).

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження етапів розвитку, стану та проблем функціо-
нування ІСІ на вітчизняному ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Діяльність спільного інвестування – це діяльність, що 
реалізується для задоволення інтересів і за рахунок 
учасників інституту спільного інвестування, здійсню-
ючи емісії цінних паперів ІСІ та має на меті одержання 
прибутку від вкладення засобів, що залучаються від 
їх розміщення у цінні папери інших емітентів, корпо-
ративні права, нерухомість та інші активи [1].

Діяльність інвестиційних фондів сприяє акуму-
люванню та ефективному використанню накопи-
чень населення та корпорацій шляхом залучення 
їх до інвестиційного процесу та розвитку економіки.

Інститути спільного інвестування об’єднують 
індивідуальних інвесторів і таким чином дають 
їм змогу отримати переваги від інвестування 

в результаті концентрації фінансових ресурсів. 
Така діяльність істотно впливає на розвиток фон-
дового ринку, забезпечуючи його динамічний роз-
виток і високий рівень ліквідності.

ІСІ у всьому світі успішно функціонують, нада-
ючи фінансові послуги та здійснюючи диверсифі-
коване розміщення капіталу приватних інвесторів, 
є ефективним інструментом акумуляції інвестицій-
них ресурсів [2].

На рис. 1 представлено класифікацію ІСІ за 
чинним законодавством.

Структура та вартість активів інститутів спіль-
ного інвестування за останні шість років представ-
лені на рис. 2.

Відповідно до зазначеної класифікації частка 
пайових інвестиційних фондів за останні 6 років 
була більше, ніж частка корпоративних, але тен-
денція показує нарощення популярності остан-
ніх, оскільки частка зросла на 17,62 п. п., склавши 
у 2018 р. 42,68%. Водночас найбільшу питому 
вагу в розрізі структури активів у володінні мають 
недиверсифіковані ІСІ, а саме 99,94% у 2018 р. 
Також значна частка належить венчурним фон-
дам, їх частка за останні роки коливалась у межах 
94–96%, зокрема, складаючи у 2018 р. 94,67%.

Загалом загальна вартість активів ІСІ за дос-
ліджуваний період зросла у 1,7 рази, становлячи 
у 2018 р. 312 934,55 млн. грн.
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Інститути спільного інвестування

Рис. 1. Класифікація ІСІ

Джерело: побудовано авторами на основі [3]
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На думку деяких дослідників, історія інсти-
тутів спільного інвестування розпочалась у XIX 
ст. в Нідерландах, коли наказом короля Вільяма 
(1822 р.) виник перший фонд взаємного інвес-
тування, а через кілька десятиліть вони набули 
поширення у Швейцарії та Франції.

Численність таких інституціональних інвесторів 
зросла лише після Другої світової війни, коли вони 
почали конкурувати з банківськими установами. 
Велика кількість інвестиційних фондів була ство-
рена у Великобританії та США. Нині більша час-
тина домогосподарств США є вкладниками того чи 
іншого інвестиційного фонду.

Процес започаткування та розвитку ринку 
інвестиційних фондів у кожній країні має свої 
характерні риси. Зокрема, формування ринку ІСІ 
в Україні може бути представлено кількома ета-
пами (рис. 3).

Сьогодні спільне інвестування крокує шляхом 
ефективної трансформації, про що свідчить прий-
нята Стратегія розвитку фінансового сектору України 
до 2025 р. (яка була презентована 16 січня 2020 р.), 
в п. 16 якої передбачені подальші законодавчі зміни 
у сфері небанківського фінансового ринку [6].

Управління фінансовими активами здійсню-
ється фінансовими посередниками, професійним 
видом діяльності є управління активами інститутів 

спільного інвестування та індивідуальних інвес-
торів на підставі договорів довірчого управління. 
Впродовж 2013–2019 рр. тенденція щодо кількості 
фінансових посередників у сфері управління акти-
вами була неоднозначною (рис. 4).

Дослідження свідчить про те, що протягом дос-
ліджуваного періоду кількість інститутів спільного 
інвестування зросла, склавши на кінець 2019 р. 
1 284 установи, що досягло піку за останні 7 років, 
причому мінімальне значення зафіксоване у 2016 р. 
(1 134 установ), що на даний момент часу кількісно 
більше на 150 одиниць. У динаміці посередників 
спостерігається скорочення компаній з управління 
активами, що обумовлено зменшенням рівня дохід-
ності та операцій з індивідуальним довірчим управ-
лінням, відповідно, це відобразилось позитивно 
на показнику кількості ІСІ на 1 КУА, який у 2019 р. 
порівняно з 2013 р. зріс на 0,8, становлячи 4,4 шт., 
що є незначним, оскільки дохід КУА формується 
перш за все за рахунок винагороди ІСІ, які перебу-
вають у її управлінні. Нарощування кількості фінан-
сових посередників після спаду у 2016 р. є явищем 
позитивним, що означає, що у конкурентному сере-
довищі інституції пристосовуються до жорстких 
кризових умов функціонування.

Особливостями інвестування через фонди 
спільного інвестування є такі:

 Рис. 2. Динаміка структури та вартості активів ІСІ в Україні

Джерело: побудовано авторами за даними НКЦПФР [4]
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Рис. 3. Періодизація процесу формування ринку спільного інвестування

Джерело: узагальнено авторами

− об’єднання засобів учасників фонду дає 
можливість кожному інвестору взяти участь у ваго-
мих проєктах і придбавати дефіцитні активи;

− завдяки накопиченню значного обсягу гро-
шових коштів у фонду з’являється можливість 
диверсифікації портфеля, який істотним чином 
знижує ризики інвестування;

− збільшення обсягу активів сприяє зни-
женню операційних витрат на 1 інвестований  
ресурс;

− наявність висококваліфікованих штатних 
фахівців КУА, які здійснюють вибір активів, займа-
ються аналізом ринків, провадять управління 
інвестиційним портфелем;
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«Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні фонди)» від 15 
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поширення системи професійних інституціональних інвесторів, що були 
уповноважені залучати тимчасово вільні грошові кошти населення України, які, за 
оцінками експертів, складали близько 13 млн. дол. Отже, на ринку цінних паперів 
розпочалась діяльність компаній з управління активами (КУА), які здійснювали 
управління фінансовими активами ІСІ. Було введено поняття «венчурний фонд». 
Кількість ІСІ зросла з 6 до 888 суб’єктів. 
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Задля поліпшення діяльності ІСІ в Україні на початку липня 2012 р. Закон України 
«Про інститути спільного інвестування» № 5080-VІ було викладено в новій 
редакції, проте ці зміни стали чинними з 1 січня 2014 р. Цей Закон визначає правові 
та організаційні основи особливостей управління активами суб’єктів спільного 
інвестування, обґрунтовує вимоги до структури та збереження активів, засади 
створення, введення та ліквідації таких суб’єктів, процесу емісії ІСІ, а також 
механізм розкриття інформації. Незважаючи на вдосконалення чинних 
законодавчих документів, з 2014 р. різко зменшилась кількість і знизилась 
привабливість корпоративних цінних паперів. Така ситуація зумовлена 
погіршенням економічної ситуації в країні, значним підвищенням ставок за 
борговими інструментами вітчизняних емітентів, а також недостатнім контролем та 
нагальною проблемою в регулюванні українського ринку цінних паперів [5]. 
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зміни до законодавчих документів у напрямі регулювання функціонування ІСІ. Так, 
вирішили назріле питання щодо контролю взаємовідносин між зберігачем, 
аудитором, оцінювачем майна, з якими укладаються договори на обслуговування 
ІСІ та процедури реєстрації випуску цінних паперів ІСІ. Таким чином, Закон є 
результатом двадцятирічного досвіду розвитку ринку інвестиційних фондів в 
Україні. Цей етап характеризується поступовим покращенням у сфері спільного 
інвестування. 
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− за припинення діяльності КУА в ліквідаційну 
масу не включаються активи спільного інвестування;

− наявність наглядової ради або загаль-
них зборів акціонерів створює можливість участі 
в управлінні фондом;

− КУА сама здійснює документальне оформ-
лення операцій з активами фонду;

− КУА відповідає за свою діяльність перед 
учасниками.

Функціонування фінансових посередників 
позитивно впливає на зростання інвестиційної 
активності та, відповідно, ВВП. Для ґрунтовнішого 
аналізу інститутів спільного інвестування доцільно 
провести їх якісне оцінювання щодо ВВП країни та 
активів банківського сектору (табл. 1).

Сукупні загальні активи ІСІ у 2019 р. становили 
339,9 млрд. грн. Загалом динаміка за досліджува-
ний період була позитивною, адже лише у 2016 р. 
вони вперше скоротилися порівняно з 2015 р. на 

2,5%. Проте порівняно з ВВП України тенденція 
до зменшення у 2019 р. становила 8,55%, тоді як 
у країнах Західної Європи та США цей показник 
варіюється від 30% до 100%. Відношення активів 
ІСІ до активів банків є вкрай незначним (22,74% 
у 2019 р.), тоді як у США таке відношення наближа-
ється до 97%, проте динаміка показника позитивна.

Пріоритетним для НКЦПФР є формування сис-
теми моніторингу у сфері посередництва. Так, було 
створено інформаційну систему для контролю 
за фондовим ринком (https://smfr.nssmc.gov.ua). 
Інформація про ІСІ та КУА, відповідно до законо-
давства України, підлягає публічному розкриттю 
на сайтах фінансових посередників, в автомати-
зованому режимі вона подається до бази даних 
НКЦПФР, де проводиться її перевірка щодо від-
повідності затвердженим нормам, а також до 
Української асоціації інвестиційного бізнесу. 
З 29 березня 2020 р. запроваджено зміни щодо 

Рис. 4. Динаміка кількості КУА та ІСІ в Україні

Джерело: побудовано авторами за даними УАІБ [7] 

Таблиця 1
Співвідношення активів ІСІ України, 2013–2019 рр.

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Активи ІСІ, млрд. грн. 177,5 206,4 236,2 230,3 275,5 296,8 339,9
Активи банків, млрд. грн. 1 278,1 1 316,9 1 254,4 1 256,3 1 336,4 1 360,8 1 494,5
ВВП, млрд. грн. 1 465,2 1 586,9 1 979,5 2 383,2 2 982,9 3 558,7 3 974,6
Відношення активів ІСІ до активів банків, % 13,89 15,67 18,83 18,33 20,62 21,81 22,74
Відношення активів ІСІ до ВВП, % 12,12 13,00 11,93 9,66 9,24 8,34 8,55

Джерело: складено авторами за даними звітів УАІБ, Державної служби статистики, НБУ [7–9]
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консолідованого нагляду за роботою небанків-
ських фінансових груп, більшість діяльності у яких 
здійснюється фінансовими установами, нагляд за 
якими проваджується НКЦПФР задля покращення 
регулювання на фондовому ринку.

Висновки з проведеного дослідження. 
Порівняно зі світовим досвідом ринок інституціо-
нальних інвесторів небанківського сектору пере-
буває на досить низькому рівні, що не дає змогу 
ІСІ повністю розвивати інвестиційну сферу. Основ-
ними проблемами у діяльності ІСІ є неінформова-
ність потенційних клієнтів про можливість такого 
заробітку та привабливість проєктів для інвесту-
вання; відсутність широкого асортименту інвести-
ційних продуктів, що також стримує темпи залу-
чення коштів; тривала процедура оформлення 
документів під час придбання цінних паперів ІСІ, 
що робити інвестування некомфортним для пере-
січного учасника; низький рівень фондового ринку. 
Таким чином, задля розвитку національної еко-
номіки необхідно активно популяризувати серед 
населення України інноваційні та модернізаційні 
довгострокові проєкти з потенційно високою дохід-
ністю порівняно з традиційними альтернативними 
напрямами вкладень; налагодити взаємозв’язок 
між емітентами цінних паперів ІСІ, інвесторами, 
компаніями, що дасть змогу запропонувати інвес-
торам нові продукти з максимальною потребою 
для потенційних інвесторів. Як ключові заходи зі 
стимулювання розвитку фондового ринку слід 
назвати забезпечення фінансової прозорості від-
критих акціонерних товариств; захист прав міно-
ритарних акціонерів, підвищення відповідальності 
менеджерів за збереження активів і здійснення 
угод; підвищення відповідальності усіх учасників 
за здійснення угод з використанням інсайдерської 
інформації; зниження трансакційних витрат на 
ринку цінних паперів.
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У статті розкрито питання функціону-
вання системно важливих банків та їх зна-
чення для забезпечення стабільності націо-
нальних банківських систем та глобальної 
фінансової системи з метою підтримання 
економіки в умовах фінансово-економіч-
ної кризи та забезпечення економічного й 
соціального розвитку. Результати дослід-
ження доводять, що системно важливі 
банки істотно впливають на стабільність 
банківського та фінансового секторів, 
а тому центральні банки щороку визнача-
ють перелік системно важливих банків та 
здійснюють нагляд за їхньою діяльністю. 
Проаналізовано фінансові показники сис-
темно важливих банків і виявлено, що банки 
суттєво відрізняються за розмірами акти-
вів, обсягами чистого прибутку. Висвіт-
лено особливості державного регулювання 
системно важливих банків в Україні. Окрему 
увагу приділено використанню марке-
тингових інструментів у забезпеченні 
конкурентоспроможності банків на ринку 
фінансових послуг у період настання нової 
фінансової кризи.
Ключові слова: банківська система, сис-
темно важливі банки, фінансова стабіль-
ність, фінансово-економічна криза, здобутки 
банків, регулювання банківської діяльності, 
маркетингова політика банків. 

В статье раскрыты вопросы функциони-
рования системно важных банков и их зна-
чение для обеспечения стабильности наци-
ональных банковских систем и глобальной 
финансовой системы с целью поддержания 
экономики в условиях финансово-экономиче-
ского кризиса и обеспечения экономического 
и социального развития. Результаты иссле-
дования показывают, что системно важные 
банки существенно влияют на стабиль-
ность банковского и финансового секто-
ров, поэтому центральные банки ежегодно 
определяют перечень системно важных бан-
ков и осуществляют надзор за их деятель-
ностью. Проанализированы финансовые 
показатели системно важных банков и выяв-
лено, что банки существенно отличаются 
по размерам активов и объемам чистой 
прибыли. Освещены особенности государ-
ственного регулирования системно важных 
банков в Украине. Особое внимание уделено 
использованию маркетинговых инструмен-
тов в обеспечении конкурентоспособности 
банков на рынке финансовых услуг в период 
наступления нового финансового кризиса.
Ключевые слова: банковская система, 
системно важные банки, финансовая ста-
бильность, финансово-экономический кри-
зис, достижения банков, регулирование 
банковской деятельности, маркетинговая 
политика банков.

A reliable banking system is an important condition for ensuring the country’s financial stability, sustainable economic development and welfare as it pro-
vides the flow of financial resources, promotes entrepreneurship and technological advances, improves the quality of people’s lives and leads to economic 
benefits to individuals and society. But, banking activity has been suffering from threats. No country can achieve sustainable economic development without 
systemically important banks. The purpose of the article is to study the trends of banking activities of systemically important banks in Ukraine, as well as 
to identify achievements and new challenges in the activities of systemically important banks in Ukraine. The methods of structural and logical analysis 
were used to implement theoretical generalizations and formulation of trends of banking activities of systemically important banks in Ukraine. The methods 
of detailing and synthesis were used to study financial performance of systemically important banks in Ukraine. The method of theoretical generalization 
was used in the formulation of proposals and conclusions. A systemically important bank is a bank, whose failure might trigger a financial crisis and lose a 
large part of value. The article researches introduction and application of main criteria of definition of systemically important banks in the EU and world such 
as size, cross-jurisdiction activity, complexity, and substitutability. It is concluded that banking activity of systemically important banks are aimed at coordi-
nating the financial policies of countries in order to ensuring a financial stability and supporting sustainable economic and social development. Particular 
importance is attached to monitoring of financial performance of systemically important banks in Ukraine. Considerable attention is paid to achievements 
and new challenges in the activities of systemically important banks in Ukraine. It is noted that an integral part of banking activity of systemically important 
banks during the new financial crisis of 2020 are promotion of non-cash payments, development and implementation of new products for individual groups 
of customers, development and implementation of central bank strategies and others.
Key words: banking system, systemically important banks, financial stability, financial and economic crisis, achievements of banks, regulation of banking 
activity, marketing policy of banks.

Постановка проблеми. Вагоме значення 
фінансового сектору для забезпечення сталого 
розвитку в цілому та економічного зростання 
зокрема зумовлює функціонування фінансово-кре-
дитних установ як інституцій, які акумулюють, роз-
поділяють та перерозподіляють фінансові ресурси 
для задоволення потреб великих корпорації, неве-
ликих бізнесових структур та окремих фізичних 
осіб. Тісно взаємодіючи з бюджетною та фіскаль-
ною системами, банки здатні впливати на доходи 
та рівень життя населення, вони органічно поєдну-
ються з усіма складниками економіки, а успіх еко-
номічних та соціальних національних і глобальних 

реформ залежить від функціонування банківської 
системи у цілому.

Однак глобалізація, фінансово-економічні 
кризи, пандемії та виклики, котрі необхідно подо-
лати у процесі досягнення глобальних цілей ста-
лого розвитку, роблять банківський сектор уразли-
вим та нестабільним.

У багатьох країнах світу (США, Японії, країнах 
Європейського Союзу, України) для забезпечення 
стабільності банківського сектору та виконання 
банками функцій визначають системно важливі 
(найбільші) банки, тобто банки, що займають 
вагому частку на банківському ринку і потенційне 
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банкрутство яких здатне викликати порушення 
стабільності фінансової системи країни. Такі банки 
є лідерами за обсягами активів, зобов’язань, кіль-
кістю та складністю банківських операції та мають 
численні відділення, що робить їхню діяльність 
стратегічно важливою, а послуги доступними для 
різних категорій клієнтів. Особливо актуальним 
є розвиток системно важливих банків та їх під-
тримка з боку регулюючих органів на порозі нової 
фінансової кризи 2020 р.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значення банківської системи, а також питання 
діяльності системно важливих банків у контексті 
забезпечення стабільності банківського сектору 
в умовах непрогнозованості розвитку економіки 
розглянуто в наукових працях як закордонних, 
так і українських учених (В. Бура [2], І. Дрозд [3], 
А. Кузнєцова [4], В. Лавренюк [5], В. Міщенко, 
С. Науменкова [6], Н. Погореленко [11], О. Пта-
щенко [13], П. Сенищ, Н. Ткачук [14] та ін.).

Науковці зазначають, що сьогодні банки і банків-
ські системи функціонують в умовах синергійного 
ринку, якому притаманні хаотичність, складність 
і невпорядкованість. Досліджуючи економічну сут-
ність поняття «стійкість», П.М. Сенищ і Н.М. Ткачук 
обґрунтували, що стійкість є ключовим чинником 
функціонування банківської системи як складної 
відкритої, динамічної системи, що характеризу-
ється нерівноважністю свого розвитку; «стійкість» 
банківської системи тісно пов’язана з такими понят-
тями, як «мінливість», «рівновага», «стійкий розви-
ток», «керованість», «нерівноважність», «стійкий 
стан рівноваги» [11; 14, с. 33].

Дослідивши системні ризики у банківському 
секторі, В. Міщенко та С. Науменкова вважають, 
що головними критеріями системної значущості 
банків є обсяги активів, обсяги вкладів фізичних 
осіб, а також ступінь зв’язків з іншими суб’єктами 
фінансової та платіжної систем. Учені рекомен-
дують запроваджувати додаткові заходи банків-
ського нагляду за системно значущими банками, 
такі як призначення уповноважених представни-
ків центрального банку, здійснення наглядових 
функцій спеціалізованими підрозділами централь-
них банків, посилення вимог до якості управління 
ризиками та капіталом [6].

Забезпечення фінансової стійкості та конкурен-
тоспроможності банків передбачає використання 
прийомів та інструментів маркетингу в банків-
ській діяльності. У науковій роботі О.В. Птащенко 
зазначено, що використання клієнтоорієнтованого 
підходу зумовлене загостренням конкуренції на 
ринках банківських та фінансових послуг, необ-
хідністю зростання обсягів продаж банківських 
продуктів шляхом створення нових банківських 
послуг, автоматизації банківських операцій і техно-
логій, що сприятиме задоволенню потреб клієнтів, 
формуванню довіри до банку [13].

На нашу думку, в умовах світової пандемії та 
скорочення економіки особливої уваги та поглибле-
ного аналізу потребують питання розвитку та забез-
печення фінансової стійкості системно важливих 
банків, котрі є вкрай необхідними для забезпечення 
економічного та соціального розвитку країн.

І варто зазначити, що для збереження стабіль-
ності фінансової системи та підтримки економіки 
центральні банки всіх країн світу змінюють моне-
тарну політику, знижують облікову ставку, забез-
печують додаткову ліквідність фінансових систем, 
у тому числі за рахунок операцій на відкритому 
ринку, тощо [18]. Незважаючи на такі заходи, упо-
вільнення економічної активності суттєво впливає 
на стійкість банків, у тому числі системно важливих.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення тенденцій функціонування системно 
важливих банків в Україні, виявлення здобутків та 
нових викликів у діяльності системно важливих 
банків у країні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Банківська система будь-якої країни складається 
з банків, інститутів, складних відносин між ними, 
що доповнюються відносинами з глобальним 
фінансовим ринком та світовою економікою. Як 
посередники у перерозподілі фінансових ресурсів 
шляхом трансформації тимчасово вільних коштів 
у інвестиції банки істотно підвищують загальну 
ефективність виробництва, сприяють мобілізації 
достатнього обсягу фінансових ресурсів, отри-
манню доходів тощо.

Особливої уваги заслуговують системно важ-
ливі банки, які, з одного боку, є опорними банками 
в економічному житті країни, а з іншого – можуть 
провокувати кризові явища як у банківських секто-
рах окремих країн, так і в межах глобальної банків-
ської системи.

Проблема системно важливих банків є актуаль-
ною десятки років. Ще в 1984 р. американський кон-
гресмен Стюарт Б. МакКінні про Continental Illinois 
сказав, що банк «занадто великий, щоб збанкруту-
вати» (too big to fail). Значно пізніше (після фінан-
сово-економічної кризи 2008–2009 рр.) термін 
«системно важливий банк» (systemically important 
bank) був офіційно оприлюднений Радою з фінан-
сової стабільності (The Financial Stability Board) 
спільно з Базельським комітетом із питань банків-
ського нагляду (The Basel Committee on Banking 
Supervision) [19]. Зокрема, у листопаді 2011 р. було 
опубліковано комплексний набір політичних заходів 
щодо подолання системних та моральних ризиків, 
пов’язаних із системно важливими фінансовими 
установами, а також початковий перелік системно 
важливих банків, який щорічно оновлюється [16].

До системно важливих фінансових інститутів 
відносяться установи, що характеризуються сут-
тєвим обсягом і складністю операцій, системною 
пов’язаністю та складною замінністю, а порушення 
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Таблиця 1
Інституції та критерії визначення системно важливих банків  

в Україні та в окремих зарубіжних країнах
Країна Критерії

Україна

Дослідження НБУ відповідно до критеріїв:
1) розмір банку (індикатор: розмір активів банку);
2) ступінь фінансових взаємозв’язків (індикатори: кошти, розміщені в банках-резидентах; кошти, 
залучені від банків-резидентів; зобов’язання нерезидентів перед банком; зобов’язання банку перед 
нерезидентами);
3) напрями діяльності (кредити, надані клієнтам, кошти на рахунках клієнтів, операції з використан-
ням емітованих банком електронних платіжних засобів за звітний рік; початкові платежі в системі 
електронних платежів за звітний рік; гарантовані вклади фізичних осіб) [12].

Європей-
ський Союз

Тестування Радою з фінансової стабільності (The Financial Stability Board) відповідно до критеріїв: 
розмір банку (size); глобальна діяльність та взаємозв’язки (cross-jurisdiction activity), складність 
(complexity), ексклюзивність та замінюваність (substitutability).

США Стресове тестування  Федеральною Резервною системою (Federal Reserve) та Управлінням контр-
олера грошового обігу (Office of the Comptroller of Currency)

Японія Стрес-тестування МВФ
Китай Стрес-тестування Національного банку

Джерело: складено авторами за [12; 20]

чи диспропорції в їхній діяльності можуть при-
звести до значних збитків для фінансової системи 
та економіки у цілому [6, с. 189].

Системно важливі банки називають «надвели-
кими, щоб бути ліквідованими», «надто важливим», 
«надто складними», «надто взаємопов’язаними, 
аби збанкрутувати», «надто великими, аби бути 
притягнутими до відповідальності»; це означає, що 
банки потребують державної підтримки, тому що 
зниження їхньої стабільності та фінансова неспро-
можність загрожують середньо- та довгостроковій 
стабільності фінансового сектору не лише окремої 
країни, а й можуть призвести до виникнення або 
поглиблення фінансово-економічної кризи.

Таким чином, сьогодні системно важливі банки 
на один рік визначають центральні банки країн або 
інші інституції відповідно до рекомендацій та кри-
теріїв (табл. 1) міжнародних органів, котрі здійс-
нюють моніторинг глобальної фінансової системи 
у цілому та банківської системи зокрема (Рада 
з фінансової стабільності, Базельський комітет із 
банківського нагляду).

Відповідно до 2019 list of global systemically 
important banks (G-SIBs), у світі 30 системно важ-
ливих банків, зокрема: JP Morgan Chase (США), 
Citigroup (США), HSBC (Європа), Bank of America 
(США), Bank of China (Китай), Barclays (Велика 
Британія), BNP Paribas (Франція), Deutsche Bank 
(Німеччина), Goldman Sachs (США), Industrial and 
Commercial Bank of China (Китай), Mitsubishi UFJ 
FG (Японія), Wells Fargo (США), Agricultural Bank 
of China (Китай), Bank of New York Mellon (США), 
China Construction Bank (Китай), Credit Suisse 
(Швейцарія), Groupe BPCE (Франція), Groupe 
Crédit Agricole (Франція), ING Bank (Нідерланди), 
Mizuho FG (Японія), Morgan Stanley (США), Royal 
Bank of Canada (Канада), Santander (Іспанія), 
Société Générale (Франція), Standard Chartered 
(Велика Британія), State Street (США), Sumitomo 

Mitsui FG (Японія), Toronto Dominion (Канада), UBS 
(Швейцарія), UniCredit (Італія) [16].

В Україні з 2015 р. Національний банк визначає 
системно важливі банки і здійснює щорічний пере-
гляд переліку банків, банкрутство або неналежне 
функціонування яких може призвести до появи сис-
темних ризиків. Як правило, до таких банків діють 
підвищені вимоги з метою забезпечення додатко-
вого запасу їхньої стійкості. І впродовж п’яти років 
в Україні двічі виникали проблеми з платоспро-
можністю системно важливих банків (у 2015 р. 
«Дельта Банк» було визнано неплатоспроможним 
та відправлено на ліквідацію; у 2016 р. проведено 
націоналізацію ПАТ «КБ «ПриватБанк»).

Закономірно, що підвищенні стійкості фінан-
сових інститутів, що мають велике значення для 
стабільного функціонування економіки та фінан-
сової системи, забезпечується шляхом посилення 
регулятивних вимог та інтенсифікації наглядових 
дій для попередження і своєчасного вирішення 
проблем у діяльності системно важливих банків, 
а також підтримки безперервності їхньої діяль-
ності та обмеження витрат державних коштів у разі 
нежиттєздатності таких установ [6]. Для більш точ-
ного відображення значимості системно важливих 
банків для фінансового сектору в Україні в 2019 р. 
було переглянуто підходи до визначення системно 
важливих банків, а методологію оновлено.

Відомо, що в 2020 р. кількість системно 
важливих банків лишилася незмінною порів-
няно з 2019 р. і становить 14 установ, водночас 
замість «Укрсоцбанку», який у 2019 р. приєд-
нався до АТ «Альфа-Банк», до переліку увійшов 
АТ «А-Банк» (табл. 2) [7; 9].

На нашу думку, перелік системно важливих 
банків України є вкрай неоднорідним: банки сут-
тєво відрізняються за розмірами активів (наприк-
лад, активи АТ «КБ «ПриватБанк» у десятки 
разів перевищують активи АТ «А-Банк»), чистого 
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Таблиця 3
Показники фінансової стійкості системно важливих банків України

Банк
Залежність 
від вкладів 
фізосіб, %

Прибут-
ковість, 

%
Ліквід-

ність, %
Достат-

ність капі-
талу, %

Частка банку на 
ринку роздріб-

них депозитів, %

Рейтинг стій-
кості (рей-

тинг Мінфіну)
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 33,15 5,54 16,21 14,11 4,75 1
АТ «Укрсиббанк» 39,84 4,85 13,17 12,61 3,39 2
АТ «ОТП банк» 39,24 6,53 8,89 17,32 2,64 4
АБ «Укргазбанк» 24,84 1,29 10,37 6,95 4,99 6
АТ «КБ «ПриватБанк» 69,73 10,94 12,35 17,36 32,76 7
АТ «КРЕДОБАНК» 39,68 3,00 7,80 13,52 1,19 8
АТ «Державний ощадний банк 
України» 45,32 0,12 18,09 7,66 18,97 9

АТ «ПУМБ» 44,52 4,98 8,59 16,37 3,73 10
АТ «Альфа-банк» 57,83 2,41 8,74 11,45 6,63 11
АТ «Укрексімбанк» 19,62 0,66 6,84 6,98 4,67 12
АТ «Таскомбанк» 47,78 2,48 7,44 13,43 1,44 15
Акціонерний банк «Південний» 38,55 1,17 14,35 10,66 1,66 16
АТ «Універсал банк» 65,40 4,07 5,98 9,57 1,90 18
АТ «А-Банк» 81,16 4,69 4,47 14,46 0,81 21

Джерело: систематизовано авторами за [1; 7; 8; 10]

прибутку (АТ «КБ «ПриватБанк» є лідером за цим 
показником), банки різні за формою власності 
тощо. І тут слід погодитися з думкою, що такий 
стан функціонування банківського сектору від-
дзеркалює проблеми, що накопичувалися впро-
довж тривалого періоду, а саме: посилення дисба-
лансів в економіці, відсутність якісних структурних 
реформ у всіх секторах економіки, недостатній 
розвиток банківського сектору порівняно з розви-
неними країнами [3, с. 16]. Ці та інші проблеми 
призводять до зниження ефективності функціону-
вання банківського сектору та негативно вплива-
ють на стійкість банківської системи, тобто її гнуч-

кість до впливу зовнішніх чинників і здатність до 
збереження стійкого стану (гомеостазу) [14, с. 33].

Відповідно до даних Міністерства фінансів 
України, у 2018–2019 рр. усі чотирнадцять системно 
важливих банків були фінансово стійкими (табл. 3).

Лідерами рейтингу є такі банки, як АТ «Райф-
файзен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк», АТ «ОТП 
Банк». Акціонерний банк «Південний», АТ «Універ-
сал банк», АТ «А-Банк» були відповідно на 16-му, 
18-му, 21-му місцях у рейтингу стійкості Міністер-
ства фінансів України [10].

Очевидно, що фінансова стійкість системно 
важливих банків забезпечує здатність банківської 

Таблиця 2
Фінансові показники системно важливих банків України

Банк
Розмір кре-

дитного порт-
феля, млн грн

Активи, 
млн грн

Ліквідні 
кошти, 

млн грн

Кошти 
банків, 
млн грн

Депозити 
фіз. осіб, 
млн грн

Чистий 
прибуток, 
млн грн

Рейтинг за роз-
міром активів 
(ренкінг НБУ)

АТ «КБ «ПриватБанк» 61033 314106 28601 201 181013 32609 1
АТ «Державний 
ощадний банк України» 65168 250487 36724 4237 104813 277 2

АТ «Альфа-банк» 39200 71590 5183 50 36660 1591 3
АБ «Укргазбанк» 38835 119226 11076 3281 27562 1299 4
АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» 47879 92218 10833 193 26257 4749 5

АТ «Укрексімбанк» 53482 141251 5203 760 25779 1002 6
АТ «ПУМБ» 32886 55403 3734 934 20626 2623 7
АТ «Укрсиббанк» 21371 53776 5904 0 18725 2580 8
АТ «ОТП банк» 25311 44 889 3 145 190 14 564 2 537 9
АТ «Універсал банк» 9743 17796 862 65 10525 533 10
Акціонерний банк 
«Південний» 13025 26689 2959 1020 9191 303 11

АТ «Таскомбанк» 12354 19203 1136 586 7943 458 12
АТ «КРЕДОБАНК» 11684 19136 1191 1538 6568 538 14
АТ «А-Банк» 4891 6464 231 11 4488 269 16

Джерело: систематизовано авторами за [1; 7; 8; 10]
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системи України у цілому зберігати цілісність 
і виконувати всі функції, незважаючи на ризики та 
вплив зовнішнього середовища.

Більше того, стійкість банків не лише є необ-
хідною умовою існування банківської системи, а й 
передбачає гнучкість банків до впливу зовнішніх 
чинників, означає здатність до самозбереження. 
І навпаки, нестійкість (нерівно важність) банків-
ської системи є джерелом виникнення та розвитку 
нових упорядкованих структур, а разом із неліній-
ністю – джерелом різноманітності та складності 
функціонування банківської системи [14, с. 42].

До інших здобутків системно важливих банків 
України можна зарахувати таке:

1. У першому кварталі 2020 р. банківська сис-
тема була абсолютно ліквідною з достатнім обся-
гом ресурсів для обслуговування клієнтів і вико-
нання усіх банківських операцій.

2. Серед усіх системно важливих банків най-
більше відділень у АТ «Державний ощадний банк 
України» – 2 421 відділення, найменше – у АТ «Уні-
версал банк» – лише 20 відділень.

3. Усі системно важливі банки мають широке 
коло стейкхолдерів (лідерами є банки з держав-
ною участю).

4. Банки активно нарощують клієнтську базу, 
у тому числі за рахунок збільшення витрат на мар-
кетингові заходи. За підсумками 11 місяців 2019 р. 
банки витратили на рекламу понад 809 млн. грн., 
найбільше АТ «Альфа-Банк» і АТ «ПУМБ» – 
120 млн. грн і 106 млн. грн відповідно; найбільший 
приріст рекламних витрат у АТ «Універсалбанк» [9].

5. Усі банки є соціально відповідальними 
і мають програми корпоративного управління.

Торкаючись питання забезпечення стійкості 
системно важливих банків України, важливим є 
врахування нових викликів у їхній діяльності.

На банківський сектор, як і на економіку 
України, чинять значний вплив карантинні обме-
ження, суспільно-політичні та зовнішньополі-
тичні події; ваговими залишаються такі ризики, як 
настання світової фінансово-економічної кризи, 
зниження цін на сировинних ринках, торговельні 
конфлікти та обмеження, військовий конфлікт 
тощо. Фінансові регулятори та банки, реагуючи на 
ситуацію, вводять антикризові заходи на період 
карантину, змінюють режими роботи, пропону-
ють кредитні канікули для бізнесу, звільняють 
фізичних осіб від штрафів за несвоєчасну сплату 
споживчих кредитів, скасовують обмеження за 
депозитами, термін яких закінчився, тощо. Вод-
ночас національними банками та іншими регуля-
тивними органами вводяться програми підтримки 
банків, програми рефінансування і програми дов-
гострокової ліквідності.

Нові виклики для банківської системи України, 
зумовлені фінансовою кризою 2020 р., ставлять 
нові завдання щодо вдосконалення регулювання 

та нагляду за діяльністю системно важливих бан-
ків України.

Відповідно до нових правил, додатково до нор-
мативного значення достатності основного капі-
талу системно важливі банки мають сформувати 
буфер системної важливості, який почне діяти 
з 1 січня 2021 р. і залежатиме від значення показ-
ника системної важливості банку: буфер системної 
важливості становитиме 1% для АТ «Райффай-
зен Банк Аваль», АТ «Альфа Банк», АТ «А-Банк», 
АТ «ПУМБ», АТ «УкрСиббанк», АТ «Таскомбанк», 
АТ «Універсал Банк», АТ «ОТП Банк», Акціонерного 
банку «Південний» та АТ «Кредобанк»; буфер сис-
темної важливості становитиме 1,5% для АТ «Укрек-
сімбанк», АТ «Державний ощадний банк України» та 
АБ «Укргазбанк»; буфер системної важливості ста-
новитиме 2% для АТ «КБ «ПриватБанк» [9].

Окрім того, системно важливі банки повинні 
розробити плани відновлення діяльності згідно 
з вимогами Національного банку з метою стабілі-
зації їхньої роботи в умовах кризи.

А також системні банки мають виконувати поси-
лений норматив максимального розміру кредит-
ного ризику на одного контрагента (Н7) – не більше 
ніж 20% (для банків, що не є системно важливими, 
його встановлено на рівні 25%). Після втрати ста-
тусу системної важливості банк має дотримува-
тися посилених вимог протягом ще 12 місяців.

Окрім вищезазначених інструментів регулю-
вання діяльності системно важливих банків на 
національному рівні, є низка завдань, які необ-
хідно виконати на рівні окремих банківських уста-
нов на порозі нової економічної кризи, яка, за 
оцінками міжнародних організацій та експертів, 
є «найгіршою економічною кризою» [17], з метою 
орієнтації не лише на банківські продукти, а й на 
реальні потреби споживачів, зокрема:

1) популяризація безготівкових платежів;
2) розроблення та впровадження нових про-

дуктів для окремих груп клієнтів (малий та серед-
ній бізнес, соціально вразливі верстви населення);

3) автоматизація та впровадження новітніх 
технічних засобів і передових банківських техно-
логій із просування на ринок банківських продуктів 
і послуг, а також пошук інструментів, що підвищу-
ють привабливість банківських послуг [13];

4) проведення заходів із підвищення фінансо-
вої грамотності населення;

5) сприяння полегшенню доступу малоліт-
нього та неповнолітнього населення до платіжних 
інструментів;

6) розроблення та реалізація стратегій з ура-
хуванням пропозицій центрального банку.

Таким чином, маркетингова політика банків має 
бути відкоригована відповідно до нових викликів із 
метою забезпечення їхньої фінансової стійкості, під-
вищення конкурентоспроможності та формування 
позитивної репутації на ринку банківських послуг.
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Висновки з проведеного дослідження. 
Забезпечення економіки фінансовими ресурсами 
значною мірою визначається сталістю розвитку 
банківської системи, яка є провідним сегментом 
фінансового ринку будь-якої країни. Незважаючи 
на те що послуги банків допомагають зробити 
загальну економіку більш ефективною й у кожній 
країні є група великих системно важливих банків, 
усі фінансово-кредитні установи зазнають як пози-
тивного, так і негативного впливу з боку зовніш-
нього середовища. В Україні нейтралізація ризиків 
та загроз відбувається завдяки сильним сторонам 
провідних банків, зокрема: достатньому рівню 
ліквідності, значній кількості відділень, широкому 
колу стейкхолдерів, програмі корпоративного 
управління. Разом із тим системно важливі банки 
України не мають достатньо інструментів для про-
тистояння як системним, так і новим викликам, 
щоб повноцінно виконувати свої функції. У 2020 р. 
такими ризиками будуть пандемія та різке уповіль-
нення економічної активності, скорочення еконо-
міки, безробіття тощо.
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Кредитні ризики досить глибоко досліджено 
в економічній літературі, однак учені мають 
розбіжні погляди щодо трактування дея-
ких позицій щодо вказаної проблематики. 
Недостатня визначеність поняття кре-
дитного ризику негативно позначається 
як на самих сільськогосподарських підприєм-
ствах, так і на інших учасниках кредитного 
процесу, які взаємодіють між собою, тому 
означене питання потребує конкретизації, 
що й підтверджує актуальність та мету 
зазначеної теми. У статті проаналізовано 
питання щодо визначення поняття кредит-
ного ризику низкою дослідників та виявлено 
характерні риси й ознаки. Досліджено нау-
кові погляди та підходи до систематизації 
кредитних ризиків підприємств аграрної 
сфери. Сформульовано структурні еле-
менти кредитних ризиків з їх структурним 
наповненням, що властиве зазначеній галузі. 
Перспективи плідного функціонування 
кредитного процесу в галузі сільського 
господарства пов’язані з потребою вирі-
шення низки проблем. Зокрема, дослідження 
потребують механізми коригування впливу 
кредитних ризиків із метою розширення 
доступу до кредитних ресурсів. 
Ключові слова: кредитування, кредитний 
ризик, сільськогосподарська галузь, систе-
матизація, структура кредитних ризиків.

Кредитные риски достаточно глубоко 
исследованы в экономической литературе, 

однако ученые расходятся во взглядах отно-
сительно трактовки некоторых позиций 
по указанной проблематике. Недостаточ-
ная определенность понятия кредитного 
риска негативно сказывается как на самих 
сельскохозяйственных предприятиях, так 
и на других участниках кредитного про-
цесса, которые взаимодействуют между 
собой, поэтому данная проблема требует 
конкретизации, что и подтверждает акту-
альность и цель указанной выше темы. 
В статье проанализированы вопросы опре-
деления понятия кредитного риска рядом 
исследователей и выявлены характерные 
черты и признаки. Исследованы научные 
взгляды и подходы к систематизации кре-
дитных рисков предприятий аграрной 
сферы. Сформулированы структурные 
элементы кредитных рисков с их структур-
ным наполнением, что свойственно данной 
отрасли. Перспективы плодотворного 
функционирования кредитного процесса 
в области сельского хозяйства связаны 
с необходимостью решения ряда проблем. 
В частности, исследования требуют меха-
низмы корректировки влияния кредитных 
рисков с целью расширения доступа к кре-
дитным ресурсам.
Ключевые слова: кредитование, кредит-
ный риск, сельскохозяйственная отрасль, 
систематизация, структура кредитных 
рисков.

Credit risks have been extensively researched in the current economic literature; however, scientists have divergent views on the interpretation of some 
positions on these issues. According to the results of the study, the lack of definition of credit risk has a negative impact on both agricultural enterprises 
and other participants in the credit process, which interact with each other and therefore the specified question needs to be specified, which confirms the 
relevance and purpose of the above topic. The article consistently reveals the theoretical aspects of the essence of the concept of credit risk. The opinion 
of a number of researchers on the interpretation of this term with revealing of its characteristic features and features has been formed. Also, taking into 
account the experience of scientists in the systematization of credit risks, the structure of credit risks has been formed, which to some extent influence the 
credit process of agricultural enterprises in the current economic conditions. As a result of the research, the structural elements of credit risks with their 
structural content, which is characteristic of the industry, are formulated. Accordingly, for each component of the structural content, a characteristic of the 
factors influencing the crediting process as a whole is presented, indicating their manifestation in the agricultural sector. In addition, given the peculiarities 
of the production process of agricultural enterprises, a number of structural elements have been identified, which make it possible to have a clear idea of 
the factors that characterize the credit risks of agricultural enterprises. The identified problem is recognized as systemic and one that threatens the constant 
manifestation of crisis in the agricultural sector and the banking sector of the country. The prospects for a well-functioning agricultural credit process are 
related to the need to address a number of problems. In particular, studies need mechanisms to adjust the impact of credit risks on the lending process in 
order to improve the solvency of potential agricultural borrowers and thus to increase their access to credit.
Key words: crediting, credit risk, agricultural industry, systematization, structure of credit risks.

Постановка проблеми. Сучасний стан кре-
дитного забезпечення сільськогосподарських під-
приємств характеризується дефіцитом кредитних 
ресурсів у певні проміжки часу через сезонність 
виробництва даної галузі. Покрити такий розрив 
у роботі аграріїв може лише кредитування. Крім 
того, необхідні значні капітальні вкладення для 
осучаснення і тотального переобладнання вироб-
ничих процесів у сільському господарстві.

Слід урахувати, що через кризовий стан галузі 
сільськогосподарські товаровиробники іноді не 
змозі відповідати за своїми зобов’язаннями перед 
кредиторами, що призводить до значного кредит-
ного ризику, тому проблема визначення кредитних 
ризиків господарюючих суб’єктів в аграрній сфері 

заслуговує на особливу увагу серед науковців, що 
займаються цим напрямом досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню кредитних ризиків сільськогосподар-
ських підприємств присвячено праці таких учених 
як В.М. Алексійчук, М.Я. Дем’яненко, О.Є. Гудзь, 
М.В. Мних, П.А. Стецюк, І.А. Шубенко та ін.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення теоретичних аспектів кредитних ризиків та 
їх структурування, що дасть змогу визначити набір 
чинниківв, які впливають на кредитування сіль-
ськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вступаючи у кредитні відносини із сільськогоспо-
дарськими підприємствами, банківські установи 
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наражають себе на значний кредитний ризик, 
тому з міркувань розширення доступу до кредит-
них ресурсів слід визначити кредитні ризики, що 
мають вплив на процес кредитування в сільському 
господарстві. Спершу відстежимо низку визначень 
кредитного ризику, що були представлені науков-
цями нашої країни.

А.Г. Загородній і Г.Л. Вознюк [1, с. 499], 
пов’язують кредитний ризик із невиконанням пози-
чальником його зобов’язань щодо кредитора – 
можливістю відмови позичальника від сплати про-
цента за кредит і (або) повернення самого кредиту.

В.В. Вітлінський [2, с. 29–30], пропонуючи своє 
бачення кредитного ризику, наголошує що він має 
відношення до всіх фінансових угод, для яких 
характерним є виникнення пари «кредиторська 
вимога – боргове зобов’язання».

Таким чином, кредитний ризик несе в собі відхи-
лення під час виконання умов кредитної угоди, що 
містить у собі потенційну загрозу матеріальних утрат.

Цих поглядів дотримуються дослідники [3; 5] 
акцентуючи на системному підході до дослід-
ження кредитних ризиків сільськогосподарських 
підприємств і необхідності врахування особливос-
тей функціонування, що властиві сільськогоспо-
дарській галузі.

При цьому маємо на увазі розгляд усієї сукуп-
ності чинників, що впливають на кредитний ризик, 
властивий підприємствам галузі. Точніше, необ-
хідно здійснити визначення та структурування ризи-
ків, що можуть вплинути на виконання сільськогос-
подарським підприємством кредитних зобов’язань.

Уперше спробу структурувати кредитний ризик 
сільськогосподарського підприємства як склад-
ника валового кредитного ризику банку зробила 
І.А. Шубенко [4, с. 74]. У структурі кредитного ризику 
сільськогосподарського підприємства авторка виді-
лила три основні види ризику: системні (пов’язані зі 
змінами у зовнішньому середовищі), ризики щодо 
застави та виробничі ризики щодо позичальника.

На нашу думку, у даній структурі недостатньо 
враховано вплив на виникнення кредитного ризику 
таких суб’єктів кредитних відносин, як кредитор та 
страхувальник, оскільки, як уже зазначалося, вони 
також можуть бути джерелом ризику. Окрім того, 
автором не приділялася увага впливу людського 
чинника, що визначає можливі помилки під час 
ухвалення рішень у зв’язку з недостатнім рівнем 
кваліфікації, відсутністю досвіду, халатним відно-
шенням до своїх обов’язків тощо.

Таким чином, ураховуючи всі наведені факти, 
пропонуємо доповнити структуру кредитного 
ризику (табл. 1.)

Кредитний ризик сільськогосподарських під-
приємств представляємо п’ятьма структурними 
елементами: системні ризики, ризики щодо креди-
тора, ризики щодо позичальника, ризики застави 
та форс-мажорний ризик [5].

Таблиця 1 
Структура кредитних ризиків 

сільськогосподарських підприємств
Структурні 
елементи Структурне наповнення

Системні 
ризики

Кон’юнктурний ризик  
(споживчий ризик; ціновий ризик)

Валютний ризик
Інфляційний ризик
Політичний ризик

Ризики креди-
тора

Процентний ризик
Ризик кредитної угоди
Інформаційний ризик

Ризики пози-
чальника

Діловий ризик (фінансовий ризик; пер-
сональний ризик; комерційний ризик)

Виробничий ризик (ризик у галузі; 
технологічний ризик; природній ризик; 

ресурсний ризик)
Ризики щодо 
забезпечення

Ризик застави
Ризик страхування

Форс-мажор-
ний ризик Не визначено

Джерело: розроблено автором

Системні ризики визначаємо як ризики, що 
пов’язані зі змінами в економічному середовищі, 
які чинять вплив на процес кредитування. Вони 
визначаються макроекономічними показниками. 
Структурно вони представлені кон’юнктурним, 
валютним, інфляційним, адміністративним та полі-
тичним ризиками.

Чинниками ринкового ризику можуть бути зміни 
у кон’юнктурі ринку, тобто зменшення попиту або 
ціни на певний вид сільськогосподарської про-
дукції, що призведуть до зменшення фінансової 
вигоди від її реалізації. Відповідно, виникають спо-
живчий та ціновий ризики.

Валютний ризик має місце під час здійснення 
сільськогосподарськими підприємствами зовніш-
ньоторговельних операцій і являє собою загрозу 
валютних збитків через зміну курсу іноземної 
валюти щодо національної в період між укладан-
ням угоди і фактичними розрахунками за нею. 
Даний вид ризику характерний для учасника між-
народної угоди, для якого валюта розрахунків є 
іноземною, проте в окремих випадках він може 
отримати дохід завдяки додатній курсовій різниці 
від зміни курсу валюти.

Для сільського господарства, що характеризу-
ється подовженим циклом виробництва, особливе 
місце серед системних ризиків займає інфляцій-
ний ризик, який характеризується непередбаче-
ним зростанням витрат виробництва, знеціню-
ванням грошових активів, доходів та прибутку 
внаслідок інфляційних процесів.

Політична нестабільність у державі, поши-
рення бюрократизму та корупції серед органів 
державного управління породжують адміністра-
тивний (політичний) ризик, під яким ми розуміємо 
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непередбачувану діяльність органів державної 
влади та/або окремих посадових осіб із приводу 
прийняття ними рішень, прямим або опосеред-
кованим наслідком яких може бути негативний 
вплив на діяльність підприємства. Як зазначає 
І.А. Шубенко, такі дії можуть опосередковано 
спричиняти певні адміністративні обмеження 
у сільськогосподарському виробництві. Так, зміни 
у заходах державної політики щодо використання 
пестицидів можуть спричинити зростання (змен-
шення) витрат виробництва, а введення експорт-
ного або імпортного мита може негативно позна-
читися на прибутковості виробництва окремих 
видів сільськогосподарської продукції [4].

В економічній літературі достатньо багато 
публікацій, присвячених визначенню внутрішніх 
ризиків кредиторів і їх негативної дії на процес 
кредитування, проте практично відсутні дослід-
ження щодо впливу ризиків кредитора на ризики 
позичальника. Провівши дослідження, пропону-
ємо ідентифікувати такі ризики, пов’язані з креди-
тором: процентний ризик, ризик щодо кредитної 
угоди (юридичний) та інформаційний ризик.

Процентний ризик по відношенню до позичаль-
ника (у випадку сільськогосподарського підпри-
ємства) може проявлятися в необґрунтованому 
завищенні відсоткової ставки за кредит, а також 
у встановленні плаваючої (рухомої) процентної 
ставки, що може призвести до непередбачуваних 
витрат. У галузі сільського господарства на кре-
дити встановлюється найвища відсоткова ставка, 
яка часто перевищує рентабельність і, як наслідок, 
призводить до збиткової діяльності підприємства.

Нерозуміння банками специфіки фінансово-
кредитного забезпечення сільськогосподарського 
виробництва та недобросовісна робота працівни-
ків фінансового відділу, як правило, виявляються 
в укладенні кредитної угоди, яка може містити 
навмисне нечіткі формулювання щодо прав та 
обов’язків позичальника. Так, юридично недосвід-
чена особа, що має намір отримати кредит, може 
погодитися на умови, що значно збільшать її вит-
рати на обслуговування боргу. Крім того, з певних 
причин банк може порушити умови кредитного 
договору, наприклад вчасно не перерахувати 
кошти відповідно до відкритої кредитної лінії.

Досить поширеним в економіці є інформацій-
ний ризик. Його по праву можна назвати «бать-
ком» усіх ризиків, оскільки невизначеність, що 
виникає внаслідок відсутності достовірної інфор-
мації, породжує ризик. Із боку кредитора інформа-
ційний ризик може проявитися у наданні недосто-
вірної або недостатньої інформації клієнту щодо 
діяльності кредитної установи, можливих умов 
кредитування (встановлення процентної ставки та 
термінів кредитування, порядок прийняття майна 
у заставу, визначення прав та обов’язків креди-
тора та позичальника). Сьогодні інформаційний 

ризик особливо актуальний для сільськогосподар-
ських товаровиробників, у яких майже відсутня 
ефективна система менеджменту, а тому особа, 
що прийматиме рішення про отримання кредитних 
коштів за відсутності повної інформації про репу-
тацію кредитної установи та можливих варіантів 
отримання кредитів, може наразити підприємство 
на невиправдані витрати під час виконання кре-
дитного договору.

Ризик, пов’язаний із позичальником, є осно-
вним кредитним ризиком сільськогосподарського 
підприємства і пов’язаний безпосередньо з його 
діяльністю та здатністю вчасно та повністю роз-
рахуватися за кредитними зобов’язаннями. Даний 
ризик безпосередньо пов’язаний із діловим та 
виробничим ризиками.

Дуже великий вплив на ризик позичальника має 
діловий ризик, з яким у процесі ведення справи 
зустрічаються підприємства. Даний ризик витікає 
з того, що сільськогосподарське підприємство не 
зможе завершити обіг своїх активів, у зв’язку з чим 
виникає невизначеність щодо майбутнього доходу 
від основної діяльності підприємства. У структурі 
ділового ризику ми виділяємо фінансовий, комер-
ційний та персональний ризики.

Фінансовий ризик є об’єктивною умовою 
діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, 
оскільки неможливо передбачити кінцевий 
результат фінансових операцій. Цей ризик часто 
пов’язують із ризиками прямих фінансових утрат, 
упущеної вигоди, зниження дохідності та непла-
тежу покупців. У разі реалізації будь-якого або всіх 
перелічених ризиків підприємство втратить час-
тину доходу, що може негативно позначитися на 
його здатності повернути кредит.

Як відомо, в аграрному комплексі формується 
основна частина продовольчих ресурсів та майже 
три четверті роздрібного товарообігу, що має визна-
чальний вплив на гарантування продовольчої 
безпеки України. Крім того, сільськогосподарська 
продукція і продовольчі товари займають значне 
місце в експортному потенціалі держави. У зв’язку 
із цим комерційний (маркетинговий) ризик, що 
виникає у процесі реалізації товарів та послуг, їх 
транспортування та приймання товару покупцем, 
може негативно позначитися не лише на резуль-
таті діяльності підприємства, а й на ефективності 
функціонування галузі у цілому. Результатом реа-
лізації комерційного ризику може стати зниження 
кредитоспроможності позичальника.

Персональний ризик пов’язаний із прийняттям 
помилкових рішень на стадії відбору співробітни-
ків, призначення їх на окремі посади та недостат-
ньою увагою керівництва щодо питань підвищення 
професійного рівня службовців. Негативний вплив 
даного ризику може виявлятися у невідповідності 
потреб та фактичної наявності трудових ресурсів 
у сільськогосподарських підприємствах, а також 
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у неефективному використанні робочого часу, 
виникненні простоїв та ін. Персональний ризик 
у кредитних відносинах сільськогосподарського 
підприємства з кредитною установою може про-
явитися через інформаційний ризик, про який 
йшлося раніше.

Виробничий ризик займає особливе місце 
у структурі кредитного ризику, оскільки найчастіше 
сільськогосподарські підприємства отримують 
кредити на виробничі потреби. Як стверджують 
В.П. Ходаківська та О.Д. Данилов, даний ризик 
пов’язаний із виробництвом продукції, товарів, 
послуг та здійсненням будь-яких видів виробничої 
діяльності [6]. Для сільськогосподарських това-
ровиробників доцільно виділити такі різновиди 
виробничого ризику:

а) ризик у галузі рослинництва (тваринництва) – 
ймовірність виникнення непередбачуваних обста-
вин, що можуть становити перешкоду у виробни-
цтві продукції рослинництва (тваринництва);

б) технологічний (технічний) ризик – поля-
гає у тому, що технічні (технологічні) активи не 
функціонують на прогнозному рівні, наприклад 
через технічні несправності або необхідність час-
того ремонту, і можуть призвести до порушення 
виробництва продукції. Надзвичайно актуальний 
даний ризик для сільського господарства у зв’язку 
з критичним станом технічного оснащення галузі, 
а також надзвичайно складним технологічним 
процесом виробництва;

в) природний ризик – особливо характерний для 
сільськогосподарського виробництва і пов’язаний 
із можливим впливом природних умов на діяль-
ність підприємства. Це можуть бути непередба-
чувані для конкретної пори року прояви погодних 
умов (коливання температури, заморозки, відлига, 
рясні снігопади чи, навпаки, їх відсутність тощо), 
природні катаклізми (землетруси, повені, зсуви, 
смерчі тощо);

г) ресурсний ризик – це ризик, що пов’язаний 
із недостатнім забезпеченням сільськогосподар-
ського підприємства виробничими ресурсами або 
виникненням непередбачуваних обставин, що зава-
жатимуть їх ефективному використанню (наприк-
лад, постійне коливання цін на енергоресурси).

Ще одним складником кредитного ризику сіль-
ськогосподарського підприємства є ризик щодо 
забезпечення. Сьогодні питання забезпечення кре-
диту для сільськогосподарських товаровиробників 
стоїть надзвичайно гостро. Це пов’язано з тим, 
що у більшості підприємств даної галузі відсутня 
високоліквідна застава. Крім того, під час експерт-
ної оцінки значно занижується вартість заставного 
майна, а банк надає кредит на суму, що найменше 
у два рази нижча за вартість застави згідно з оцін-
кою експерта.

Напругу в цьому відношенні може зняти вве-
дення в дію іпотеки земель сільськогосподарського 

призначення. У наукових колах і досі не вщухає 
дискусія з приводу доцільності даного заходу. 
З одного боку, зросте кількість довгострокових 
кредитів сільськогосподарським підприємствам 
під заставу землі та за нижчою відсотковою став-
кою. З іншого боку, неспроможність позичальника 
повернути кредит призведе до втрати земельної 
ділянки, наданої у заставу та неможливості здій-
снювати подальшу діяльність.

У структурі ризик щодо забезпечення представ-
лено ризиком застави та ризиком страхування.

Ризик застави – це ймовірність повної або част-
кової втрати позичальником заставленого майна 
внаслідок невиконання ним зобов’язань згідно 
з кредитним договором.

Ризик страхування застави, як правило, розгля-
дається у складі ризиків страховика. Проте може 
виникнути непередбачена ситуація, пов’язана 
з неспроможністю страховика виплатити відшкоду-
вання страхувальнику заставу (наприклад, у разі 
банкрутства страхової установи) у разі настання 
страхового випадку.

Окремою групою у структурі кредитного 
ризику часто виділяють форс-мажорний ризик. 
П.М. Сорока та Б.П. Сорока виділяють такі його 
різновиди: непереборна сила та юридичний  
форс-мажор [7].

До непереборної сили в законодавстві та дого-
вірній практиці відносять різні стихійні лиха та інші 
обставини, які неможливо передбачити або яким 
неможливо запобігти (або можливо передбачити, 
але неможливо запобігти) за сучасного рівня люд-
ських знань і можливостей. У всіх цивільно-право-
вих системах непереборна сила є обставиною, що 
звільняє від відповідальності.

До юридичного форс-мажору належать рішення 
вищих державних органів (заборона імпорту або 
експорту, валютні обмеження тощо), страйки, 
революції, акти громадянської непокори, воєнні дії 
тощо. Такий форс-мажор не має чіткого юридич-
ного визначення.

У силу специфіки сільськогосподарського 
виробництва та впливу на нього природних сил, 
а також підвищеного контролю держави імпорту та 
експорту сільськогосподарської продукції аграрний 
сектор підвладний впливу форс-мажорних ризиків.

Висновки з проведеного дослідження. Із 
наведеного дослідження можливо зробити висно-
вок про доцільність вивчення кредитних ризи-
ків підприємств аграрної сфери за допомогою їх 
структурування, охопивши максимальний набір 
чинників, що впливають на сільськогосподарську 
галузь. Більше того, доцільно продовжити пошук 
можливостей корегування впливу кредитного 
ризику з міркувань поліпшення платоспромож-
ності і разом із тим розширення доступу до кре-
дитних ресурсів банків сільськогосподарськими 
підприємствами.
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У статті розглянуто сутність дефініції 
«банківська послуга», охарактеризовано 
основні види традиційних та інноваційних 
банківських послуг. Виділено найпошире-
ніші інноваційні продукти українських банків. 
Згруповано основні зовнішні стимулятори 
та дестимулятори розвитку вітчизня-
ного ринку банківських послуг. Проаналізо-
вано структурну зміну банківської системи 
України, зміну обсягів доходів, витрат та 
фінансових результатів діяльності україн-
ських банків за останні п’ять років. Установ-
лено, що найбільш прибутковими послугами 
банків залишаються традиційні кредитні та 
розрахунково-касові операції, найбільш поши-
реним сучасним продуктом – Інтернет-
банкінг. Проаналізовано кількість та обсяг 
безготівкових операцій в Україні. Виділено 
найбільш технологічно прогресивних вітчиз-
няних учасників на ринку банківських послуг. 
Запропоновано рекомендації щодо подаль-
шого розвитку та розширення спектру пос-
луг на ринку банківських продуктів України. 
Ключові слова: традиційні банківські 
послуги, інноваційні послуги, ринок банків-
ських послуг, кредитні операції, розрахун-
ково-касове обслуговування, Інтернет-
банкінг, відеобанкінг, еквайринг, лізингові 
операції, безготівкові розрахунки.

В статье рассмотрена сущность дефи-
ниции «банковская услуга», охаракте-

ризованы основные виды традиционных 
и инновационных банковских услуг. Выде-
лены наиболее распространенные инно-
вационные продукты украинских банков. 
Сгруппированы основные внешние стиму-
ляторы и дестимуляторы развития оте-
чественного рынка банковских услуг. Про-
анализированы структурное изменение 
банковской системы Украины, изменение 
объемов доходов, расходов и финансовых 
результатов деятельности украинских 
банков за последние пять лет. Установ-
лено, что наиболее прибыльными услугами 
банков остаются традиционные кредит-
ные и расчетно-кассовые операции, наи-
более распространенным современным 
продуктом – Интернет-банкинг. Про-
анализированы количество и объем без-
наличных операций в Украине. Выделены 
наиболее технологически прогрессивные 
отечественные участники на рынке бан-
ковских услуг. Предложены рекомендации 
по дальнейшему развитию и расширению 
спектра услуг на рынке банковских продук-
тов Украины.
Ключевые слова: традиционные банков-
ские услуги, инновационные услуги, рынок 
банковских услуг, кредитные операции, рас-
четно-кассовое обслуживание, Интернет-
банкинг, видеобанкинг, эквайринг, лизинго-
вые операции, безналичные расчеты.

In the article describes the essence of the definition of “banking service”, describes the main types of traditional and innovative banking services. The most 
common innovative products of Ukrainian banks are highlighted, including: internet banking, payments via mobile phone, e-mail, merchant acquiring, fac-
toring, forfaiting, self-service centers. The main external stimuli (development of banking infrastructure and information technologies, support by the state of 
banks in the implementation of various joint projects) and stimulators (political and economic factors, uneven conditions of competition, mistrust of banks) of 
the development of the domestic market of banking services are grouped. The structural changes of the Ukrainian banking system, changes in the volume 
of income, expenses and financial results of Ukrainian banks’ activity over the last five years are analyzed. Despite the rapid reduction in the number of 
structural units and the difficulties caused by the development stimulators, the banking system of Ukraine has developed more dynamically in recent years 
than other segments of the economy and has received positive financial results in the last two years. The Ukrainian banking services market is almost absent 
from relatively stable sources of supply and growing demand from legal entities and individuals to meet interest rates that guarantee an adequate margin. It is 
established that the most profitable services of banks are the traditional credit and settlement and cash transactions, the most common modern product – 
Internet banking. The number and volume of non-cash transactions in Ukraine is analyzed. The most technologically progressive domestic participants in the 
banking services market are highlighted. Recommendations are offered on the further development and expansion of the range of services in the banking 
products market of Ukraine, in particular, to focus their efforts on the development of consulting, information, trust, guarantee services and auxiliary opera-
tions, which are interrelated with the provision of activities of consumers of banking ambassadors, as well as constantly improve traditional banking products.
Key words: traditional banking services, innovative services, banking services market, credit operations, settlement and cash services, Internet banking, 
video banking, acquiring, leasing operations, non-cash payments.

Постановка проблеми. Незважаючи на зна-
чне скорочення останнім часом, на вітчизняному 
ринку банківських послуг функціонують багато 
установ, що конкурують між собою за залучення 
нових клієнтів і збереження стабільної клієнтської 
бази. Використання в організації банківського 
обслуговування не тільки традиційних, а й сучас-
них інноваційних продуктів, безперечно, забез-
печуватиме поліпшення якості послуг, зростання 
кількості нових клієнтів та, відповідно, доходів 
фінансово-кредитних установ. Банківські інновації 
є життєво важливими для ефективного функціо-
нування і розвитку діяльності банку, тому дослід-
ження питання, пов’язаного з аналізом існуючих та 

сучасних інноваційних продуктів вітчизняних бан-
ків, є актуальним. Особливої важливості розвиток 
наукових досліджень із даної тематики набуває 
в умовах фінансово-економічної нестабільності 
в країні через запровадження карантинних дій 
та тривалого конфлікту на Сході, коли провідні 
фінансові установи зазнають значного відпливу 
фінансових ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження інноваційних та традиційно існуючих 
банківських послуг привертають увагу багатьох 
вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків, 
що пояснюється розширенням спектру послуг 
і модернізацією усієї банківської системи. Серед 
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вітчизняних авторів слід виділити М.Д. Алєксє-
єнка, О.А. Брегеду, О.В. Васюренка, В.В. Вітлін-
ського, Д.Д. Гладких, У.М. Гулієва, О.В. Дзюблюк, 
Ю.А. Зарубу, О.А. Кириченка, О.М. Олійник, 
Л.О. Примостка, В.І. Павлюк та ін. Віддаючи 
належне вагомим напрацюванням у даній сфері, 
варто зазначити, що дослідження стану розвитку 
вітчизняного ринку банківських продуктів, їх іннова-
ційності потребує постійного моніторингу та аналізу.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розгляд сутності та основних видів традиційних 
та інноваційних продуктів на ринку банківських 
послуг; групування стимуляторів та дестимулято-
рів розвитку банківської системи України; аналіз 
стану та перспектив розвитку вітчизняного ринку 
банківських послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок банківських послуг в останні часи переживає 
складні зміни у зв’язку з макроекономічними умо-
вами та кризовими явищами, тому українські банки 
повинні прикладати великих зусиль для зберігання 
довіри існуючих клієнтів та залучення нових.

У науковій літературі виокремлено концепцію, 
відповідно до якої до складу банківських послуг 
входить окремий, порівняно вузький сегмент діяль-
ності банку. При цьому послугою вважається діяль-
ність банківської установи, яка безпосередньо не 
пов’язана з активними і пасивними операціями. 
Існує думка, що банківські послуги – це посеред-
ницькі операції банків, головною ознакою яких є 
отримання банком доходу у вигляді комісійних за 
обслуговування [1]. Н.М. Перепечай поняття «бан-
ківська послуга» визначає як результат комплек-
сної діяльності банку, який становить економічні 
блага для задоволення певних потреб людини під 
час проведення банківських операцій [2]. Ми пого-
джуємося з думкою В.А. Шпильового, який дефіні-
цію «банківська послуга» визначає як комплексний 
результат діяльності банківської установи щодо 
максимального задоволення зростаючих із часом 
вимог клієнтів під час проведення банківських опе-
рацій або із залучення тимчасово вільних ресурсів, 
що спрямовані на одержання прибутку [3, с. 28].

Зазначимо, що у банківництві складно виділити 
чіткі ознаки інноваційності послуг, оскільки підґрун-
тям більшості інноваційних послуг є традиційні. 
Своєю чергою, інноваційні послуги є для окре-
мих комерційних банків звичайними та такими, 
що не виділяють їх в окремі новітні. Залежно від 
впливу на поведінку споживачів для тих комер-
ційних банків, які використовують новітні послуги, 
існує в науковій літературі поділ послуг на адап-
тивні, функціональні та фундаментальні інновації. 
Зокрема, адаптивні інновації мають на меті міні-
мізацію змін у продукті чи послузі і не вимагають 
ніяких змін у поводженні споживачів; функціо-
нальні інновації припускають збереження функції 
послуги, але характер реалізації функції зміню-

ється; фундаментальні мають на меті реалізацію 
нової концепції чи ідеї, у результаті якої виникають 
нові функціональні можливості [4].

У банківській практиці застосовуються найпо-
ширеніший поділ послуг на традиційні (депозитні, 
кредитні, розрахунково-касові та інші послуги) та 
нетрадиційні (раніше не належали до характер-
них банківських послуг, з’явилися відносно нещо-
давно).

Серед нетрадиційних послуг комерційних бан-
ків, що активно використовуються в Україні, слід 
виділити:

- Інтернет-банкінг, телефонний банкінг, відео-
банкінг;

- безкарткові розрахунки через мобільний 
телефон;

- режим роботи «24/7»;
- електронна решта: решта в копійках пере-

водиться на рахунок чи поповнює мобільний теле-
фон клієнта;

- торговий еквайринг: дає змогу торгово-сер-
вісним підприємствам приймати в оплату за свої 
товари та послуги банківські платіжні картки;

- факторинг: різновид торговельно-комерцій-
ної операції, яка поєднується з кредитуванням 
його дебіторської заборгованості;

- форфейтинг: форма коротко- і середньо-
строкового кредитування зовнішньоекономічних 
операцій шляхом купівлі комерційним банком век-
селів, акцептованих імпортером, тобто експортер 
переуступає банку свої вимоги до покупця;

- центри самообслуговування;
- лізингові операції: оренда машин, устатку-

вання, транспортних засобів, споруд виробничого 
призначення;

- кеш-менеджмент -– комплекс послуг, які 
пропонують комерційні банки, що дає змогу клі-
єнтам зменшити витрати й ефективно управляти 
своїми фінансовими потоками. Як правило, вклю-
чає кілька складників: управління банківськими 
рахунками, ліквідністю, розрахунково-касове 
обслуговування, управління процентною ставкою, 
електронний банкінг і різні інформаційні сервіси.

Зазначимо, діяльність українських банків зна-
ходиться в постійній взаємодії з навколишнім 
середовищем, яке впливає на диверсифікацію 
послуг банків. На рис. 1 згруповано найбільш 
істотні чинники, що впливають на розвиток україн-
ського ринку банківських послуг. Усі діючі чинники 
взаємопов’язані та діють іноді по-різному на стан 
і тенденції розвитку ринку банківських продуктів.

Внутрішнє середовище банку являє собою 
частину загального середовища, яка знаходиться 
в межах окремої установи і здійснює безпосеред-
ній вплив на функціонування банку. Зрозуміло, 
що внутрішні чинники життєздатності банківських 
послуг зумовлені загальним потенціалом окре-
мого банку. Отже, на розвиток банківських послуг 
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Таблиця 1 
Структурні зміни в банківській системі України за період 2015–2019 рр., од. 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019
Платоспроможні банки: 117 96 82 77 75
зміна до попереднього року -30 -21 -14 -4 -2
Державні 7 6 5 5 5
зміна до попереднього року 0 -1 -1 0 0
Іноземні 25 25 23 21 23
зміна до попереднього року 0 0 -2 -2 +2
Приватні 85 65 54 51 47
зміна до попереднього року -30 -20 -11 -2 -4
Неплатоспроможні банки 3 4 2 1 -
міна до попереднього року -13 1 -2 0 -1
У стадії ліквідації 64 84 95 99 18
зміна до попереднього року 43 20 11 2 -81

Джерело: [5]

впливає низка чинників та умов, одні з яких сти-
мулюють (розвиток банківської інфраструктури 
та інформаційних технологій; підтримка з боку 
держави банків у рамках реалізації різних спіль-
них проєктів, страхування вкладів фізичних осіб), 
а інші стримують їх розвиток (політико-економічні 
чинники, нерівномірні умови конкуренції, недовіра 
населення до банків).

Банківська система України, незважаючи на 
стрімке скорочення кількості структурних одиниць 
(табл. 1) та труднощі, зумовлені негативними чин-
никами впливу, розглянутими раніше, протягом 
останніх років розвивалася динамічніше, ніж інші 
сегменти економіки, та отримувала позитивний 
фінансовий результат діяльності в остання два 
роки (табл. 2).

За період 2015–2019 рр. кількість банків скороти-
лася зі 117 до 75 од., у тому числі з іноземним капіта-
лом – до 35 банків, до 23 банків – зі 100%-м інозем-

ним капіталом станом на 01.01.2020 [5]. Причини, 
за якими банки визнавалися неплатоспроможними, 
були різними. Більшість ліквідованих банків не впо-
ралися з викликами, що постали перед банківським 
сектором у кризових умовах функціонування, не 
змогли адаптувати структуру своїх активів та втри-
мати їх якість на належному рівні.

За п’ять останніх років у цілому зростання 
доходів становило 18,5% за рахунок зростання 
процентних доходів на 12,4% та комісійних дохо-
дів на рекордні 54,2% (табл. 2). Отже, за рахунок 
зростання обсягу традиційних кредитних та роз-
рахунково-касових операцій банківські установи 
отримали зростання прибутку за 2015–2019 рр. на 
110,6%, попри неймовірно збиткові 2014–2017 рр.

Разом із цим варто підкреслити, що на ринку 
банківських послуг майже відсутні відносно ста-
більні джерела постачання ресурсів, захисні 
бар’єри від інтервенцій нових учасників ринку, 

 

Чинники впливу на розвиток ринку банківських послуг

Політичні Економічні Соціальні Правові Науково-
технологічні

- воєнні дії;
- інтеграційні 
процеси;
- політичні 
кризи;
- прийняття 
нових законів.

- економічна 
ситуація в країні;
-карантинні 
заходи;
- рівень  доходів 

населення.
 

- довіра до банків і 
банківської системи у
цілому;
- фінансова 

грамотність населення; 
- соціально-
демографічні тенденції.

-законодавча і 
нормативна база;
- податкове 
навантаження; 
-умови 
конкуренції.

- розвиток 
банківської 
інфраструктури;
- розвиток 

інформаційних 
технологій. 

Рис. 1. Зовнішні чинники впливу на ринок банківських послуг в Україні
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зростаючий попит із боку юридичних та фізич-
них осіб, який би відповідав відсотковим ставкам, 
що гарантують адекватну маржу [6]. Конкуренція 
в банківській галузі та економічна криза вимагають 
від фінансових установ упровадження найсучасні-
ших видів послуг, і це питання для багатьох банків 
є питанням не тільки лідерства, а й виживання.

Українська практика успішно поєднує у собі 
багато варіантів традиційного та сучасного дистан-
ційного банківського обслуговування, проте базо-
вою та найбільш поширеною сучасною послугою 
вважається Інтернет-банкінг, яку в Україні надають 
багато фінансово-кредитних установ. Найбільш 
активними та технологічно провідними учасни-
ками ринку є: «ПриватБанк», «АльфаБанк», «VTB 
Банк», «ПУМБ», «Райффайзен Банк Аваль», 
«Укрсиббанк», «Укрсоцбанк» [7]. Лідером за впро-
вадженням Інтернет-технологій в Україні, безпере-
чно, є «ПриватБанк», база якого давно перевищує 
мільйон осіб. Найважливішою перевагою Інтернет-
банкінгу, на думку клієнтів, є здатність управляти 
поточними рахунками дистанційно, не відвідуючи 
відділення банку. Важливим кроком для розвитку 
онлайн-банкінгу стала підтримка НБУ єдиного 
стандарту електронної дистанційної ідентифікації 
клієнтів BankID, який сьогодні надає можливість 
отримувати адміністративні послуги від держави, 
а в перспективі, за умови доопрацювання норма-
тивної бази, дасть змогу отримувати всі банківські 
послуги без візиту до відділення банку [7].

Українці все більше розраховуються безготів-
ково, використовуючи зручні та безпечні інстру-
менти оплати. У 2018 р. обсяг безготівкових опе-
рацій становив майже 1,3 трлн. грн [9]. Кількість 
безготівкових операцій зросла майже на 33,0% 
порівняно з 2017 р. і становила 3,1 млрд. шт., 
а обсяг – на 55,4% та досяг 1 297 млрд. грн [8]. 
Такий позитивний тренд пов’язаний зі стабіль-
ним підвищенням попиту на безготівкові операції 
серед українців та популяризацією інноваційних 
фінансових сервісів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, українські банки намагаються відповідати 

сучасним викликам світових інноваційних тенден-
цій за кількістю й якістю послуг для своїх клієнтів. 
Найбільш прибутковими послугами вітчизняних 
банків сьогодні залишаються традиційні кредитні 
та розрахунково-касові операції, найбільш поши-
реним сучасним продуктом – Інтернет-банкінг. 
Головними стимуляторами розвитку вітчизняного 
банківського сектору визначено вдосконалення 
банківської інфраструктури та інформаційних тех-
нологій, підтримка з боку держави банків у рамках 
реалізації різних спільних проєктів; дестимулюють 
розвиток політико-економічні чинники та тради-
ційна недовіра населення до фінансово-кредит-
них установ. Банкам у подальшому доцільно спря-
мувати свої зусилля на розвиток консультаційних, 
інформаційних, трастових, гарантійних послуг та 
допоміжних операцій, які мають взаємозв’язок із 
забезпеченням діяльності споживачів банківських 
послуг, та постійно вдосконалювати традиційні 
банківські продукти. Розвиток сучасних банків-
ських послуг значною мірою залежить від готов-
ності та бажання самих банків змінюватися та 
адаптуватися відповідно до потреб своїх клієнтів 
та умов функціонування.
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У статті проаналізовано основні теоре-
тико-методологічні особливості управління 
ліквідністю банків у сучасних умовах. Визна-
чено поняття, суть та значення ліквідності 
для банків, необхідність її регулювання та 
управління. Проаналізовано стан ліквідності 
комерційних банків в умовах посткризових 
фінансових явищ. Досліджено взаємозв’язок 
понять «банківська ліквідність», «ризик 
банківської діяльності» та «управління лік-
відністю банку». Після детального вивчення 
досвіду шляхів підвищення рівня ліквідності 
вітчизняних та зарубіжних фахівців надано 
детальну характеристику методів управ-
ління ліквідністю банківської структури. 
На основі проведеного аналізу виокремлено 
проблеми, котрі потребують вирішення 
на макро- та мікрорівні, та напрями діяль-
ності банку, що потребують першочерго-
вого втручання. Підсумовано, що ліквідність 
комерційного банку здебільшого визна-
чається такими якісними чинниками, як 
структура та стабільність ресурсної бази 
і структура й якість портфеля активів. 
Запропоновано розподіл чинників впливу на 
ліквідність. Надано рекомендації щодо вдос-
коналення регулювання ліквідності банків.
Ключові слова: банк, банківська система 
України, ліквідність, прибутковість, прибу-
ток, активи.

В статье проанализированы основные 
теоретико-методологические особен-

ности управления ликвидностью банков 
в современных условиях. Определены поня-
тие, суть и значение ликвидности для 
банков, необходимость ее регулирования 
и управления. Проанализировано состояние 
ликвидности коммерческих банков в усло-
виях посткризисных финансовых явлений. 
Исследована взаимосвязь понятий «банков-
ская ликвидность», «риск банковской дея-
тельности» и «управление ликвидностью 
банка». После детального изучения опыта 
повышения уровня ликвидности отече-
ственных и зарубежных специалистов 
представлена подробная характеристика 
методов управления ликвидностью банков-
ской структуры. На основе проведенного 
анализа выделены проблемы, требующие 
решения на макро- и микроуровне, и направ-
ления деятельности банка, требующие 
первоочередного вмешательства. Под-
черкнуто, что ликвидность коммерческого 
банка в основном определяется такими 
качественными факторами, как структура 
и стабильность ресурсной базы и струк-
тура и качество портфеля активов. Пред-
ложено распределение факторов влияния 
на ликвидность. Даны рекомендации по 
совершенствованию регулирования ликвид-
ности банков.
Ключевые слова: банк, банковская система 
Украины, ликвидность, доходность, при-
быль, активы.

The main theoretical and methodological peculiarities of bank liquidity management in the current conditions are analyzed in the article. The concept, 
essence and value of liquidity for banks, necessity of its regulation and management are determined. The state of liquidity of commercial banks in the 
conditions of post-crisis financial phenomena is analyzed. The relationship between banking liquidity, banking risk and bank liquidity management has 
been investigated. After a detailed study of the experience of ways to increase the level of liquidity of domestic and foreign specialists, a detailed description 
of methods of managing the liquidity of the banking structure is given. Based on the analysis, the problems that need to be solved at both the macro and 
micro levels were highlighted, as well as the directions of the bank’s activity requiring priority intervention. It is summarized that the liquidity of a commercial 
bank is mainly determined by such qualitative factors as the structure and stability of the resource base and the structure and quality of the asset portfolio. 
An important step in improving macro-level banking liquidity management is to optimize the organizational structure of commercial banks, including the cre-
ation of a risk management unit, an operational liquidity unit, a methodology unit, and involvement in the public relations department’s liquidity management. 
One of the most important steps to improve liquidity planning by commercial banks is to develop liquidity management strategies and contingency plans. 
It is worth noting that when developing a liquidity management strategy, it is necessary to analyze a large amount of information not only about the activi-
ties of the bank, but also about the functioning and development of the country’s economy, the political situation, the development of international markets. 
The experience of commercial banks shows that that banks make more profit when operate on the verge of the minimum permissible values of liquidity 
ratios, that is, make full use of their rights to raise funds as credit. The distribution of factors affecting liquidity is proposed. Recommendations for improving 
banks’ liquidity regulation have been provided. 
Key words: bank, banking system of Ukraine, liquidity, profitability, profit, assets.

Постановка проблеми. Пожвавлення еко-
номічного зростання в Україні на початку ХХІ ст. 
сприяло динамічному розвитку вітчизняної бан-
ківської системи. Однак, зважаючи на сприятливі 
умови для розвитку банківського бізнесу, пере-
важна більшість вітчизняних банків у гонитві за 
надприбутками не приділяла достатньої уваги 
питанням управління ліквідністю, а Національний 
банк України – питанням її регулювання. Неефек-
тивне управління та регулювання ліквідності віт-
чизняних банків разом із негативними наслідками 
світової фінансової кризи призвели до кризи лік-
відності банківської системи України. Саме криза 
ліквідності виявила основні проблеми в управ-
лінні, плануванні та регулюванні ліквідності вітчиз-

няних комерційних банків зокрема та банківської 
системи у цілому.

Отже, питання вдосконалення управління, пла-
нування та регулювання ліквідності і прибутко-
вості вітчизняних комерційних банків, оптимізація 
методик та підходів до аналізу ліквідності, запро-
вадження найкращих зразків світового досвіду 
з метою подолання кризових явищ у банківській 
системі та запобігання їх у майбутньому зумовлю-
ють актуальність цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковій літературі існує багато праць як віт-
чизняних, так і зарубіжних фахівців, які присвя-
чено дослідженню ліквідності банківських уста-
нов та правовим, організаційним та економічним 
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проблемам управління ліквідністю банку. Серед 
вітчизняних фахівців цю проблему вивчали 
О. Дзюблик, А. Мороз, Л. Примостка, М. Савлук, 
І. Волошин, Д. Олійник, Г. Загорій, О. Лаврушин та 
ін. Праці цих теоретиків та практиків висвітлюють 
окремі підходи до управління ліквідністю банків 
та аналізують показники ліквідності. Разом із тим 
проблема ліквідності залишається досить акту-
альною для банківських установ, тому необхідним 
є розроблення комплексного підходу до управ-
ління ліквідністю банків у сучасних умовах.

Постановка завдання. Мета дослідження – 
виявити економічну сутність ліквідності банків, 
дослідити чинники, що впливають на дану кате-
горію, проаналізувати тенденції функціонування 
банківської системи та визначити ключові проб-
леми, які перешкоджають її розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова система України, як і в багатьох інших 
національних економіках, – банкоцентрична, а це 
означає, що саме через банківську систему акуму-
люється, трансформується та перерозподіляється 
левова частка фінансових ресурсів вітчизняного 
господарства. Таким чином, вплив банківської сис-
теми та її основних параметрів на розвиток націо-
нальної економіки залишається суттєвим. Банків-
ська система може впливати на макроекономічні 
процеси в країні двоїсто: з одного боку, потен-
ційно вона виступає локомотивом усього еконо-
міко-соціального розвитку, а з іншого – в часи 
банківських криз негативні тенденції банківського 
сектору дестабілізують усе національне госпо-
дарство. Однією з найважливіших характеристик 
як окремого банку, так і всієї банківської системи 
є ліквідність, яка виступає однією з передумов 
стабільного функціонування банківської інституції, 
умовою збереження її на ринку, адже саме під-
тримання прийнятного рівня ліквідності дає банку 
змогу зберігати свою платоспроможність.

Термін «ліквідність» (від лат. liguidus – рідкий, 
текучий) у буквальному розумінні характеризує 
легкість реалізації, продажу, перетворення мате-
ріальних цінностей на грошові кошти [1, с. 6]. 
В економічній літературі та на практиці дана кате-
горія застосовується для характеристики різних 
об’єктів, наприклад товару, цінних паперів, підпри-
ємства, ринку, балансу тощо.

Із поняттям ліквідності нерозривно пов’язана 
категорія ризику, яка знайшла свій прояв у формі 
ризику незбалансованої ліквідності, що означає 
ймовірність настання негативних подій у діяль-
ності банку, викликаних незбалансованістю струк-
тури активів і пасивів за термінами і змушують банк 
у визначений момент купувати платіжні засоби за 
вищою ціною або втрачати вартість своїх активів.

Контроль і підтримка ліквідності в банківському 
середовищі відбувається як із боку комерційних 
банків у питаннях забезпечення власної економіч-

ної безпеки, так і з боку держави в особі Національ-
ного банку, що відповідає за безпеку та стабіль-
ність банківської системи. Для цього в банківській 
практиці реалізується комплекс різних заходів, що 
включають аналіз і оцінку ліквідності за допомо-
гою ряду спеціальних показників. Із боку Націо-
нального банку здійснюється відповідний нагляд.

Існує низка практичних методів управління лік-
відністю (метод конверсії фондів, метод фондо-
вого пулу), заснованих на прояві чотирьох основ-
них теорій (теорія комерційних позичок, теорія 
переміщення, теорія очікуваного доходу, теорія 
управління пасивами). Так, зокрема, у зарубіжній 
банківській практиці застосовуються такі методи 
управління ліквідністю, як метод джерел і вико-
ристання ресурсів, метод показників ліквідності, 
метод структури ресурсів.

Суть методу джерел і використання ресурсів 
полягає у здійсненні статистичних спостережень 
за активами і пасивами за довгий час – 10 років 
і більше. За основу розрахунку береться базовий 
період (не менше 10 років). За даними статистики, 
за цей період розраховується тренд, що виявляє 
основну тенденцію зміни показників. Окрім осно-
вного тренда, розраховують сезонний компонент, 
що відображає коливання статей балансу у відпо-
відні тижні в середньому за базовий період. Також 
до розрахунку додається циклічний компонент, що 
враховує різницю прогнозу кожного тижня минулого 
року і його фактичне значення. Таким чином, на під-
ставі серйозної статистичної бази розраховується 
прогнозне значення відповідних показників. І вже 
виходячи з прогнозу обчислюють можливе зна-
чення дефіциту або надлишку ліквідних засобів.

Суть методу показників полягає у використанні 
для прогнозу фінансових показників – індикаторів 
ліквідності. До таких індикаторів належать показ-
ники, що характеризують забезпеченість банку 
ліквідними засобами, схильність зобов’язань до 
дострокового вилучення, а також рівень співвідно-
шень між окремими групами активних і пасивних 
операцій. Згідно із цим методом, потреба в лік-
відних засобах визначається шляхом порівняння 
показників даного банку з показниками банків 
з ідентичними умовами функціонування, а також 
на підставі власного досвіду банківських менедже-
рів. Також відстежується динаміка індикаторів лік-
відності і визначається, чим викликані ті або інші 
зміни й тенденції.

Для методу структури ресурсів характерні такі 
риси. Потреба банку в ліквідних ресурсах оціню-
ється на підставі розподілу зобов’язань банку за 
ступенем стабільності. Усі зобов’язання діляться 
на «гарячі гроші», ненадійні ресурси і стабільні 
ресурси. «Гарячі гроші» чутливо реагують на 
зміни процентних ставок, тому схильні до значних 
коливань. За цим видом зобов’язань необхідно 
мати резерв ліквідних засобів, рівний 95% обсягу 
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ресурсів. Ненадійні засоби менш схильні до різких 
коливань, по них рекомендується мати резерв лік-
відних засобів у розмірі 25–30%, і, нарешті, ста-
більні засоби – ті, вірогідність вилучення яких є 
найменшою. По них створюваний резерв ліквідних 
засобів повинен бути рівний 15% суми. При цьому 
суми ресурсів, за якими необхідне створення 
резервів у вигляді ліквідних засобів, зменшуються 
на суми обов’язкових резервів, створюваних бан-
ком на вимогу центрального банку [2, с. 565].

Що ж стосується України, то використання 
вищезазначених підходів і методів оцінки та про-
гнозування ліквідності в повному обсязі вітчизня-
ними банками неможливо, оскільки у зв’язку з пер-
манентною політичною кризою та періодичними 
кризовими явищами в економіці менеджерам 
банку важко спрогнозувати динаміку зміни ресурс-
ної бази банку (зокрема, депозитів населення) на 
період понад 10 років, а також мало реальним є 
довгостроковий прогноз розвитку національної 
економіки. У зв’язку із цим базою для прогнозу-
вання надходження ресурсів у банківську систему 
України можуть бути порівняно незначні відрізки 
часу: місяць, квартал або рік [3, с. 20].

Із метою стабілізації ситуації Комітет Верховної 
Ради України з питань фінансової політики і бан-
ківської діяльності розробив Стратегію розвитку 
банківської системи на 2016–2020 рр. [4, с. 57], 
у якій оптимізація управління рівнем ліквідності 
банківської системи відбувається у два етапи та 
має на меті перехід до режиму гнучкого інфляцій-
ного таргетування.

Розгляд теоретичної та практичної бази безпо-
середнього впливу комерційним банком на свою 
ліквідність дає змогу розділити підходи до управ-
ління даною категорією на два напрями: ліквід-
ність як «запас» і ліквідність як «потік». Останній 
підхід найбільш ефективний з урахуванням сучас-
них умов банківської діяльності і дає змогу досягти 
більшої результативності. Однак і він не здатний 
забезпечити належний рівень безпеки за постійно 
зростаючих вимог.

Під час розгляду питань формування банків-
ського прибутку і ліквідності, їх сутності та взаємо-
дії з першого погляду виникає враження їх повної 
протилежності та взаємної конфліктності.

У прагненні досягти максимального значення 
прибуток і ліквідність переслідують зовсім проти-
лежні цілі. Позиція ліквідності вимагає наявності 
певної частки активів у вигляді готівки або прирів-
няних до них коштів для своєчасного виконання 
своїх зобов’язань. Водночас комерційний банк 
повинен бути достатньо прибутковим підприєм-
ством і забезпечувати покриття своїх витрат. Окрім 
того, для залучення стійких депозитних коштів він 
повинен забезпечити високу норму прибутковості 
за ними. Власники акцій або паїв комерційного 
банку, подібно всім іншим інвесторам, розрахову-

ють на норму прибутковості, відповідну інвестицій-
ному ризику і порівняну за величиною з прибутком 
від аналогічних інвестицій. Очікування власників 
акцій банку як фактор вимагає від комерційного 
банку встановлення мінімальної довгострокової 
норми прибутку, яка забезпечувала б власникам 
акцій дохід.

Принцип отримання максимального прибутку 
вимагає проведення відповідного високоприбут-
кового тривалого, ризикового розміщення.

Неможливо розглядати прибутковість і лік-
відність як діаметрально протилежні величини. 
Керуючи ними, необхідно говорити про єдину 
взаємопов’язану систему «ліквідність – прибутко-
вість», у якій деформація одного з параметрів при-
зводить до погіршення іншого.

Для підтримання співвідношення ліквідності 
і прибутковості на необхідному рівні комерцій-
ний банк реалізує низку заходів, здатних знизити 
ризик ліквідності і тим самим попередити можли-
вість настання несприятливої ситуації. Сюди слід 
віднести наявність у банку відповідного ризик-
менеджменту, націленого на контроль і управ-
ління банківськими ризиками, у тому числі й ризи-
ком ліквідності. Найбільш ефективними заходами 
управління ризиком ліквідності є: моніторинг зміни 
всіх істотних чинників і показників, здатних впли-
нути на рівень банківської ліквідності; оператив-
ний аналіз розривів по строках погашення активів 
і пасивів банку; стрес-тестування.

На практиці управління ліквідністю вітчизня-
ної банківської системи здійснюється Національ-
ним банком України шляхом використання таких 
інструментів монетарної політики, як: норма 
обов’язкових резервів, облікова ставка, операції 
на відкритому ринку, рефінансування комерційних 
банків, мобілізація ліквідних коштів на депозитні 
сертифікати (абсорбування ліквідності), інтервен-
ції на валютний ринок.

Для адекватної діагностики ліквідності банків-
ської системи та вибору напрямів її ефективного 
функціонування розглянемо три фази ліквідності, 
які можуть бути зумовлені обсягами її показників:

– загроза ліквідності банківської системи – 
процес впливу негативних чинників на ліквідність 
банківської системи, порушуючи його плато-
спроможність;

– ризик ліквідності банківської системи – ризик 
недостатності надходжень грошових коштів для 
покриття їх відпливу;

– криза ліквідності банківської системи – 
нездатність провадження збалансованої грошово-
кредитної політики НБУ.

Кризовий стан має три фази: загострення 
(наявність диспропорцій у розвитку банківської 
системи, посилення відпливу капіталу з банків-
ських установ), стабілізація (поступове поліп-
шення показників функціонування банківської 
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системи), оновлення (нормалізація роботи бан-
ківської системи). Кожна із цих фаз пов’язана із 
силою дії (максимальна, середня, мінімальна) 
певного ризик-фактора.

На мікроекономічному рівні потребує вдоскона-
лення система аналізу ліквідності банку, зокрема:

– підвищення ролі аналізу чинників впливу на 
ліквідність банку, вдосконалення сценарного ана-
лізу, що передбачає, крім сценаріїв, які охоплюють 
стандартні та більш несприятливі ринкові умови, 
розроблення сценаріїв управління ліквідністю 
в умовах загальноекономічної кризи та власних 
показників оцінки ліквідності банку, враховуючи 
специфіку його діяльності;

– перегляд підходів до оцінки запасів ліквідних 
активів, де зосередити увагу на аналізі ліквідності 
власного портфеля цінних паперів;

– підвищення ефективності аналізу потенцій-
них джерел поповнення ліквідності, що передба-
чає моніторинг потенційних джерел поповнення, 
а також розроблення плану використання того чи 
іншого джерела поповнення ліквідності;

– перегляд підходів до встановлення лімітів на 
розриви ліквідності, що має на меті залежно від 
ситуації знижувати або збільшувати дані ліміти, 
а також збільшення частоти перегляду розміру 
даних лімітів;

– розроблення порядку фондування активних 
операцій банку в умовах кризи;

– удосконалення інформаційної політики 
банку тощо.

Також важливим заходом щодо вдосконалення 
управління банківською ліквідністю на макрорівні є 
оптимізація організаційної структури комерційних 
банків, зокрема створення підрозділу ризик-менедж-
менту, підрозділу оперативного управління ліквід-
ністю, підрозділу методології та залучення до управ-
ління ліквідністю відділу зв’язків із громадськістю.

Одним із найважливіших заходів щодо вдос-
коналення планування ліквідності комерційними 
банками є розроблення стратегій управління лік-
відністю та планів у разі виникнення непередбачу-
ваних подій. Варто зауважити, що під час розроб-
лення стратегії управління ліквідністю необхідно 
проаналізувати великий обсяг інформації не лише 
про діяльність банку, а й про функціонування і роз-
виток економіки країни, політичну ситуацію, розви-
ток міжнародних ринків тощо.

На рівні комерційних банків стоїть питання про 
дотримання оптимального рівня ліквідності, що 
знаходиться у проміжку між утратою платоспро-
можності та збільшенням доходів. Під час вибору 
шляхів досягнення оптимальної ліквідності банки 
повинні виходити з таких принципів [5, с. 21]:

– золоте правило балансу – строк пасивів має 
відповідати строкам активів;

– теорія залишків – вклади, що можуть бути 
відкликані в будь-який момент, як правило, 

доступні відносно тривалий термін, що задоволь-
няє ліквідність.

– теорія легкої реалізації – активи можуть бути 
швидко реалізовані на ринку, отже, є ліквідними. 
Під час установлення ліквідності активів важливу 
роль відіграє час, протягом якого вони можуть 
бути реалізовані, а формальна тривалість таких 
активів є, по суті, неважливою;

– теорія максимального обтяження – можливі 
втрати внаслідок передчасного продажу мають 
обмежуватися розміром власного капіталу.

Для зниження ризиків у нинішніх економічних 
умовах банкам рекомендовано:

– підвищити якість власних активів – аналіз 
діяльності банків показує, що збиткова діяльність 
забезпечена передусім неякісними активами, які 
тягнуть за собою зростання резервів, що в кінце-
вому підсумку спонукає до значного зростання 
витрат банку;

– надавати кредити лише надійним позичаль-
никам із високою платоспроможністю;

– збільшити диверсифікацію активів [6, с. 126].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, 

розглянувши сутність проблеми банківської ліквід-
ності, можемо зробити висновок, що попит на лік-
відні кошти рідко дорівнює їх пропозиції в будь-який 
момент часу, тому банк постійно має справу або 
з дефіцитом ліквідних коштів, або з їх надлишком. 
Як бачимо з проведеного дослідження, банківська 
ліквідність відіграє важливу роль як у діяльності 
окремого банку, так і у банківській системі у цілому. 
Банк із недостатнім рівнем ліквідності не може вико-
нувати свої функції і проводити операції з обслу-
говування клієнтів, його рейтинг знижується, що 
значно ускладнює запозичення коштів із зовнішніх 
джерел, банк утрачає потенційний прибуток.
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У статті обґрунтовано необхідність про-
ведення аналізу імплементації міжнародних 
митних прототипів у митне законодав-
ство України. Доведено потребу форму-
вання системи митного пост-аудиту задля 
модернізації Державної митної служби 
України відповідно до міжнародних та євро-
пейських стандартів. Розкрито структуру 
митного прототипу Стандарт 14 «Пост-
митний контроль та аудит» (Blueprint 14. 
Post-clearance control and audit), який визна-
чає стратегічні завдання для створення 
ефективної та результативної системи 
митного пост-аудиту в Україні. Проаналізо-
вано реалізацію цих завдань у вітчизняному 
митному законодавстві щодо формування 
правової бази митного пост-аудиту, органі-
заційної структури органів, які здійснюють 
митний пост-аудит, та їх матеріально-
технічного забезпечення, організації управ-
ління митними пост-аудитами, розроб-
лення стратегії підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації митних аудито-
рів, боротьби з корупцією в митних органах. 
Зроблені висновки та надані пропозиції спри-
ятимуть гармонізованому впровадженню 
ключових показників прототипу в націо-
нальне митне законодавство, прискорять 
процес приведення митної служби України до 
міжнародних та європейських стандартів.
Ключові слова: митниця, митний кон-
троль, пост-аудит, митні стандарти, між-
народні митні прототипи, вітчизняне зако-
нодавство, митна безпека.

В статье обоснована необходимость 
проведения анализа имплементации 
международных таможенных прототи-

пов в таможенное законодательство 
Украины. Доказана потребность формиро-
вания системы таможенного пост-аудита 
с целью модернизации Государственной 
таможенной службы Украины в соответ-
ствии с международными и европейскими 
стандартами. Раскрыта структура тамо-
женного прототипа Стандарт 14 «Пост-
таможенный контроль и аудит» (Blueprint 
14. Post-clearance control and audit), который 
определяет стратегические задания для 
создания эффективной и результатив-
ной системы таможенного пост-аудита 
в Украине. Проанализирована реализация 
этих заданий в отечественном таможен-
ном законодательстве касательно фор-
мирования правовой базы таможенного 
пост-аудита, организационной структуры 
органов, осуществляющих таможенный 
пост-аудит, и их материально-техниче-
ского обеспечения, организации управления 
таможенными пост-аудитами, разработки 
стратегии подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации таможенных 
аудиторов, борьбы с коррупцией в тамо-
женных органах. Сделанные выводы и пре-
доставленные предложения будут способ-
ствовать гармонизированному внедрению 
ключевых показателей прототипа в наци-
ональное таможенное законодательство, 
ускорят процесс приведения таможенной 
службы Украины к международным и евро-
пейским стандартам.
Ключевые слова: таможня, таможенный 
контроль, пост-аудит, таможенные стан-
дарты, международные таможенные про-
тотипы, отечественное законодатель-
ство, таможенная безопасность.

The article substantiates the need to analyze the implementation of international customs prototypes in customs legislation of Ukraine. A need for the forma-
tion of a customs post-clearance audit (PCA) system to modernize the State Customs Service of Ukraine in accordance with international and European 
standards has been proved. The structure of the customs prototype Standard 14: “Post-clearance control and audit” (Blueprint 14. Post-clearance control 
and audit), which defines strategic goals of creating an effective and efficient system of PCA in Ukraine, is disclosed. Implementation of these tasks in 
domestic customs legislation is analyzed in terms of formation of the legal framework for PCA, the organizational structure of the bodies conducting PCA 
and their material and technical support, the organization of PCA management, the development of a strategy to prepare, retrain and advance the training 
of customs auditors, anti-corruption in customs. It is discovered that the legal groundwork for post-clearance control and audit is established in Ukraine but 
in practice it is fiscal in nature and have a little of customs aspect. It is also determined that the organizational structure of customs PCA agencies has been 
upgraded. However, the way that powers are granted for customs PCA to the Customs Audit Office is not in line with the practice of customs administrations 
of other WCO countries. Analysis of the domestic practice of using information technology to organize customs PCA shows that the automated risk analysis 
and management system used by the State Customs Service of Ukraine to process of customs risks does not identify specific risks for objects of PCA, and 
its results are not introduced to this system as new risks. It is also found out that Government documents, defining the conceptual directions of reforming 
the State Customs Service of Ukraine, consider customs PCA through a prism of customs revenues, which reduces the efficiency and limits its implementa-
tion. Professional training in state customs affairs requires new organizing approaches and new contents. It is possible to solve this problem by creating a 
training-practice center for professional training of customs personnel. It would provide training of experts with higher education; retraining and advanced 
training of employees; training of scientific and scientific pedagogical personnel; organization of in-service training. The conclusions and the proposals made 
will contribute to the harmonized implementation of the key indicators of the prototype in the national customs legislation and will accelerate the process of 
bringing the customs service of Ukraine to international and European standards.
Key words: customs, customs control, post-clearance audit, customs standards, international customs prototypes, domestic legislation, customs security.

Постановка проблеми. Адаптація вітчизня-
ного митного законодавства до норм та правил 
Європейського Союзу (ЄС) передбачає зміну 
ідеології митного контролю шляхом поступового 
його перенесення зі стадії прикордонного мит-
ного оформлення та контролю на митний пост-
аудит. В цьому процесі пріоритетним аспектом є 

запровадження в Україні інституту пост-митного 
аудиту, який би базувався на Митних прототи-
пах ЄС (Customs Blueprints), тобто стандартах, 
у порівнянні з якими можна оцінювати недоліки 
функціонування митних органів, а також вносити 
відповідні зміни до стратегії їх діяльності. Онов-
лені у 2007 році митні прототипи стали точним 
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відображенням нових викликів і завдань, з якими 
стикається та які покликана вирішувати сучасна 
реформована Державна митна служба України 
(ДМСУ). Фактично вони є планом дій щодо 
модернізації ДМСУ відповідно до міжнародних 
та європейських стандартів. У зв’язку з цим акту-
алізується проблематика імплементації митних 
прототипів, зокрема Стандарту 14 «Пост-митний 
контроль та аудит» (Blueprint 14. Post-clearance 
control and audit), у вітчизняне митне законодав-
ство, що в перспективі дасть змогу забезпечити 
формування ефективної системи митного пост-
аудиту України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність питання розвитку Державної мит-
ної справи та митного контролю в умовах євро-
інтеграційного вибору України підтверджується 
великим обсягом наукових праць, авторами яких 
є І. Бережнюк, Л. Дорофеєва, О. Іванов, І. Кве-
ліашвілі, Н. Липовська, П. Пашко, О. Павленко, 
Д. Прий маченко, О. Шевчук. Проблематиці набли-
ження національних митних правил до єдиних 
міжнародних норм та стандартів митної діяльності 
присвячені праці І. Бикова, Г. Романенко, В. Суво-
рова, О. Соколовської О. Чорної та інших учених.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
рівня впровадження вимог митних прототипів ЄС 
з питань митного пост-аудиту у вітчизняне митне 
законодавство та визначення інструментів подаль-
шої розбудови системи пост-митного контролю та 
аудиту в Україні європейського зразка.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Імплементація в практику діяльності митних орга-
нів міжнародних стандартів окреслює перспек-
тиви підвищення якості митних послуг, що нада-
ються ДМСУ. Це відповідає одній з ключових цілей 
Всесвітньої митної організації, якою є створення 
системи спрощення та прискорення процесу мит-
ного оформлення, зниження митних ризиків. Така 
система «передбачає впровадження стандартів 
безпеки і сприяння торгівлі, єдиної інформаційної 
платформи, а також дозволяє митним службам 
працювати більш ефективно, організовувати опе-
ративний контроль і моніторинг, скорочувати час 
на митне оформлення, що, в кінцевому рахунку, 
повинно забезпечити перехід всесвітньої торгівлі 
на більш якісний рівень» [1].

Г. Романенко зазначає, що митні прототипи «не 
обмежують, а лише сприяють модернізації мит-
ної служби згідно з політико-правовими актами 
національного законодавства. Саме з цією метою, 
а також для певної універсалізації прототипи, 
по-перше, укладено як намір вищого рівня і аж ніяк 
не під конкретні соціально-економічні чи політичні 
умови; по-друге, описують основні принципи й 
особливості дії кожної з функцій митниці у ключових 
сферах; по-третє, сприяють гнучкості в таких сфе-
рах задля одночасного забезпечення застосування 

найкращих стандартів ЄС; по-четверте, забезпечу-
ють дотичність до ключових систем ЄС» [2, с. 411].

Одним із 22 Митних прототипів є Стандарт 14 
«Пост-митний контроль та аудит» (Blueprint 14. 
Post-clearance control and audit), який передба-
чає «сприяння розвиткові міжнародної торгівлі 
шляхом встановлення балансу між спрощенням 
торговельних процедур, з одного боку, і забезпе-
чення ефективного митного контролю та безпеки – 
з іншого» [3]. Метою впровадження цього прото-
типу є «створення ефективної та результативної 
служби митного пост-аудиту та контролю, яка 
дала б змогу митної адміністрації виконувати свої 
завдання (оформлення та контроль товарів, збір 
доходів) і сприяти при цьому торгівлі» [3]. Досяг-
нення визначеної мети передбачає виконання 
таких стратегічних завдань:

− розроблення універсальної нормативної 
бази, яка надавала б митниці необхідні повнова-
ження для ефективного й раціонального прове-
дення митного пост-аудиту;

− створення організаційної структури, яка 
давала б змогу аудиторам та їх керівникам вико-
нувати свої обов’язки максимально ефективно;

− створення системи управління аудитом, яка 
забезпечувала би проведення результативних, 
високоякісних перевірок із застосуванням відпо-
відних стандартів та методів і передбачала би 
створення програми забезпечення якості;

− розроблення національного плану аудитів, 
в якому передбачаються як короткострокові, так 
і довгострокові заходи, що випливають із пріори-
тетів, заснованих на аналізі ризиків;

− розроблення стратегії підготовки, яка забез-
печувала б отримання аудиторами та керівниками 
всіх необхідних знань і навичок для планування й 
виконання своїх обов’язків [3].

Для визначення перспектив подальшого розвитку 
практики митного пост-аудиту надзвичайно важливо 
з’ясувати, наскільки вирішення завдань, зазначених 
у прототипі «Стандарт 14: Пост-митний контроль та 
аудит» (Blueprint 14. Post-clearance control and audit), 
знайшли своє відображення у вітчизняному мит-
ному законодавстві та митній практиці. Так, перша 
група завдань формує правову основу здійснення 
митного пост-аудиту, що передбачає:

1) розроблення правових повноважень та обо-
в’язків для співробітників митниці, які б дали їм змогу:

− проводити пост-митні перевірки за імпорт-
ними, експортними та іншими операціями;

− інспектувати та перевіряти записи, книги та 
інші комерційні документи (зокрема електронні дані);

− входити, відвідувати, інспектувати та переві-
ряти будь-яке місце, яке підлягає митному нагляду;

− оглядати товари й брати будь-які потрібні 
зразки;

− забезпечувати конфіденційність інформації та 
документів авторизованих економічних операторів;



309

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

2) наявність обов’язків і прав трейдерів, що 
включають:

− ведення обліку протягом певного періоду, як 
зазначено в правилах;

− надання митним аудиторам на їх вимогу всіх 
підтверджуючих документів та комерційних книг 
і записів (включаючи електронні версії);

− право на конфіденційність всієї інформації, 
наданої владі;

3) розроблення та впровадження санкцій для 
боротьби з шахрайством;

4) ратифікацію необхідних угод і конвенцій 
задля забезпечення міжвідомчої співпраці та 
обміну інформацією всередині країни і на між-
народному рівні, включаючи взаємну адміністра-
тивну підтримку [3].

В Україні національне законодавство (Митний 
кодекс України, далі – МКУ) встановлює адекватні 
повноваження й обов’язки для органів ДМСУ щодо 
проведення пост-митного контролю (стаття 337–1), 
митного пост-аудиту (стаття 345), визначає під-
стави та порядок проведення митними органами 
документальних виїзних перевірок (стаття 346), 
встановлює права та обов’язки посадових осіб 
митних органів під час проведення документаль-
них виїзних перевірок (стаття 347), розкриває 
порядок проведення зустрічних звірок (стаття 348), 
визначає умови допуску посадових осіб митних 
органів до проведення документальних виїз-
них перевірок (стаття 349), визначає права та 
обов’язки посадових осіб підприємства, що переві-
ряється, під час проведення документальних пере-
вірок (стаття 350) [4]. Однак перевірки мають суто 
фіскальний характер з домінуванням податкового 
аудиту, при цьому митний аспект перевірок мінімі-
зується, що не забезпечує належного контролю за 
дотриманням митного законодавства [5, с. 482].

Глава 67 (статті 458–467) МКУ містить загальні 
положення щодо порушень митних правил та 
відповідальності за них, що сприяє боротьбі 
з шахрайством у митній сфері та притягненню 
до відповідальності посадових осіб суб’єктів 
ЗЕД за результатами проведеного митного пост-
аудиту [4]. Загалом у сфері митних відносин 
актуальною є адміністративна відповідальність, 
оскільки кримінальне переслідування за правопо-
рушення у митній сфері значною мірою перестало 
бути актуальною проблемою для бізнесу з початку 
2012 року, коли відбулась декриміналізація товар-
ної контрабанди. На відміну від більшості адміні-
стративних правопорушень, матеріальні та про-
цесуальні аспекти яких кодифіковано у КУпАП, 
стосовно порушень митних правил діють спеці-
альні норми, які викладені у МКУ, а КУпАП засто-
совується тільки в питаннях, які не врегульовані 
МКУ. На противагу адміністративним стягненням, 
які передбачені КУпАП, що мають фіксовані межі, 
виражені у твердій сумі, і розмір яких переважно 

є незначним, «штрафи за порушення митних пра-
вил, встановлені у МКУ, можуть сягати дуже суттє-
вих розмірів» [6, с. 31].

Статистика ДФС щодо застосування санкцій, 
передбачених МКУ, свідчить про досить активну 
діяльність митних органів у цій сфері, адже 
у 2016 році було винесено 12 839 постанов про накла-
дення адміністративних стягнень на загальну суму 
понад 555,8 млн. грн.; у 2017 році – 21 652 постанови 
на загальну суму понад 503,2 млн. грн.; у 2018 році – 
32 654 постанов на суму 1 006,4 млн. грн. [7].

Одним з обов’язкових критеріїв членства 
України в ЄС є приєднання до міжнародних конвен-
цій, що забезпечує спрощення митних процедур, 
прозорість і простоту процедур митного контролю, 
а також сприяє формуванню сучасного митного 
законодавства. Україна є стороною 5 конвенцій, 
укладених у рамках ВМО, основною серед яких є 
Кіотська конвенція про спрощення і гармонізацію 
митних процедур [8]. У Розділі 6 загального додатку 
Конвенції висвітлено порядок здійснення митного 
контролю та митного пост-аудиту, а її нова редакція 
передбачає гармонізацію та спрощення митних про-
цедур шляхом проведення митними органами під 
час оформлення лише часткового контролю (обсяг 
контролю визначається митними органами та зале-
жить від достовірності інформації, яка надається 
суб’єктом ЗЕД), що дає змогу перенести акцент 
митного контролю на етап «післямитного оформ-
лення». Тим самим митний пост-аудит визнача-
ється основною формою митного контроля в ЄС.

Друга група завдань, визначених у прототипі 
«Стандарт 14: Пост-митний контроль та аудит» 
(Blueprint 14. Post-clearance control and audit), сто-
суються організаційної структури органів, які здійс-
нюють митний пост-аудит. Формування організа-
ційної структури передбачає:

− створення центральних і місцевих організа-
ційних структур для митного пост-аудиту;

− створення централізованої адміністрації, 
яка відповідала б за координацію роботи та вико-
нання завдань місцевими підрозділами аудиту, 
забезпечуючи навчання й підвищення кваліфікації 
для аудиторів і керівників та однакову якість ауди-
тів (зокрема, за допомогою переліків перевірочних 
питань, мінімальних стандартів);

− забезпечення надання матеріальної бази, 
інструментів, систем ІТ і доступу до інформацій-
них система, необхідних для аудиторів та підроз-
ділів аудиту для виконання їх обов’язків;

− розроблення ефективних систем співпраці 
для обміну інформацією між усіма ділянками 
контролю в межах національної митної організації;

− забезпечення Митним етичним кодексом / 
Кодексом поведінки ротації співробітників задля 
уникнення корупції [3].

Одним із показників виконання завдань про-
тотипу з організації підрозділів митних органів, 
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які здійснюють митний пост-аудит, є створення 
у реформованій ДМСУ Управління організації мит-
ного аудиту відповідно до Положення «Про Дер-
жавну митну службу», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року 
№ 227 [9]. Водночас іншою Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про утворення територіальних 
органів Державної митної служби» від 2 жовтня 
2019 року № 858 не передбачено таких підрозді-
лів у митницях, що не узгоджується з практикою 
застосування цієї форми контролю митними адмі-
ністраціями інших країн – членів ВМО. Погоджує-
мося з висновками Л. Дорофеєвої, яка зазначає, 
що «здійснення митного контролю належить до 
виключної компетенції митниць, а проведення 
документальних перевірок є однією з форм такого 
контролю, немає правових підстав для проведення 
даної форми митного контролю посадовим осо-
бами, що не є працівниками митниці» [10, с. 353].

Вважаємо, що запропонована в нових умовах 
реформованої митної служби така організаційна 
структура, безперечно, призведе до втрати опе-
ративності та ритму пост-аудиту, збільшення часу, 
підвищення ризику недотримання процедури його 
проведення та зниження ефективності, тому під-
тримуємо думку Л. Дорофеєвої про те, що «для 
виправлення ситуації слід невідкладно вжити 
організаційних заходів щодо відновлення діяль-
ності підрозділів митного пост-аудиту й повнова-
жень щодо здійснення зазначеної форми митного 
контролю в митниці» [10, с. 353].

Важливим аспектом організації митного пост-
аудиту є застосування інформаційних технологій. 
Досвід окремих країн свідчить про те, що запро-
вадження сучасних програмних рішень дає змогу 
суттєво спростити та підвищити ефективність 
роботи митних органів, що полегшить адміністра-
тивне навантаження на суб’єктів ЗЕД. В рамках 
процедур євроінтеграції Україні слід приділяти 
максимальну увагу досвіду країн Європи щодо 
узгодження (забезпечення взаємодії) відповідних 
IT-систем та доступу до них аудиторів і підрозді-
лів аудиту для виконання їх обов’язків. При цьому 
не слід нехтувати досвідом інших країн. Зокрема, 
можна виділити досвід Пакистану, де із запрова-
дженням програмного продукту WeBOC («Web 
based one custom») вдалося забезпечити зрос-
тання податкових надходжень на 47% під час 
використання мобільних телефонів із завантажен-
ням з магазинів онлайн-дистрибуції та урахуван-
ням відкритої системи оцінювання [6, с. 51].

Нині статтею 31 МКУ передбачено здійснення 
митного контролю та митного оформлення з вико-
ристанням інформаційних технологій, зокрема, 
заснованих на інформаційних, телекомунікаційних 
та інформаційно-телекомунікаційних системах, 
а також засобів їх забезпечення [4]. Повністю це 
положення слід застосувати в ході митного пост-

аудиту системи аналізу ризиків, яка дає змогу 
сконцентрувати перевірочні заходи на об’єктах, які 
заслуговують на більш ретельну увагу посадових 
осіб митниць.

Для ефективного опрацювання митних ризи-
ків в Україні використовується Автоматизована 
система аналізу та управління ризиками (далі – 
АСАУР), яка є сукупністю програмно-інформацій-
них комплексів, які забезпечують функціонування 
системи управління ризиками під час митного 
контролю та оформлення товарів і транспортних 
засобів. Слід зазначити, що Наказом Міністерства 
фінансів України «Про затвердження Порядку 
здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення 
і реалізації заходів з управління ризиками для 
визначення форм та обсягів митного контролю» 
від 31 липня 2015 року № 684 [11] та змінами до 
нього від 8 квітня 2019 року № 146 визначено, що 
система аналізу та управління ризиками охоплює 
усі форми митного контролю [12]. Однак зазначена 
система, як відзначає А. Костенко, «не передба-
чає виокремлення специфічних ризиків для від-
бору потенційних об’єктів перевірок у рамках мит-
ного пост-аудиту, а результати таких перевірок не 
впроваджуються до цієї системи у вигляді нових 
ризиків» [13, с. 97], тому потребує опрацювання 
питання внесення змін до МКУ щодо використання 
результатів митного пост-аудиту під час застосу-
вання системи управління ризиками. При цьому 
ризики для митного пост-аудиту мають врахову-
вати інформацію про суб’єкта ЗЕД за довгостроко-
вий період: від моменту перетину товаром кордону 
до дня проведення аналізу. Науковцями, які про-
водять дослідження в цій предметній сфері, наго-
лошується на необхідності впровадження системи 
багатоетапного аналізу та управління ризиковими 
ситуаціями [14, с. 94]. Такий підхід необхідний для 
створення ефективної глобальної автоматизова-
ної системи управління ризиками, яка б охоплю-
вала всі форми митного контролю та забезпечу-
вала якісну взаємодію між діяльністю підрозділів, 
що здійснюють різні форми контролю.

Надзвичайно важливим питанням у побу-
дові системи митного пост-аудиту європейського 
зразка є протидія корупції та її негативного впливу 
на функціонування митної системи та престиж 
України як європейської держави. ВМО розро-
била принципи службової етики в митних органах, 
сформулювала основні засади доброчесної пове-
дінки службовців митної адміністрації, які закрі-
плені у 1993 році Арушською декларацією.

До вітчизняних нормативно-правових актів, 
що деталізують загальні вимоги щодо етики 
поведінки посадових осіб митних органів, нале-
жать МКУ [4], Кодекс поведінки працівників, до 
функціональних обов’язків яких належить здійс-
нення управління кордонами (щодо митних орга-
нів) [15], а також «Правила етичної поведінки та 
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запобігання корупції в органах ДФС» [16]. Ана-
ліз нормативно-правового забезпечення та його 
останніх змін свідчить про прагнення утвердження 
європейських цінностей і принципів у професій-
ній діяльності митників, проте характеризується 
досить фрагментарним підходом, тому вважаємо, 
що невід’ємною частиною системи заходів із комп-
лексної модернізації діяльності митних органів 
має стати ухвалення «Кодексу поведінки посадо-
вих осіб митних органів» як нормативно-право-
вого акта, що має найвищу юридичну силу. Розро-
блення та впровадження такого документа буде ще 
одним кроком до імплементації Митних прототи-
пів ЄС (Customs Blueprints), зокрема Стандарту 4 
«Митна етика» [3], та приведення вітчизняного 
митного законодавства у відповідність до стандар-
тів ЄС. Тим паче, що в найближчих планах Уряду 
передбачається розроблення стандартів роботи, 
відповідних інструментів та процедур (стандарти 
поведінки, форма одягу, робоча практика, робота 
з громадськістю), якими встановлюється рівень 
надання послуг, що очікується суспільством від 
реформованої митної адміністрації. Планується 
здійснювати постійний моніторинг дотримання від-
повідних стандартів. У планах також є проведення 
регулярних перевірок та запровадження механіз-
мів, які дадуть змогу громадськості повідомляти 
про можливі порушення правил митної етики. 
Передбачається кандидатів на посади у митниці 
перевіряти щодо їх відповідності критеріям, розро-
бленим для етичних стандартів, а також прихиль-
ності й відданості принципам верховенства права 
й демократії. Також планується:

− створити належні умови оплати праці для 
забезпечення прийнятного рівня життя та здій-
снювати їх систематичний перегляд з огляду на 
загальну економічну ситуацію та вартість життя;

− проводити тренінги з дотримання правил 
митної етики (стандарти поведінки, форма одягу, 
робоча практика, робота з громадськістю), а також 
наслідків їх невиконання;

− розробити заходи з мотивації дотримання 
правил митної етики;

− здійснювати систематичний перегляд нор-
мативно-правових актів, процесів і процедур задля 
виявлення факторів, що сприяють або можуть 
сприяти вчиненню корупційних правопорушень;

− створити незалежний підрозділ внутрішніх 
розслідувань;

− впровадити механізм нагляду за співробіт-
никами, які опинились у складних психологічних 
умовах (зловживання алкогольними напоями, 
схильність до азартних ігор, сімейні проблеми, 
фінансові труднощі тощо).

Окрім того, доцільними є розроблення та 
затвердження дисциплінарного кодексу, який би 
впровадив систему внутрішніх заходів та штрафних 
санкцій (включаючи звільнення) залежно від харак-

теру та серйозності правопорушення, враховував 
та передбачав ротацію працівників митниць задля 
запобігання корупції. Як слушно зазначає Н. Липов-
ська, щоби «знизити рівень корупції, треба зробити 
її справою невигідною та небезпечною» [17].

Наступна група завдань, визначених у про-
тотипі «Стандарт 14: «Пост-митний контроль та 
аудит» (Blueprint 14. Post-clearance control and 
audit), стосується організації управління митними 
пост-аудитами, що передбачає:

− розроблення національної політики аудиту;
− чітке визначення обов’язків керівників на 

місцях і центральної адміністрації;
− планування й координування аудитів на 

центральному та місцевому рівнях відповідно до 
національної митної стратегії;

− створення контролю за якістю та процеду-
рами задля забезпечення стандартів аудиту;

− надання місцевим/центральному підрозділу 
аудиту відповідальності за проведення аудиту 
операторів та угод з високим рівнем ризику на 
основі управління ризиками;

− забезпечення місцевим керівництвом 
належного планування аудитів, їх виконання й 
складання звітів за єдиними стандартами;

− регулярний аналіз та безперервне вдоско-
налення процедур і методик, що застосовуються 
службою аудиту [3].

Україна як держава, що задекларувала імп-
лементацію норм європейського законодавства 
з питань митного пост-аудиту у вітчизняне пра-
вове поле, в ході анонсованих реформ пови-
нна мати перспективне бачення своїх цілей на 
основі стратегій розвитку митних органів та митної 
справи загалом. Проте зарубіжні експерти нео-
дноразово зауважували про недостатність зусиль 
Уряду з розроблення та впровадження страте-
гічного плану для митної служби, зокрема щодо 
створення ефективного механізму митного пост-
аудиту, який би забезпечив баланс між висхідним 
обсягом спрощень митних процедур та контролем 
з боку державних органів.

Стратегічний план має містити комплекс пра-
вових, економічних, організаційних та інших захо-
дів і програм, які застосовуються задля оптимізації 
процесу розвитку та сприяння торгово-економіч-
ному розвитку, а також забезпечення національної 
митної безпеки.

Справедливим вважаємо твердження І. Квелі-
ашвілі про те, що «ставлення до стратегії має бути 
як до набору ключових рішень за найважливішими 
питаннями розвитку організації, а не як до класич-
ного «плану дій на довгострокову перспективу». 
На сучасному етапі змінюється послідовність 
розробки стратегії: замість класичного «місія – 
бачення – цілі – swot-аналіз (тобто аналіз сильних 
і слабких сторін, небезпек і можливостей) – функ-
ціональні стратегії» основний акцент переноситься 
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відповідно на головні питання розвитку. По суті від-
повіді на стратегічні питання – це набір пріоритетів 
для митних підрозділів і адміністрації, виходячи 
з яких, вони розроблятимуть свої функціональні 
плани, які інколи мають назву функціональних 
стратегій» [18, с. 88]. Нині Розпорядженням Уряду 
від 5 липня 2019 року № 542-р затверджено «План 
заходів щодо реалізації концептуальних напрямів 
реформування системи органів, що реалізують 
державну митну політику», в якому визначено зав-
дання МФУ та новоствореної ДМСУ щодо втілення 
в життя концепції реформування системи митних 
органів, встановлено перелік заходів та відпові-
дальних виконавців, строки та індикатори вико-
нання. Цей документ містить 10 розділів відповідно 
до напрямів реформування, проте в ньому відсут-
ній розділ, присвячений митному пост-аудиту, який 
у міжнародній практиці визнаний основною фор-
мою митного контролю. Тільки в розділі «Сприяння 
безпеці та міжнародній торгівлі, включаючи спро-
щення та гармонізацію митних процедур» згаду-
ється про запровадження пост-митного контролю 
та митного аудиту і зазначається, що «ефектив-
ність їх здійснення оцінюватиметься на підставі 
фактично сплачених податків до державного 
бюджету, результатів розгляду судових справ та 
їх подальших перспектив» [19]. Тим самим ефек-
тивність митного пост-аудиту розглядається через 
призму надходжень митних платежів до бюджету, 
що трансформує його у сферу контрольно-переві-
рочної роботи митних органів, фактично нівелює 
ефективність та обмежує його здійснення.

Реалізацію норм прототипу «Стандарт 14: 
«Пост-митний контроль та аудит» щодо плану-
вання й координування аудитів на центральному 
та місцевому рівнях забезпечено статтею 346 
МКУ, частина 3 якої передбачає, що «проведення 
документальних планових виїзних перевірок здій-
снюється митними органами на підставі квар-
тальних планів, які формуються ними самостійно, 
виходячи з результатів аналізу зовнішньоеконо-
мічних операцій підприємств із застосуванням 
системи управління ризиками. Порядок плану-
вання митними органами виїзних перевірок визна-
чається центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику» [4].

План-графік документальних планових переві-
рок щодо дотримання вимог законодавства України 
з питань державної митної справи, зокрема своє-
часності, достовірності, повноти нарахування та 
сплати митних платежів, складається з кварталь-
них планів-графіків з урахуванням переліку крите-
ріїв ризиковості для відбору суб’єктів ЗЕД. Вважа-
ємо, що розширити можливості визначення ризиків 
для цілей митного пост-аудиту необхідно шляхом 
використання результатів попередніх переві-
рок суб’єктів ЗЕД, статистики імпортних операцій 

в минулому, інформації з інших джерел, як це реко-
мендовано ВМО. Доцільним є також використання 
методів відбору об’єктів для митного пост-аудиту, 
запропонованих О. Шевчуком, таких як «експерт-
ний метод, метод випадкового відбору, метод еко-
номіко-математичного моделювання» [20]. Вико-
ристання цих методів унеможливить виведення 
з-під аудиторських перевірок суб’єктів ЗЕД, за 
якими не спрацювала система визначення ризиків.

Заключним, але не менш важливим завдан-
ням, визначеним прототипом «Стандарт 14: 
«Пост-митний контроль та аудит», є розроблення 
стратегії навчання, яке передбачає формування 
та реалізацію навчальних програм задля надання 
аудиторам знань, ознайомлення їх з новими сис-
темами, процедурами, підходами, методиками та 
вдосконалення їх навичок та досвіду.

В Україні підготовкою майбутніх професіоналів 
митної справи займаються вищі навчальні заклади, 
зокрема Академія митної справи та фінансів, Уні-
верситет державної фіскальної служби України, 
в яких майбутні митники протягом 5 років навчання 
отримують теоретичні знання та практичні навички 
вибраної професії. Проте під час служби в митних 
органах отримані знання потребують постійного 
оновлення та поглиблення і не тільки у зв’язку зі 
змінами законодавства, але й з огляду на необхід-
ність розширення компетенцій, якими має володіти 
працівник сучасної митниці. Права щодо підви-
щення професійної компетенції працівників мит-
них органів гарантує Закон України «Про державну 
службу» шляхом створення відповідних умов для 
професійного навчання, яке проводиться постійно 
через систему підготовки, перепідготовки, спе-
ціалізації та підвищення кваліфікації [21]. Також 
стаття 575 МКУ встановлює систему професійної 
підготовки у сфері державної митної справи, яка 
складається з п’яти елементів, таких як підготовка 
фахівців з вищою освітою; перепідготовка праців-
ників; підготовка наукових та науково-педагогіч-
них кадрів; підвищення кваліфікації працівників; 
організація навчання працівників без відриву від 
роботи [4]. Основними видами такого підвищення 
кваліфікації визначено навчання за професійними 
програмами підвищення кваліфікації, тематичні 
постійно діючі семінари, тематичні короткотермі-
нові семінари (зокрема, тренінги), стажування та 
самостійне навчання (самоосвіта). Проте науковці 
та практики зазначають про досить формальний 
підхід до підвищення рівня професійних знань 
без відриву від служби та невеликі терміни під-
вищення кваліфікації на різних курсах та семіна-
рах, що унеможливлює підготовку та перепідго-
товку митників відповідно до основних завдань 
та викликів формування сучасної європейської 
митниці. Хоча у 2018 році ДФС презентувала впро-
вадження інновацій у систему підвищення про-
фесійної компетенції працівників митниць шляхом 
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створення лекцій за допомогою новітніх техноло-
гій та сучасних засобів відтворення віртуальної 
реальності, розроблення навчальних модулів для 
інтерактивних електронних навчальних програм 
з комп’ютерного моделювання практичних ситу-
ацій у процедурах митного оформлення та мит-
ного контролю для наближення реальних ситуацій 
у процесі навчання, вони не набули широкого впро-
вадження у професійні програми підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації митників.

Вітчизняні науковці Л. Дорофеєва, О. Іванов, 
А. Саварець, П. Пашко, О. Павленко та інші дос-
ліджували системи підготовки працівників митних 
органів в інших країнах, і ми погоджуємося з їхньою 
думкою про необхідність залучення міжнарод-
ного досвіду з цього питання. Першочерговим 
завданням є імплементація основних цінностей 
та професійних, оперативних і управлінських ком-
петенцій, передбачених європейським рамковим 
документом про компетенції працівників митних 
органів [22], в програми вищих навчальних закла-
дів, які готують митників, та програми підвищення 
їх кваліфікації і перепідготовки. Зміст таких про-
грам також має враховувати результати конструк-
тивного діалогу інститутів громадського суспіль-
ства, бізнесу та митних органів, що забезпечить їх 
відповідність поточним потребам митної служби. 
Крім того, доцільним вважаємо підтримання про-
позиції Л. Дорофєевої щодо створення навчально-
практичного центру з професійної підготовки осо-
бового складу митниць. Проте базою для його 
формування рекомендуємо вибрати Університет 
державної фіскальної служби України, який має всі 
необхідні умови для підготовки та перепідготовки 
співробітників митниць європейського рівня, здат-
ний, використовуючи сучасні інноваційні техноло-
гії, забезпечити засвоєння спеціальних фахових 
знань та умінь, а також необхідних для сучасного 
митника навичок, притаманних таким професіям, 
як військовий, товарознавець, слідчий, аналітик, 
перекладач, психолог, фахівець ІТ-технологій.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, перед реформованою Державною митною 
службою України стоїть складне завдання, а саме 
вдосконалення митного сервісу, зокрема інструмен-
тів і механізмів митного контролю. Вирішенню цього 
завдання сприятиме розвиток митного пост-аудиту 
як основної форми митного контролю. Проте нині 
у законодавство України не імплементовано відпо-
відним чином положення міжнародних стандартів 
(прототипів) стосовно здійснення митного пост-
аудиту, що ускладнює практичну реалізацію його 
механізмів. Вважаємо, що врахування основних 
окреслених проблем та наданих пропозицій щодо 
їх вирішення сприятиме підвищенню організації 
та ефективності проведення митного пост-аудиту 
в Україні, дасть можливість зосередитися на най-
більш ризикованих операціях, досягти спрощення 

та пришвидшення митного оформлення для сум-
лінних суб’єктів ЗЕД. Крім того, запропоновані реко-
мендації сприятимуть формуванню нового образу 
працівника митниці, покращенню іміджу митника 
та зміні наявного у громадській думці негативного 
образу посадової особи митниці.
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У статті на теоретичному рівні прове-
дено дослідження сутності експортного 
потенціалу підприємства та чинників, які 
впливають на його формування та активі-
зацію. Визначено цілі держави під час стиму-
лювання експорту підприємств. Здійснено 
оцінювання економічного виміру експорт-
ного потенціалу суб’єктів господарювання 
в системі зовнішньоекономічної діяльності 
Херсонської області. Проведено порівняль-
ний аналіз із різними регіонами країни, а саме 
оцінено збалансованість їх зовнішньоеко-
номічної діяльності. Проаналізовано стан 
експорту товарів та послуг Херсонської 
області, визначено групи товарів та послуг, 
які є пріоритетними, й ті, яким необхідно 
приділити увагу для активізації експортної 
діяльності суб’єктів господарювання. Запро-
поновано для активізації експортної діяль-
ності підприємств як Херсонської області, 
так і України загалом розробляти план екс-
порту. В ході дослідження визначено, що не 
менш важливими моментами активізації 
експорту на державному рівні є формування 
сприятливого макроекономічного клімату, 
стимулювання як виробників, так і експор-
терів до реалізації інноваційних товарів і про-
єктів, перш за все у галузі науки й техніки, 
а також галузей економіки, які визначають 
конкурентоспроможність країни загалом.
Ключові слова: експорт, експортний 
потенціал, експортна діяльність, експансія, 
зовнішньоекономічна діяльність.

В статье на теоретическом уровне про-
ведено исследование сущности экспорт-

ного потенциала предприятия и факторов, 
влияющих на его формирование и активи-
зацию. Определены цели государства во 
время стимулирования экспорта предпри-
ятий. Осуществлено оценивание экономи-
ческого измерения экспортного потенциала 
субъектов хозяйствования в системе внеш-
неэкономической деятельности Херсонской 
области. Проведен сравнительный анализ 
с разными регионами страны, а именно 
оценена сбалансированность их внешнеэко-
номической деятельности. Проанализиро-
вано состояние экспорта товаров и услуг 
Херсонской области, определены группы 
товаров и услуг, которые являются приори-
тетными, и те, которым необходимо уде-
лить внимание для активизации экспортной 
деятельности субъектов хозяйствования. 
Предложено для активизации экспортной 
деятельности предприятий как Херсонской 
области, так и Украины в целом разраба-
тывать план экспорта. В ходе исследо-
вания определено, что не менее важными 
моментами активизации экспорта на госу-
дарственном уровне являются формирова-
ние благоприятного макроэкономического 
климата, стимулирование как производите-
лей, так и экспортеров к реализации инно-
вационных товаров и проектов, в первую 
очередь в отрасли науки и техники, а также 
отраслей экономики, определяющих конку-
рентоспособность страны в целом.
Ключевые слова: экспорт, экспортный 
потенциал, экспортная деятельность, экс-
пансия, внешнеэкономическая деятельность.

In the article on the theoretical level the essence of export potential of the enterprise and the factors that influence its formation and activation are investigated. 
The goals of the state in stimulating the export of enterprises are defined. The economic dimension of export potential of economic entities in the system of 
foreign economic activity of Kherson region has been evaluated. The place of the region in the total volume of foreign trade of Ukraine was determined, a 
comparative analysis was carried out with different regions of the country (Zaporozhe, Dnipropetrovsk, Kiev, Mykolaiv, Odesa regions and Kiev city), and the 
balance of their foreign economic activity was evaluated. The state of export of goods and services of the Kherson region is analyzed; the groups of goods 
and services that are priority and those that need to be paid attention to intensify the export activity of economic entities are identified. The leading countries 
in export of goods and services of Kherson region are identified. The article also proposes to develop an export plan for the activation of export activity of 
enterprises, both Kherson region and Ukraine. Factors that should be considered in the development of the export plan, both for beginners and business enti-
ties who have not been employed in this scope for the first year, have been disclosed, and the need to pay considerable attention to the risk management of 
foreign economic activity has been disclosed. To develop an export plan, it is advisable to involve either your own skilled workers (if any), or seek the services 
of external consultants. Such advisers may include the Export Promotion Office in Ukraine and the State Export Credit Agency, the main purpose of which is 
to promote large-scale export expansion of the national manufacturers. The study also identifies that not less important moments of export activation at the 
state level are the creation of a favorable macroeconomic climate, stimulating both manufacturers and exporters to implement innovative projects, first of all, 
in the scope science and technology, as well as economic sectors, which determine the competitiveness of the country as a whole.
Key words: export, export potential, export activity, expansion, foreign economic activity.

Постановка проблеми. В сучасних еконо-
мічних умовах, які характеризуються фінансово-
економічною турбулентністю, постає питання 
активізації експортної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання як однієї з основних видів зовнішньо-
економічної діяльності (далі – ЗЕД). Експансія 
експортної діяльності відбувається перш за все за 
рахунок підвищення експортного потенціалу під-
приємства, який є потужною економічною харак-
теристикою його діяльності, адже саме функціо-
нальна домінанта експортного потенціалу полягає 

у вирішальному впливі на регіональний та націо-
нальний рівень розвитку господарської системи, 
однак при цьому експансія експорту та розвитку 
експортного потенціалу суб’єктів господарювання 
є складною та багатовекторною проблемою, вирі-
шення якої сприятиме підвищенню конкуренто-
спроможності українських виробників як на націо-
нальному, так і на міжнародному ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем сутності, формування 
та оцінювання експортного потенціалу суб’єктів 
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господарювання присвячені наукові праці бага-
тьох вітчизняних науковців, таких як М. Козік [3], 
О. Лошенюк [12], А. Нікітіна [2], Т. Павлюк [1].

Постановка завдання. Метою статті є еконо-
мічний вимір експортного потенціалу Херсонської 
області, оцінювання його впливу на економічний 
розвиток регіону, визначення напрямів активізації 
експортного потенціалу підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Експорт є однією з головних складових частин 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства та 
його зовнішньоекономічних звя’зків. При цьому 
використання новітніх засобів та альтернативних 
методів організації експортної діяльності підприєм-
ства, вдосконалення роботи на міжнародних ринках 
набувають нагального значення для перспективного 
нарощування та просування експорту підприємства.

Шляхом активного стимулювання експорту дер-
жава досягає кількох важливих цілей. По-перше, 
допомагаючи просуванню товарів за кордон, вона 
сприяє розширенню попиту на продукцію національ-
ного виробництва; по-друге, експортна орієнтація не 
тільки робить економіку більш динамічною, але й 
надає її розвитку нової якості; по-третє, відбувається 
заохочення експорту як один з найефективніших 
засобів демонополізації економіки [1, с. 157–158].

Перевагами експортної діяльності суб’єктів 
господарювання є диверсифікація асортиментної 
продукції та послуг, розширення ринків збуту това-
рів та послуг, збільшення конкурентних переваг, 
збільшення прибутку підприємств-експортерів, 
розвиток загального потенціалу підприємств та їх 
співробітників тощо.

Щодо визначення теоретико-методичного 
базису експортного потенціалу підприємства, то 
на основі проведеного дослідження можна виді-
лити термін «експортний потенціал підприємства» 
з позиції альтернативних підходів:

− експортний потенціал є частиною еко-
номічного потенціалу підприємства та є 
взаємопов’язаним з усіма іншими видами потенці-
алу підприємства;

− експортний потенціал є сукупністю ресурсів, 
які має можливість використовувати підприємство 
для виробництва продукції на експорт;

− експортний потенціал є можливістю підпри-
ємства виконувати функцію задоволення потреб 
іноземних ринків у готовій продукції;

− експортний потенціал є сукупністю можли-
востей підприємства виробляти та реалізовувати 
продукцію, яка має порівняльні переваги стосовно 
аналогічної продукції на іноземних ринках [2, с. 27];

− експортний потенціал є самостійною та 
вагомою складовою частиною зовнішньоеконо-
мічних можливостей регіональних господарських 
систем, головна роль якої полягає у забезпеченні 
реалізації конкурентних переваг вітчизняної про-
дукції та збільшення її обсягів на зовнішніх ринках;

− експортний потенціал є певним обсягом 
товарів та послуг, які національна економіка 
спроможна виробляти за допомогою власних та 
імпортованих факторів виробництва, а також реа-
лізовувати на іноземних ринках з максимальною 
ефективністю для господарюючих суб’єктів, регі-
онального господарського комплексу й держави 
загалом [3, с. 112].

Для всебічного розкриття сутності експортного 
потенціалу підприємства проаналізовано чинники, які 
істотно впливають на останній. Ідентифікація таких 
чинників у широкому розумінні дає можливість класи-
фікувати умови створення середовища формування 
та реалізації експортного потенціалу підприємства, 
а саме фінансово-економічні, юридично-політичні, 
соціально-культурні, техніко-технологічні, природно-
кліматичні, митні, логістичні, форс-мажорні, оскільки 
всі ці ризики безпосередньо впливають на ймовір-
ність втрати або недоотримання фінансових ресур-
сів підприємств-експортерів.

Доведено, що для того, щоби здійснити оці-
нювання експортного потенціалу підприємства, 
необхідно проаналізувати виробничий потенціал, 
а саме його гнучкість, можливості адаптуватися до 
нових умов, здатність накопичувати продукцію та 
збільшувати продуктивність і конкурентоспромож-
ність; оцінити матеріально-технічні показники, такі 
як рівень транспортного обслуговування, складу-
вання та перевезення товарів, відповідність упа-
ковки товарів міжнародним стандартам, рівень 
базових знань співробітників у сфері митних опера-
цій, наявність систем електронного обміну інфор-
мацією; оцінити переваги та недоліки товару чи 
послуги, які експортуються, вибрати найпривабли-
віший потенційний ринок, визначити цінність товару 
(послуги) для експортеру та споживачів, а також 
унікальність і відповідність товару (послуги) міжна-
родним стандартам в екологічній галузі та санітар-
ним нормам; визначити можливості та перспективи 
фінансування експортної діяльності (поточні вит-
рати, витрати на рекламу, страхування, навчання 
персоналу, логістику, зокрема митну), профіль клі-
єнта (дистриб’ютор або кінцевий покупець), спосіб 
отримання оплати, спосіб обліку фінансових ризи-
ків у разі виникнення форс-мажорних обставин [4].

Для підприємств регіонів нарощування екс-
портного потенціалу, вдосконалення його струк-
тури стають потужними джерелами розвитку про-
дуктивних сил, збалансованого сталого розвитку, 
особливо в період глибокої фінансової, політичної 
та економічної кризи, в якій опинилась вітчизняна 
економіка [3, с. 113].

Для оцінювання збалансованості ЗЕД викорис-
товують коефіцієнт покриття експорту імпортом; 
якщо фактичне значення коефіцієнта є більшим за 
одиницю, то вважається, що сальдо ЗЕД є пози-
тивним, якщо ж він є меншим за одиницю, то, від-
повідно, сальдо ЗЕД є негативним (табл. 1).
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Згідно з даними табл. 1 стан регіональної 
зовнішньої торгівлі України у 2018–2019 роках 
характеризується так: у 2019 році Україна загалом 
експортувала товарів на суму 5 060 335,5 тис. дол. 
США, що на 2 725 348,5 тис. дол. США, або 
на 5,8%, більше, ніж у 2018 році, сума імпорту това-
рів у 2019 році становила 60 783 662,3 тис. дол. 
США, що на 35 966 084,3 тис. дол. США, або на 
6,3%, більше, ніж у 2018 році. Отже, відбувається 
зростання обсягів як експорту, так і імпорту товарів 
у 2018–2019 роках.

Щодо збалансованості ЗЕД України у 2018–
2019 роках, то, відповідно до фактичних значень 
коефіцієнта покриття імпорту експортом, а він був 
незмінним, становлячи 0,8, сальдо ЗЕД України 
було негативним, що свідчить про пасивну ЗЕД 
у 2018–2019 роках.

В табл. 1 вибірково представлено обсяги 
зовнішньої торгівлі товарами таких регіонів країни, 
як Херсонська область (домашній регіон), Мико-
лаївська, Дніпропетровська та Запорізька області 
(сусідні регіони), Одеська, Київська області та 
м. Київ (вибрані як вагомі учасники зовнішньої тор-
гівлі країни).

Стан зовнішньої торгівлі товарами Херсонсь-
кої області у 2018–2019 роках характеризується 
так: обсяг експорту товарів у 2019 році скоротився 
відносно 2018 року на 0,7%, а імпорту, навпаки, 
зріс на 23,9%. Щодо збалансованості зовнішньої 
торгівлі товарами, то область у 2018–2019 роках 
характеризувалась як глибоко стратифікована, 
оскільки відбулося зменшення фактичного зна-
чення коефіцієнта покриття експортом імпорту 
з 0,8 у 2018 році до 0,7 у 2019 році. При цьому 
сусідні області у 2018–2019 роках мали збалансо-
вану ЗЕД. Одеська та Київська області здійсню-
вали збалансовану ЗЕД у 2018 році, а у 2019 році 
відбулося погіршення якості ЗЕД (значення кое-
фіцієнта менше 1,0). По м. Києву, притому, що 
у 2018–2019 роках цей регіон характеризувався 
одними з найбільших обсягами зовнішньої тор-
гівлі товарами (у 2019 році експорт товарів міста 

становив 25,0% від усього експорту товарів кра-
їни, при цьому зріс за рік майже у 6 разів; 42,3% 
всього імпорту товарів країни, зріс у 1,5 рази), ЗЕД 
є незбалансованою протягом 2018–2019 років.

Загальний обсяг експорту послуг України 
у 2019 році становив 15 237 478,9 тис. дол. США, 
що становить 23,3% від загального обсягу екс-
порту країни. Експорт послуг Херсонської області 
у 2019 році у загальному обсязі експорту області 
становив 11,5%.

Задля виявлення резервів нарощування екс-
портного потенціалу проаналізуємо товарну 
структуру експорту Херсонської області у 2018–
2019 роках (табл. 2).

Згідно з даними табл. 2 обсяг експорту това-
рів Херсонської області у 2019 році становив 
268 128,7 тис. дол. США, що на 1 800,5 тис. дол. 
США, або на 0,7%, менше, ніж у 2018 році. Най-
більшу частку експорту товарів Херсонської 
області становили продукти рослинного поход-
ження (39,9% у 2018 році та 42,7% у 2019 році); 
готові та харчові продукти мали 14,5% у 2018 році 
та 13,6% у 2019 році; недорогоцінні метали та 
вироби з них у 2018 році становили 12,0% усього 
товарного експорту області, а у 2019 році –5,3%; 
експорт деревини й виробів з деревини у 2018 році 
становив 6,6%, у 2019 році скоротився до 6,2%; 
експорт машин, обладнання та механізмів, елек-
тротехнічного обладнання у 2018 році становив 
7,3%, а у 2019 році обсяги зросли до 8,5%; живі 
тварини та продукти тваринного походження 
у 2018 році становили 5,4% експорту товарів, 
у 2019 році скоротились до 2,7%; жири та олії тва-
ринного або рослинного походження у 2018 році 
становили 4,7% експорту товарів, у 2019 році 
обсяги збільшились до 5,9%; питома вага експорту 
засобів наземного транспорту, літальних апаратів 
й плавучих засобів у 2018 році становили 5,6%, 
а у 2019 році зросли до 8,4% обсягу експорту това-
рів області; до інших товарних груп віднесені групи 
товарів, частка експорту яких становила у 2018–
2019 роках менше 1,5%, у сумі частка таких груп 

Таблиця 1
Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі товарами,  

коефіцієнта покриття експорту імпортом у 2018–2019 роках

Область/регіон
Обсяг експорту,  
тис. дол. США

Обсяг імпорту,  
тис. дол. США

Коефіцієнт покриття 
експорту імпортом

2018 рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік
Україна, усього 47 334 987,0 50 060 335,5 57 187 578,0 60 783 662,3 0,8 0,8
Херсонська 269 932,7 268 128,7 327 736,7 406 162,1 0,8 0,7
Миколаївська 2 112 586,3 2 152 565,3 740 041,3 988 963,9 2,9 2,2
Дніпропетровська 7 722 596,4 7 907 994,5 5 264 893,3 5 521 799,0 1,5 1,4
Запорізька 3 377 247,5 3 080 720,1 1 762 838,2 1 529 298,1 1,9 2,0
Одеська 1 668 313,7 1 384 236,3 1 546 963,6 1 880 415,4 1,1 0,7
Київська 4 110 845,9 1 948 493,4 1 856 333,0 4 110 845,9 2,2 0,5
м. Київ 1 762 838,2 12 492 712,4 10 248 192,3 25 682 013,2 0,2 0,5

Джерело: складено авторами на основі [5]
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товарів у 2018 році становила 3,9% усього екс-
порту товарів, а у 2019 році вона зросла до 6,7% 
обсягу експорту товарів Херсонської області.

Зауважимо, що щодо збалансованості товар-
ного обігу у зовнішній торгівлі, то область є депре-
сивною, оскільки коефіцієнт покриття експортом 
імпорту у 2019 році становив 0,6, а щодо збалан-
сованості ЗЕД у сфері послуг, навпаки, перспек-
тивною, оскільки коефіцієнт становить 3,0.

У 2019 році загальний обсяг експорту послуг 
Херсонської області становив 34 946,1 тис. дол. 
США, що більше, ніж у 2018 році, на 6 127,8 тис. 
дол. США, або на 21,3%. В структурі експорту пос-
луг Херсонської області у 2019 році найбільшу 
питому вагу становили транспортні послуги (66,3% 
усього експорту послуг), послуги з ремонту та тех-
нічного обслуговування становили 20,3% обсягу 
експорту послуг, ділові послуги – 4,6%, послуги 
щодо переробки матеріальних ресурсів – 2,5%, 
послуги, пов’язані з подорожами – 2,2%, послуги 
у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформа-
ційні послуги – 1,9% усього експорту послуг області 
у 2019 році, питома вага інших послуг є нижчою за 
1,5% обсягу експорту послуг області [6].

Найбільшими країнами-експортерами за обсягом 
експорту як товарів, так і послуг Херсонської області 
у 2019 році були Туреччина, Німеччина, Велика Бри-
танія, Литва, Грузія, Нідерланди та Іспанія.

Отже, підприємства Херсонської області мають 
досить високий експортний потенціал щодо експорту 
товарів, тому можна рекомендувати нарощувати 
експорт готових харчових продуктів, живих тварин, 
продуктів тваринного походження, недорогоцінних 
металів та виробів з них, деревини й виробів з дере-
вини, маси з деревини або інших волокнистих целю-
лозних матеріалів, мінеральних продуктів, продукції 
хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, 
необроблених шкур та вичищеної шкіри, текстиль-

них матеріалів та виробів, оптичних і фотографіч-
них приладів та апаратів, а також різних промис-
лових товарів, адже у виробництві цих груп товарів 
Херсонська область має певні переваги та перспек-
тиви. Щодо експансії експорту послуг області, то 
необхідно звернути увагу на нарощування обсягів 
експорту таких послуг, як транспортні, туристичні 
та ділові (перш за все, наукові та технічні) послуги, 
послуги з переробки матеріальних ресурсів, а також 
послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та 
інформаційні послуги тощо.

Основною проблемою розвитку експорту пос-
луг в Україні є те, що в загальній структурі зовніш-
ньої торгівлі частка експорту послуг незначна 
порівняно з експортом товарів. Крім того, зовнішня 
торгівля послугами України демонструє значно 
вищий опір кризовим явищам світової економіки. 
Досвід успішного експорту послуг є важливим для 
країни та може стати шляхом її розвитку [7, с. 52].

Задля вирівнювання збалансованості ЗЕД 
можна рекомендувати відповідним учасникам 
ЗЕД нарощувати обсяги експорту товарів та пос-
луг, це стосується також суб’єктів господарювання 
Херсонської області.

Задля активізації просування експорту това-
рів або послуг необхідно управляти експортним 
потенціалом суб’єктів господарювання на основі 
митної логістики, управління митними ризиками, 
а також розроблення експортного плану, який є 
актуальним як для суб’єктів малого бізнесу, так 
і для великих компаній, які вже не перший рік пра-
цюють на міжнародному ринку.

Задля ефективного планування експорту, 
зокрема під час започаткування цього виду діяль-
ності та на будь-якому етапі функціонування, під-
приємству ЗЕД важливо володіти визначитись 
із формою ЗЕД; проаналізувати умови, в яких 
здійснюватиметься експортна діяльність; вибрати 

Таблиця 2
Оцінка товарної структури експорту товарів Херсонської області у 2018–2019 роках

Товарна група

2018 рік 2019 рік Зміни 2019 року 
до 2018 року

вартість, 
тис. дол. 

США

питома 
вага, 

%

вартість, 
тис. дол. 

США

питома 
вага, 

%

абсолютні, 
тис. дол. 

США

від-
нос- 
ні,%

Усього 269 929,2 100,0 268 128,7 100,0 -1 800,5 -0,7
Живі тварини; продукти тваринного походження 14 525,7 5,4 7 138,7 2,7 -7 387 -50,9
Продукти рослинного походження 107 800,1 39,9 114 508,7 42,7 6 708,6 6,2
Жири та олії тваринного або рослинного походження 12 675,2 4,7 15 787,2 5,9 3 112 24,6
Готові харчові продукти 39 086,6 14,5 36 581,3 13,6 -2 505,3 -6,4
Деревина й вироби з деревини 17 944,5 6,6 16 500,2 6,2 -1 444,3 -8,0
Недорогоцінні метали та вироби з них 32 454,2 12,0 14 233,7 5,3 -5 338,5 -27,3
Машини, обладнання та механізми;  
електротехнічне обладнання 19 572,2 7,3 22 885,6 8,5 7 636,3 50,1

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, 
плавучі засоби 15 249,3 5,6 22 483,8 8,4 7 234,5 47,4

Інші товарні групи 10 621,4 3,9 18 009,5 6,7 7 388,1 69,6

Джерело: складено авторами на основі [6]
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товар або послугу для експорту, оцінити попит на 
товари та послуги; визначити, які ресурси має під-
приємство для здійснення експортної діяльності; 
визначити ринкову ціну на товар або послугу, а також 
вплив на неї конкуренції; узгодити структуру управ-
ління експортом; розробити стратегію розвитку ЗЕД 
загалом та експорту зокрема; розробити прогноз очі-
куваних результатів від експорту (приблизний роз-
мір прибутку, рентабельність, розміри розширення 
збуту, валютна виручка) [1, с. 161]; вибрати опти-
мальні логістичні та митні умови; розробити систему 
заходів щодо управління митними та логістичними 
ризиками з урахуванням специфічних умов тощо.

Отже, розроблення експортного плану суб’єктів 
господарювання дає можливість суб’єктам госпо-
дарювання правильно здійснювати ЗЕД, якісно 
контролювати ризики, пов’язані з експортною 
діяльністю, тощо [3].

Для планування експортної діяльності підпри-
ємства можуть бути залучені відповіді служби 
підприємства або відповідальні особи на ньому 
(за наявності залежно від масштабів та специфіки 
діяльності підприємства). Також можна зверну-
тися до експертів офісу з просування експорту 
в Україні та експертів ПрАТ «Експортно-кредитне 
агентство», яке було створено у 2018 році як від-
повідний агент держави, основною метою якого 
є стимулювання масштабної експансії експорту 
товарів національного виробника [8].

Досвід розвинутих країн свідчить про те, що 
важливу роль досягнення значного успіху в підви-
щенні експорту товарів/послуг відіграє саме наяв-
ність у цих країнах ефективної державної системи 
підтримки експорту.

Крім того, світовий досвід також свідчить про те, 
що стимулювання експансії експорту товарів і пос-
луг відбувається переважно за допомогою форму-
вання сприятливого макроекономічного клімату та 
стимулювання виробників і експортерів до експан-
сії експорту. Проте світова практика також показує, 
що опора тільки на державні ресурси у сфері ЗЕД 
високими технологіями, наукоємними товарами 
й послугами є недостатньою. За умов дефіциту 
державного бюджету та незацікавленості суб’єктів 
господарювання в реалізації інноваційних проєк-
тів на перший план мають виходити найважливіші 
напрями науки й виробництва, адже успіх будь-якої 
економіки починається з пріоритетного, випереджа-
ючого розвитку секторів господарства, які визнача-
ють конкурентоспроможність усієї країни [9].

Висновки з проведеного дослідження. 
За підсумками проведеного дослідження можна 
узагальнити, що експортний потенціал є важливою 
складовою частиною загального потенціалу під-
приємства, який впливає на експортний потенціал 
регіону, а експортний потенціал регіону здійснює 
вплив на експортний потенціал країни загалом. 
Важливим шляхом подолання незбалансованості 

ЗЕД має стати розвиток експорту послуг, оскільки 
в умовах фінансово-економічної турбулентності 
послуги є менш вразливими до кризи.

Для активізації експорту підприємств як 
Херсонської області, так і України загалом необ-
хідно рекомендувати нарощувати експортний 
потенціал за допомогою вдосконалення його 
поточного планування на мікрорівні, за необхід-
ності звертатися за консультаційними послугами. 
Крім того, необхідно враховувати переваги та 
недоліки товарів або послуг, які експортуються, 
а також вплив фінансових, митних, логістичних та 
форс-мажорних ризиків. На макрорівні заходами 
експансії експорту є формування сприятливого 
клімату країни та стимулювання суб’єктів госпо-
дарювання до експорту товарів і послуг інновацій-
них галузей економіки (перш за все, галузі науки 
й техніки, адже, наприклад, у 2019 році обсяг екс-
порту Херсонської області в цій сфері збільшився 
у 6 разів порівняно з 2018 роком), а також галузей, 
які визначають конкурентоспроможність країни.
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Статтю присвячено актуальним питан-
ням, що виникають у сфері функціонування 
та адміністрування митних платежів 
в Україні. У межах дослідження проаналізо-
вано їх фіскальну роль у системі Державного 
бюджету. Розглянуто структуру митних 
платежів та динаміку їх надходжень до 
бюджету протягом 2015–2018 рр. Встанов-
лено, що найбільша частка в митних пла-
тежах припадає на податок на додану вар-
тість, загалом його частка у загальній сумі 
митних платежів становить 79,8%. Обґрун-
товано, що система митних платежів є 
важливим бюджетоутворюючим елемен-
том, що впливає на рівень соціально-еконо-
мічної забезпеченості держави та визначає 
її економічний потенціал. Зазначено, що 
частка митних платежів у Державному 
бюджеті протягом аналізованого періоду 
коливається в межах 22,7–24,6%. Визначено 
низку факторів, які негативно впливають 
на адміністрування митних платежів, та 
сформульовано перелік методів і пропозицій 
щодо їх удосконалення.
Ключові слова: митні платежі, податок на 
додану вартість, ввізне мито, вивізне мито, 
акцизний податок, митна політика.

Статья посвящена актуальным вопро-
сам, возникающим в сфере функциониро-

вания и администрирования таможенных 
платежей в Украине. В рамках исследова-
ния проанализирована их фискальная роль 
в системе Государственного бюджета. 
Рассмотрены структура таможенных пла-
тежей и динамика их поступлений в бюд-
жет в течение 2015–2018 гг. Установлено, 
что наибольшая доля в таможенных пла-
тежах приходится на налог на добавлен-
ную стоимость, в общем, его доля в общей 
сумме таможенных платежей составляет 
79,8%. Обосновано, что система тамо-
женных платежей является важным бюд-
жетообразующим элементом, что влияет 
на уровень социально-экономической обе-
спеченности государства и определяет 
ее экономический потенциал. Указано, что 
доля таможенных платежей в Государ-
ственном бюджете в течение анализируе-
мого периода колеблется в пределах 22,7–
24,6%. Определен ряд факторов, которые 
негативно влияют на администрирование 
таможенных платежей, и сформулирован 
перечень методов и предложений по их 
совершенствованию.
Ключевые слова: таможенные платежи, 
налог на добавленную стоимость, ввозная 
пошлина, вывозная пошлина, акцизный 
налог, таможенная политика.

The article is devoted to topical issues arising in the sphere of functioning and administration of customs payments in Ukraine. The study analyzed their fis-
cal role in the state budget system. The structure of customs payments and the dynamics of their payments to the budget during 2015–2018 are considered. 
It is established that the largest share in customs payments accounted for value added tax; in general, its share in the total amount of customs payments 
is 79.8%. Customs payments themselves are an important tool for regulating the foreign trade activity of the state, as well as a way of ensuring significant 
budgetary revenues. It is substantiated that the system of customs payments is an important budget-forming element, which, in turn, affects the level of 
social and economic security of the state and ultimately determines its economic potential. It is stated that the share of customs payments in the State 
Budget during the analyzed period fluctuates within 22.7–24.6%. Comparatively the fiscal role of customs payments in Ukraine with the leading countries 
of Europe, the findings testify to the hypertrophied weight of customs payments in tax revenues of the State Budget of Ukraine. This implies the necessity 
of increasing the weight of other taxes in the tax revenues of the State Budget, including corporate income tax, personal income tax, etc. It is noted that the 
fiscal potential of customs payments in Ukraine depends not only on the effectiveness of customs policy, but also on the intensive, balanced development 
of the entire economic system of the country. A number of factors that negatively influence the administration of customs payments are identified and a list 
of methods and proposals for their improvement are formulated. It is justified that the experience of the EU Member States in the direction of the customs 
operation is an important task for both scientists and practitioners. It is noted that the improvement of international cooperation and analysis of international 
legislation related to customs, for the possible implementation of the relevant legal norms in the Ukrainian legislation is extremely relevant.
Key words: customs duties, value added tax, import duty, export duty, excise tax, customs policy.

Постановка проблеми. У зв’язку зі стрім-
ким розвитком інтеграційних процесів стратегія 
успішного розвитку економічної системи України 
тісно пов’язана зі створенням умов для ефектив-
ної зовнішньоекономічної діяльності. При цьому 
помітну роль відіграє митне оподаткування, основу 
якого складають митні платежі. Водночас митні 
платежі є важливим інструментом формування 
доходів державного бюджету та сталого економіч-
ного розвитку держави загалом. У зв’язку з цим 
дослідження впливу митних платежів на форму-
вання доходів державного бюджету є своєчасним 
та актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікації. 
Вивченню проблемних питань, пов’язаних із дослі-
дженням надходжень митних платежів до Держав-
ного бюджету, присвячені праці таких вітчизняних 
науковців, як О.І. Новік, І.В. Зозуля, І.С. Миро-

ненко, Т.В. Шталь. Теоретичні аспекти фінансового 
потенціалу вивчали С.В. Онишко, В.М. Опарін, 
С.С. Шумська. Втім, необхідність ефективнішого 
використання фіскальних можливостей бюдже-
тоутворюючих податків вимагає глибшого дослід-
ження напрямів нарощування фіскального потен-
ціалу митних платежів.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в теоретичному та практичному обґрунтуванні фіс-
кального потенціалу митних платежів, а також вио-
кремленні проблемних аспектів функціонування 
митної політики в Україні та наданні рекомендацій 
щодо покращення механізму їх справляння.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фіскальний потенціал митних платежів є складо-
вою частиною фіскального потенціалу держави. 
Його зміст можна визначити як максимальну суму 
надходжень з митних платежів без стримування 
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економічного розвитку суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності та економіки держави загалом. 
Важливо підкреслити, що фіскальний потенціал 
митних платежів залежить від економічного роз-
витку держави, її ролі в міжнародній торгівлі, сту-
пеня залучення країни до міжнародного поділу 
праці, інтенсивності зовнішньоекономічних пото-
ків. Самі митні платежі є важливим інструментом 
регулювання зовнішньоторговельної діяльності 
держави, а також способом забезпечення значних 
надходжень до бюджету.

Згідно з українським законодавством система 
митних платежів побудована на основі непрямих 
податків, які включені до переліку загальнодер-
жавних [2, с. 963]. Звідси випливає, що в системі 
митних платежів можна виокремити такі основні 
складові частини, як акцизний податок з ввезених 
на митну територію підакцизних товарів, пода-
ток на додану вартість з ввезених на територію 
України товарів, податки на міжнародну торгівлю 
(ввізне мито, вивізне мито) (табл. 1).

Загалом сума надходжень митних платежів 
до Державного бюджету у 2018 році порівняно 
з 2015 роком зросла на 82,6%. Значний приріст 

надходжень забезпечено з податку на додану 
вартість з ввезених на територію України товарів, 
акцизного податку, ввізного та вивізного мита.

Статистичні дані свідчать про те, що сума 
надходжень від митних платежів до Державного 
бюджету України протягом 2015–2018 років посту-
пово зростала (рис. 1). Так, загальна сума митних 
платежів у 2018 році становила 369,5 млрд. грн., що 
на 65,7 млрд. грн. більше, ніж у 2017 році. Слід зау-
важити, що у доларовому еквіваленті у 2017 році 
до Державного бюджету України митних плате-
жів надійшли 9,4347 млрд. дол., а у 2018 році – 
11,4751 млрд. дол. Отже, варто звернути увагу на 
те, що митні платежі розраховуються на підставі 
митної вартості, яка залежить від курсу валют.

Аналіз даних дає змогу зробити висновок, що 
найбільшу частку у структурі митних платежів має 
податок на додану вартість з ввезених на терито-
рію України товарів. Так, у 2018 році загальна сума 
надходжень ПДВ становила 295,1 млрд. грн., що 
на 156,3 млрд. грн. більше, ніж у аналізованому 
2015 році. В структурі митних платежів частка 
ПДВ залишається стабільною протягом остан-
ніх років (рис. 2).

Таблиця 1
Надходження митних платежів до Державного бюджету України протягом 2015–2018 рр., млрд. грн.

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік Відхилення 
(2018/2015 роки)

Акцизний податок з ввезених  
на митну територію підакцизних товарів 22,7 32,9 29,7 19,5 9,6

ПДВ з ввезених на територію України товарів 138,8 181,5 250,5 295,1 156,3
Податки на міжнародну торгівлю: ввізне мито 39,8 20,0 22,6 23,3 16,7
Податки на міжнародну торгівлю: вивізне мито 0,4 0,4 0,6 0,5 0,1
Інші надходження від митних платежів 0,6 0,9 0,4 31,1 30,5
Загальний обсяг митних платежів 202,3 235,3 303,8 369,5 138,2

Джерело: розроблено авторами на основі даних [3]
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Рис. 1. Динаміка надходжень від митних платежів протягом 2015–2018 років, млрд. грн.
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Якщо розглядати такий показник, як акцизний 
податок з ввезених на митну територію підакциз-
них товарів, то у 2018 році можна спостерігати його 
тенденцію до зменшення. Це пов’язане з тим, що 
у 2018 році надходження зменшились у зв’язку зі 
зниженням обсягу імпорту в Україну та повільними 
темпами виходу на зовнішні ринки. Меншу за обся-
гом частку мають ввізне та вивізне мито. Зокрема, 
у 2018 році їхні суми становили 23,3 млрд. грн. та 
0,5 млрд. грн. відповідно.

Варто зазначити, що зростання надход-
жень митних платежів до Державного бюджету 
пов’язане з підвищенням рівня організації мит-
ного контролю, який на цьому етапі є визначаль-
ним чинником збільшення обсягів сплачених до 
бюджету митних платежів.

Великого значення під час визначення суми 
митних платежів набувають надходження від кори-
гування митної вартості. Зокрема, сума додатко-
вих надходжень від коригування митної вартості 
у 2018 році склала 4,6 млрд. грн., що на 0,4 млрд. 
грн., або на 43,1%, більше показника 2017 року.

У 2018 році значну частину митних платежів 
сплачено під час здійснення митного оформлення 
таких товарів:

− машини, устаткування та транспорт (спла-
чено платежів 46,5%);

− продовольчі товари (19,2%);
− паливно-енергетичні товари (6,1%);
− метали та вироби з них (3%) [8].
Динаміка митних платежів та їхня частка 

у податкових надходженнях і доходах Держав-
ного бюджету України (табл. 2) свідчать про те, 
що митні платежі стабільно забезпечують близько 
половини податкових надходжень до Державного 
бюджету України й майже чверть доходів Держав-
ного бюджету України.

Так, частка митних платежів у структурі Держав-
ного бюджету України у 2015–2018 роках колива-
ється на рівні 22,7–24,6%, що складає вагому час-
тину доходів бюджету. У процесі аналізу фіскальної 
ефективності виявлено позитивну тенденцію зрос-
тання митних платежів за 2012–2018 роки у подат-
кових надходженнях загалом. Загалом митні платежі 
складають 46–50% від усіх податкових надходжень.

Виникає питання про те, чи є потенціал 
у подальшого нарощування частки митних плате-
жів у Державному бюджеті. Порівняння з показни-
ками країн ЄС дає можливість зробити відповідні 
висновки (табл. 3).

Таблиця 2
Частка митних платежів у податкових надходженнях 

та Державному бюджеті України у 2015–2018 роках, млрд. грн.

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік Відхилення 
(2018/2015 роки)

Митні платежі 202,5 235,3 303,8 369,5 167
Податкові надходження 409,4 503,8 627,8 753,8 344,4
Доходи Державного бюджету України 890 989 1 296 1 526 639
Частка митних платежів у податкових надходженнях, % 49,4 46,7 50,5 49,6 0,2
Частка митних платежів у Державному бюджеті, % 22,7 23,8 24,4 24,6 1,9

Джерело: розроблено авторами на основі даних [4]
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Рис. 2. Частка ПДВ у загальному обсязі митних платежів протягом 2015–2018 років, %
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Статистичні дані свідчать про те, що митні пла-
тежі у країнах ЄС також складають вагому час-
тину податкових надходжень. У таких країнах, як 
Бельгія, Великобританія, Іспанія, Італія, Латвія, 
Литва, Німеччина та Франція, частка митних пла-
тежів у сумі податкових надходжень коливається 
на рівні 22,6–33,4%. Проте це набагато менше, ніж 
в Україні, де частка митних платежів у податкових 
надходженнях уже становить 49,6%, що ставить 
під сумнів доцільність їх подальшого нарощування.

− У структурі надходжень до бюджету митні 
платежі мають у країнах ЄС близько 13,0–21,9%. 
Найбільша сума надходжень від митних платежів 
спостерігається в Німеччині. Так, у цій країні митні 
платежі становлять 265,1 млрд. євро, сума податко-
вих надходжень складає 810 млрд. євро, а загальна 
сума надходжень до бюджету -впровадження інсти-
туту авторизованого економічного оператора;

− створення інформаційної бази щодо митної 
вартості товарів, які переміщуються через митний 
кордон України;

− пост-митний контроль та митний аудит;
− оновлення систем контролю визначення 

митної вартості;
− усунення внутрішніх бюрократичних пере-

шкод для здійснення міжнародної діяльності та 
дублювання повноважень підрозділів, як це було 
всередині ДФС [12].

Висновки з проведеного дослідження. Вра-
ховуючи все вищезазначене, можемо стверджу-
вати, що митні платежі є важливим бюджетоут-
ворюючим елементом. Загалом митні платежі 
становлять 22,7–24,6% у доходах Державного 
бюджету України та близько половини податкових 
надходжень. Найбільша частка у структурі мит-
них платежів припадає на ПДВ, що підтверджує 
його велику фіскальну роль. Порівняння фіскаль-
ної ролі митних платежів з провідними країнами 
Європи свідчить про гіпертрофовану вагу митних 
платежів у податкових надходженнях Державного 
бюджету України. З цього випливає необхідність 
нарощування ваги інших податків у податкових 

надходженнях Державного бюджету, зокрема 
податку на прибуток підприємств, податку на 
доходи фізичних осіб. Це залежить від загального 
стану економіки, ефективності роботи підприєм-
ницького сектору, рівня оплати праці, ступеня тіні-
зації економіки. Таким чином, фіскальний потен-
ціал митних платежів в Україні залежить не тільки 
від ефективності митної політики, але й від інтен-
сивного та збалансованого розвитку всієї еконо-
мічної системи країни.
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У статті розглянуто особливості «зеле-
ного» інвестування й можливості розши-
рення інвестиційного портфеля за рахунок 
«зеленої» економіки України. Пріоритет-
ними напрямами «зеленого» інвестування 
можна вважати розвиток відновлювальних 
джерел енергії, економію та збереження 
водних ресурсів, контроль забруднення, 
«зелений» транспорт, скорочення відходів, 
органіку та рекультивацію земель, аква-
культуру, впровадження інноваційних тех-
нологічних процесів тощо. Проведено аналіз 
динаміки капітальних інвестицій в охорону 
навколишнього середовища в Україні, вста-
новлено мінімальний розмір інвестування 
з боку держави та зниження у динаміці 
частки капітальних екологічних інвести-
цій у загальному обсязі витрат на охорону 
навколишнього природного середовища. 
Виявлено основні проблеми «зеленого» 
інвестування в Україні, запропоновано шляхи 
їх вирішення на підставі світового досвіду 
інвестування «зеленої» економіки.
Ключові слова: «зелена» економіка, 
«зелене» інвестування, фінансові інстру-
менти, проблеми, розвиток, інвестиційна 
привабливість.

В статье рассмотрены особенности «зеле-
ного» инвестирования и возможности рас-
ширения инвестиционного портфеля за 
счет «зеленой» экономики Украины. При-
оритетными направлениями «зеленого» 
инвестирования можно считать развитие 
возобновляемых источников энергии, эконо-
мию и сохранение водных ресурсов, контроль 
загрязнения, «зеленый» транспорт, сокра-
щение отходов, органику и рекультивацию 
земель, аквакультуру, внедрение инновацион-
ных технологических процессов и др. Прове-
ден анализ динамики капитальных инвести-
ций в охрану окружающей среды в Украине, 
установлены минимальный размер инвести-
рования со стороны государства и снижение 
в динамике доли капитальных экологических 
инвестиций в общем объеме расходов на 
охрану окружающей среды. Выявлены основ-
ные проблемы «зеленого» инвестирования 
в Украине, предложены пути их решения на 
основе мирового опыта инвестирования 
«зеленой» экономики.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, 
«зеленое» инвестирование, финансовые 
инструменты, проблемы, развитие, инве-
стиционная привлекательность.

The article discusses features of “green” investment and the possibility of expanding the investment portfolio due to the “green” economy of Ukraine. The pri-
ority areas for “green” investment are the development of renewable energy sources; saving and preserving water resources; pollution control; “green” 
transport; waste reduction; organic farming and land reclamation; aquaculture; introduction of innovative technological processes. It has been identified that 
the implementation of sustainable development goals, the current political conflicts, the lack of financial resources result in the development of alternative 
ways to attract investments for implementation of the “green” growth strategy. “Green” economy financing is an objective requirement, which appears due 
to the necessity of ecological risks cutback, business social responsibility increase, and euro integration processes in Ukraine, civilization transformation 
requirements. The analysis of the dynamics of capital investments in environmental protection in Ukraine is made. The result was the establishment of a 
minimum amount of state investment and a decrease in the dynamics of the share of capital environmental investments in the total amount of environmental 
protection expenditures. The findings proved that activation of the “green” investment market was not possible without an effective mechanism of state 
support for “green” investors. It has been proved that developing of “green” investment market was limited by the financial, legislative, technical, institutional 
factors and stereotyped thinking about the non-profit “green” investment, etc. The expediency of increasing “green” investment is indicated. Attracting them 
will allow you to get results in three dimensions of sustainable development, namely to ensure the ecological, economic and socio-cultural effect, so that 
the country can reach a qualitatively new level of the environment. The solution of the identified problems of “green” investment is possible due to: “green” 
finance market expansion; implementation of incentive instruments; introducing a special system of “green” investments taxation, and taxation of opera-
tions, using “green” financial instruments; changes to the legislative framework.
Key words: “green” economy, “green” investment, financial instruments, problems, development, investment attractiveness.

Постановка проблеми. Важливим фактором 
добробуту і якості життя населення є стан навко-
лишнього середовища. Спрямованість вироб-
ництва лише на максимізацію своїх прибутків за 
рахунок нанесення шкоди навколишньому серед-
овищу, як показує практика, обертається вели-
кими збитками не лише для виробництва, але й 
для суспільства загалом. Такі збитки виникають 
внаслідок природних і техногенних катастроф, 
погіршення стану навколишнього середовища та 
зміни клімату загалом. Світова практика свідчить 
про те, що зниження антропогенного наванта-
ження на природу та збереження навколишнього 
середовища є можливими завдяки впровадженню 
ресурсозберігаючих технологій і технологій від-
творення природних ресурсів задля сталого роз-
витку сучасної економіки, її екологізації та розбу-
дови «зеленої» економіки. Перехід до «зеленої» 
економіки вимагає суттєвих фінансових вкладень 

приватного сектору, особливо в умовах зростання 
дефіциту державного бюджету. «Зелене» інвес-
тування як складова частина державної еколого-
економічної політики України вимагає вирішення 
багатьох проблем на макроекономічному та мікро-
економічному рівнях для підвищення інвестицій-
ної привабливості «зеленої» економіки, що зумов-
лює актуальність їх дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню інвестування у «зелені» сектори роз-
витку економіки, таких як відновлювана енергетика, 
транспорт, водопостачання, управління відходами, 
органічне сільське господарство тощо, присвячені 
праці багатьох науковців і практиків. Серед них 
можна виділити Л. Мельника, Д. Медоуза, В. Бази-
левича та інших науковців, які розробили теоре-
тичні підвалини «зеленої» економіки та визначили 
пріоритетні напрями «зеленого» інвестування 
в Україні. Теоретико-практичні аспекти фінансового 
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забезпечення екологічних інвестицій досліджували 
І. Петренко, О. Вишницька, В. Аніщенко, О. Лати-
шева та інші вчені. Однак актуальність пошуку 
інструментів і джерел фінансування «зеленої» еко-
номіки для вирішення проблем у сфері охорони 
навколишнього природного середовища в Україні 
потребує подальших досліджень стану й проблем 
«зеленого» інвестування вітчизняної економіки.

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз стану й динаміки «зеленого» інвестування 
в Україні, виявлення проблем і шляхів їх вирі-
шення на підставі світового досвіду інвестування 
«зеленої» економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
«Зелена» економіка – це світовий тренд розвитку 
сучасної економіки для досягнення цілей сталого 
розвитку суспільства загалом. Для оцінювання 
умов та тенденцій екологізації економіки тієї чи 
іншої країни у світі розроблені комплексні крите-
рії світовими рейтинговими організаціями, згідно 
з якими Україна має дуже низькі значення. Напри-
клад, у 2018 році за глобальним індексом «зеле-
ної» економіки зі 130 країн світу Україна посіла 
120 місце зі значенням показника 0,3813. Для порів-
няння, Швеція, яка посіла перше місце, має зна-
чення аналогічного показника 0,7680. Глобаль-
ний індекс «зеленої» економіки розраховується 
за чотирма показниками, такими як управління 
та зміна клімату (висвітлення у засобах масової 
інформації, на міжнародних форумах, результати 
зміни клімату); ефективність галузей (будівництво, 
транспорт, енергетика, туризм тощо); ринки та 
інвестиції (відновлювальні джерела енергії, еко-
технології, стимулювання екологічних інвестицій, 
корпоративна стабільність); довкілля (сільське 
господарство, якість повітря та води, біологічне та 
природне середовище, рибальство, ліси) [1].

На жаль, для більшості країн, і Україна не є 
винятком, на шляху до «зеленої» економіки стоїть 
багато перепон, серед яких головними є «необ-
ґрунтованість екологічного управління, незнання 
переваг «зеленого» зростання та необізнаність 
його переваг, стереотипність мислення про непри-
бутковість «зелених» інвестицій, обмежене засто-
сування стратегічної екологічної оцінки як способу 
екологізації планів, програм і заходів політики, 
дефіцит фінансування, недостатня міжвідомча 
і міжсекторальна координація, відсутність зразків 
кращої практики і посилань на екологічно орієнто-
вані технології, що застосовуються в національних 
умовах, слабкі підтримка і участь з боку широкої 
громадськості, обмежений інституційний і кадро-
вий потенціал в галузі «зеленої» економіки на всіх 
рівнях управління і в усіх секторах» [2].

В Україні існує безліч можливостей для роз-
ширення інвестиційного портфеля за рахунок 
«зеленої» економіки. Пріоритетними напрямами 
«зеленого» інвестування можна вважати розвиток 

відновлювальних джерел енергії (сонячна енергія, 
вітрова енергія, біоенергетика), економію та збере-
ження водних ресурсів за рахунок сучасних очис-
них споруд, контроль забруднення (скорочення 
викидів парникових газів), «зелений» транспорт, 
скорочення відходів, органіку та рекультивацію 
земель, аквакультуру, впровадження інноваційних 
технологічних процесів та виробництво нових видів 
продукції. Однак особливості «зеленого» інвесту-
вання й недостатнє стимулювання з боку держави 
стримують інвесторів вкладати в цей сектор гро-
шові кошти (винятком є найбільш привабливі для 
інвесторів відновлювальні джерела енергії).

В. Аніщенко вважає, що особливість «зелених» 
інвестицій визначають такі їх характеристики, як їх 
екологічне спрямування (охорона й відтворення 
умов щодо підтримки і нарощення природно-ресурс-
ного потенціалу, а також забезпечення екологічної 
безпеки); необхідність співпраці та підтримки з боку 
держави, місцевих органів або світової спільноти 
загалом (об’єкт «зелених» інвестицій має загаль-
ний для багатьох споживачів і користувачів харак-
тер, тому завдання не може бути вирішене окремим 
суб’єктом господарювання, регіоном чи країною 
самостійно); необхідність урахування властивостей 
екосистем чи їхніх окремих компонентів до саморе-
гуляції та самовідновлення [3].

Отже, цілями «зеленого» інвестування є не 
лише дотримання доходу інвестором, але й ство-
рення позитивних соціальних змін, зниження нега-
тивного впливу на навколишнє природне середо-
вище, відповідність етичним нормам. Досягнення 
цих цілей є можливим завдяки поєднанню всіх дже-
рел фінансування (державні та приватні, внутрішні 
й міжнародні), як традиційних, так і нетрадиційних.

Різносторонню позитивну роль «зеленого» 
інвестування підтверджують інші дослідники 
«зеленого» фінансування. «Зелені» інвестиції 
з економічної точки зору сприяють зниженню рівня 
енергоємності ВВП, підвищують ефективність 
виробництва товарів і послуг; із соціальної точки 
зору підвищують рівень доходів та життя насе-
лення, збільшують кількість робочих місць; з еко-
логічної точки зору сприяють зниженню антропо-
генного навантаження на довкілля, уповільнюють 
інтенсивність викидів парникових газів, підвищу-
ють якість pесуpсоспоживання; з політичної точки 
зору мінімізують залежність країни від закупівель 
енергоносіїв за кордоном [1].

Офіційні дані свідчать про мінімальне інвесту-
вання коштів в охорону навколишнього середо-
вища з боку держави (табл. 1).

Аналіз табл. 1 свідчить про несуттєве зростання 
капітальних інвестицій в охорону навколишнього 
природного середовища України, а саме на 26,6%, 
за 2014–2018 роки. У 2018 році ця сума склала 
10 074,3 млн. грн. Зростання загального обсягу 
капітальних інвестицій відбулося завдяки таким 
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змінам, як збільшення обсягу інвестицій в охорону 
атмосферного повітря на 83,1%, зростання інвести-
цій на очищення зворотних вод і поводження з від-
ходами на 50,8%, на захист і реабілітацію ґрунту, 
підземних і поверхневих вод в 4 рази, на зниження 
шумового і вібраційного впливу в 6,1 разів, на збе-
реження біорізноманіття в 6,4 разів та інших при-
родоохоронних заходів у 12,3 разів. Негативним 
явищем є зменшення обсягу інвестицій в радіа-
ційну безпеку на 45,6% та науково-дослідні роботи 
природоохоронного напряму на 8,1%.

Також у динаміці спостерігається зниження 
частки капітальних екологічних інвестицій 
у загальному обсязі витрат на охорону навко-
лишнього середовища, які разом із капітальними 
передбачають поточні витрати. У 2014 році вона 
складала 36,3%, у 2018 році вона зменшилась 
на 7%, склавши 29,3%. Зниження капітальної 
спрямованості екологічних витрат характеризує 
високий рівень фізичного зношення об’єктів при-
родоохоронної структури, відповідно, підвищення 
екологічних ризиків української економіки.

Щодо участі держави в інвестуванні приро-
доохоронних заходів можна відзначити її міні-
мальний внесок протягом усього досліджува-
ного періоду (максимальний розмір зафіксовано 
у 2015 році, а саме 4,1%). Однак спостерігається 
позитивна динаміка протягом досліджуваного 
періоду. У 2014 році цей показник становить 
0,5%, у 2018 році – 2,9%. Таким чином, найбільшу 
участь у «зеленому» інвестуванні беруть приватні 
інвестиції українського бізнесу та іноземні прямі 
інвестиції. Для залучення іноземних «зелених» 
інвестицій країни світу впроваджують стимулю-
ючі інструменти, такі як «знижені ставки податку 

на прибуток, податкові канікули (застосування 
нульової ставки податку на прибуток компанії, яка, 
наприклад, працює у сфері відновлюваної енерге-
тики), податкові пільги та прискорена амортизація, 
звільнення від мита на імпортне обладнання» [1].

Обмеженість бюджетних ресурсів та інвести-
ційна привабливість «зеленої» економіки змушу-
ють український бізнес вишукувати інші фінансові 
інструменти інвестування в «зелені» проєкти. 
Вивчення світового досвіду «зеленого» інвесту-
вання дає змогу на практиці використовувати та 
адаптувати до української економіки та інвести-
ційного ринку загальновідомі фінансові інстру-
менти «зеленого» інвестування, такі як банківське 
кредитування у «зелені» проєкти; фінансування 
під покриттям екпортно-кредитних агентств або 
фінансування під приватне страхування кредитних 
ризиків; фінансування з підтримкою міжнародних 
фінансових інституцій з групи Світового банку (IFC, 
EBRD, EIB, World Bank); «зелені» облігації; фінан-
сування із залученням ЕРС-контрактора. Останній 
інструмент використовується для реалізації інвес-
тиційних проєктів, пов’язаних з розбудовою віднов-
лювальних джерел енергії, «завдяки залученню 
компанії, яка реалізує «під ключ» будівництво стан-
цій і повністю бере на себе інвестиційні ризики» [5].

Аналіз практики використання названих фінан-
сових інструментів українським бізнесом показав, 
що на шляху їх активізації є безліч перешкод, 
головними з яких є обмеженість вітчизняного бан-
ківського кредитування через ліміти НБУ на розмір 
кредитного ризику на одного контрагента, високу 
ризикованість «зелених» інвестиційних проєктів; 
дорожнеча банківських кредитів; обмеженість лімі-
тів фінансування українських «зелених» проєктів 

Таблиця 1
Динаміка капітальних інвестицій в охорону навколишнього середовища в Україні, млн. грн. 

Напрям інвестування 2014 
рік

2015 
рік

2016 
рік

2017 
рік

2018 
рік

Відхи-
лення 

2018 року 
від 2014 
року, %

Охорона атмосферного повітря, попередження змін клімату 1 915,1 1 422,9 2 502,8 2 608,1 3 505,9 83,1
Очищення зворотних вод 1 122,2 848,9 1 160,0 1 276,5 1 692,6 50,8
Поводження з відходами 784,0 737,5 2 208,7 2 471,0 1 182, 50,8
Захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод 359,9 388,3 420,0 1 284,5 1 444,3 4,0 рази
Зниження шумового та вібраційного впливу 9,9 40,8 94,8 161,5 60,3 6,1 разів
Збереження біорізноманіття та середовища існування 11,5 22,4 49,6 177,3 73,4 6,4 разів
Радіаційна безпека 3 745,1 4 205,0 6 944,0 3 012,4 2 036, -45,6
Науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування 6,2 2,1 2,4 3,8 5,7 -8,1
Інші напрями природоохоронної діяльності 6,0 7,7 8,2 30,5 73,5 12,3 разів
Всього 7 959,9 7 675,6 13 390,5 11 025,6 10 074,3 26,6
Частка капітальних екологічно спрямованих інвестицій 
у загальному обсязі витрат на охорону навколишнього 
середовища

36,3 33,5 35,2 20,9 29,3 -7,0

Частка капітальних інвестицій за рахунок коштів 
держбюджету, % 0,5 4,1 2,8 3,5 2,9 2,4

Джерело: [4]
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експортно-кредитними агентствами, міжнарод-
ними фінансовими інституціями через низькі суве-
ренні рейтинги України внаслідок нестабільності 
політичного та макроекономічного середовища; 
відсутність розвиненого інвестиційного ринку, 
зокрема фондового ринку; низький рівень еко-
номічної відповідальності за екологічні наслідки 
своєї діяльності та обмеженість юридично закрі-
плених стимулів до зменшення шкідливого впливу 
на природне життєве середовище.

Найбільшу інвестиційну привабливість мають 
«зелені» проєкти, які пов’язані з відновлюваль-
ними джерелами енергії, завдяки державним захо-
дам стимулювання використання альтернативних 
джерел енергії (енергії вітру, сонця, біомаси, малі 
гідроелектростанції). За 2018 рік в українську 
відновлювальну енергетику було інвестовано 
2,4 млрд. доларів США, що в 15 разів переви-
щує аналогічний показник 2017 року. У світі цей 
показник протягом п’яти останніх років перевищує 
300 млрд. доларів США, а за 2018 рік він дорівню-
вав 332,1 млрд. доларів США, що на 8% менше, 
ніж у 2017 році [6].

Незважаючи на зменшення інвестування 
«зеленої» енергетики у світі, на думку експертів, 
роль приватних інвестицій у проєкти відновлю-
вальної енергетики в Україні буде зростати, про 
що свідчать їх пронози, наведені в табл. 2.

Необхідність збільшення «зеленого» інвесту-
вання пов’язана з його перевагами для економіки, 
навколишнього природного середовища. Т. Пімо-
ненко на основі емпіричних розрахунків (на при-
кладі країн ЄС) встановлює, що зростання обсягу 
«зеленого» інвестування викликає зниження вики-
дів парникових газів (3%), збільшення частки від-
новлювальних джерел енергії у загальному енер-
госпоживанні (6%), зростання ВВП (6%) [8].

Результати дослідження свідчать про те, що 
для української економіки характерним є дефі-
цит фінансових ресурсів на всіх її рівнях, тому 
без створення відповідного інвестиційного клімату 
для стимулювання «зеленого» інвестування очіку-
вати збільшення їх обсягів неможливо. На думку 
І. Соловйова, на шляху розвитку «зеленого» інвес-
тування в Україні стоять «екологічно шкідливі 
субсидії на видобування викопного палива, від-
сутність обліку використання природного капіталу 

в системі національних рахунків, використання 
традиційних «коричневих» технологій, протиріччя 
інструментів державної екологічної і економічної 
політики, стереотипи та інерція у поведінці спожи-
вачів і виробників. Також перешкоджає вирішенню 
проблеми відсутність стимулюючих ресурсозбере-
ження цін та податків на використання обмежених 
природних ресурсів, жорстких екологічних стан-
дартів і технічних регламентів використання енер-
гетичних стандартів, фінансових механізмів, які б 
стимулювали еко-інновації» [9].

Таким чином, для активізації «зеленого» інвес-
тування важлива державна підтримка бізнесового 
середовища у цій сфері діяльності. Зацікавленість 
бізнес-сектору у спрямуванні інвестицій у «зелені» 
проєкти має бути підтримана та стимульована 
з боку уряду у вигляді створення в країні інвести-
ційного клімату, тобто відповідного законодавчого, 
інформаційного та мотиваційного забезпечення. 
Серед заходів такого забезпечення, які застосову-
ються в інших країнах і показали позитивний ефект 
від їх впровадження, слід назвати розширення 
ринку «зелених» фінансів, впровадження інстру-
ментів стимулювання, впровадження спеціальної 
системи оподаткування зелених фінансових інстру-
ментів та відповідних змін у законодавчій базі.

Висновки з проведеного дослідження. Заго-
стрення екологічних проблем нерозривно пов’язане 
зі зростанням проблем в економічній та соціаль-
ній сферах українського бізнесу та на макроеко-
номічному рівні загалом. Дослідження показали, 
що «зелене» інвестування здійснюється за раху-
нок державних коштів та коштів з інших джерел, 
зокрема приватного сектору, міжнародних фінан-
сових інституцій. Частка державного інвестування 
при цьому зменшується, а перевага віддається 
інвестиціям приватних бізнес-структур. Однак 
нестабільність політичного та економічного сере-
довища створює безліч перешкод на шляху роз-
витку «зеленого» інвестування в Україні. Вирішити 
ці проблеми може держава завдяки створенню 
відповідної законодавчої бази та закріпленню на 
законодавчому рівні стимулів для «зеленого» інвес-
тування. Формування інвестиційного клімату у сек-
торі «зеленої» економіки дасть змогу фінансовим 
інструментам «зеленого» інвестування розкритися 
й стати більш дієвими. Обмеженість державних 

Таблиця 2
Прогнозні обсяги та структура капіталовкладень  

в освоєння відновлювальних джерел енергії в Україні на період до 2030 року 

Джерела фінансування Обсяги фінансування Обсяги фінансування за етапами
2021–2025 роки 2026–2030 роки

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %
Державний бюджет 55,5 0,01 30,5 0,02 25,0 0,01
Інші джерела 594 278,1 99,99 162 997,1 99,98 431 281 99,99
Усього 594 333,6 100 163 027,6 100 431 306 100

Джерело: [7]
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коштів і важливість вирішення екологічних проблем 
вимагають пошуку ефективних і дієвих фінансових 
інструментів залучення грошових коштів для реа-
лізації «зелених» проєктів. Дослідження за цим 
напрямом «зеленого» інвестування дасть змогу 
більше розкрити проблематику та шляхи їх вирі-
шення на макроекономічному й мікроекономічному 
рівнях господарювання в Україні.
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Стаття присвячена моніторингу теоре-
тико-методологічної сутності економічної 
категорії «банківська безпека держави» 
в наукових доробках учених-економістів. 
На основі порівняльного аналізу визначено 
ключові риси цієї категорії та сформу-
льовано авторське визначення терміна 
«банківська безпека держави». Проведено 
оцінювання наявних методик визначення 
рівня безпеки банківського сектору України. 
Розкрито переваги й недоліки цих моделей 
у рамках сучасного розвитку економічної 
ситуації. Визначено найбільш раціональну 
та збалансовану методику розрахунку інте-
грального показника рівня банківської без-
пеки України. Здійснено розрахунок та аналіз 
сучасного стану рівня банківської безпеки 
України відповідно до методики розрахунку 
рівня фінансової безпеки держави МЕРТ. 
Проаналізовано ключові причини та фак-
тори, що впливають на рівень банківської 
безпеки України. Визначено вплив кризових 
явищ в економіці держави минулих періодів 
на рівень окремих індикаторів загалом та 
рівень банківської безпеки держави зокрема.
Ключові слова: банк, банківська система, 
банківський сектор, безпека банківського 
сектору, стабільність банківської сис-
теми, фінансова безпека, реальний сектор 
економіки.

Статья посвящена мониторингу теоре-
тико-методологической сущности эко-

номической категории «банковская без-
опасность государства» в научных трудах 
ученых-экономистов. На основе сравни-
тельного анализа определены ключевые 
черты этой категории и сформулировано 
авторское определение термина «банков-
ская безопасность государства». Прове-
дено оценивание существующих методик 
определения уровня безопасности банков-
ского сектора Украины. Раскрыты преиму-
щества и недостатки этих моделей в рам-
ках современного развития экономической 
ситуации. Определена наиболее рациональ-
ная и сбалансированная методика расчета 
интегрального показателя уровня банков-
ской безопасности Украины. Осуществлены 
расчет и анализ современного состояния 
уровня банковской безопасности Украины 
в соответствии с методикой расчета 
уровня финансовой безопасности государ-
ства МЭРТ. Проанализированы ключевые 
причины и факторы, влияющие на уровень 
банковской безопасности Украины. Опреде-
лено влияние кризисных явлений в экономике 
государства прошлых периодов на уровень 
отдельных индикаторов в целом и уровень 
банковской безопасности государства 
в частности.
Ключевые слова: банк, банковская 
система, банковский сектор, безопасность 
банковского сектора, стабильность бан-
ковской системы, финансовая безопас-
ность, реальный сектор экономики.

In the research, the theoretical and methodological essence of the economic category of “banking security of the state” is revealed. The current state of research 
of this issue in the writings of economists is analyzed; a comparative assessment of the characteristics of the definition of this category by modern scholars is 
carried out. The vast majority of scholars in this field investigate banking security at the microeconomic level. Based on this comparative analysis, the key fea-
tures of this category are identified and the author’s definition of the term “banking security of the” is formulated. The existing methods of determining the level of 
security of the Ukrainian banking sector are evaluated. The advantages and disadvantages of these models are revealed in the context of the current economic 
development. This is due to an insufficient level of study of the financial and economic processes in the field of banking. The most rational and balanced method 
of calculating the integral indicator of the level of banking security of Ukraine was determined, which is the method of calculating the level of economic security of 
the state of the Ministry of Economic Development and Trade. The system of calculating the level of banking security of the state in accordance with the MEDT 
methodology is covered. The graduation scale of the level of banking security is evaluated according to this methodology. The individual indicators and their 
weight coefficients are analyzed, which are constituent elements of the integral indicator of calculating the level of banking security of the state. The constitu-
ent indicators are calculated and the conformity of their values with the normative and optimal indicators is determined. Calculation and analysis of the current 
state of the level of banking security of Ukraine in accordance with the MEDT methodology of calculating the level of financial security of the state is carried 
out. The key causes and factors affecting the level of banking security of Ukraine are analyzed. The influence of crisis phenomena in the economy of the past 
periods on the level of individual indicators in general and the level of banking security of the state in particular are determined.
Key words: bank, banking system, banking sector, security of the banking sector, stability of the banking system, financial security, real economy.

Постановка проблеми. Сучасний розвиток 
світової економіки наочно демонструє, що най-
більш високий рівень темпів економічного зрос-
тання в довгостроковій перспективі мають країни 
з найбільш розвиненим, стабільним та збалансо-
ваним банківським сектором, що обумовлює акту-
альність теми наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питання банківської безпеки сьо-
годні займається значна частка вітчизняних уче-
них-економістів. Зокрема, банківська безпека на 
рівні галузі висвітлена в працях таких вітчизня-
них учених, як Н.І. Богомолова [1] та О.О. Бригі-

нець [2]. Питанням банківської безпеки України 
та впливом її стану на рівень розвитку економіки 
України займались такі вчені, як О.Б. Васильчи-
шин [5], В.В. Коваленко [6] та В.І. Соловйов [3]. 
На пострадянському просторі питанню вивчення 
сутності банківської безпеки держави присвячені 
праці російського вченого Д.А. Кольцова [4].

Водночас необхідно відзначити, що питання 
банківської безпеки на рівні загального банків-
ського сектору сьогодні не є досить вивченим. 
Більшість науковців у рамках цієї проблематики 
досліджує банківську безпеку на мікроекономіч-
ному рівні (рівні окремих банківських установ).
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Постановка завдання. Метою наукового 
пошуку є теоретичне оцінювання економічної сут-
ності банківської безпеки держави на сучасному 
етапі розвитку національної економіки, визна-
чення найраціональнішої методики розрахунку 
рівня банківської безпеки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна як країна з економікою, що розвивається, 
сьогодні має певну проблематику в системі роз-
витку вітчизняної фінансової системі загалом 
та банківської галузі зокрема. Здебільшого це 
пов’язано з недостатнім рівнем дослідження 
фінансово-економічних процесів у сфері банків-
ської діяльності.

В рамках більш детального розкриття теми 
наукового дослідження проаналізуємо наявні 
трактування терміна «банківська безпека дер-
жави» в працях сучасних учених-економістів, які 
узагальнено в табл. 1.

Відповідно до вищенаведеної таблиці можна 
зробити висновок, що нині у вітчизняній науці 
немає єдиного визначення терміна «банківська 
безпека держави», що обумовлюється відносно 
малим терміном дослідження цієї проблематики. 
Більшість науковців виокремлює такі риси поняття 
«банківська безпека держави» [1–6]:

− стабільність функціонування банківського 
сектору;

− прибутковість функціонування банківського 
сектору.

На нашу думку, під банківською безпекою дер-
жави необхідно розуміти рівень стійкого функці-
онування комерційних банків у державі, за якого 
банки здатні здійснювати основну діяльність, про-
тистояти зовнішнім та внутрішнім дестабілізуючим 
чинникам, забезпечувати ефективний рівень кре-
дитування та залучення інвестиційних ресурсів 
юридичних та фізичних осіб.

Сьогодні у вітчизняній науковій літературі виді-
ляють значну кількість методик визначення (розра-

хунку) рівня банківської безпеки держави [5], серед 
яких найбільшого поширення набули такі моделі:

− методика Е.А. Андрєєвої;
− методика А.А. Наточевої;
− методика П.В. Калаур;
− методика В.І. Франчук;
− методика МЕРТ України.
Кожна з цих моделей має власний алгоритм 

розрахунку, в якому використовуються певні кое-
фіцієнти та показники, що характеризують рівень 
фінансової стійкості та ефективності функціону-
вання банківського сектору. Відповідно до цілей 
статті здійснимо порівняльний аналіз коефіцієн-
тів, що використовуються в сучасних методиках 
розрахунку рівня банківської безпеки, для визна-
чення відмінностей та подібностей цих моделей 
(табл. 2). Представлені методики розрахунку 
рівня безпеки банківського сектору держави 
мають певні спільні риси та відмінності в системі 
вибору коефіцієнтів та показників, що викорис-
товуються в цих моделях. Більшість цих моде-
лей включає до свого складу показники у сфері 
ліквідності, рентабельності та рівня проблем-
них кредитів у структурі сукупного КІП банків-
ського сектору.

В рамках визначення раціональності та доціль-
ності використання цих моделей у системі прак-
тичного розрахунку рівня безпеки банківського 
сектору держави здійснимо порівняльну характе-
ристику цих методик (табл. 3).

Фактично в рамках цієї порівняльної характе-
ристики можна зробити висновок, що на сучас-
ному етапі розвитку вітчизняної науки найбільш 
доцільною та раціональною методикою розра-
хунку рівня банківської безпеки України є модель 
Міністерства економіки і торгівлі. Ця модель є 
структурною складовою частиною в системі роз-
рахунку фінансової безпеки держави, яка є струк-
турною складовою частиною в рамках розрахунку 
економічної безпеки України.

Таблиця 1
Трактування терміна «банківська безпека держави» в працях сучасних учених-економістів

№ Автор Трактування

1 Н.І. Богомолова

Банківська безпека охоплює низку напрямів, зокрема стан захищеності банківської діяльності 
як процесу та результату, збереженість ресурсів фінансової установи, можливість ефектив-
ного розвитку у стратегічному вимірі, здатність ідентифікувати ризики та протистояти чисель-
ним загрозам, захищати економічні інтереси учасників та нарощувати сукупний потенціал.

2 О.О. Бригінець

Банківську безпеку вважаємо за доцільне розглядати як стан, за якого забезпечуються 
умови для поступального й ефективного функціонування банківської системи, збільшення 
частки прибутку та спрямування її функціонування на підвищення рівня соціально-економіч-
ного розвитку держави.

3 В.І. Соловйов

Банківська безпека держави – це такий стан діяльності банківської системи країни, за якого 
забезпечуються стабільне кредитування реального сектору економіки, висока доступність 
та ефективне використання кредитних ресурсів банківських установ, незалежність банків-
ського капіталу від учасників-нерезидентів.

4 Д.А. Кольцов
Безпека банківського сектору полягає у виконанні банками їхніх основних функцій, а саме 
трансформаційної та посередницької, за умови мінімізації ризиків і загроз, найзначнішою 
серед яких є втрата капіталу.

Джерело: побудовано за [1–4]
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Відповідно до затвердженої методики банків-
ська безпека України розраховується як інтеграль-
ний індикатор відповідно до формули [7]:

I d ym i i
i

n

�
�
�

1

,                           (1)

де Im – інтегральний індикатор рівня банківської 
безпеки України; di – ваговий коефіцієнт, що визна-
чає ступінь внеску i-го показника в інтегральний 
індекс банківської безпеки України; yi – нормалізо-
вана оцінка і-го індикатора.

Рівень банківської безпеки визначається за 
затвердженою шкалою градації від 0 до 1 (або від 

0% до 100%) [7], де 0 – абсолютний рівень небез-
пеки банківського сектору; 0,2 – критичний рівень 
банківської безпеки; 0,4 – небезпечний рівень 
банківської безпеки; 0,6 – незадовільний рівень 
банківської безпеки; 0,8 – задовільний рівень бан-
ківської безпеки; 1 – оптимальний рівень банків-
ської безпеки;

Відповідно до особливостей розрахунку скла-
дових показників інтегрального індикатора рівня 
банківської безпеки України [7], а також з викорис-
танням статистичних даних функціонування бан-
ківської сфери [8–11] проаналізуємо індикатори 

Таблиця 2
Порівняльний аналіз коефіцієнтів, що використовуються  

в сучасних методиках розрахунку рівня банківської безпеки

№ Показник Методика
Е.А. Андрєєвої Н.Н. Наточевої П.В. Калаур В.І. Франчук МЕРТ

1 Показники ліквідності + + + +
2 Показники рентабельності + + + + +
3 Якість активів + + + +

4 Ефективність використання власного 
капіталу + +

5 Коефіцієнт валютного фондування + +
6 Коефіцієнт кредитних ризиків + + +
7 Валютний ризик + +
8 Ресурсна база +
9 Фондовий ризик +

10 Платоспроможність +
11 Фінансова стійкість +
12 Процентна маржа + +
13 Коефіцієнт проблемних кредитів + + +
14 Коефіцієнт достатності капіталу +
15 Дохідність капіталу +
16 Достатність резервів +

17 Частка активів п’яти найбільших банків 
у сукупних активах банківської системи +

18 Співвідношення довгострокових 
кредитів та депозитів +

Джерело: побудовано за [5–7]

Таблиця 3
Порівняльна характеристика наявних методик оцінювання  

рівня безпеки банківського сектору держави
№ Автор методики Характеристика

1 Е.А. Андрєєва
Методика орієнтована на аналіз певних показників діяльності банку, водночас не пред-
ставлена інтегральна модель розрахунку, відсутні чіткі орієнтири визначення банківської 
безпеки на макрорівні.

2 Н.Н. Наточева Представлені коефіцієнти в цій методиці не охоплюють увесь спектр загроз і ризиків у сис-
темі банківської безпеки.

3 П.В. Калаур Значною мірою ця методика орієнтована на класичну систему визначення рівня фінансової 
стійкості банку на мікрорівні.

4 В.І. Франчук
Класична методика розрахунку з визначеною шкалою градації результатів. Ключовим недо-
ліком методики є значна орієнтація на активи банку, що знижує вплив інший статей балансу 
на рівень банківської безпеки.

5 МЕРТ
Комплексна інтегральна модель розрахунку, що включає основні показники діяльності бан-
ківської систем на макроекономічному рівні. В рамках моделі представлені вагові коефіці-
єнти та нормативні значення для кожного показника.

Джерело: побудовано за [5–7]
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та вагові коефіцієнти індикаторів банківської 
безпеки України за методикою МЕРТ за 2016–
2018 роки включно.

За період аналізу індикатори інтегрального 
показника рівня банківської безпеки України пере-
бували переважно за межами нормативних зна-
чень, адже [7]:

− рівень прострочених кредитів перебував 
у діапазоні 30,5–54,5%, тоді як оптимальне зна-
чення цього індикатора становить 2%;

− при нормативі у 110% рівень відношення 
кредитів до депозитів в іноземній валюті коли-
вався на рівні 109,3–134,5%;

− частка іноземного капіталу при нормативі 
у 25% перебувала на рівні 30,4–34,9%;

− відношення довгострокових кредитів до 
депозитів перебувало на рівні 3,3–4,1 рази при 
нормативі в 1;

− на нормативне значення вийшов показник 
рентабельності активів, а саме 1,7%, при опти-
мальному значенні в 1,5%;

− норматив для частки п’яти найбільших бан-
ків в активах становив 30%, водночас цей показ-
ник перебував в діапазоні 50,4–60,2%.

На основі проведених розрахунків індикато-
рів рівня банківської безпеки України за 2016–
2018 роки включно здійснимо розрахунок інте-
грального показника банківської безпеки держави 
за відповідний період та проаналізуємо його зна-
чення (рис. 1).

За 2016–2018 роки включно рівень банківської 
безпеки зріс на 1,94 в. п., а саме з 26,11% у 2016 році 
до 28,05% у 2018 році. Незважаючи на позитивну 
динаміку, весь період дослідження показник рівня 
банківської безпеки України перебував на межі 
критичного та небезпечного рівнів (відповідно до 
затвердженої в методиці МЕРТ шкали градації).

Серед ключових факторів, що негативним 
чином впливають на рівень банківської безпеки 
України необхідно відзначити:

− високий рівень простроченої заборгова-
ності в сукупному обсязі виданих кредитів, що є 
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Рівень банківської 
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Рис. 1. Динаміка рівня банківської безпеки України у 2016–2018 рр.,%

Джерело: розраховано та побудовано за [7–11]

Таблиця 4
Індикатори та вагові коефіцієнти індикаторів банківської безпеки України  

за методикою МЕРТ у 2016–2018 рр.

Індикатор Вагові 
коефіцієнти 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі 
кредитів, наданих банками – резидентам України, % 0,1510 30,5 53,7 54,5

Співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті, % 0,1425 134,5 109,3 117,0
Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, % 0,1371 34,9 31,1 30,4
Співвідношення довгострокових (понад 1 року) кредитів та депозитів, разів 0,1487 4,1 3,3 3,8
Рентабельність активів, % 0,1496 -12,6 -1,9 1,7
Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань, % 0,1359 92,1 98,4 93,5
Частка активів п’яти найбільших банків у сукупних активах банківської 
системи, % 0,1351 50,4 59,7 60,2

Джерело: розраховано та побудовано за [7–11]
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результатом кризових явищ в економіці у 2008–
2009 роках та у 2013–2014 роках;

− значне перевищення обсягів валютних кре-
дитів над обсягами валютних депозитів, що також 
зумовлено періодом 2005–2009 років, коли насе-
ленню та юридичним особам були надані значні 
обсяги грошових коштів за програмами валютного 
кредитування;

− зростаюча концентрація ринку банківських 
послуг, адже якщо у 2016 році на частку п’яти най-
більших банків припадали 50,4% сукупних активів, 
то на кінець 2018 року цей показник вже перебував 
на рівні 60,2%, що є негативним індикатором у сис-
темі конкурентоспроможності банківського сектору.

Висновки з проведеного дослідження. У під-
сумку наукового дослідження можна зробити 
такі висновки:

1) Банківський сектор держави на сучасному 
етапі розвитку світової економіки відіграє важливу 
роль у системі сталого зростання національних 
економік. Через систему кредитування реального 
сектору та населення відбувається зростання 
рівня ділової активності та споживчого попиту, 
що позитивним чином відображається на темпах 
росту ВВП.

2) Водночас в умовах нестабільного та неефек-
тивного функціонування банківської системи еконо-
міка країни може зазнати істотних втрат, що генерує 
необхідність постійного та стабільного відстеження 
рівня розвитку банківського сектору держави.

3) У вітчизняних реаліях, незважаючи на зна-
чну кількість методик визначення рівня банківської 
безпеки України, було визначено, що найраціо-
нальнішою моделлю є методика МЕРТ України. 
Проведений аналіз рівня банківської безпеки 
України за цією методикою дав змогу встановити, 
що у 2016–2018 роки цей показник перебував на 
межі критичного та небезпечного рівнів. Водночас 
зростання цього індикатора дає змогу визначити 
поступове відновлення фінансової стійкості віт-
чизняного банківського сектору.
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У статті проаналізовано сучасний стан 
біржового ринку цінних паперів в Україні. 
Визначено основні особливості його функ-
ціонування та розвитку. Проведений аналіз 
показав, що протягом 2014–2017 рр. спо-
стерігалось поступове зменшення обсягів 
торгів на біржовому ринку цінних паперів, 
а починаючи з 2018 р. відбулось збільшення 
даного показника. Головним фінансовим 
інструментом на біржовому ринку України 
для подолання глибокої економічної кризи є 
державні облігації. Внаслідок великої дохід-
ності за цими облігаціями, в Україну зайшов 
значний спекулятивний капітал, який впли-
нув на валютний ринок позитивно. Проте, 
ситуація може змінитись на протилежну, що 
призведе до різкої девальвації гривні. Решта 
фінансових інструментів на біржовому 
ринку є незначними, тому вони не можуть 
суттєво вплинути на інвестиційну актив-
ність на вітчизняному ринку. Сучасний обсяг 
торгів на біржовому ринку України не відпо-
відає потребам економіки і не задовольняє 
державні потреби. На сьогодні без вжиття 
дійових заходів з боку держави активізація 
біржового ринку неможлива. Необхідно удо-
сконалювати та розвивати біржовий ринок 
на основі запровадження цілісної стратегії, 
яка буде поєднувати нормативно-правове 
та інституційне забезпечення політики 
державних запозичень, розвиток інструмен-
тарію державних позик для підтримки інди-
відуальних заощаджень та створення відпо-
відної інфраструктури. 
Ключові слова: ринок цінних паперів, бір-
жовий ринок, позабіржовий ринок, фондова 
біржа, державні облігації, деривативи, фінан-
сові інструменти.

В статье проанализировано современное 
состояние биржевого рынка ценных бумаг 

в Украине. Определены основные особен-
ности его функционирования и развития. 
Проведенный анализ показал, что в течение 
2014–2017 гг. наблюдалось постепенное 
уменьшение объемов торгов на биржевом 
рынке ценных бумаг, а начиная с 2018 г. 
произошло увеличение данного показателя. 
Главным финансовым инструментом на 
биржевом рынке Украины для преодоления 
глубокого экономического кризиса есть 
государственные облигации. Вследствие 
большой доходности по этим облигациям 
в Украину зашел большой спекулятивный 
капитал, который повлиял на валютный 
рынок положительно. Однако, ситуация 
может измениться на противоположную, 
что приведет к резкой девальвации гривны. 
Объём торговли других финансовых инстру-
ментов на биржевом рынке незначитель-
ный, поэтому они не могут существенно 
повлиять на инвестиционную активность 
на отечественном рынке. Современный 
объем торгов на биржевом рынке Украины 
не соответствует потребностям эконо-
мики и не удовлетворяет государственные 
потребности. На сегодня без принятия 
мер со стороны государства активизация 
биржевого рынка невозможна. Необходимо 
совершенствовать и развивать бирже-
вой рынок на основе внедрения целостной 
стратегии, сочетать нормативно-право-
вое и институциональное обеспечение 
политики государственных заимствований, 
развитие инструментария государствен-
ных займов для поддержки индивидуальных 
сбережений и создание соответствующей 
инфраструктуры.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, бир-
жевой рынок, внебиржевой рынок, фондовая 
биржа, государственные облигации, дерива-
тивы, финансовые инструменты.

The article analyzes the current state of the stock market in Ukraine. The main features of its functioning and development are determined. The conducted 
analysis showed that during 2014–2017 there was a gradual decrease in trading volumes on the stock market of securities, and starting from 2018, this indicator 
increased. Among the financial instruments, government bonds and derivatives occupied a leading position in terms of trading on the stock market. Unfortu-
nately, the domestic stock market is dominated by derivatives with stock and currency base assets rather than interest rate derivatives inherent in developed 
markets. The main financial instrument on the Ukrainian stock market for overcoming the deep economic crisis is government bonds. Due to the high yield on 
these bonds, considerable speculative capital has entered Ukraine, which has had a positive effect on the foreign exchange market for some time. However, 
the situation may be reversed, leading to a sharp devaluation of the hryvnia. Other financial instruments on the stock market are insignificant, so they cannot 
significantly affect the investment activity in the domestic market. Comparing the level of capitalization of the domestic stock market with the developed coun-
tries, it is at a rather low level. The current volume of trading on the Ukrainian stock market does not meet the needs of the economy and does not meet state 
needs. At present, without taking action on the part of the state, the activation of the stock market is impossible. The stock market needs to be improved and 
developed through the introduction of a coherent strategy that combines regulatory and institutional support for government borrowing policies, the develop-
ment of government loan instruments to support individual savings and the creation of appropriate infrastructure. An important condition for the development 
of the modern stock exchange market of Ukraine is to ensure a high level of trading liquidity by providing investors with the most available number of financial 
instruments for diversification of investment directions. This will allow you to implement a variety of investment strategies and behaviors in the stock market.
Key words: securities market, stock market, OTC market, stock exchange, government bonds, derivatives, financial instruments.

Постановка проблеми. Попри всі негаразди 
з якими нам доводиться стикатися, Україна все 
більше інтегрується у світовий фінансовий прос-
тір. В той же час біржовий ринок є одним із най-
важливіших елементів ринкової інфраструктури 
економіки, який у нас ще недостатньо добре роз-
винутий. Адже його діяльність сприяє акумулю-
ванню капіталу для інвестицій у всі сфери суспіль-
ного життя, трансформації економіки, підвищенню 
добробуту кожної людини через володіння цінними 

паперами. Тому поряд із позитивними тенденці-
ями його розвитку, на біржовому ринку існують 
ряд проблем, які вимагають вирішення в напрямку 
формування достатньо капіталізованого та висо-
коліквідного біржового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню процесів, які відбуваються на бір-
жовому ринку цінних паперів присвятили нау-
кові праці такі вітчизняні науковці, як Г. Азарен-
кова [1], О. Руда [2], І. Краснова [3], В. Воронюк [4], 
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Ж. Гарбар [5], З. Мацук [6], С. Науменкова [7], 
В. Опарін [8], І. Федорович [9] та багато інших.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення основних тенденцій функціонування біржо-
вого ринку цінних паперів в Україні та формулю-
вання напрямів його подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансовий словник А.Г. Загороднього визначає 
біржову торгівлю як торгівлю товарами чи цінними 
паперами за посередництва біржі [10]. Ряд дослід-
ників у своїх наукових працях переважно асоцію-
ють процес біржової торгівлі цінними паперами із 
діяльністю біржі [6; 7; 8]. На нашу думку, прирівню-
вання біржової торгівлі до діяльності біржі не адек-
ватно розкриває сутність і характерні ознаки такої 
форми торгівлі, як біржова торгівля. Адже на бір-
жах може проводитися торгівля у різних формах – 
аукціони, тендери та власне біржова торгівля. 
У той же час, міжнародна практика засвідчує, що 
принципи біржової торгівлі можуть використовува-
тися не тільки біржами, а й електронними систе-
мами торгівлі.

В структурі вільного ринку цінних паперів 
розрізняють біржовий та позабіржовий обо-
рот цінних паперів. Термін «біржовий оборот» 
означає купівлю-продаж цінних паперів на біржі 
і стосується фондової біржі. Саме на фондовій 
біржі забезпечується торгівля цінними паперами 
та валютними цінностями і формування їх біржо-
вого курсу. Тобто це такий фінансовий механізм, 
за допомогою якого здійснюється мобілізація кош-
тів для забезпечення грошовим капіталом потреб 
виробництва. Для цього в державі повинна бути 
розвинута інфраструктура та весь спектр сучасних 
інструментів фондового ринку. Причому держава 

виконуючи функції макроекономічного регуля-
тора, і використовуючи інструменти ринку цінних 
паперів під час реалізації грошової політики може 
виступати як емітентом державних цінних паперів 
так і інвестором.

За даними Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (НКЦПФР) обсяг торгів на 
ринку цінних паперів за підсумками 2018 р. зріс на 
121,99 млрд. грн. (на 26%), порівняно з показником 
2017 р., та становив 590,58 млрд. грн. при зрос-
танні ВВП на 3,2%. Дані за 2019 р. не порівнюємо, 
тому що інформація є лише за 9 місяців 2019 р, але 
незважаючи на це тенденція є зворотньою. Також 
слід звернути увагу на те, що спостерігається зна-
чне зменшення даного показника в порівнянні 
з 2014–2016 рр. Як видно з рис. 1 різке зменшення 
обсягу торгів на ринку цінних паперів почалось ще 
у 2017 р., коли обсяг торгів знизився на 72,23%, 
порівняно з 2016 р. та становив 468,69 млрд. грн.

Проте, відомо, що така тенденція відбулась 
через те, що змінилась методологія розрахунку 
обсягу торгів, в результаті чого депозитні серти-
фікати більше не враховуються при розрахунках 
обсягу торгів (у 2016 р. обсяг торгів депозитними 
сертифікатами на ринку цінних паперів становив 
1153,15 млрд. грн). Ці сертифікати Нацбанк вва-
жає одним із своїх монетарних інструментів. Від-
повідно такі зміни і привели до кардинального 
зменшення обсягу торгів по відношенню до ВВП. 
Якщо у 2014 р. він складав 146,9%, у 2016 р.– 
112,1% від ВВП, то у 2018 році вже 16,6%.

За 9 місяців 2019 р. обсяг торгів на біржо-
вому ринку вже становив майже 72% від загаль-
ного обсягу торгів на ринку цінних паперів 
(322,4 млрд. грн). Таким чином, частка торгів на 
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Джерело: розраховано авторами за даними [13; 14]



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

340 Випуск 42. 2020

біржовому ринку у 2019 р. досягла найвищого 
значення за останні 6 років і становила на 28 в. п. 
більше, ніж у 2017 р. та на 45,3 в. п. більше, ніж 
у 2014 р. (рис. 2).

Як свідчать представлені дані на рис. 3, почина-
ючи з 2014 р. по 2017 р. простежується поступове 
зменшення обсягів торгів на біржовому ринку цін-
них паперів проти динаміки обсягів ВВП, зокрема, 
обсяг торгів на біржовому ринку цінних паперів 
зменшився за цей період на 413,91 млрд. грн. 

або на 67%, що становить 7,11% до ВВП України 
у 2017 р. Проте, починаючи з 2018 р. спостеріга-
ється поступове збільшення аналізованого показ-
ника до 305 млрд. грн. та майже до 8% до ВВП 
у 2019 р. Ми вважаємо, що оцінка ефективності 
функціонування біржового ринку повинна порівню-
ватися з обсягами ВВП, тому що відповідний роз-
виток першого буде формувати інвестиційні потоки 
в реальний сектор економіки. Проте, як раз і з цим, 
у нас є великі проблеми, на жаль це видно з рис. 3.
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Джерело: розраховано авторами за даними [13]
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Слід зазначити, що аналізуючи частку торгів 
на біржовому ринку по відношенню до ВВП, ми 
можемо констатувати, що найбільшою ця частка 
була у 2014 р. і складала 39,05% (619,7 млрд. грн). 
Протягом наступних трьох років вона мала тен-
денцію до зниження до 14,39%, 11,06% та 7,11% 
відповідно у 2015–2017 рр. і лише останні два 
роки почала дещо збільшуватись (8%).

В Україні загалом у період з 2014 р. до 2019 р. 
діюча кількість організаторів торгівлі цінними папе-
рами коливалась від 10 до 5 і на кінець 2018 р. це 
були: ПрАТ «Українська міжбанківська валютна 
біржа» (УМВБ); ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» (ІННЕКС)»; 
АТ «Фондова біржа ПФТС» (ПФТС); ПрАТ Фондова 
біржа «Перспектива»; ПрАТ «Українська Біржа (УБ).

Наприкінці 2018 р. найбільшу кількість випусків 
цінних паперів, які перебувають в обігу на фон-
дових біржах, було розміщено на ПФТС (39,9%), 
біржі «Перспектива» (32,6%) та Українській біржі 
(25,5%) (рис. 4).

Багато це чимало, якщо говорити про кількість 
функціонуючих фондових бірж, все залежить від 

історичних, економічних, правових норм та тради-
цій певної країни, а також ефективності та необ-
хідності їх діяльності. В більшості країн, навіть 
фінансово потужних, їх одна чи дві (Італія – 1, 
Китай – 2, Нідерланди – 14, Норвегія – 1, Швейца-
рія – 2, Швеція – 2, тощо), у великих за площею чи 
економічним розвитком до десяти (Австралія – 4, 
Іспанія – 4, Канада – 5, Німеччина – 8, ОАЄ – 3, 
Росія – 3, Японія – 7, тощо) і тільки у Великобри-
танії – 27, Індії – 24 та США – 12 їх кількість є 
більшою [9].

Розвиток функціонування організаторів тор-
гівлі цінними паперами в Україні за досліджува-
ний період можна охарактеризувати, як період 
певної стагнації. У 2015–2017 рр. загальні обсяги 
біржової торгівлі цінними паперами у порівнянні 
з 2014 роком знизилися у 2,2, 2,6 та 3,0 рази, тобто 
відбувається постійне їх скорочення і кожен наступ-
ний рік поступається попередньому. Тільки у 2018–
2019 рр. спостерігається незначне зростання по 
відношенню до 2017 р. (на 48,3%). Ряд фондових 
бірж завершили свою діяльність (табл. 1).

Таблиця 1
Обсяг торгів на організаторах торгівлі протягом 2014-2019 рр., млрд грн

Організатор 
торгівлі

Роки Відхилення 2019/2014
2014 2015 2016 2017 2018 2019 абсолютне відносне %

Перспектива 490,5 220,3 136,1 127,4 127,3 186,4 -304,1 -62,0
ПФТС 95,9 53,2 93,7 64,3 112,5 114,8 +18,9 +19,7
УБ 8,6 6,7 3,5 13,4 21,0 3,8 -4,8 -55,8
КМФБ 9,9 3,6 1,7 0,08 - - -9,9 -100,0
Універсальна 12,7 0,6 0,3 0,4 - - -12,7 -100,0
СЄФБ 1,3 1,4 0,06 - - - -1,3 -100,0
УМВБ 0,3 0,1 0,02 - 0,03 - -0,3 -100,0
УФБ 0,5 0,3 0,02 0,001 - - -0,5 -100,0
ІННЕКС 0,02 0,005 0,002 0,1 - - -0,02 -100,0
УМФБ 0,1 0,006 - - - - -0,1 -100,0
РАЗОМ 619,8 286,2 235,4 205,7 260,8 305,0 -314,82 -50,8

Джерело: систематизовано за даними [13]
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ПрАТ «ФБ «Перспектива» продовжує посідати 
перше місце за об’ємами торгів, хоча вони змен-
шилися, ідентично загальному обсягу, у порів-
нянні з 2014 р. у 2015, 2016 та 2017–2018 рр. у 2,2, 
3,6 та 3,8 рази відповідно. Проте вже у 2019 р. 
обсяг торгів порівняно з 2018 р. збільшився 
в 1,5 рази. ПАТ «ФБ ПФТС» залишається на 2-му 
місці. Динаміка її обсягів відрізняється від загаль-
ної тим, що у 2016 р., тільки у неї серед всіх вітчиз-
няних фондових бірж, спостерігалося зростання 
проти 2015 р. у 1,8 рази. В той же час, тільки на 
ПАТ «ФБ ПФТС» та ПАТ «Українська біржа» відмі-
чається зростання обсягів торгів у 2018 р. по від-
ношенню до 2014 р. на 16,6 млрд. грн (на 17,3%) 
та 12,4 млрд. грн (на 144,2%) відповідно. Проте 
вже у 2019 р. обсяги торгів у ПАТ «Українська 
біржа» суттєво впали порівняно з 2018 р. майже 
на 82%. Тобто провідні позиції за обсягами тор-
гів цінними паперами на біржовому ринку нале-
жать двом фондовим біржам «Перспектива» та 
«ПФТС». Це означає, що українську біржову сис-
тему ми можемо віднести до поліцентричної, тому 
що, як відомо, існує три основних типи біржових 
систем, для організації біржового ринку цінних 
паперів, а саме:

• моноцентрична, коли з певної кількості функ-
ціонуючих бірж одна є ключовою (Великобританія, 
Франція, Японія та інші);

• поліцентрична, коли з певної кількості функ-
ціонуючих бірж декілька, переважно дві є осно-
вними (Австралія, Канада, тощо);

• змішана, коли функціонує схожа кількість 
великих та дрібних фондових бірж (США) [9].

На основі проведеного аналізу ми можемо зро-
бити висновок, що обсяг торгів на біржовому ринку 
України не відповідає потребам економіки. На сьо-
годні без вжиття дійових заходів з боку держави 
активізація біржового ринку неможлива. Необхідно 
удосконалювати та розвивати біржовий ринок на 
основі запровадження цілісної стратегії, яка буде 
поєднувати нормативно-правове та інституційне 
забезпечення політики державних запозичень, 
розвиток інструментарію державних позик для під-
тримки індивідуальних заощаджень та створення 
відповідної інфраструктури.

Як свідчать дані представлені в табл. 2 серед 
всіх фінансових інструментів за обсягами торгів на 
біржовому ринку за всі представлені роки провідну 
позицію продовжують займати державні облігації 
України – 245,73 млрд. грн (96,81% від загального 
обсягу біржових контрактів). Причому за весь дос-
ліджуваний період торгівля держаними облігаці-
ями завжди займала від 88,21% до 96,81% загаль-
ного обсягу біржових контрактів.

Якщо проаналізувати 2019 р., то ми можемо 
побачити суттєвий сплеск популярності державних 
цінних паперів у іноземних інвесторів. За даними 
НБУ на кінець 2019 р. з 810,4 млрд. грн, які обер-
таються на ринку ОВДП, 99,5 млрд. грн належать 
іноземцям. Це майже 4 млрд. дол. (12,3% від 
загального обсягу держоблігацій, що перебувають 
в обігу). Причому доходність за такими облігаціями 
вища, ніж доходність за депозитами, а також вони 
звільняються від оподаткування, тобто для нере-
зидентів це фактично безризикові вкладення кош-
тів. Випуск такої великої кількості державних облі-
гацій почав впливати на валютний ринок, тому що 
більша частина ОВДП зосереджена в банківській 
системі. Така ситуація склалася внаслідок того, 
що в Україну почав заходити значний обсяг спе-
кулятивного капіталу, який під досить великі відсо-
тки (купони) почав скуповувати ОВДП в гривні, так 
як курс долара до гривні суттєво впав. Причому 
дохідність таких облігацій в сумі становила до 35% 
річних. Такої доходності по державним облігаціям 
не має сьогодні в світі, а є в Україні. На жаль, таке 
штучне укріплення гривні в подальшому може 
призвести до серйозних валютних ризиків.

Таким чином, ми спостерігали парадоксальну 
ситуацію в країні, коли начебто укріплюється 
курс гривні, підтримується нацбанком стабільний 
рівень інфляції, проте кошти від ОВДП не йдуть 
на розвиток економіки, не стимулюють її зрос-
тання, не збільшуються інвестиції в економіку. 
А все залежить від того, як складеться ситуація 
на зовнішніх ринках. Тобто там, де будуть високі 
купони по облігаціям, туди будуть йти гроші. А це 
наша фінансова безпека, яка повністю залежить 
від поведінки спекулянтів-нерезидентів. Що ми 
зараз і спостерігаємо на фінансовому ринку. 

Таблиця 2
Структура обсягу біржових контрактів за фінансовими інструментами, %

Вид фінансового інструменту Роки
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Акції 4,15 2,09 0,97 2,45 0,47 0,12
Державні облігації України 88,21 90,14 93,73 92,10 94,20 96,81
Облігації підприємств 5,31 4,88 4,09 2,97 3,94 2,87
Інвестиційні сертифікати 0,69 0,78 0,18 0,03 0,10 0,11
Похідні (деривативи) 1,55 2,10 1,03 2,44 1,02 0,07
Інші цінні папери 0,09 0,01 0,00 0,00 0,28 0,02
РАЗОМ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Джерело: розраховано авторами за даними [13]
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Як тільки розпочалася коронакриза в світі, вони 
масово почали виводити валюту з України. Такі дії 
можуть призвести до різкої девальвації гривні та 
збільшенню інфляції.

Проте, очевидно, НБУ розуміючи такий сцена-
рій розвитку подій почав, нарешті, поступово зни-
жувати облікову ставку (з 24.04.2020 р. вона вже 
8%), що також призвело до зниження доходності по 
ОВДП з 19% у січні 2019 р. до 9% навесні 2020 р.

На нашу думку, такий розвиток подій допоміг 
стримати інфляцію в країні і дещо зміцнити курс 
гривні на певний період, проте ми продовжуємо 
залишатися безпорадними перед зовнішніми 
викликами через потенційним відходом спекуля-
тивного капіталу. Тепер єдине, що може допомогти 
національній валюті втриматися від знецінення це 
значні іноземні інвестиції на рівні 8–10 млрд. дол. 
щорічно, що є абсолютно фантастичним варі-
антом, тому що прямі іноземні інвестиції в нашу 
країну за перші 10 місяців 2019 р. склали всього 
1,81 млрд. дол. [14].

Як вказують дані табл. 2 облігації вітчизняних 
підприємств становлять незначну частку загаль-
ного обсягу цінних паперів від 5,31% у 2014 р. 
до 2,87% у 2019 р. Основними причинами цього 
є значний рівень ризику, пов’язаного зі строком 
позики, недовіра вітчизняних інвесторів до ринку 
облігацій, низька кредитоспроможність багатьох 
українських підприємств і, як наслідок, відсутність 
попиту на корпоративні облігації [16].

Крім того, ринок акцій в Україні взагалі є мізер-
ним в порівнянні з світовими ринками (табл. 3).

Порівнюючи рівень капіталізації вітчизняного 
біржового ринку з розвинутими країнами, то він 
у нас знаходиться на досить низькому рівні, лише 
0,4% від сукупного світового ВВП. Аналогічний 
показник у США становить 21,1%, в Японії – 7%, 
у Німеччині – 4,5%, у країнах Африки – 3,2% [16]. 

Такий низький рівень капіталізації біржового ринку 
України зумовлений як історичними особливос-
тями становлення та розвитку даного ринку, так 
і його сучасним станом, тобто роздробленістю та 
невпорядкованістю.

Незважаючи на те, що біржовий і позабіржо-
вий ринки є конкурентними, їх варто розглядати як 
такі, що доповнюють один одного. Зокрема, осно-
вними перевагами позабіржового ринку цінних 
паперів є те, що він наближує фондовий ринок до 
дрібного інвестора завдяки своїй розгалуженості; 
сприяє розвитку фондового ринку нарівні регіонів; 
змушує фондову біржу вдосконалюватися, щоб не 
втрачати своїх конкурентних переваг порівняно 
з позабіржовим фондовим ринком; сприяє роз-
витку відкритих електронних та інформаційних 
мереж, що, своєю чергою, поліпшують відкритість 
випуску цінних паперів [16].

Якщо проаналізувати торги різними видами 
цінних паперів на різних ринках, можна відмітити 
наступне: основна частина торгів акціями, обліга-
ціями підприємств та інвестиційними сертифіка-
тами відбувається на позабіржовому ринку. Частка 
торгівлі цими видами цінних паперів на позабіржо-
вому ринку складала в цілому від 62,18% (обліга-
ції підприємств у 2014 р.) до 99,85% (інвестиційні 
сертифікати у 2017 р.). Кардинально іншою вигля-
дає ситуація з державними облігаціями та похід-
ними деривативами. Торгівля цими видами цінних 
паперів здійснювалась в основному на біржовому 
ринку (табл. 4).

Аналізуючи табл. 4 ми спостерігаємо, що 
серед фінансових інструментів провідну позицію 
на біржовому ринку займали державні облігації 
(від 60,4% до 88,3%) та деривативи (від 88,2% 
до 99,9%). На жаль, на вітчизняному біржовому 
ринку переважають похідні фінансові інструменти 
з фондовими і валютними базисними активами, 

Таблиця 3
Параметри глобального та вітчизняного ринку акцій

М
іс

це Фондова біржа
Капіталізація 
на 12.2018 р., 

млрд дол. 
США

Об’єм торгів 
за 2018 р, 
млрд дол. 

США

Ефек-
тивність 
ринку, %

Кількість лістингових  
компаній на 12.2018 р.

Всього Вітчизня-
них

Зарубіж-
них

1 NYSE 20679,5 19340,9 93,5 2285 1775 510
2 Nasdaq – US 9756,8 16789,8 172,1 3058 2622 436
3 Japan Exchange Group 5296,8 6296,9 118,9 3657 3652 5
4 Shanghai Stock Exchange 3919,4 6116,0 156,0 1450 1450 -
5 Hong Kong Exchanges and Clearing 3819,2 2340,2 61,3 2315 2161 154
6 Euronext 3730,4 2203,3 59,1 1208 1059 149
7 LSE Group 3638,0 2547,8 70,0 2479 2061 418
8 Shenzhen Stock Exchange 2405,5 7562,6 314,4 2134 2134 -
9 BSE India Limited 2083,5 116,8 5,6 5066 5065 1
10 National Stock Exchange of India 2056,3 1165,8 56,7 1923 1922 1

33 Warsaw Stock Exchange 160,5 57,0 35,5 851 823 28
66 Ukrainian Exchange 4,4 0,013 0,3 80 78 2

Джерело: за даними Всесвітньої федерації бірж WFE
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а не процентні фінансові деривативи, які властиві 
розвинутим ринкам.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведений аналіз тенденцій біржового ринку цін-
них паперів в Україні дає змогу зробити висновки 
про недостатню кількість фінансових інструментів 
для того, щоб проводити диверсифікацію напря-
мів інвестування; низький рівень ліквідності цін-
них паперів порівняно з світовими ринками, що 
пов’язано з дією корупційного складника, правом 
власності на приватизовані компанії; низьку капі-
талізацію вітчизняного ринку, відсутність здорової 
конкуренції, проблеми прав акціонерів та захисту 
інвесторів, непрозорість ринку, роздробленість 
ринку, відсутність стратегії подальшого розвитку. 
Всі ці чинники так чи інакше ще більше підсилюють 
кризові явища в економіці. Отже, державі необ-
хідно провести серйозні зміни на біржовому ринку 
цінних паперів. Для цього потрібно створити універ-
сальний національний фондовий ринок, який буде 
діяти на принципах регульованих ринків ЄС і може 
інтегруватися у світовий фінансовий простір.
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У статті досліджено формування концепту-
альних засад звітності зі сталого розвитку. 
Уточнено визначення звітності зі сталого 
розвитку. Визначено мету формування та 
завдання, які забезпечать її досягнення. 
Виокремлено функції звітності (інформа-
ційну, аналітичну, комунікативну, прогнозну). 
Визначено склад базових і додаткових прин-
ципів та перелік якісних характеристик звіт-
ності. Встановлено етапи формування звіт-
ності зі сталого розвитку, які дадуть змогу 
отримати інформацію, необхідну для скла-
дання такої звітності. Вказано, що формат 
звітності зі сталого розвитку має включати 
чотири структурних розділи: 1) загальні 
стандартні елементи звіту; 2) специфічні 
стандартні елементи звіту; 3) загальні відо-
мості; 4) додатки. Надано пропозиції щодо 
розширення змісту звітності зі сталого 
розвитку. Визначена концептуальна основа 
сприятиме визначенню її результативності 
та доцільності її складання за допомогою 
окреслених критеріїв.
Ключові слова: звітність зі сталого роз-
витку, принципи, функції, якісні характерис-
тики, етапи складання, критерії результа-
тивності.

В статье исследовано формирование 
концептуальных основ отчетности по 

устойчивому развитию. Уточнено понятие 
отчетности по устойчивому развитию. 
Определены цели ее формирования и задачи, 
которые обеспечат ее достижение. Выде-
лены функции отчетности (информаци-
онную, аналитическую, коммуникационную, 
прогнозную). Определены состав базовых 
и дополнительных принципов, а также пере-
чень качественных характеристик отчет-
ности. Установлены этапы формирования 
отчетности по устойчивому развитию, 
которые позволят получить всю информа-
цию, необходимую для составления такой 
отчетности. Указано, что формат отчет-
ности по устойчивому развитию должен 
иметь четыре структурных раздела: 
1) общие стандартные элементы отчета; 
2) специфические стандартные элементы 
отчета; 3) общие сведения; 4) приложения. 
Внесены предложения по усовершенствова-
нию содержания отчетности по устойчи-
вому развитию. Указанная концептуальная 
основа будет способствовать определению 
результативности отчетности с помо-
щью определенных критериев.
Ключевые слова: отчетность по устой-
чивому развитию, принципы, функции, каче-
ственные характеристики, этапы состав-
ления, критерии результативности.

The purpose of the article is to determine the conceptual framework for development of sustainable development reporting with a view to disclosing the extent 
to which enterprises achieve the achievement of the Sustainable Development Goals. The formation of conceptual frameworks for sustainable development 
reporting has been investigated. The definition of sustainable development reporting has been clarified, which emphasizes the need to disclose the most 
significant financial and non-financial parameters regarding economic, environmental and social areas of economic activity. The purpose of its formation 
and the tasks that will ensure its achievement are determined. Reporting functions are distinguished: information, analytical, communication and forecasting. 
The composition of basic and additional principles and the list of qualitative characteristics are determined. Basic principles include the context of sustainable 
development, materiality, completeness, strategic direction and systematic nature. Additional principles include neutrality, economy, validity, logic, synergy. 
Qualitative characteristics that sustainable development reporting must meet are consistency, accuracy, timeliness, understandability, reliability and appropri-
ateness. Sustainability Reporting Steps have been established to provide all the information required to produce such reports. The whole process of preparing 
and releasing Sustainability Reporting is proposed to be a succession of the preparatory, main and final stages. It has been determined that the Sustainability 
Reporting Format is not provided by the Sustainable Development Reporting Guide (G4). The lack of an established format will continue to cause problems 
for comparison with other companies’ reports. It has been stated that the Sustainability Reporting format should include four structural sections: 1) common 
standard elements of the report; 2) specific standard elements of the report; 3) general information; 4) applications. Suggestions were made to expand the 
content of sustainable development reporting. The defined conceptual framework will help to determine its effectiveness through the outlined criteria.
Key words: sustainable development reporting, principles, functions, qualitative characteristics, compilation stages, performance criteria.

Постановка проблеми. Сталий розвиток сус-
пільства – це єдиний шлях, що забезпечує задово-
лення потреб сучасного та майбутнього поколінь. 
Інформацію про економічні, екологічні та соціальні 
аспекти діяльності підприємства повинні надавати 
зацікавленим сторонам із метою визначення їх 
місця на шляху у досягненні цілей сталого розвитку.

Пропоновані варіанти надання такої інформа-
ції (інтегрована звітність, нефінансова звітність, 
соціальна звітність, звітність зі сталого розвитку) 
є дискусійними та часом суперечать один одному. 
Відсутність чітких напрацювань у частині іденти-
фікації відмінностей між різними видами звітності 

зумовлює необхідність розроблення концептуаль-
них засад звітності зі сталого розвитку, що забезпе-
чить єдині засади її формування на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями у сфері формування інформацій-
ного забезпечення сталого розвитку займалися 
такі науковці, як Ю.В. Алтухова, Д.О. Грицишен, 
С.М. Гришкіна, В.М. Жук, І.В. Замула, С.Я. Король, 
Н.О. Лоханова, І.О. Макаренко, О.Г. Сокіл, 
Т.О. Тарасова, М.А. Хвесик, В.О. Шевчук. Водно-
час потребують додаткових досліджень питання 
щодо формування концепції звітності сталого роз-
витку, яка стане базою для впровадження єдиного 
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її формату. Концептуальні основи складання звіт-
ності зі сталого розвитку, які спрямовані на визна-
чення її суті, вектору та можливостей у системі 
інформаційного забезпечення сталого розвитку, 
потребують подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення концептуальних основ формування звітності 
зі сталого розвитку з метою повного, правдивого 
та неупередженого розкриття і подання зацікав-
леним особам інформації про ступінь досягнення 
компанією цілей сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найпоширенішим стандартом у світі, згідно з яким 
готують нефінансову звітність, є стандарт за прин-
ципами GRI (Global Reporting Initiative), який підго-
товлено Глобальною Радою зі стандартів у сфері 
сталого розвитку (GSSB). В основі цього стан-
дарту лежить ідеологія, що економічні, екологічні 
і соціальні результати діяльності компанії безпо-
середньо пов’язані з її довготривалим розвитком. 
Глобальна Рада зі стандартів у сфері сталого роз-
витку випустила чотири покоління стандартів: почи-
наючи з 2001 р. – G1, у 2013 р. – G4. Вже у 2016 р. 
вийшли у світ модульні стандарти складання 
нефінансової звітності (GRI Standards) [1]. Офі-
ційно стандарти набрали чинності 1 липня 2018 р., 
і з другої половини 2018 р. стандарт GRI G4 оста-
точно втрачає свою актуальність. Водночас різких 
змін від G4 до модульних стандартів не було: ново-
введення сприяють підлаштуванню під конкретну 
галузь, у якій працює компанія, а отже, враховують 
особливості її діяльності.

Модульний стандарт складається з трьох уні-
версальних стандартів, які підходять для всіх ком-
паній незалежно від виду діяльності:

1) основоположний стандарт (Foundation 
Standard), який містить принципи звітності «відпо-
відно до критеріїв». Це те, від чого слід відштовху-
ватися будь-якій компанії, яка використовує стан-
дарти GRI;

2) загальний стандарт із розкриття (General 
Disclosures Standard), який включає висвітлення 
таких питань, як організаційна структура, управ-
ління, участь у корпоративних відносинах стейк-
холдерів, практика звітності, стратегія й аналіз;

3) стандарт про підхід до управління (Mana-
gement Approach Standard), який визначає вимоги 
до розкриття інформації про підхід до менедж-
менту та може використовуватися в будь-якому 
тематичному стандарті GRI [1].

Також GRI Standards містить 34 специфічних 
стандарти, які пов’язані з екологічними, економіч-
ними та соціальними аспектами діяльності компа-
нії. Формат стандарту достатньо універсальний 
та може використовуватися тими компаніями, які 
хочуть використовувати його лише для складання 
звітності за окремими конкретними аспектами 
своєї діяльності. Водночас деякі концептуальні 

складники звітності зі сталого розвитку слід допо-
внити та розширити з метою більшої конкретизації 
методики її складання.

GRI Standarts визначає звітність зі сталого роз-
витку як практику інформування широкого кола 
зацікавлених сторін про економічну, екологічну та 
соціальну результативність та відповідний вплив, 
який чинить компанія своєю діяльністю.

Концепція звітності зі сталого розвитку є систе-
мою поглядів на процес формування та подання 
інформації з метою задоволення запитів усіх груп 
зацікавлених осіб інформації про взаємозв’язок 
фінансових показників із нефінансовими у кон-
тексті економічних, соціальних та екологічних 
аспектів діяльності організації. У концепції звіт-
ності зі сталого розвитку важливо окреслити мету, 
завдання, принципи, якісні характеристики, функ-
ції, структуру та етапи формування (рис. 1).

Звітність зі сталого розвитку слід визначати як 
процес, який допомагає компаніям установлювати 
цілі, оцінювати результати роботи, а також управ-
ляти перетвореннями, спрямованими на те, щоб 
зробити свою діяльність більш сталою [2].

Визначення мети звітності зі сталого розвитку 
зумовлює її призначення та місце у системі інших 
видів звітності. Нерозуміння мети складання звіт-
ності зі сталого розвитку певною мірою поясню-
ється неоднозначними назвами звітів, у яких наво-
диться нефінансова інформація.

Під час визначення мети звітності зі сталого 
розвитку слід виходити з того, що без добро-
вільної і зацікавленої участі компаній у врегулю-
ванні глобальних процесів не обійтися не тільки 
у фінансово-економічній сфері, а й у галузі охо-
рони навколишнього середовища та забезпечення 
соціальної стабільності.

Формат звітності зі сталого розвитку повинен 
сприяти отриманню взаємопов’язаних між собою 
показників економічної, соціальної та екологіч-
ної результативності з погляду інформаційних 
запитів широкого кола осіб, які мають і не мають 
комерційної зацікавленості в успішній діяльності 
компанії [3, с. 2].

Л.О. Попов указує, що основними цілями роз-
криття інформації у сфері сталого розвитку є 
поліпшення внутрішніх бізнес-процесів та досяг-
нення прогресу у розвитку екологічної ефектив-
ності діяльності компанії [4, с. 52]. Інші дослід-
ники констатують, що внесок компанії у створення 
сталого економічного, соціального й екологічного 
середовища може бути визначений за допомогою 
системи понять, уніфікованих термінів і показни-
ків, що буде втілено у звітності зі сталого розвитку 
[5, с. 88]. У вказаних визначеннях чітко простежу-
ється взаємозв’язок звітності зі сталого розвитку 
з одночасним висвітленням економічних, екологіч-
них та соціальних аспектів діяльності та інформа-
ційним забезпеченням зацікавлених осіб.
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Водночас у визначеннях не враховується 
спрямованість звітності зі сталого розвитку на 
досягнення цілей сталого розвитку. Взявши це 
до уваги, мета складання (підготовки) звітності зі 
сталого розвитку полягає у формуванні та роз-

критті суттєвої інформації фінансового та нефі-
нансового характеру про вплив організації на 
економіку, навколишнє середовище і суспільство, 
ефективність її діяльності у поєднанні з екологіч-
ними та соціальними аспектами, що забезпечує 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звітність зі сталого розвитку

Завдання 

Інформаційна підтримка зацікавлених сторін при прийнятті рішень і здійснення дій 
із неодмінним дотриманням принципів сталого розвитку
Посилення підзвітності і відповідальності та підвищення рівня розуміння 
взаємозв’язку економічних, екологічних і соціальних напрямів діяльності
Встановлення взаємозв’язків між результатами діяльності компанії та їхнім впливом 
на економіку, навколишнє середовище і суспільство
Підвищення якості інформації, доступної зацікавленим сторонам про економічні, 
екологічні та соціальні аспекти діяльності компанії
Надання інформації про безперервну взаємодію ESG-чинників (environmental, social 
and governance) і фінансових показників під час ухвалення рішень, що впливають на 
економічну, екологічну та соціальну результативність компанії

Формування та розкриття суттєвої інформації фінансового та нефінансового 
характеру про вплив компанії на економіку, навколишнє середовище і суспільство, 

ефективність її діяльності у поєднанні з екологічними та соціальними аспектами, що 
забезпечує досягнення цілей сталого розвитку з урахуванням запитів зацікавлених 

сторін

Базові 
принципи

Контекст сталого розвитку, суттєвість, повнота, стратегічне
спрямуванння, системність 

Додаткові 
принципи

Нейтральність, економічність, обґрунтованість, логічність, 
синергізм

Якісні 
характерис-

тики

Зіставність, точність, своєчасність, зрозумілість, надійність, 
доречність

Етапи 
формування 

1) підготовчий; 2) основний (організаційний, методичний, 
методологічний); 3) заключний

Формат 
звітності 

1. Загальні стандартні елементи звіту (1.1. Стратегія і аналіз; 
1.2. Профіль організації; 1.3. Корпоративне управління; 1.4. 

Суттєві аспекти; 1.5. Взаємодія із зацікавленими сторонами; 1.6. 
Етика і сумлінність); 2. Специфічні стандартні елементи звіту; 

3. Загальні відомості; 4. Додатки

Функції Інформаційна, аналітична, комунікативна, прогнозна

Процес формування та розкриття найбільш суттєвих фінансових та нефінансових 
параметрів щодо економічних, екологічних і соціальних напрямів господарської 

діяльності, впливу компанії на економіку, навколишнє середовище і суспільство та 
визначення рівня досягнення цілей сталого розвитку

 
Мета

 

Рис. 1. Концептуальні засади формування звітності зі сталого розвитку

Джерело: розроблено автором
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досягнення цілей сталого розвитку з урахуванням 
запитів зацікавлених осіб.

Відповідно до мети звітності зі сталого розвитку 
визначаються її основні завдання. Відсутність 
означених завдань у Стандартах унеможливлює 
визначення засобів досягнення мети звітності зі 
сталого розвитку. Враховуючи це, завдання звіт-
ності зі сталого розвитку, яка повністю відповідає 
потребам зацікавлених осіб, наведено на рис. 1. 
Керівництво зі звітності у сфері сталого розвитку 
визначає принципи, які окреслюють зміст звіту 
(взаємодія із зацікавленими сторонами, контекст 
сталого розвитку, суттєвість, повнота) та прин-
ципи, які забезпечують якість звіту (збалансова-
ність, зіставність, точність, своєчасність, ясність, 
надійність) [2]. Водночас для кращого розуміння 
суті звітності зі сталого розвитку слід виокремити 
базові та додаткові принципи, а також її якісні 
характеристики (рис. 1).

Концептуальні засади звітності сталого роз-
витку слід розширити також і через розуміння 
її функцій. Питанням виокремлення функцій 
звітності зі сталого розвитку практично не при-
діляється увага. Їх визначення сприятиме фор-
муванню цілісної концепції звітності зі сталого 
розвитку. Функції звітності зі сталого розвитку слід 
розглядати виходячи з її призначення. У міру роз-
витку звітність сталого розвитку стала набувати 
функцій, які відповідають вимогам часу (рис. 1). 
Оскільки звітність зі сталого розвитку складається 
з метою надання інформації про економічну, еко-
логічну і соціальну результативність зацікавленим 
сторонам, то головною її функцією є інформа-
ційна. Розвиток звітності передбачає подання у ній 
інформації, яка забезпечує оцінювання економіч-
них, екологічних і соціальних аспектів діяльності 
зацікавленими сторонами, що посилює дію ана-
літичної функції звітності. У зв’язку з означеним 
принципом «стратегічного спрямування» звітність 
зі сталого розвитку виконує також прогнозну функ-
цію, сутність якої полягає у можливості здійснення 
оцінок щодо впливу компанії на економіку, навко-
лишнє середовище і суспільство у майбутньому. 
Виділення комунікативної функції базується на 
конвергенції теорії стейкхолдерів та концепції 
соціальної відповідальності. При цьому звітність 
зі сталого розвитку використовується як засіб зво-
ротного зв’язку із зацікавленими сторонами.

Реалізація означених функцій звітності зі ста-
лого розвитку підвищує відкритість та прозорість 
організацій, а також уміння і готовність вести кон-
структивний діалог із зацікавленими сторонами.

Визначені принципи та якісні характеристики 
мають ураховуватися під час підготовки звітності зі 
сталого розвитку, що передбачає низку послідовних 
кроків. Увесь процес підготовки та оприлюднення 
звітності запропоновано розглядати як послідов-
ність підготовчого, основного та заключного етапів:

І етап – підготовчий (визначення обсягу робіт, 
формування робочої групи зі складання звітності 
зі сталого розвитку, визначення її змісту);

ІІ етап – основний (визначення організаційно-
методичних та методологічних засад щодо скла-
дання звітності зі сталого розвитку: розроблення 
формату та структури звітності зі сталого роз-
витку з урахуванням позицій зацікавлених сторін, 
а також порядку розрахунку окремих показників 
результативності діяльності; збір даних та скла-
дання звітності);

ІІІ етап – заключний (розроблення заходів щодо 
внутрішньої та зовнішньої верифікації звітності зі 
сталого розвитку та її оприлюднення: перевірка 
якості звітності зі сталого розвитку через прове-
дення внутрішнього аудиту, опитувань зацікавлених 
сторін та/або незалежної зовнішньої аудиторської 
перевірки, виправлення виявлених недоліків; опри-
люднення звітності зі сталого розвитку та забезпе-
чення її доступності для зацікавлених сторін).

Реалізація етапів формування звітності зі ста-
лого розвитку передбачає її складання за встанов-
леною формою, структурою та змістом. Рекомен-
довані елементи звітності наведені у Керівництві 
зі звітності у сфері сталого розвитку [2]. Проте 
формат звітності зі сталого розвитку стандартом 
не надається, що в подальшому створюватиме 
проблеми для його порівняння зі звітами інших 
компаній. Більше того, відсутність встановленої 
структури звітності зі сталого розвитку зумовлює її 
сприйняття як документа розповідного характеру.

На відміну від досліджень, присвячених аналізу 
структури інтегрованого звіту, формату звітності 
зі сталого розвитку увага практично не приділя-
ється. Аналіз звітів окремих підприємств свідчить 
про їх різноманітну структуру і наповнення. Фор-
мат звітності зі сталого розвитку має базуватися 
на положеннях GRI Standards, які було взято до 
уваги під час його розроблення. Порівняно з реко-
мендаціями стандарту розділи структуровано так:

І. Загальні стандартні елементи звіту (1. Стратегія 
організації (Заява вищого керівництва, опис ключо-
вих впливів, ризиків і можливостей у сфері сталого 
розвитку). 2. Профіль організації. 3. Корпоративне 
управління. 4. Суттєві аспекти і межі. 5. Взаємодія 
із зацікавленими сторонами. 6. Етика і сумлінність).

ІІ. Специфічні стандартні елементи звіту 
(1. Підходи у сфері менеджменту. 2. Результати 
діяльності (2.1. Економічні аспекти діяльності. 
2.2. Екологічні аспекти діяльності. 2.3. Соціальні 
аспекти діяльності).

ІІІ. Загальні відомості про звітність зі сталого 
розвитку.

ІV. Додатки (узагальнена таблиця показників 
економічних, екологічних і соціальних аспектів 
діяльності, аудиторський висновок).

Додатки можуть надаватися на вимогу зацікавле-
ної сторони і включати «Узагальнену таблицю показ-



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

350 Випуск 42. 2020

ників економічних, екологічних і соціальних аспектів 
діяльності» та аудиторський висновок. Усі фінансові 
показники, що забезпечуватимуть їх зіставність, 
будуть представлені у такій узагальненій таблиці.

Така структура звітності зі сталого розвитку 
є рекомендованою. Особливості ж її складання 
мають регулюватися обліковою політикою та бути 
прописані у внутрішньому Стандарті (регламенті) 
складання звітності зі сталого розвитку.

Для підготовки розділу звітності зі сталого роз-
витку, що характеризує результати діяльності, 
необхідне відповідне обліково-аналітичне забез-
печення. Рекомендовані аспекти за економічним, 
екологічним і соціальним напрямами діяльності 
потребують їх розширення. Так, у переліку аспек-
тів та їх складі не повною мірою враховано тен-
денції світової спільноти щодо переходу до інно-
ваційного типу економіки, за якої основна частка 
валового внутрішнього продукту забезпечується 
виробництвом і реалізацією наукомісткої продук-
ції. За цих умов зростає значимість економічних, 
екологічних і соціальних інновацій, які забезпе-
чують сталий розвиток компанії як соціо-еколого-
економічної системи. Інформація про види іннова-
цій, їх склад, витрати на розроблення інноваційних 
проєктів, а також ефект від їх упровадження та 
використання у компанії має бути відображена 
у звітності зі сталого розвитку, що потребує допо-
внення переліку аспектів за категоріями такими 
складниками: «Економічні інновації», «Екологічні 
інновації» та «Соціальні інновації».

Низка показників екологічних і соціальних 
аспектів, які необхідні для складання звітності зі 
сталого розвитку, формується у системі нефінан-
сової інформації (корпоративні правила, докумен-
тація відділу кадрів, трудові й колективні договори, 
особисті справи працівників та ін.).

Складання звітності зі сталого розвитку, як 
було вище визначено, має певну мету і завдання, 
досягнення та вирішення яких забезпечує її резуль-
тативність. Критерії результативності звітності 
згруповано так: мотиваційно-ціннісні, науково-
змістовні, оціночно-результативні. Під час форму-
вання цих груп ураховано мотиваційний складник 
процесу формування ЗСР, наукове спрямування 
цього процесу, оціночні показники для обґрун-
тованої оцінки економічної, екологічної та соці-
альної результативності організації. На підставі 
дослідження [6, с. 457] критерії результативності 
адаптовано до особливостей звітності зі сталого 
розвитку і представлено їх у розрізі: 1) мотивацій-
них – мотивація персоналу і менеджменту до пози-
тивних результатів під час формування звітності зі 
сталого розвитку; зміцнення відносин із зацікавле-
ними сторонами та формування їх довіри; більш 
глибоке розуміння співробітниками стратегії ком-
панії та її впливу на економіку, довкілля та суспіль-
ство; демонстрація прозорості та відповідальності; 

2) науково-змістовних – уміння знаходити ключові 
переваги компанії й адаптувати їх до власної під-
приємницької практики; набуття досвіду в плану-
ванні, передбаченні і стимулюванні проявів пози-
тивної синергії під час формування інтегрованої 
звітності; підвищення рівня інноваційної культури, 
інноваційного мислення; 3) оціночних – можливість 
підвищити фінансову цінність звітності за рахунок 
опису ключових інвестиційних факторів і ризиків; 
краще управління ресурсами; підвищення досто-
вірності та якості звітних даних шляхом уніфікації 
та автоматизації процесів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Визначені концептуальні засади моделі звітності 
зі сталого розвитку позитивно вплинуть на резуль-
тативність оцінювання економічних, екологічних 
і соціальних аспектів діяльності та ступеня досяг-
нення компанією цілей сталого розвитку, а також її 
внесок у сталий розвиток на мезо- та макрорівні.

Таким чином, формування і реалізація концеп-
ції звітності зі сталого розвитку як інформаційного 
джерела управління сталим розвитком компанії 
спрямовані на обґрунтування стратегії її діяль-
ності, що дасть змогу оцінити не лише фінансо-
вий стан та результати, а й визначити перспективи 
її розвитку та впливу на економіку, навколишнє 
середовище і суспільство.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: 
1. Модульні стандарти GRI Standards. URL : 

https://www.globalreporting. org/standards/ (дата звер-
нення: 15.03.2020).

2. Руководство по отчетности в области устойчи-
вого развития G4. URL : https://www.globalreporting.org/ 
resourcelibrary/Russian-G4-Part-One.pdf (дата звер-
нення: 25.02.2020).

3. Хорин А.Н., Бровкин А.В. Ключевые 
индикаторы отчета об устойчивом развитии орга-
низации. Теоретическая и прикладная экономика. 
2018. № 1. С. 1–12.

4. Попов Л.А. Развитие бухгалтерского учета 
и отчетности в коммерческих организациях в усло-
виях устойчивого развития экономики : дис. … канд. 
экон. Наук : 08.00.12. Ростов-на-Дону, 2015. 224 с.

5. Шмаркова Л.И., Стеблецова О.В., Верижников 
В.А. Параметры формирования отчетности по устой-
чивому развитию аграрных организаций. Вестник 
ОрелГИЭТ. 2014. № 2. С. 86–91.

6. Єршова Н.Ю. Розвиток методологічних основ фор-
мування інтегрованої звітності. Науковий вісник Ужго-
родського університету. 2016. № 1(47). Ч. 1. С. 451–459.

REFERENCES:
1. GRI Standards. Available at: https://www.global-

reporting. org/standards/ (accessed 15 March 2020).
2. Rukovodstvo po otchetnosti v oblasti ustojchi-

vogo razvitiya G4 [Sustainability Reporting Guide G4]. 
Available at: https://www.globalreporting.org/ resourceli-
brary /Russian-G4-Part-One.pdf (accessed 25 February 
2020).



351

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

3. Horin A.N., Brovkin A.V. (2018) Klyuchevye indi-
katory otcheta ob ustojchivom razvitii organizacii [Key 
Indicators of Sustainability Report]. Teoreticheskaya 
i prikladnaya ekonomika. no. 1. pp. 1–12.

4. Popov L.A. (2015) Razvitie buhgalterskogo ucheta 
i otchetnosti v kommercheskih organizaciyah v uslovi-
yah ustojchivogo razvitiya ekonomiki [Development of 
accounting and reporting in commercial organizations 
in the conditions of sustainable economic development] 
(PhD Thesis). Accounting and statistics. Rostov-na-Donu.

5. SHmarkova L.I., Steblecova O.V., Verizh-
nikov V.A. (2014) Parametry formirovaniya otchetnosti 
po ustojchivomu razvitiyu agrarnyh organizacij [Param-
eters of reporting on sustainable development of agricul-
tural organizations]. Vestnik OrelGIET, no. 2. pp. 86–91.

6. Yershova N.Yu.(2016) Rozvytok metodologichnyx 
osnov formuvannya integrovanoyi zvitnosti [Develop-
ment of methodological bases for the formation of inte-
grated reporting]. Nauk. visnyk Uzhgorodskogo un-tu. 
Uzhgorod: UzhNU, no.1 (47), Ch. 1, pp. 451–459.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

352 Випуск 42. 2020

ОБЛІК КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ACCOUNTS PAYABLE AT THE ENTERPRISE

УДК 657.01

https://doi.org/10.32843/infrastruct42-59

Голуб Н.О.
к.е.н., доцент,
доцент кафедри обліку і оподаткування, 
Таврійській державний 
агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного

Golub Nataliia 
Dmytro Motornyi Tavria State 
Agrotechnological University

У статті розглянуто кредиторську 
заборгованість та її складники. Креди-
торська заборгованість визначається 
як «зобов’язання оплатити товари або 
послуги, які були отримані або поставлені 
або на які були виставлені рахунки-фак-
тури, або вони були формально узгоджені 
з постачальником». Визначено місце креди-
торської заборгованості у діяльності під-
приємства. Повна та правдива інформація 
забезпечує прийняття управлінських рішень 
щодо кредиторської заборгованості на під-
приємстві. Особливе місце в кредиторський 
заборгованості займають численні роз-
рахунки з постачальниками і підрядниками. 
Установлено, що наявність простроченої 
заборгованості може призвести до погір-
шення іміджу підприємства. Кредиторська 
заборгованість  дає змогу підприємству 
тимчасово користуватися запозиченими 
коштами, але, з іншого боку, зменшує 
показники платоспроможності і ліквідності. 
Ефективне управління кредиторською 
заборгованістю належить до необхідних 
умов успішної діяльності, оскільки воно 
створює передумови для швидкого зрос-
тання бізнесу і збільшення фінансових мож-
ливостей підприємства. 
Ключові слова: зобов’язання, кредиторська 
заборгованість, управління, боржник, позика, 
аналіз, оцінка.

В статье рассмотрены кредиторская задол-
женность и ее составляющие. Кредитор-
ская задолженность определяется, как «обя-
зательства оплатить товары или услуги, 
которые были получены или поставлены 
или на которые были выставлены счета-
фактуры, либо они были формально согла-
сованы с поставщиком». Определено место 
кредиторской задолженности в деятель-
ности предприятия. Полная и правдивая 
информация обеспечивает принятие управ-
ленческих решений по кредиторской задол-
женности на предприятии. Особое место 
в кредиторской задолженности занимают 
многочисленные расчеты с поставщиками 
и подрядчиками. Установлено, что наличие 
просроченной задолженности может приве-
сти к ухудшению имиджа предприятия. Кре-
диторская задолженность позволяет пред-
приятию временно пользоваться заемными 
средствами, но, с другой стороны, умень-
шает показатели платежеспособности 
и ликвидности. Эффективное управление 
кредиторской задолженностью относится 
к необходимым условиям успешной деятель-
ности, поскольку оно создает предпосылки 
для быстрого роста бизнеса и увеличения 
финансовых возможностей предприятия.
Ключевые слова: обязательства, креди-
торская задолженность, управление, долж-
ник, заем, анализ, оценка.

Accounts payable and its components are discussed in the article. Accounts payable – this is a special part of the firm property, and it is the subject of man-
datory legal relations between the company and its creditors. The new definition “obligations to pay for goods or services that were received, delivered, or for 
which invoices were issued, or they were formally agreed with the supplier” was proposed in the article as Accounts Payable. An important point in account-
ing is the classification of debt. In the scientific literature, various classification features of accounts payable are given. The place of accounts payable in 
the enterprise activities was determined. In the ongoing economic relations, the presence of debt is an objective phenomenon. Due to the limited financial 
resources, debt significantly affects the financial condition of the enterprise and the results of its activities. Economic activities of business entities associated 
with the use of funds in a continuous cycle. The structure of enterprise funds sources of a significant share is borrowed funds, namely payables. The accele-
ration of cash flow is one of the important ways to improve the financial situation of industrial entities. The lack of enterprises own working capital due to 
deficiencies in the organization of accounting and analysis of accounts payable. Accounting as an ordered system for summarizing information about the 
activities of the enterprise is based on continuous documentation of business operations taking place. Full and truthful information provides management 
decisions on accounts payable within the enterprise. Numerous settlements with suppliers and contractors occupy a special place in accounts payable. 
The presence of arrears can lead to a deterioration in the image of the enterprise that was established in the paper. Analyzing data on the status of accounts 
payable, it is necessary to study the causes of each type of debt, based on the specific production situation at the enterprise. Accounts payable allows the 
company to temporarily use borrowed funds, but on the other hand it reduces solvency and liquidity indicators. Effective accounts payable management is 
one of the necessary conditions for the successful activity since it creates the prerequisites for the rapid growth of the business and increase the financial 
capabilities of the enterprise, namely, it allows expanding markets for goods, attracting new sellers of products.
Key words: liabilities, accounts payable, management, debtor, loan, analysis, evaluation.

Постановка проблеми. Одним із проблема-
тичних, а також суперечних питань обліку  все-таки 
є облік кредиторської заборгованості, в основі 
якої лежить своєчасність платежів. Кредиторська 
заборгованість за своїм змістом має відношення 
щодо фінансового результату підприємства та 
впливає на господарську діяльність у цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі кредиторської заборгованості, а саме 
обліку, присвятили праці як вітчизняні, так і зару-
біжні вчені: Ю.С. Цал-Цалко, Г.О. Партин, А.Г. Заго-
родній, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, Ф.Ф. Бути-
нець, Л.Л. Горецька, Н.М. Ткаченко та ін. Аналіз 
результатів досліджень засвідчує, що потрібно 
за сучасних обставин бізнес-середовища врахо-
вувати зміни, які відбуваються. А це призводить 

до того, що необхідно опрацьовувати нові форми 
та методи здійснення аналізу поточної, а саме 
кредиторської, заборгованості, розробляти нові 
системи оцінювання показників стану розрахун-
ків. Для цього доцільно запроваджувати сучасні 
інформаційні технології автоматизації ведення 
обліку та обробки потрібної інформації, на підставі 
якої приймати відповідні управлінські рішення.

Дослідивши наукові праці та вивчивши практику 
господарської діяльності, можна стверджувати 
про наявність різних дискусійних питань, зокрема 
проблеми обліку заборгованості підприємства 
перед кредиторами. Доцільним буде проведення 
поглибленого дослідження саме у цій сфері.

Постановка завдання. Мета статті – роз-
крити сутність кредиторської заборгованості та її 
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складників; визначити місце такої заборгованості 
у господарській діяльності підприємства; роз-
крити та проаналізувати джерела інформації, що 
забезпечують прийняття рішень стосовно креди-
торської заборгованості підприємства; дати реко-
мендації щодо ефективної побудови системи кре-
диторської заборгованості як складника соціально 
відповідальної діяльності.

Для вирішення поставлених завдань було вико-
ристано такі методи: аналіз, синтез, узагальнення, 
індукція, аналогія, моделювання, системний підхід.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Бухгалтерський облік здійснюється, по-перше, 
з опрацьовування первинної документації щодо 
виникнення, а також причин щодо зміни та пога-
шення зобов’язань. Бухгалтер, вивчаючи доку-
менти, повинен дотримуватися загальних прин-
ципів визнання даного виду зобов’язань за 
нормативними документами. У бухгалтерському 
обліку знаходять відображення не всі зобов’язання, 
а лише ті, що були виявлені з виконання укладених 
підприємством договорів або вчинених дій. Вони 
можуть мати юридичну силу внаслідок виконання 
умов контракту або законодавчих вимог. В обліку 
має відображення зобов’язання після укладання 
угоди або договору.

Кредиторська заборгованість – це, по суті, 
зобов’язання. У результаті здійснення господар-
ської діяльності одне підприємство завинило 
перед іншим підприємством.

Зобов’язання – це заборгованість підприєм-
ства, яка виникла внаслідок минулих подій та 
погашення якої в майбутньому, як очікується, при-
зведе до зменшення ресурсів підприємства, що 
втілюють у собі економічні вигоди [6].

Умови визнання зобов’язань визначено у п. 5 
П(С)БО 11 «Зобов’язання [1]:

– достовірність оцінки;
– зменшення економічних вигід як наслідок їх 

погашення.
Зобов’язання за строками погашення поді-

ляються, згідно п. 6 П(С)БО 11, на довгострокові 
(очікуваний строк погашення перевищує 12 міся-
ців або операційний цикл) та поточні (очікуваний 
строк погашення не перевищує операційного 
циклу чи 12 місяців) [1].

У балансі поточні зобов’язання відображаються 
за сумою погашення (недисконтована сума грошо-
вих коштів або їх еквівалентів, що, як очікується, 
буде сплачена для погашення зобов’язання в про-
цесі звичайної діяльності підприємства) п. п. 4, 12 
П(С)БО 11 [1].

Зобов’язанням є правова дія, відповідно, одна 
сторона – боржник, який зобов’язаний відповісти за 
своїми договірними зобов’язаннями на користь іншої 
сторони – кредитора. Це можуть бути передача будь-
якого майна, виконання роботи чи надання послуг, 
сплата грошей. Або боржник утримається від пев-

ної дії, а кредитор має право вимагати від боржника 
виконання його обов’язку [1]. Тобто підприємство 
зобов’язане перед іншим підприємством, у резуль-
таті чого може витратити свої ресурси, а отримати 
або виконані роботи, або послуги.

Фізик-теоретик А.Б. Борисов під кредиторською 
заборгованістю розуміє грошові кошти, які тим-
часово перебувають на підприємстві, фірмі, але 
підлягають у встановлені строки поверненню юри-
дичній або фізичній особі, у яких вони позичені й 
яким вони не виплачені [3, с. 437].

Кредиторська заборгованість – це заборго-
ваність підприємства іншим юридичним і фізич-
ним особам, що виникла в результаті здійснених 
раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої 
у підприємства існують зобов’язання її погашення 
в певний строк [4].

Кредиторську заборгованість у бухгалтер-
ському обліку класифікують за такими критеріями:

– строк погашення (за основу береться опера-
ційний цикл);

– спосіб погашення (або грошима, або това-
рами, послугами чи виконаними роботам);

– своєчасність погашення (згідно з указаними 
датами чи з простроченням платежу).

З облікового боку, відображення операцій із 
кредиторської заборгованості має значення, тому 
що це сприятиме впорядкуванню та достовірності 
інформації, прозорості здійснення розрахункових 
операцій за борговими зобов’язаннями. Джере-
лами інформаційного забезпечення обліку такої 
заборгованості є такі:

Первинні – товарно-транспортні накладні, 
рахунки-фактури, накладні, рахунки, акти при-
ймання виконаних робіт чи послуг. Для погашення 
кредиторської заборгованості або її забезпечення 
використовують виписку банку, прибутковий касо-
вий ордер, короткостроковий вексель.

Зведені – які використовуються для контролю 
та впорядкування оброблення даних на підставі 
первинних документів, що складаються у зве-
дені облікові документи (реєстри та журнали-
ордери). У балансі підприємства відображаються 
зобов’язання і довгострокові, і поточні. Відобража-
ються і поточні, і довгострокові окремо, але в роз-
різі своїх особливостей.

Кредо означає «вірити». Форм існування «кре-
диторки» безліч:

– комерційна – на основі договорів купівлі-про-
дажу. Використовується під час постачання това-
рів, робіт, послуг, надходження попередньої оплати 
за них, коли одна сторона ще не розрахувалася 
перед іншою. За безготівкових розрахунків між 
підприємствами чи організаціями завжди в однієї 
зі сторін процесу буде з’являтися борг, оскільки 
момент оплати та постачання розходиться в часі. 
Або отримали оплату, але ще не поставили товар, 
або поставили товар, але ще не отримали оплату. 
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Єдиний виняток – розрахунки готівкою, особливо 
у роздрібній торгівлі з використанням касових 
апаратів, тут уже «кредиторка» просто не може 
виникнути, тому що момент постачання та оплати 
товару або послуги співпадає;

– позики – одна сторона може кредитувати 
іншу, наприклад це договори кредиту, позики, 
поворотної фінансової допомоги;

– забезпечення боргу цінними паперами – це 
за своєю суттю різновиди попередніх варіантів, 
коли розрахунок, наприклад, відбувся вексе-
лем. Вексель як борговий цінний папір посвідчує 
борг особи, яка його видала (емітувала). Це ж 
саме стосується й залучення коштів шляхом 
випуску облігацій;

– зобов’язання перед робітниками – щомі-
сяця підприємство нараховує заробітну плату 
своїм працівникам і до її виплати існують відпо-
відні зобов’язання перед ними; на основі відносин 
з державою – за податками та зборами, що вини-
кають у процесі діяльності підприємства. Таким 
чином, борги – це невід’ємний бік господарської 
діяльності будь-якого підприємства, установи, 
фізичної особи – підприємця.

Управління кредиторською заборгованістю має 
на меті застосування підприємством більш при-
йнятних форм розрахунку, термінів, а також обся-
гів розрахунків із контрагентами. Воно потрібно, 
щоб за дефіциту оборотних коштів не відбувалося 
послаблення фінансової стійкості підприємства. 
І по суті, це є безпосередньо підхід до контраген-
тів підприємства.

Основним завданням управління кредитор-
ською заборгованістю підприємства є побудова 
раціональної структури зовнішніх джерел форму-
вання оборотних активів із погляду забезпечення 
максимальної рентабельності з урахуванням збе-
реження платоспроможності та фінансової стій-
кості підприємства.

Управління кредиторською заборгованістю дає 
змогу передбачити та зібрати інформацію щодо:

– можливості або періоду виникнення креди-
торської заборгованості;

– правил надання кредиту та форм сплати для 
різних груп постачальників та видів продукції;

– проведення аналізу і класифікації постачаль-
ників за обсягами закупки продукції, історії кредит-
них відносин та умов оплати;

– контролю відстроченої або простроченої 
заборгованості, вивчення причин порушення дого-
вірних правил кредитування;

– своєчасного визначення прийомів приско-
рення обігу оборотних активів і зменшення безна-
дійних боргів;

– забезпечення продажу, що забезпечують 
надходження грошових коштів.

Основними прийомами управління кредитор-
ською заборгованістю є:

– аналіз замовлень, оформлення розра-
хунків і встановлення характеру кредиторської 
заборгованості;

– АВС-аналіз стосовно дебіторів;
– аналіз заборгованості за видами продукції для 

визначення невигідних із погляду інкасації товарів;
– реальна оцінка існуючої кредиторської 

заборгованості;
– контроль над співвідношенням дебіторської 

та кредиторської заборгованості;
– визначення конкретних розмірів знижок за 

дострокової оплати;
– оцінка можливості факторингу – продажу 

дебіторської заборгованості [5].
Стосовно кредиторської заборгованості 

потрібно мати достовірну інформацію щодо видів 
та строків виникнення заборгованості. Для того 
щоб мати таку інформацію, потрібно зібрати 
інформацію щодо постачальників. Доцільно 
почати з вивчення або контрактів постачальників, 
або договорів підрядчиків. Звернути увагу на осо-
бисті бесіди з працівниками підприємства.

Завдання проведення аналізу заборгова-
ності – дати оцінку, по-перше, умовам заборго-
ваності; по-друге, строки погашення; по-третє, 
обмеження використання ресурсів, а також визна-
чити можливості додаткового джерела фінансу-
вання, можливість його залучення. З практичного 
досвіду відомо, що більша частина припадає 
на кредиторську заборгованість, а це позичкові 
кошти. Тому, коли вивчаємо кредиторську забор-
гованість, потрібно також аналізувати і дебітор-
ську заборгованість. Потрібно дослідити склад, 
структуру, поточну, а саме кредиторську, заборго-
ваність, а потім провести порівняльний аналіз із 
дебіторською заборгованістю. Ми зможемо отри-
мати повну та розгорнуту інформацію щодо боргів 
у цілому по підприємству.

Виходячи з дослідження, головною причиною 
зміни, яка є в структурі кредиторської заборгова-
ності, є взаємні несвоєчасні платежі. Це можна 
перевірити за допомогою проведення порівняль-
ного аналізу кредиторської та дебіторської забор-
гованості. Повний аналіз кредиторської заборго-
ваності може проводитися, якщо використовувати 
методику аналізу дебіторської заборгованості.

Доцільним буде проведення аналізу стану дебі-
торської та кредиторської заборгованості на кінець 
звітного періоду, а також порівняльного аналізу.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
заборгованість виникає тільки від здійснення певної 
господарської операції, яка підлягає відображенню 
в обліку. Кредиторська заборгованість у бухгал-
терському обліку – це зобов’язання підприємства 
перед іншими юридичними і фізичними особами. 
Для цілей обліку доцільно її групувати за строком 
погашення, за способом погашення та своєчасністю 
погашення. Саме така класифікація акумулює повну 
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інформацію для проведення аналізу кредиторської 
заборгованості та прийняття управлінських рішень 
щодо кредиторської заборгованості.

Основні положення щодо управління кредитор-
ською заборгованістю:

– розмір кредиторської заборгованості в май-
бутньому з урахуванням діяльності підприємства;

– правильний вибір форми заборгованості, яка 
буде мати найменші відсоткові виплати;

– встановлення найбільш вигідної для підпри-
ємства форми кредиту;

– здійснення постійного контролю над забор-
гованістю, недопущення виникнення простроченої 
заборгованості підприємства;

– пошук сумнівних, безнадійних боргів підпри-
ємства та прийняття рішень за такими випадками.
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У статті розглянуто основні аспекти 
справляння податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки (далі – ПНМВЗД). 
Проведено аналіз норм Податкового кодексу 
України, які регулюють об’єкт оподатку-
вання ПНМВЗД, та розглянуто об’єкти 
нерухомості, які не є об’єктом оподатку-
вання для цього податку. Висвітлено проб-
леми, які виникають під час застосування 
пільг з ПНМВЗД, передбачених для будівель 
промисловості. Розроблено пропозиції щодо 
вдосконалення норм податкового законодав-
ства, які регулюють порядок надання пільг із 
цього податку для будівель промисловості. 
Проведено аналіз норм Податкового кодексу 
України, які регулюють базу оподаткування 
ПНМВЗД та ставки цього податку. Роз-
глянуто переваги і недоліки оподаткування 
ПНМВЗД не площі, а вартості об’єктів 
житлової та нежитлової нерухомості. Дос-
ліджено строки сплати ПНМВЗД, які уста-
новлені для юридичних та фізичних осіб. Роз-
глянуто окремі аспекти бухгалтерського 
обліку ПНМВЗД.
Ключові слова: податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, місцевий пода-
ток, об’єкт оподаткування, база оподатку-
вання, бухгалтерський облік.

В статье рассмотрены основные аспекты 
взимания налога на недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка (далее – 
ННИОЗУ). Проведен анализ норм Налогового 
кодекса Украины, регулирующих объект 
налогообложения ННИОЗУ, и рассмотрены 
объекты недвижимости, не являющиеся объ-
ектом налогообложения для этого налога. 
Освещены проблемы, возникающие при 
применении льгот по ННИОЗУ, предусмо-
тренных для зданий промышленности. Раз-
работаны предложения по совершенство-
ванию норм налогового законодательства, 
регулирующих порядок предоставления 
льгот по этому налогу для зданий промыш-
ленности. Проведен анализ норм Налого-
вого кодекса Украины, регулирующих базу 
обложения ННИОЗУ и ставки этого налога. 
Рассмотрены преимущества и недостатки 
налогообложения ННИОЗУ не площади, 
а стоимости объектов жилой и нежилой 
недвижимости. Исследованы сроки уплаты 
ННИОЗУ, установленные для юридических 
и физических лиц. Рассмотрены отдельные 
аспекты бухгалтерского учета ННИОЗУ.
Ключевые слова: налог на недвижимое иму-
щество, отличное от земельного участка, 
местный налог, объект налогообложения, 
база налогообложения, бухгалтерский учет.

The article discusses accounting and tax aspects of real estate tax other than land. Real estate tax other than land is local tax, so it is one of the sources of 
financial income to the budgets of territorial communities. Local self-government bodies can significantly influence the formation of a tax policy for the levying 
of a real estate tax other than land, since the rates of this tax depend on the decisions of these bodies. Real estate tax other than land payers are the owners 
of residential and / or non-residential property. These taxpayers can be both individuals and legal entities, including non-residents. The taxable object for a 
property tax other than land is the objects of both residential and non-residential real estate, including portions of such objects. If an unfinished building is 
only being erected and has not yet been put into operation, then this object is not subject to a real estate tax other than land, as explained by the control-
ling authority. However, upon completion of the construction, commissioning and acquisition of ownership of a separate real estate object, the taxpayer is 
obliged to pay this tax. Industrial buildings, in particular, are not subject to a real estate tax other than land. However, buildings used by industrial enterprises 
as premises for office or administrative purposes are, as explained by the supervisory authority, considered to be the taxable object for real estate tax other 
than land. The tax base for real estate tax other than land, is the total area of the object of both residential and non-residential real estate, including the total 
area of its portions. Tax rates set in accordance with the decision of the local council should not exceed 1.5 percent of the minimum wage established by law 
as of January 1 of the reporting year, per 1 square meter of tax base. The reporting period for real estate tax other than land is equal to the calendar year. 
However, according to the Tax Code of Ukraine, legal entities must pay real estate tax other than land, in advance quarterly (within 30 calendar days after 
the end of each quarter), and individuals must pay it much later, only after the reporting year. Of the same residential real estate, as a rule, legal entities tend 
to pay higher amounts of this tax to the local budget than individuals, because only the latter are subject to special privileges.
Key words: real estate tax other than land, local tax, taxable object, tax base, accounting.

Постановка проблеми. Одним із джерел 
фінансових надходжень до бюджетів територі-
альних громад є ПНМВЗД, який є місцевим пря-
мим податком. Оскільки успішний розвиток тери-
торіальних громад значною мірою залежить від 
сум місцевих податків та зборів, які надходять до 
бюджетів цих громад, то певною мірою на розви-
ток кожного населеного пункту в Україні впливає й 
сума надходжень від справляння ПНМВЗД.

Формування податкової політики стосовно 
справляння ПНМВЗД залежить від рішень органів 
місцевого самоврядування, які можуть установлю-
вати розміри ставок цього податку залежно від типів 
об’єктів нерухомості та їх місця розташування.

Таким чином, актуальним є дослідження подат-
кового законодавства України стосовно справ-

ляння ПНМВЗД, удосконалення механізму оподат-
кування цим податком та його обліку. Це сприятиме 
забезпеченню інтересів територіальних громад 
щодо наповнення місцевих бюджетів надходжен-
нями від справляння ПНМВЗД.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні аспекти справляння місцевих подат-
ків, у тому числі ПНМВЗД, а також відображення 
у бухгалтерському обліку цього податку розгля-
нуто протягом останніх років у значній кількості 
публікацій. Серед них доцільно виділити праці, 
у яких розглядаються теоретичні, методологічні та 
практичні питання, таких авторів, як Р.Я. Галамай, 
М.В. Гончаренко, І.М. Кулинич, Ю.О. Раделиць-
кий, О.М. Рєзнік, Я.В. Самусевич, Н.Б. Симанич, 
В.В. Чайка.
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Віддаючи належне науковим напрацюванням 
цих учених, слід відзначити, що питання справ-
ляння та обліку ПНМВЗД розглянуто не повною 
мірою, а тому воно потребує подальшого науко-
вого дослідження. Так, подальшого наукового 
дослідження потребують питання доцільності 
справляння ПНМВЗД з об’єктів нерухомості, які 
ще не введені в експлуатацію та/або на них не 
набуто право власності; застосування пільг із 
цього податку; особливостей сплати ПНМВЗД 
юридичними та фізичними особами; доцільності 
використання як бази оподаткування для цього 
податку вартості (наприклад, ринкової вартості) 
об’єктів житлової та нежитлової нерухомості; 
накопичення у системі бухгалтерського обліку під-
приємства інформації, яка може бути використана 
під час нарахування ПНМВЗД.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження законодавства, яке регулює справляння та 
облік ПНМВЗД, у тому числі дослідження питання 
накопичення у системі бухгалтерського обліку під-
приємства інформації, яка може бути використана 
під час нарахування податкового зобов’язання із 
цього податку; порядку оподаткування об’єктів 
житлової та нежитлової нерухомості; пільг, які 
застосовуються під час оподаткування ПНМВЗД; 
доцільності оподаткування не площі, а вартості 
об’єктів нерухомості, та розроблення пропозицій 
щодо вдосконалення норм законодавства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Житлові будинки, квартири та інші об’єкти як жит-
лової, так і нежитлової нерухомості є достатньо 
привабливими з погляду держави та контролю-
ючих органів об’єктами оподаткування ПНМВЗД, 
адже вони в буквальному сенсі перебувають на 
поверхні. Завдяки цьому дещо знижуються мож-
ливості зловживань як із боку контролюючих орга-
нів, так і з боку платників податку.

Із цього приводу М.В. Гончаренко відзна-
чає, що запровадження податків на нерухомість 
було об’єктивною необхідністю, зумовленою 
потребою постійного вагомого джерела наповне-
ння бюджету, для якого характерна складність 
ухилення від оподаткування (нерухоме майно 
складно приховати) [1, с. 2].

Зауважимо, що, відповідно до даних Міністер-
ства фінансів України, фактичні надходження до 
місцевих бюджетів ПНМВЗД за 2019 р. становили 
4 882,5 млн. грн, приріст надходжень проти січня-
грудня минулого року становить 34,3%, або на 
1 246,7 млн. грн більше [2]. Можна відзначити, що 
надходження цього податку у 2019 р. збільшилися 
більше ніж на третину порівняно з 2018 р., що є 
значним досягненням для місцевих бюджетів.

В умовах фінансової кризи, коли суттєво зни-
жується ділова активність суб’єктів господарської 
діяльності та обсяги продажу продукції, товарів, 
робіт та послуг, значно зменшуються бюджетні 

надходження від справляння таких, наприклад, 
податків, як ПДВ і податок на прибуток підприємств, 
а також акцизний та єдиний податки. Що стосується 
ПНМВЗД, то навіть фінансова криза не повинна кар-
динально вплинути на бюджетні надходження від 
його справляння. Це пояснюється тим, що під час 
фінансової кризи обсяги продажу продукції, товарів, 
робіт та послуг можуть досить стрімко знизитися, 
а от загальній площі розташованих в Україні об’єктів 
нерухомості, яка є базою для справляння ПНМВЗД, 
навіть за цих умов не притаманні такі швидкі зміни.

Відповідно до пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Подат-
кового кодексу України, платниками ПНМВЗД є 
фізичні та юридичні особи, у тому числі нерези-
денти, які є власниками об’єктів нерухомості [3]. 
Як бачимо, зазначений нормативно-правовий акт 
як платників цього податку визначає як фізичних, 
так і юридичних осіб. Проте по відношенню до 
фізичних осіб податкове законодавство у частині 
справляння ПНМВЗД є більш лояльним, про що 
буде сказано далі.

Згідно з пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Податкового 
кодексу України, об’єктом оподаткування є об’єкт 
житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі 
його частка [3]. Тому у разі, коли об’єкт нерухомості 
(як житлової, так і нежитлової) буде поділений 
на кілька окремих часток, платниками ПНМВЗД 
будуть усі власники цих часток. Хоча в окремих 
випадках такі власники можуть скористатися 
податковими пільгами і фактично сплачувати 
ПНМВЗД до місцевого бюджету їм не потрібно.

Узагалі прагнення сплачувати дещо меншу 
суму податків, у тому числі ПНМВЗД, є цілком при-
родним бажанням платників податків. Оскільки 
цей податок справляється з об’єктів нерухомості, 
то завдяки самій його наявності бізнес вимуше-
ний більш раціонально використовувати нерухоме 
майно, активніше впроваджуючи нову техніку і тех-
нології, які не потребують великих площ. У резуль-
таті ПНМВЗД непрямо сприяє більш ефективному 
використанню основних засобів підприємства.

Окремі об’єкти нерухомості можуть споруджу-
ватися протягом багатьох років. У зв’язку із цим 
виникає питання: а коли саме слід починати спла-
чувати ПНМВЗД? Може, цей податок слід почи-
нати платити ще на певній стадії незавершеного 
будівництва або вже коли будівельники завер-
шили будівництво об’єкта?

Із цього приводу контролюючий орган роз’яснив, 
що у разі якщо об’єкт незавершеного будівництва 
тільки зводиться і ще не введений в експлуата-
цію, то він не є об’єктом оподаткування ПНМВЗД. 
Обов’язок щодо сплати податку виникне після 
завершення будівництва, введення в експлуата-
цію та набуття права власності на окремий об’єкт 
нерухомого майна [4].

За фізичних осіб ПНМВЗД нараховує контр-
олюючий орган, і для цього йому дано право 
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використовувати дані Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно, що установлено 
пп. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266.3 Податкового кодексу 
України [3]. Тому якщо інформація про певну жит-
лову нерухомість не внесена до цього реєстру, то 
до бюджету з такої нерухомості не буде сплачува-
тися ПНМВЗД (навіть якщо цією нерухомістю фак-
тично користуються певні особи).

Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми вба-
чається реалізація пропозицій І.М. Кулинич та 
О.М. Рєзнік. Ці науковці пропонують доповнити 
ст. 266 Податкового кодексу України нормою, від-
повідно до якої база оподаткування об’єктів неру-
хомості, у тому числі їхніх часток, які не зареє-
стровані в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно або на які немає документів на 
право власності у фізичних осіб, але є достатні під-
стави вважати, що такий об’єкт використовується 
для житлових та інших цілей на рівні з аналогіч-
ними об’єктами, які підлягають оподаткуванню, 
обчислюється контролюючим органом на під-
ставі технічного паспорта або книг господарського 
обліку, які ведуться органами місцевого самовря-
дування [5, с. 88].

Запропонований І.М. Кулинич та О.М. Рєзнік під-
хід до вирішення проблеми ми у цілому оцінюємо як 
перспективний. Проте із зазначених вище об’єктів 
податок варто справляти лише тоді, коли вони вико-
ристовуються для проживання або з метою одер-
жання доходів, а от згадка в Податковому кодексі 
України про використання таких об’єктів для інших 
цілей може тлумачитися надто широко і призвести 
до зловживань із боку контролюючих органів. Адже, 
наприклад, коли у ще не введеній в експлуатацію 
будівлі продовжують зберігатися залишки будівель-
них матеріалів, це є також використанням об’єкта 
в інших цілях, проте вважаємо несправедливим 
і недоцільним лише на цій підставі починати справ-
ляти з такої будівлі податок.

Слід звернути увагу, що далеко не з усіх 
об’єктів нерухомості справляється ПНМВЗД. 
В окремих випадках та за певних обставин, які 
визначено податковим законодавством, власники 
нерухомості можуть скористатися податковою 
пільгою і не сплачувати цей податок. Право на 
застосування податкової пільги залежить як від 
видів нерухомості, так і категорії осіб, які володі-
ють нерухомістю. Надання пільг дає змогу підтри-
мати соціально незахищених та малозабезпече-
них фізичних осіб, важливі для суспільства органи 
(наприклад, органи місцевого самоврядування), 
сприяє розвитку окремих галузей економіки тощо.

Наприклад, будівлі промисловості, зокрема 
цехи, виробничі корпуси, складські приміщення 
промислових підприємств, не є об’єктом оподатку-
вання ПНМВЗД, що установлено пп. «є» пп. 266.2.2 
п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України [3]. 
Як бачимо, у цій нормі використовується слово 

«зокрема», що дає підстави стверджувати, що 
наведений вище перелік будівель промисловості 
не є вичерпним. Відповідно, можна припустити, 
що податкова пільга, яка стосується будівель про-
мисловості, повинна застосовуватися, наприклад, 
як до виробничих корпусів та цехів, так і до при-
міщень для адміністративних цілей, які належать 
згаданим вище промисловим підприємствам та які 
використовуються ними у господарській діяльності.

Проте представники Державної фіскальної 
служби України не погоджуються з такою пози-
цією. У Листі Міжрегіонального головного управ-
ління Державної фіскальної служби – Централь-
ного офісу з обслуговування великих платників від 
27.10.2015 № 23625/10/28–10–06–11 роз’яснено, 
що будівлі, які використовуються як приміщення 
для конторських і адміністративних цілей, у тому 
числі використовуються промисловими підприєм-
ствами, є об’єктом оподаткування ПНМВЗД [6].

Таким чином, промислове підприємство може 
претендувати на застосування податкової пільги, 
передбаченої пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 
Податкового кодексу України, лише щодо час-
тини своїх будівель (наприклад, щодо виробни-
чих корпусів або цехів). А от стосовно можливості 
застосування цієї податкової пільги щодо адміні-
стративних будівель промислового підприємства 
контролюючий орган заперечує, хоча для ведення 
успішної господарської діяльності адміністра-
тивний персонал і, відповідно, адміністративні 
будівлі також мають велике значення. Уважаємо, 
що податкова пільга повинна надаватися також 
і щодо офісних будівель, які використовуються 
промисловими підприємствами для адміністра-
тивних (конторських) цілей. Це дасть змогу додат-
ково підтримати вітчизняну промисловість в умо-
вах фінансової кризи.

Ще одна проблеми виникає, коли промислове 
підприємство виробляє продукцію, наприклад, 
у виробничих корпусах та цехах, проте ці об’єкти 
не є власністю такого підприємства, а отримані 
ним в оренду. Промислове підприємство не є 
власником такого нерухомого майна, відповідно, 
це підприємство не буде нараховувати і сплачу-
вати ПНМВЗД із таких об’єктів нерухомості.

Щодо оподаткування власника таких вироб-
ничих корпусів та цехів, який їх передав в оренду 
промисловому підприємству, роз’яснення надав 
контролюючий орган. Так, Головне управління 
Державної фіскальної служби у м. Києві заува-
жило, що орендодавець такого нерухомого майна 
фактично не здійснює промислову діяльність 
(оскільки він фактично здійснює діяльність із 
надання нерухомого майна в оренду), тому норма 
підпункту «є» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 
статті 266 Податкового кодексу України не засто-
совується до об’єктів нерухомості, які перебува-
ють у власності орендодавця [7].
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Таким чином, у цьому разі податковою пільгою 
не користується ні орендодавець, ні орендар, хоча 
нерухоме майно безпосередньо задіяне у процесі 
виготовлення промислової продукції.

Базою оподаткування для ПНМВЗД є загальна 
площа об’єкта житлової та нежитлової нерухо-
мості, у тому числі площа його часток, що установ-
лено пп. 266.3.1–266.3.3 п. 266.3 ст. 266.3 Подат-
кового кодексу України. При цьому якщо об’єкт 
нерухомості перебуває у власності фізичної особи, 
то база оподаткування повинна обчислюватися 
контролюючим органом відповідно до даних Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно 
та/або згідно з оригіналами відповідних докумен-
тів, що є у платника податків, а от юридичні особи 
цю базу повинні обчислювати самостійно, викорис-
товуючи загальну площу окремого об’єкта оподат-
кування [3]. Дані щодо загальної площі відповід-
ного об’єкта нерухомості зазвичай можна отримати 
з технічного паспорта цього об’єкта.

Окрім того, як зазначає В.В. Чайка, загальну 
площу об’єкта житлової нерухомості контролюю-
чому органу відносно легко визначити за допомо-
гою даних спеціально створеного Державного реє-
стру речових прав на нерухоме майно [8, с. 50].

Максимальний розмір ставки ПНМВЗД, який 
можуть установлювати місцеві ради (з урахуван-
ням місця розташування об’єктів нерухомості та 
їх типів), не повинен перевищувати 1,5% розміру 
мінімальної заробітної плати, що установлена 
згідно із законом на 1 січня звітного року, за 1 ква-
дратний метр бази оподаткування (тобто загаль-
ної площі об’єкта), що регламентовано пп. 266.5.1. 
п. 266.5 ст. 266 Податкового кодексу України [3]. 
Отже, податкове законодавство, по-перше, 
обмежує максимальний розмір ставки ПНМВЗД, 
який можуть установити місцеві ради. По-друге, 
місцева рада може встановлювати різні розміри 
ставок для різних об’єктів нерухомості, врахову-
ючи як місця їх розташування, так і типи об’єктів 
нерухомості. Завдяки цьому місцеві ради можуть 
проводити гнучку податкову політику, що заслуго-
вує на позитивну оцінку.

Цікаві думки щодо двох основних причин вста-
новлення ставок майнових податків на низькому 
рівні висловили Ю.О. Раделицький, Р.Я. Галамай, 
Н.Б. Симанич, а саме:

– оскільки ставки визначаються на рівні органу 
місцевого самоврядування, існують побоювання 
незадоволення жителів громади такими умовами та 
необхідністю сплачувати значні кошти як податок;

– у більшості громад депутатами є саме 
представники місцевого бізнесу, отже, їм просто 
невигідне прийняття високих ставок майнових 
податків [9, с. 70]. Погоджуємося з точкою зору 
цих науковців.

Базовий податковий (звітний) період під час 
справляння ПНМВЗД дорівнює календарному 

року, що установлено пп. 266.6.1 п. 266.6 ст. 266 
Податкового кодексу України [3]. Зауважимо, що 
цей податковий період стосується не лише юри-
дичних, а й фізичних осіб. Однак строки сплати 
ПНМВЗД для цих двох категорій платників податку 
кардинально відрізняються.

Юридичні особи сплачують податкове 
зобов’язання з ПНМВЗД за звітний рік авансо-
вими внесками щокварталу до 30 числа місяця, 
що наступає за звітним кварталом, а от фізич-
ним особам на сплату річної суми цього податку 
дається 60 днів зі дня вручення податкового пові-
домлення-рішення, що установлено пп. 266.10.1. 
п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України [3].

Таким чином, юридичні особи сплачують 
ПНМВЗД авансовими внесками щокварталу, не 
чекаючи закінчення звітного року. Тобто якщо про-
тягом усього 2019 р. у юридичної особи у власності 
був будинок, то загальну суму податку, яку юри-
дична особа самостійно нарахувала за цей буди-
нок за 2019 р., вона сплачувала щокварталу, тобто 
чотирма рівними траншами, у строк до 30 квітня 
2019 р., до 30 липня 2019 р., до 30 жовтня 2019 р. 
та до 30 січня 2020 р.

Тепер щодо того, коли фізичній особі вру-
чається податкове повідомлення-рішення про 
сплату сум ПНМВЗД. Платнику податку (фізич-
ній особі) цей документ контролюючий орган має 
надіслати або вручити до 1 липня року, що настає 
за базовим звітним періодом (звітним роком), що 
установлено пп. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 Податко-
вого кодексу України [3].

Отже, якщо у фізичної особи протягом усього 
2019 р. у власності був будинок, то така фізична 
особа повинна отримати до 1 липня 2020 р. зга-
дане вище повідомлення-рішення про сплату сум 
ПНМВЗД. А потім фізична особа має ще 60 днів зі 
дня отримання цього документа на сплату податку 
до бюджету (тобто ПНМВЗД, який нарахований за 
2019 р., може надійти до місцевого бюджету від 
фізичної особи лише в серпні 2020 р.).

Як видно з наведеного, ПНМВЗД, який справ-
ляється з об’єктів нерухомості, що належать юри-
дичним особам, потрапить до місцевих бюджетів 
значно швидше, ніж якби власниками цих об’єктів 
були фізичні особи.

Окрім того, згідно з пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 
Податкового кодексу України, база оподаткування 
об’єктів житлової нерухомості (враховуючи їх частки), 
які за правом власності належать фізичним особам, 
може бути зменшена на певну кількість метрів (для 
квартир – на 60 кв. метрів, для житлових будинків – 
на 120 кв. метрів, а для різних типів об’єктів житлової 
нерухомості – на 180 кв. метрів) [3].

Зазначена пільга, яка стосується об’єктів жит-
лової нерухомості, надається лише фізичним 
особам, а от на юридичних осіб вона не поширю-
ється. Відповідно, якщо власниками однакових за 
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загальною площею житлових будинків або квар-
тир є як фізичні, так і юридичні особи, то до місце-
вих бюджетів від юридичних осіб надійде більша 
сума ПНМВЗД, аніж від фізичних осіб, для яких 
податкове законодавство передбачає спеціальну 
податкову пільгу.

Таким чином, по-перше, за відповідний звітний 
період юридичні особи набагато швидше спла-
чують ПНМВЗД до місцевих бюджетів. По-друге, 
з однакових за площею об’єктів житлової неру-
хомості юридичні особи, як правило, сплатять до 
місцевого бюджету більші суми цього податку, ніж 
фізичні особи, бо лише на останніх поширюється 
спеціальна пільга. Тому місцеві органи влади пови-
нні максимально сприяти розвитку ділової актив-
ності у своїх територіальних громадах та ство-
ренню нових підприємств, які ведуть господарську 
діяльність та є власниками об’єктів нерухомості. 
Це дасть змогу як збільшити суми ПНМВЗД, які 
справляються з платників податку, так і приско-
рити надходження цих сум до місцевих бюджетів.

Я.В. Самусевич відзначає як проблему вітчиз-
няного механізму оподаткування нерухомості, яка 
знижує фіскальну ефективність ПНМВЗД, визна-
чення як бази оподаткування площі нерухомого 
майна, а не його вартості [10, с. 77].

Дійсно, перспективним виглядає перехід до 
оподаткування не площі, а вартості нерухомого 
майна, коли з більш дорогої нерухомості буде 
сплачуватися більша сума податку. Однак визна-
чення вартості кожного об’єкта нерухомості вима-
гає достатньо суттєвих витрат коштів і часу.

М.В. Гончаренко відзначає, що для нерухомості 
базою оподаткування може бути, зокрема, її капі-
тальна вартість, яка, як свідчить досвід іноземних 
країн, виступає у вигляді ринкової вартості чи оці-
ночної, тобто визначеної згідно зі стандартизова-
ною методикою для цілей оподаткування [1, с. 7].

Для здійснення більш точної оцінки вартості 
нерухомості уповноважені особи – оцінювачі в іде-
алі повинні мати фізичний доступ до відповідного 
об’єкта. Проте на заваді цьому може стати мен-
талітет значної частини власників нерухомості, які 
можуть перешкоджати оцінювачам у доступі до 
об’єктів оцінки, адже за результатами проведеної 
оцінки доведеться сплачувати податок, тобто роз-
лучатися із власними грошима. І, як справедливо 
можуть розмірковувати платники ПНМВЗД, якщо 
держава починає проявляти підвищену активність 
у частині справляння податку, то вона, скоріше за 
все, очікує збільшити суми, які сплачують плат-
ники цього податку, а не зменшити їх.

Таким чином, в Україні доцільно запровадити 
такий порядок оцінки вартості нерухомого майна, 
коли оцінка буде здійснюватися без фізичного 
доступу оцінювачів до об’єкта оцінки. Процедура 
такої оцінки повинна визначатися законодавством 
і максимально запобігати потенційним можли-

востям недобросовісних оцінювачів здійснювати 
маніпуляції з вартістю нерухомості. Оскільки ціни 
на нерухомість постійно змінюються, то з плином 
часу визначена (розрахована) уповноваженими 
оцінювачами вартість нерухомості, з якої сплачу-
ється податок, буде дещо відрізнятися від ринко-
вої вартості такої нерухомості, тому періодично 
(раз на кілька років) слід проводити повторну 
оцінку нерухомості. Незважаючи на це, вважаємо, 
що такий підхід до оподаткування нерухомості є 
цілком прийнятним для України.

Інформацію, яка може бути використана під 
час нарахування ПНМВЗД, доцільно накопичувати 
у системі бухгалтерського обліку підприємства. 
Так, підприємству слід, зокрема, накопичувати 
інформацію щодо об’єктів житлової та нежитло-
вої нерухомості, які є об’єктом оподаткування 
ПНМВЗД (щодо їх загальної площі або площі 
частки, яка належить підприємству); об’єктів жит-
лової та нежитлової нерухомості, які не є об’єктом 
оподаткування цим податком; ставок ПНМВЗД, які 
можуть установлюватися залежно і від місця роз-
ташування, і від типів об’єктів нерухомості; подат-
кових пільг із ПНМВЗД.

У бухгалтерському обліку ПНМВЗД відобра-
жається згідно з п. 18 Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 16 «Витрати», в якому 
установлено, що податки (крім тих податків, які 
включаються до виробничої собівартості продук-
ції, робіт та послуг) відносяться до адміністратив-
них витрат підприємства [11].

Об’єкти нерухомості можуть використовува-
тися і в інших цілях, наприклад із метою збуту 
товарів. Із цього приводу нагадаємо, що, згідно 
з п. 19 Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 16 «Витрати», до витрат на збут включа-
ються, зокрема, інші витрати, пов’язані зі збутом 
товарів, продукції, робіт та послуг [11]. Тому якщо 
об’єкт нерухомості використовується як роздріб-
ний магазин, через який здійснюється збут това-
рів, то суму ПНМВЗД, яка сплачується з такого 
об’єкта, доцільно відносити до складу витрат на 
збут. Таким чином, під час нарахування ПНМВЗД 
важливо враховувати функціональне призначення 
відповідного об’єкта нерухомості.

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дене дослідження дало змогу дійти таких висновків:

1. На законодавчому рівні доцільно розро-
бити заходи, які дадуть змогу справляти ПНМВЗД 
з осіб – власників майна, якщо об’єкти житлової та 
нежитлової нерухомості ще не введені в експлу-
атацію та/або на них не набуто право власності, 
проте вони вже фактично використовуються для 
проживання або з метою одержання доходів.

2. У пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Подат-
кового кодексу України законодавцям необхідно 
більш докладно визначити, які саме будівлі про-
мисловості не є об’єктом оподаткування, а на 
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які будівлі не поширюється ця пільга. Крім того, 
податкова пільга повинна надаватися також і щодо 
офісних будівель, які використовуються промис-
ловими підприємствами для адміністративних 
(конторських) цілей, що дасть змогу додатково 
підтримати вітчизняну промисловість в умовах 
фінансової кризи.

3. За відповідний звітний період юридичні 
особи набагато швидше сплачують ПНМВЗД до 
місцевих бюджетів, аніж це роблять фізичні особи. 
Слід також урахувати, що з однакових за площею 
об’єктів житлової нерухомості юридичні особи, як 
правило, сплатять до місцевого бюджету більші 
суми цього податку, ніж фізичні особи, бо лише на 
останніх поширюється спеціальна пільга. Тому міс-
цеві органи влади повинні максимально сприяти 
розвитку ділової активності у своїх територіаль-
них громадах та створенню нових підприємств, які 
ведуть господарську діяльність та мають у влас-
ності об’єкти як житлової, так і нежитлової нерухо-
мості. Завдяки цьому збільшиться загальна сума 
ПНМВЗД, яка справляється з платників податку, та 
прискориться надходження цього податку до міс-
цевих бюджетів.

4. Незважаючи на те що визначення вартості 
об’єктів житлової та нежитлової нерухомості 
пов’язане зі значними витратами часу і коштів, під-
тримуємо точку зору щодо переходу до оподатку-
вання не площі, а вартості таких об’єктів. Завдяки 
цьому власники більш дорогого нерухомого майна 
будуть вимушені сплачувати більші суми ПНМВЗД.

5. Для забезпечення інформаційних потреб 
підприємству у системі бухгалтерського обліку 
доцільно накопичувати певні дані (щодо об’єктів 
житлової та нежитлової нерухомості, які є об’єктом 
оподаткування ПНМВЗД, ставок цього податку 
тощо), які можуть бути використані під час нараху-
вання податкового зобов’язання з ПНМВЗД.

Ураховуючи викладене, перспективи наших 
подальших досліджень будуть спрямовані на вдос-
коналення порядку справляння ПНМВЗД і, зокрема, 
застосування передбачених законодавством пільг 
із цього податку. Таким чином, питання справляння 
ПНМВЗД є актуальним і до кінця не вирішеним, 
а тому потребує подальшого наукового дослідження.
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В умовах економічної невизначеності внут-
рішній аудит став критично важливим 
ресурсом, здатним надати суб’єктам гос-
подарювання допомогу в удосконаленні сис-
теми внутрішнього контролю та управління 
ризиками, а також підвищити ефективність 
бізнесу в цілому. Динамічний розвиток біз-
нес-середовища, формування нових напрямів 
діяльності, складність управлінських про-
цесів, розпал масштабних скандалів, шах-
райств і банкрутств – усе це зумовило необ-
хідність не тільки тотального контролю 
фінансового життя підприємств, а й функціо-
нування окремих служб внутрішнього аудиту. 
Таке рішення забезпечує надійний захист 
бізнесу від помилок і зловживань, дає змогу 
визначати «зони ризику», ідентифікувати 
й усувати прогалини в системах управління 
підприємством. Внутрішній аудит є одним 
із небагатьох доступних на даний момент 
і водночас недооцінених ресурсів, правильне 
використання яких може підвищити ефек-
тивність діяльності підприємства.
Ключові слова: внутрішній аудит, внут-
рішній контроль, аудитор, підприємство, 
служба внутрішнього аудиту.

В условиях экономической неопределенно-
сти внутренний аудит стал критически 

важным ресурсом, способным предоста-
вить субъектам хозяйствования помощь 
в совершенствовании системы внутрен-
него контроля и управления рисками, 
а также повысить эффективность биз-
неса в целом. Динамичное развитие бизнес-
среды, формирование новых направлений 
деятельности, сложность управленческих 
процессов, разгар масштабных сканда-
лов, мошенничества и банкротств – все 
это обусловило необходимость не только 
тотального контроля финансовой жизни 
предприятий, но и функционирование 
отдельных служб внутреннего аудита. 
Такое решение обеспечивает надежную 
защиту бизнеса от ошибок и злоупотре-
блений, позволяет определять «зоны 
риска», идентифицировать и устранять 
пробелы в системах управления предпри-
ятием. Внутренний аудит является одним 
из немногих доступных на данный момент 
и в то же время недооцененных ресурсов, 
правильное использование которых может 
повысить эффективность деятельности 
предприятия.
Ключевые слова: внутренний аудит, вну-
тренний контроль, аудитор, предприятие, 
служба внутреннего аудита.

In the face of economic uncertainty, internal audit has become a critical resource capable of helping business entities improve their internal controls and 
risk management, and improve business performance as a whole. The dynamic development of the business environment, the formation of new areas 
of activity, the complexity of administrative processes, the flare-up of large-scale scandals, frauds and bankruptcies – all this led to the need not only total 
control of the financial life of enterprises, but also the functioning of certain internal audit services. This solution provides reliable protection of the business 
from errors and abuses, allows to identify “risk zones”, identify and eliminate gaps in enterprise management systems. Internal audit is one of the few cur-
rently available and at the same time undervalued resources, the proper use of which can improve the efficiency of the enterprise. That is why the article 
analyzes domestic and foreign approaches to determining the nature of internal audit. After all, from the correct understanding of it will depend in the future 
feature of its organization in the enterprise. It has been found that those enterprises that attach great importance to internal audit have a better relationship 
with investors and creditors than those for which internal audit is not essential. Particular preference is given to those entities that operate the internal audit 
service as a separate unit. The activities of such a service should be directed not only to the performance of the control function related to ensuring the 
preservation of property, but also to the management function, by which the management of the enterprise can evaluate the efficiency of the activity of the 
enterprise as a whole, as well as individual components of the management system. Competence, professionalism and impartiality of employees play a 
special role in the success of the internal audit service, as their openness to cooperation and the quality of the information provided have a major impact on 
the work of the internal audit service. All this is confirmed by the fact that the topic of the article and the material it contains is relevant to the present time.
Key words: internal audit, internal control, auditor, enterprise, internal audit service.

Постановка проблеми. У нинішніх умовах 
господарювання багато підприємств не надають 
належного значення внутрішньому аудиту, вважа-
ючи його формальною перевіркою. Однак, як пока-
зує практика розвинутих вітчизняних та зарубіж-
них підприємств, правильно організована робота 
служби внутрішнього аудиту на підприємстві дає 
можливість їй не лише виконувати контрольну 
функцію, пов’язану із забезпеченням збереження 
майна, а й функцію управління, за допомогою якої 
керівництво підприємства може оцінити ефек-
тивність діяльності підприємства як у цілому, так 
і окремих складників системи управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних та практичних питань 
щодо внутрішнього аудиту в Україні приділя-
ють увагу Ф.Ф. Бутинець, О.А. Петрик, Ю.В. Піча, 

Л.П. Кула ков ська, С.П. Лозовицький. Однак, незва-
жаючи на низку наукових розвідок у цьому напрямі, 
питання організації внутрішнього аудиту на підпри-
ємствах України залишається досить актуальним.

Постановка завдання. Метою статті є надання 
інформації щодо сутності внутрішнього аудиту та 
особливостей його організації на підприємстві, 
переваг створення та функціонування служби вну-
трішнього аудиту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах глобалізації економіки створюються 
передумови виділення в системі корпоративного 
управління внутрішнього контролю. Внутрішній 
аудит як напрям наукових знань на сучасному 
етапі свого наукового розвитку й обґрунтування 
вимагає від учених і практиків розкриття його сут-
ності. Розкриття сутності внутрішнього контролю 
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можливе лише через визначення його поняття від-
повідно до вирішуваних на даному етапі розвитку 
внутрішнього контролю цілей, завдань і функ-
цій, що визначають види внутрішнього контролю 
в корпоративному секторі економіки.

Визначення поняття і сутності внутрішнього 
контролю змінювалося протягом розвитку систем 
корпоративного управління, а також під впливом 
загальновизнаних у науковому світі економічних та 
правових наук, серед яких слід виділити внутрішній 
контроль, аудит, право, менеджмент. Завдяки роз-
витку і трансформації наукових течій відбувалося 
переосмислення підходів до визначення поняття 
й обґрунтування сутності внутрішнього контролю.

Відсутність єдиного підходу до визначення його 
сутності зумовлює різні тлумачення його предмета 
і об’єкта, що, своєю чергою, безпосередньо впли-
ває на формування концептуальних та теоретич-
них основ, понятійного апарату і термінології вну-
трішнього контролю.

Сутність внутрішнього контролю не може бути 
розкрита тільки через функції, які притаманні вну-
трішньому контролю та аудиту. У вітчизняній та 
зарубіжній практиці існує декілька підходів до 
визначення сутності внутрішнього аудиту. Перший 
підхід ґрунтується на тому, що за своєю суттю внут-
рішній аудит є багатогранним інструментом у руках 
вищого керівництва підприємства і його засновників 
(акціонерів, інвесторів) і спрямований на виконання 
не тільки контрольних, а й управлінських функцій: 
консалтинг, прогнозування, моніторинг, аналіз.

Другий підхід ґрунтується на тому, що сутність 
внутрішнього аудиту зводиться до формування 
певного роду інформації, необхідної для прий-
няття своєчасних управлінських рішень. Тобто 
поняття і сутність внутрішнього аудиту розгля-
даються в контексті функцій щодо прийняття 
управлінських рішень. Цей підхід до визначення 
і розкриття сутності внутрішнього контролю пред-
ставлений незначною кількістю наукових публі-
кацій і в сучасних наукових дослідженнях він не 
знайшов одностайної підтримки вчених.

Частина вчених зазначає, що внутрішній кон-
троль пов’язаний із роботою виробничої бухгал-
терії, а деякі його види називають управлінським 
аудитом. Із таким підходом сутність внутрішнього 
контролю зводиться до формування внутрішніми 
аудиторами відповідних проєктів управлінських 
рішень, заснованих на інформації, яка форму-
ється в управлінському обліку. Необхідність вну-
трішнього контролю виникає через ті причини, 
що керівництво (рада директорів, адміністрація, 
головні фахівці) підприємства – об’єкта вимагає 
інформації, необхідної для здійснення стабільного 
процесу діяльності підприємства. Внутрішній кон-
троль називають управлінським тому, що резуль-
тати його перевірок опосередковано використову-
ються для управління підприємством.

Окрім того, дослідники виділяють внутрішній 
контроль як ключовий елемент системи управління 
підприємством, діяльність якого спрямована на 
вирішення управлінських завдань, а саме: аудитор 
у цьому разі є очима і вухами вищого рівня менедж-
менту. Цей підхід до розкриття сутності внутріш-
нього контролю зміщує спрямованість внутрішнього 
контролю від контрольних функцій у бік управлін-
ських, тобто діяльність внутрішніх аудиторів стає 
орієнтованою на оцінку системи управління. Внут-
рішній контроль здійснюється працівниками підпри-
ємства (аудиторами) з метою оцінки його роботи 
у власних інтересах. Отримана в процесі перевірки 
інформація, як правило, призначається для задо-
волення потреб управлінського персоналу.

Дослідження сутності внутрішнього контролю, 
згідно з наведеними визначеннями, дає можли-
вість стверджувати, що внутрішній аудит спря-
мований не тільки на виконання контрольних 
функцій, а й на надання керівництву аналітичної 
(управлінської) інформації, на основі якої форму-
ватимуться проєкти управлінських рішень. Від-
повідно до такого підходу, сутність внутрішнього 
контролю розкривається через цілі й завдання, які 
ставляться перед системою контролю та управ-
лінським персоналом. Тобто внутрішній аудит роз-
глядається як незалежний інструмент у системі 
оперативного управління підприємством, який 
повинен задовольняти інформаційно-аналітичні 
потреби управлінського персоналу.

Третій підхід ґрунтується на розкритті сут-
ності внутрішнього контролю через призму цілей, 
завдань і функцій системи корпоративного управ-
ління. Цей підхід відображений у численних 
навчальних і наукових виданнях, в яких більшість 
авторів дотримується позиції, що внутрішній аудит 
не обмежується функціями контролю, а розширю-
ється функціями, пов’язаними з оцінкою системи 
управління, наданням гарантій і консультуванням.

Уважаємо, що внутрішній контроль – це регла-
ментована внутрішніми документами підприєм-
ства діяльність із контролю, оцінки різних боків 
функціонування підприємства і консультування 
всіх ланок управління, що здійснюється пред-
ставниками спеціального підрозділу. Сутність 
внутрішнього контролю в наведеному визна-
ченні зводиться до функцій, які передбачають не 
тільки контроль, а й оцінку ефективності функці-
онування підприємства. Тобто поняття внутріш-
нього контролю та його сутність із цим підходом 
доповнюється функцією управління й оцінки. 
Внутрішній контроль, з одного боку, спрямований 
на виконання контрольних функцій, пов’язаних 
із забезпеченням збереження майна, а з іншого 
– функцією управління, за допомогою якої керів-
ництво підприємства може оцінити ефективність 
діяльності підприємства як у цілому, так і окремих 
складників системи управління.
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Існують думки, які обмежують сутність внутріш-
нього контролю рамками надання певних гарантій: 
внутрішній контроль – це знаряддя управління, 
призначене для забезпечення (гарантії) досяг-
нення цілей управління підприємством. Для цього 
служба внутрішнього контролю забезпечує адмі-
ністрацію інформацією про результати аналізу, 
оцінки діяльності того чи іншого підрозділу, різ-
ними рекомендаціями. Вважаємо, що наведений 
підхід до визначення внутрішнього контролю не 
дає повного уявлення про його сутність і не перед-
бачає розкриття особливостей функціонування 
служби внутрішнього контролю через його обме-
ження лише функціями управління. Внутрішній 
контроль – це незалежне об’єктивне підтверд-
ження та консультування, які розроблені для під-
вищення ефективності і поліпшення діяльності 
підприємства. Він допомагає досягненню цілей, 
надаючи системний, кваліфікований підходи до 
оцінки та підвищення ефективності управління 
підприємством, систем бухгалтерського обліку 
і внутрішнього контролю.

У наведених визначеннях спостерігається 
характерна особливість, яка дає змогу виділити 
окрему функцію внутрішнього контролю – управ-
ління ризиками. Її виділення зумовлене сучасними 
тенденціями, які відбуваються під впливом кон-
цепції управління ризиками. Слід зазначити, що 
застосування цієї функції можливо тільки за наяв-
ності в системі корпоративного управління підпри-
ємством розвиненої системи ризик-менеджменту. 
Завдяки такій системі стає можливим здійснення 
класифікації та розмежування ризиків, а також 
значне розширення поняття і визначення сутності 
внутрішнього контролю, орієнтованого на ризик.

Необхідність у веденні внутрішнього аудиту 
виникає здебільшого у великих або середніх під-
приємств, у яких спостерігається найбільш роз-
галужена організаційна структура. Внутрішній 
аудит покликаний контролювати та регулювати 
діяльність підприємства і, як наслідок, звести до 
мінімуму ризики. До користі від систематичного 
проведення внутрішнього аудиту можна віднести: 
контроль над автономними підрозділами, аналіз 
і виявлення найбільш перспективних напрямів 
розвитку, консультаційні функції. Співробітники 
підрозділу внутрішнього аудиту, як правило, нада-
ють консультації у сфері законодавства, фінансів, 
організаційних та інших питань, допомагають усу-
нути недоліки, виявлені в ході перевірки.

На підприємстві внутрішній аудит може про-
водитися працівником бухгалтерії (за наказом 
керівника підприємства), внутрішнім аудитором, 
службою внутрішнього аудиту або будь-яким 
іншим структурним підрозділом суб’єкта господа-
рювання, на який покладено такі обов’язки та який 
підпорядковується безпосередньо керівникові під-
приємства [3, с. 189]. На нашу думку, найефек-

тивнішим та дієвим є наявність на підприємстві 
служби внутрішнього аудиту як окремого структур-
ного підрозділу суб’єкта господарювання.

Якщо на підприємстві є служба внутрішнього 
аудиту, то це демонструє його в кращому світлі 
перед інвесторами і кредиторами, а також заявляє 
про наявність хорошого корпоративного управ-
ління [5, с. 85]. Крім того, служба внутрішнього 
аудиту дає змогу власникам передати управління 
в руки менеджерів і втілити плани щодо виходу на 
міжнародні ринки капіталу, оскільки правила най-
більших бірж вимагають наявності служби вну-
трішнього аудиту в компаніях для того, щоб її цінні 
папери були внесені в котирувальні списки.

Формування служби внутрішнього аудиту на 
підприємстві пов’язане з низкою труднощів, таких 
як слабка законодавча база, застарілі принципи 
управління в деяких галузях і складності з підбо-
ром персоналу для служби внутрішнього аудиту 
за короткі терміни. Якщо всі ці перепони вдається 
подолати, то підприємство отримує дієвий інстру-
мент із моніторингу та контролю. Більш доцільно 
користуватися послугами власної служби вну-
трішнього аудиту, ніж залучати до роботи фахів-
ців ззовні. Це істотно зберігає кошти і дає змогу 
отримувати інформацію в будь-який момент. 
Також співробітники служби внутрішнього аудиту 
використовують для своєї роботи дані щодо органі-
заційної, фінансової та економічної ситуації на під-
приємстві, консультуючись із працівниками з інших 
підрозділів. Окрім того, вони зацікавлені у високій 
ефективності своєї роботи, оскільки мають вплив 
на її функціонування. Суб’єкти господарювання 
можуть домогтися високих результатів за ефектив-
ної організації роботи служби внутрішнього аудиту, 
якщо будуть опиратися на чинники успіху. Фахівці 
з внутрішнього аудиту можуть зайняти високий 
і впливовий пост на підприємстві, якщо своєю 
діяльністю забезпечать оптимальне використання 
його ресурсів. Нестабільність економіки, висока 
конкуренція на ринку і використання зарубіжного 
досвіду у вітчизняному бізнесі поступово підвищує 
вартість фахівців із внутрішнього аудиту.

Безпосередній інтерес до результативності 
роботи служби внутрішнього аудиту має керівни-
цтво підприємства. Для перевірки якості роботи 
цієї служби необхідна чітка система оцінки. 
Раніше в системі використовувалися тільки кіль-
кісні показники, які піддаються простому вимірю-
ванню: час, витрачений на виконання перевірок; 
кількість проведених перевірок; терміни їх прове-
дення; суми виявлених порушень; число заходів 
з їх профілактики.

Але даний підхід недостатньо практичний і не 
виявляє результативності роботи служби внутріш-
нього аудиту повною мірою. Універсальної сис-
теми оцінки роботи служби внутрішнього аудиту 
не існує, оскільки вона виконує різні функції 
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відповідно до потреб керівництва підприємства. 
Для розроблення такої системи можна викорис-
товувати низку факторів, таких як: превентивний 
ефект; підвищення обґрунтованості управлінських 
рішень на базі отриманих від служби внутрішнього 
аудиту даних; кількість виявлених порушень і стяг-
нень за ними; зниження витрат на використання 
послуг зовнішніх фахівців.

Розмір і значимість показників можуть регулю-
ватися керівництвом залежно від переслідуваних 
ним цілей. Головне, щоб фахівці інших підрозділів 
не перешкоджали виконанню роботи співробітників 
служби внутрішнього аудиту. Згідно з досліджен-
нями, внутрішній аудит у світі використовують дуже 
давно. Цікаво, що менше половини опитаних керів-
ників компаній уважають, що служба внутрішнього 
аудиту працює добре. Тільки 45% опитаних ува-
жають, що служба внутрішнього аудиту приносить 
значну користь, а найменша кількість респондентів 
говорять, що вони отримують від служби внутріш-
нього аудиту очікувану користь, і не більше того [2].

Отже, службі внутрішнього аудиту необхідно 
вкласти багато сил і часу на те, щоб довести свою 
спроможність і продемонструвати реальну користь 
для підприємства від своєї роботи. Як і під час фор-
мування системи оцінки результатів діяльності, для 
її успішної роботи необхідно тримати в полі зору такі 
ключові чинники: незалежність в організації; чітке 
встановлення посадових обов’язків; вільний доступ 
до інформації та персоналу; компетентне керівни-
цтво; неупереджені та компетентні співробітники; 
допомога і співпраця зацікавлених осіб; стандарти 
виконання внутрішнього аудиту та міжнародні 
основи професійної практики. Підприємства, які 
тільки взялися за створення служби внутрішнього 
аудиту, можуть не витрачати час на розроблення 
чогось кардинально нового для створення такої 
служби, а взяти за основу ці чинники. Цікаво, що 
більшість із них міститься в Міжнародних засадах 
професійної практики внутрішнього аудиту і саме 
їх використання теж може стати одним з успішних 
чинників. Серед ключових чинників успіху служби 
внутрішнього аудиту особливе місце займають 
компетентність, професіоналізм і неупередженість 
співробітників, оскільки їх відкритість до співпраці 
й якість наданої інформації мають великий вплив 
на роботу служби внутрішнього аудиту. Також важ-
ливим чинником є продуктивна взаємодія служби 
внутрішнього аудиту із зацікавленими особами під-
приємства в розрізі узгодження і виконання дій від-
повідно до поставлених цілей.

Під час побудови діяльності керівник служби вну-
трішнього аудиту ініціює співпрацю із зацікавленими 
сторонами і працює над узгодженням їхніх очіку-
вань. Однак члени вищого керівництва підприємства 
також повинні брати активну участь у проєктуванні 
функцій внутрішнього аудиту, надавати підтримку 
у разі виникнення потреби в інвестиціях для підви-

щення професійної кваліфікації аудиторських кадрів 
і робити все необхідне для того, щоб служба вну-
трішнього аудиту була орієнтована на підвищення 
ефективності діяльності економічного суб’єкта.

Висновки з проведеного дослідження. 
У зв’язку з розширенням ролі внутрішнього аудиту 
від простого підтвердження відповідності вимогам 
до надання консультаційних послуг та виконання 
функціоналу провідника змін ефективний нагляд 
за діяльністю служби внутрішнього аудиту і, за 
необхідності, надання підтримки є невід’ємними 
завданнями керівництва підприємства. Це, своєю 
чергою, призведе до максимальної віддачі і зрос-
тання ефективності бізнесу.
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У статті узагальнено підходи до обліково-
аналітичного забезпечення управління 
виробничими запасами аграрних товариств. 
Виробничі ресурси є основною частиною 
собівартості сільськогосподарської продук-
ції будь-якого виробничого підприємства, 
і вони є незамінною складовою частиною 
його активів. Від того, наскільки чітко та 
правильно організовано облік, контроль та 
аналіз виробничих запасів, залежить точ-
ність визначення прибутку підприємства, 
а також збереження самих матеріальних 
ресурсів. Вирішення проблем ефективного 
управління виробничими запасами аграр-
ного товариства неможливо здійснити без 
повного оцінювання їх наявності, оптималь-
ної кількості та ефективності викорис-
тання, що потребує ефективних методик 
аналізу, тому дослідження та запровадження 
основних напрямів підвищення ефектив-
ності господарської діяльності агрофор-
мувань передбачають удосконалення облі-
ково-аналітичного забезпечення управління 
виробничими запасами, що забезпечить 
керівників господарств необхідною інформа-
цією задля прийняття виважених управлін-
ських рішень, чим обумовлена доцільність їх 
подальших наукових досліджень.
Ключові слова: облік, аналіз, контроль, 
виробничі запаси, управління, стратегія, 
звітність.

В статье обобщены подходы к учетно-
аналитическому обеспечению управления 

производственными запасами аграрных 
обществ. Производственные ресурсы 
являются основной частью себестои-
мости сельскохозяйственной продукции 
любого производственного предприятия, 
и они являются незаменимой составля-
ющей его активов. От того, насколько 
четко и правильно организованы учет, 
контроль и анализ производственных 
запасов, зависит точность определения 
прибыли предприятия, а также сохранение 
самых материальных ресурсов. Решение 
проблем эффективного управления произ-
водственными запасами аграрного обще-
ства невозможно осуществить без пол-
ного оценивания их наличия, оптимального 
количества и эффективности исполь-
зования, что требует эффективных 
методик анализа, поэтому исследование 
и внедрение основных направлений повы-
шения эффективности хозяйственной 
деятельности агроформирований предус-
матривают совершенствование учетно-
аналитического обеспечения управления 
производственными запасами, что обеспе-
чит руководителей хозяйств необходимой 
информацией с целью принятия взвешен-
ных управленческих решений, чем обуслов-
лена целесообразность их дальнейших 
научных исследований.
Ключевые слова: учет, анализ, контроль, 
производственные запасы, управление, 
стратегия, отчетность.

The article summarizes approaches to accounting and analytical support of agricultural companies’ inventory management. Production reserves are a 
major part of the production cost of any manufacturing enterprise and are an indispensable component of its assets. How accurately and correctly their 
accounting and analysis will be organized, depends on the accuracy of determining the enterprise’ profit and, equally important, the conservation of the 
stocks themselves. In the current management conditions, rapid and productive of agricultural enterprises’ development the growth of their production 
potential requires the creation of a qualitatively material resources management’ new system and, first of all, production stocks. The agricultural enterprises’ 
efficiency depends, primarily, on the management quality and the ability to increase their own production volumes. The main condition for fulfilling the tasks 
of increasing the volume of agricultural production, reducing its cost, increasing the profitability of the economy and profit is timely and complete provision 
of the enterprise with raw materials and materials of the required quality, quantity and assortment, which represent the objects of labor and are included 
into the value of newly created products. The solution of the efficient development problem and growth of the agricultural enterprises’ production potential 
requires the creation of a production management system, which should be based on the formation of production stocks’ information. Research on the 
issues of effective of agricultural enterprises’ management cannot be carried out without a full assessment of their availability and efficiency, which in its 
turn requires efficient analysis methods. Therefore, the development and implementation of the main directions of improving the efficiency of enterprises’ 
economic activity, involves the improvement of accounting and analytical support for inventory management, which will provide farms’ manager with neces-
sary information to make informed management decisions, which makes the necessity of their further scientific research.
Key words: accounting, analysis, control, inventories, management, strategy, reporting.

Постановка проблеми. Ключовим завдан-
ням господарської діяльності будь-якого аграр-
ного підприємства є оптимізація його виробничої 
програми, яка має на меті збільшити прибуток 
або досягти позитивних економічних результатів. 
Перехід до ринкових відносин вимагає від агро-
формувань застосування сучасних методів управ-
ління господарською діяльністю. Внаслідок цього 
виникає постійна потреба запровадження прин-
ципово нових та вдосконалення наявних підходів 
до управління матеріальними ресурсами, що є 
одними з базових складових частин виробничого 

процесу у сільському господарстві. У зростанні 
рівня ефективності їх використання в господарстві 
важливу роль насамперед відіграє чітка та пра-
вильна організація облікового процесу як інфор-
маційної бази для прийняття виважених управлін-
ських рішень.

Процес реорганізації національної системи 
бухгалтерського обліку з поєднанням міжнарод-
них та національних стандартів спричинив суттєві 
зміни в теоретичних та практичних аспектах обліку 
матеріальних ресурсів сільськогосподарських 
товариств. Під час вибору облікової політики щодо 
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цього об’єкта агроформування мали місце чис-
ленні можливості.

Раціональне та оптимальне використання 
виробничих ресурсів є основою ефективного 
функціонування підприємств на ринку сільськогос-
подарської продукції. Стрімкі економічні перетво-
рення, політична невизначеність, високий рівень 
конкуренції, незабезпеченість матеріальними, 
фінансовими та трудовими ресурсами викликають 
необхідність пошуку сучасно нових підходів до 
управління товарно-матеріальними цінностями.

Вдосконалення системи управління виробни-
чими ресурсами, зокрема матеріалами, сирови-
ною, комплектуючими виробами, напівфабрика-
тами, з яких або за допомогою яких здійснюється 
процес виробництва сільськогосподарської про-
дукції, є важливим підґрунтям підвищення рівня 
ефективності функціонування аграрних товариств.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, 
що раціональне та оптимальне використання 
матеріальних запасів приведе до скорочення 
затрат, зниження собівартості сільськогосподар-
ської продукції, а також підвищення рівня рента-
бельності та фінансового становища вітчизняних 
аграрних товариств.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Великий внесок у розроблення теоретич-
них основ і методологічних підходів до проблем 
обліку, контролю та аналізу використання запа-
сів здійснили провідні вчені-економісти, зокрема 
О.М. Бунда, Л.В. Бурдейна, Л.М. Васільєва, 
Т.А. Демченко, А.Г. Іванченко, І.Я. Максименко, 
В.А. Кононенко, А.І. Соколенко, О.А. Подолянчук, 
Л.А. Чвертко.

Незважаючи на те, що вдосконалення обліку 
виробничих запасів підприємств стало об’єктом 
дослідження багатьох науковців, недостатньо 
уваги приділено проблемам інформаційного забез-
печення обліку, аудиту, аналізу та ефективності 
використання матеріальних ресурсів господарств. 
Отже, сьогодні актуальним для більшості аграр-
них товариств, що потребує наукових досліджень 
у подальшому, є вирішення проблемних та супер-
ечливих аспектів обліково-аналітичного забезпе-
чення управління виробничими запасами.

Постановка завдання. Метою статті є вияв-
лення передумов, теоретичне й практичне дослід-
ження обліково-аналітичного забезпечення управ-
ління виробничими запасами господарств й чітка 
та раціональна організація облікової роботи 
в сільськогосподарських формуваннях шляхом 
теоретичного осмислення та практичного вирі-
шення проблем.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний розвиток будь-якого аграрного товари-
ства недоцільний без вирощування ним конкурен-
тоспроможної сільськогосподарської продукції та 
подальшого її збуту на внутрішньому й зовніш-

ньому ринках. Задовольняти потреби споживачів 
та здійснювати процес виробництва сільськогос-
подарської продукції неможливо без застосування 
матеріальних ресурсів, адже вони є найважливі-
шою складовою частиною активів кожного госпо-
дарства [5, с. 49].

В результаті своєї господарської діяльності 
кожне аграрне товариство використовує різні 
матеріальні ресурси, називаючи їх виробничими 
запасами. Проте способи визначити сутність цього 
поняття під час їх багаторівневого дослідження не 
дали одностайних відповідей. Більшість учених 
під терміном «виробничі запаси» розуміє активи 
підприємств, котрі використовуються для вироб-
ництва продукції, виконання робіт та надання пос-
луг [10, с. 90].

О.М. Бунда та Н.М. Вой налович стверджу-
ють, що від правильності вибору методу оціню-
вання запасів залежить об’єктивність інформації 
про отриманий господарством прибуток, тому що 
неправильно вибраний метод списання матеріаль-
них цінностей в умовах збільшення чи зменшення 
ринкових цін на ті чи інші запаси може привести 
до завищення або заниження оподаткованого при-
бутку підприємств [1, с. 112].

Ми повністю погоджуємося з цією думкою, 
адже правильно підібраний метод оцінювання 
матеріальних ресурсів під час їх використання 
впливає на собівартість агропродукції, ціну, розмір 
прибутку та кінцевий фінансовий результат.

Як зазначають у своїх працях Л.М. Васільєва 
та А.І. Соколенко, система процесу управління 
запасами на сучасних підприємствах базується 
на формуванні їх обсягу та складу, що має здій-
снюватися на оптимальній основі. Таким чином, 
управління матеріальними ресурсами є комплек-
сом заходів. Ефективність цього управління забез-
печується шляхом вжиття спеціальних фінансо-
вих заходів управління запасами. Вони включають 
аналіз динаміки, розміру, складу й оборотності 
запасів, визначення потреби в запасах товарно-
матеріальних цінностей, розрахунок необхід-
ної кількості фінансових ресурсів та зменшення 
поточних витрат за зберігання запасів [3, c. 624].

А.М. Герасимович вважає, що важливу роль 
відіграють різні аспекти оптимального споживання 
ресурсів. Вирішення цієї проблеми вимагає від 
системи управління сучасних підходів до організа-
ції внутрішніх потоків інформації про рух запасів. 
За таких умов потрібна більш чітка, гнучка, опе-
ративна та надійна контрольно-облікова система, 
що стала би фундаментом оновленого управління 
матеріальним забезпеченням [4, с. 14].

В сучасному економічному просторі ефектив-
ність діяльності будь-якого агроформування зале-
жить від його здатності правильно оцінити поточну 
ситуацію на ринку та вчасно на неї відреагувати. 
Це стає можливим за умови наявності накопиченої 
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та відповідним чином згрупованої бухгалтерської 
інформації про господарські процеси, що відбува-
ються, їх обсяги та характер, наявність чи відсут-
ність необхідних видів матеріальних ресурсів, поря-
док їх списання, а також про формування доходів, 
витрат та кінцевих фінансових результатів.

Водночас залишаються невирішеними проб-
леми вдосконалення документів з обліку мате-
ріальних ресурсів, досить актуальною постає 
проблема автоматизації їх обліку. Вирішення 
цих завдань полягає в розробленні конкретних 
напрямів та рекомендацій з удосконалення обліку 
виробничих запасів, методики проведення ана-
лізу їх ефективного використання, а також поси-
ленні контрольної та інформаційної функцій обліку 
в управлінні виробничим процесом. Доцільно 
також застосовувати сучасні методи попереднього 
й поточного контролю дотримання лімітів викорис-
тання запасів і матеріальних ресурсів.

Спираючись на вищевикладене, вважаємо, що 
процесу оптимізації обліку матеріальних ресурсів, 
а також поліпшенню їх корисного використання 
має сприяти не тільки якісно складена докумен-
тація, але й налагоджений виробничий процес, 
тому для подальшого розвитку обліково-аналі-
тичного забезпечення управління виробничими 
запасами пропонуємо розроблений економічний 
механізм (рис. 1).

Запропонований механізм удосконалення 
обліково-аналітичного забезпечення управління 
виробничими запасами може стати важливою 
складовою частиною успішної реалізації вироб-
ничого процесу. Так, зазначимо, що спрощення 
оформлення операцій, пов’язаних з переміщен-
ням виробничих запасів, дасть змогу прослід-
кувати за ретельним і своєчасним проведенням 
інвентаризації та вдосконалити методологію облі-
кового процесу, що вплине на будівництво склад-
ських приміщень у достатній кількості, а також 
визначити оптимальну потребу у виробничих 
запасах та їх раціональне використання.

Систему обліку виробничих запасів можна зна-
чно поліпшити шляхом удосконалення процесу 
документування, більш ширшого використання 
накопичувальних документів.

Для того щоби звести до мінімуму кількість пору-
шень та арифметичних помилок під час викорис-
тання запасів, які підлягають обліковій реєстрації, 
бажано розробити детальні інструкції конкретним 
працівникам про чіткий порядок і терміни реєстра-
ції облікових даних, а також використовувати сис-
тему заохочень чи покарань за виконання своїх 
безпосередньо прямих обов’язків. Чітке вжиття 
проведених контрольних заходів (інвентаризації, 
ревізії, звірки) знижує ризик неефективної системи 
збирання та реєстрації оперативної інформації.
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Задля підвищення рівня організації та ведення 
обліку запасів доцільно сільськогосподарським 
підприємствам виконати певні кроки, які приве-
дуть до порядку в обліку запасів (рис. 2).

1) Присвоєння відповідного коду кожному 
матеріальному ресурсу допоможе знайти та роз-
пізнати будь-який об’єкт серед багатьох інших.

2) Слід перейти до обліку на підставі кодів, 
а не найменувань вже після того, як усі вироб-
ничі запаси класифіковані й кодовані, тобто код 
товару обов’язково має відображатись у прибут-
кових і витратних документах, картках складського 
обліку та аналітичних облікових документах. 
Оскільки працівники складських приміщень керу-
ватимуться кодуванням, зведуться до мінімуму 
помилки в ідентифікації запасів.

3) За сучасних умов господарювання рух доку-
ментів між різними службами на підприємстві 
доцільно впорядкувати за допомогою організації 
системи документообігу. Ми погоджуємося з твер-
дженнями теоретиків та практиків, які зазнача-
ють, що на стадії первинного обліку матеріальних 
ресурсів потрібно так організувати облікову роботу, 
щоби мінімізувати витрати часу на виконання 
робіт, а також прискорити рух первинних доку-
ментів з обліку запасів у бухгалтерію підприєм-
ства. Можна виділити такі напрями вдосконалення 
документообігу, як використання документів, де 
наперед заповнені постійні реквізити та широке 
застосування комп’ютерних програм; скорочення 
кількості документів, які випускаються та обробля-
ються, в результаті застосування накопичувальних 
документів; раціоналізація документообігу шляхом 
скорочення кількості осіб, які беруть участь у скла-
данні документів; ліквідація некорисної документа-
ції; попереднє планування документообігу.

4) Передостаннім кроком, без якого всі попе-
редні заходи можуть бути малоефективними, є 
постійна інвентаризація матеріальних залишків, 
оскільки навіть найпередовіші наукові технології, 
будь-які правила та інструкції не дадуть ефекту, 
якщо на підприємстві буде відсутній контроль за їх 
впровадженням і застосуванням.

5) Облік товарно-матеріальних цінностей є 
одним з найбільш трудомістких етапів, адже опе-
рує десятками, сотнями, а часом і тисячами найме-
нувань запасів, тому впровадження автоматизова-
ного обліку виробничих запасів значно підвищить 
ефективність роботи бухгалтерської служби.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
підсумовуючи результати проведеного дослід-
ження, можемо зазначити, що було проаналізовано 
проблеми обліку виробничих запасів та напрями їх 
подолання. Таким чином, реалізація вищезазначе-
них шляхів удосконалення обліково-аналітичного 
забезпечення управління виробничими запасами 
приведе до значного підвищення результативності 
та фінансово-економічної діяльності сільськогос-
подарських товариств, а також дасть змогу нала-
штувати більш дієвий і менш трудомісткий облік 
та контроль за наявністю, рухом і використанням 
виробничих запасів, при цьому досягти їх економії.
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обліковій реєстрації, бажано розробити детальні інструкції конкретним 

працівникам про чіткий порядок і терміни реєстрації облікових даних, а 

також використовувати систему заохочень чи покарань за виконання своїх 

безпосередньо прямих обов’язків. Чітке вжиття проведених контрольних 

заходів (інвентаризації, ревізії, звірки) знижує ризик неефективної системи 

збирання та реєстрації оперативної інформації.

Задля підвищення рівня організації та ведення обліку запасів доцільно 

сільськогосподарським підприємствам виконати певні кроки, які приведуть 

до порядку в обліку запасів (рис. 2).

Крок 1. 
Класифікація і 
кодування 
виробничих 
запасів

Крок 2. Перехід 
до обліку запасів 
за кодами, а не за 
найменуваннями

Крок 3. 
Покращення 
організації 
документообіг
у обліку 
запасів

Крок 4. 
Регулярне 
проведення 
інвентаризаці
й виробничих 
запасів

Крок 5. 
Удосконалення 
автоматизації 
облікових 
процесів

Рис. 2. Кроки до порядку обліку виробничих запасів
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У статті досліджено організаційні аспекти 
реформування бухгалтерського обліку 
бюджетних установ України щодо вимог 
міжнародної практики. Підкреслено зміст 
основного завдання модернізації бухгалтер-
ського обліку бюджетних установ. Про-
аналізовано основні чинники, що обумовили 
необхідність здійснення трансформації бух-
галтерського обліку бюджетних установ. 
Вивчено хронологію новацій вітчизняної сис-
теми бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах шляхом аналізу порядку затверд-
ження відповідних нормативних актів. 
Проаналізовано зміст завдань та шляхів 
їх реалізації, що задекларовані у «Страте-
гії модернізації системи бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності в держав-
ному секторі на період до 2025 року». Роз-
крито характеристику облікових методів 
формування фінансової звітності у держав-
ному секторі. Деталізовано особливості 
застосування методу нарахування та касо-
вого методу. Узагальнено основні переваги 
та недоліки методів формування фінансової 
звітності у державному секторі. Проаналі-
зовано організаційні труднощі переходу на 
метод нарахування.
Ключові слова: бухгалтерський облік, дер-
жавний сектор, модернізація, трансфор-
мація, міжнародні стандарти, НП(С)БОДС, 
доходи, видатки, «Стратегія модернізації 
бухгалтерського обліку в державному сек-
торі на період до 2025 року», модифікова-
ний касовий метод, метод модифікованого 
нарахування.

В статье исследованы организационные 
аспекты реформирования бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений Украины 
касательно требований международной 
практики. Подчеркнуто содержание основ-
ного задания модернизации бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений. Проанализи-
рованы основные факторы, обусловившие 
необходимость осуществления трансфор-
мации бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений. Изучена хронология новаций 
отечественной системы бухгалтерского 
учета в бюджетных учреждениях путем 
анализа порядка утверждения соответ-
ствующих нормативных актов. Проана-
лизировано содержание заданий и путей 
их реализации, которые задекларированы 
в «Стратегии модернизации системы бух-
галтерского учета и финансовой отчетно-
сти в государственном секторе на период 
до 2025 года». Раскрыта характеристика 
учетных методов формирования финансо-
вой отчетности в государственном сек-
торе. Детализированы особенности при-
менения метода начисления и кассового 
метода. Обобщены основные преимуще-
ства и недостатки методов формирования 
финансовой отчетности в государствен-
ном секторе. Проанализированы органи-
зационные трудности перехода на метод 
начисления.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, 
государственный сектор, модернизация, 
трансформация, международные стан-
дарты, НП(С)БУГС, доходы, расходы, «Стра-
тегия модернизации бухгалтерского учета 
в государственном секторе до 2025 года», 
модифицированный кассовый метод, метод 
модифицированного начисления.

Examines the organizational aspects of the reform of accounting budgetary institutions of Ukraine according to requirements of international practices. 
Emphasizes the core objectives of the modernization of accounting budgetary institutions. Analyzes the main factors affecting the implementation of the 
transformation of accounting budgetary institutions. Accounting budgetary institutions of Ukraine acts as a way of monitoring the movement of budgetary 
and extra budgetary resources. Significant positive results of modernization of accounting of national budgetary institutions is the approval and introduc-
tion of national provisions (standards) of accounting in the public sector. Taking account of national regulations and other innovations can be argued that 
committed serious steps to improve the organization of accounting in the public sector. And this, in turn, enhances the effectiveness of the implementation 
of international practices in national legislation. The article examines the chronology of major reform transformation of accounting budgetary institutions 
for the period 2007 to 2018. The article emphasizes the essence of the main tasks of modernization of accounting, namely ensuring the reliability of infor-
mation on financial and economic condition of public sector entities, effective expenditure of budgetary funds. Analyzes the content of tasks and ways of 
their implementation, declared in “Strategy of modernization of accounting system and financial reporting in the public sector for the period up to 2025”. 
The author emphasizes that one of the factors to achieve positive results of the reform of budgetary accounting is the application of common approaches to 
its management, namely the transition from cash to accruals. Reveals the characteristics of accounting methods of financial reporting in the public sector. 
Detailed features of the application of accrual method and cash method. Summarizes the main advantages and disadvantages of the methods of formation 
of financial reporting in the public sector. Examines the organizational challenges of the transition to accrual accounting. On the basis of scientific research 
methodology set out the General trends in transformation of accounting in the public sector and given the analytical evaluation of the “Strategy of moderniza-
tion of accounting system in the public sector for the period up to 2025”. Implementation of organizational measures for transformation of accounting in the 
public sector will improve the quality and reliability of financial statements of budgetary institutions and ensure transparency and reliability of the procedure 
for drawing up and budget execution.
Key words: accounting, public sector, modernization, transformation, international standards, NP(S)BUGS, revenues, expenses, “Strategy for the modern-
ization of accounting in the public sector for the period up to 2025”, modified cash basis, modified accrual method.

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік 
бюджетних установ та організацій України є важе-
лем моніторингу руху бюджетних та позабюджет-
них коштів завдяки здійснюваному контролю за 

доходами, видатками та результатами виконання 
кошторису цих установ та організацій. Вітчиз-
няний бухгалтерського облік бюджетних уста-
нов та організацій з 1996 року зазнає значних 
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трансформаційних змін шляхом впровадження 
національних стандартів бухгалтерського обліку 
державного сектору, що базуються на міжнарод-
них стандартах.

Безперечно, істотним результатом рефор-
маційних перетворень бухгалтерського обліку 
бюджетних установ вважаємо затвердження два-
дцяти НП(С)БОДС, а також запровадження для 
всіх суб’єктів державного сектору нового Плану 
рахунків. Дійсно, зазначені новації можна вважати 
вагомим кроком удосконалення організації бухгал-
терського обліку державного сектору, що сприяє 
процесу імплементації міжнародної практики 
у вітчизняне законодавство.

Як наслідок, вивчення теоретичних і практичних 
питань приведення вітчизняного бухгалтерського 
обліку державного сектору до вимог міжнародних 
стандартів не просто є актуальним, багатогранним 
та комплексним, але й висувається в розряд пер-
шочергових завдань у сучасних динамічних змінах 
бюджетного законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Різноманітні теоретичні аспекти модер-
нізації бухгалтерського обліку в державному 
секторі висвітлено в працях таких учених, як 
О.В. Акімова, С.Я. Зубілевич, Т.Г. Китайчук, 
К.С. Мащенко, В.М. Метелиця, І.В. Смірнова, 
Т.Г. Степова, К.С. Туряниця [1; 2; 3; 4; 7; 18; 19; 20]. 
Проте досі залишаються невирішеними окремі 
аспекти, що стримують успішність зазначених  
перетворень.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження дискусійних питань реформування бух-
галтерського обліку державного сектору України 
в умовах модернізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як відомо, достовірність, повнота та прозорість 
обліково-аналітичної інформації є запорукою 
високої якості управлінських рішень та успіш-
ності їх реалізації. Вважаємо, що одним з голо-
вних завдань модернізації бюджетного бухгалтер-
ського обліку є саме забезпечення відкритості та 
достовірності інформації про фінансово-еконо-
мічний стан суб’єкта бухгалтерського обліку дер-
жавного сектору.

Спробуємо проаналізувати, що стало причи-
ною необхідності реформування бухгалтерського 
обліку державного сектору. Всебічне дослідження 
праць дослідників та аналітиків з питань реформу-
вання державного сектору [1–4] дало змогу вста-
новити такі чинники, що обумовили необхідність 
здійснення трансформації бухгалтерського обліку 
бюджетних установ та організацій (рис. 1).

Вважаємо за необхідне розглянути послідов-
ність основних реформаційних перетворень сис-
теми бухгалтерського обліку бюджетних установ 
за 2007–2018 роки (табл. 1).

Варто акцентувати увагу на тому, що ми пого-
джуємося зі змістом кожного із завдань «Страте-
гії модернізації системи бухгалтерського обліку 
в державному секторі на період до 2025 року», 
а також із переліком відповідних заходів із досяг-
нення цих завдань. Отже, згідно із зазначеною 
Стратегію завданнями та шляхами їх досягнення 
є такі (табл. 2).

В рамках дослідження підкреслюємо важливу 
тезу, що для досягнення позитивних результатів 
модернізації бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах важливу роль відіграє застосування єди-
них підходів до його ведення. Суб’єкти державного 

2) Невідповідність нормативно-правових актів Держказначейства з
питань ведення обліку і складання звітності Міжнародним

стандартам бухгалтерського обліку для державного сектору (IPSAS) 

3) Законодавча невизначеність методів ведення бухгалтерського
обліку в державному секторі

4) Застосування фондами загальнообов’язкового державного
соціального й пенсійного страхування різних методик ведення

бухгалтерського обліку

5) Використання різного програмного забезпечення для здійснення
облікових операцій у державному секторі, що унеможливлює

комплексну автоматизацію системи обліку

1) Поглиблення глобалізаційних процесів у світовій економіці

Фактори, що 
обумовили 

необхідність 
трансформації 

бухгалтерського 
обліку установ 
та організацій 
бюджетного 

сектору

Рис. 1. Чинники, що обумовили необхідність здійснення трансформації  
бухгалтерського обліку бюджетних установ та організацій

Джерело: складено авторами за даними [1–4]
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сектору у фінансовій звітності мають відображати 
активи та зобов’язання за методом нарахування; 
доходи й витрати за касовим методом. Досі для 
установ державного сектору актуальним залиша-
ється питання «безболісного» переходу з касо-
вого методу до методу нарахування. Безумовно, 
труднощі мають місце. Звісно, цей процес непро-
стий. Однак важливо мати чітке розуміння того, що 

це потрібно для успіху модернізації вітчизняного 
бухгалтерського обліку. Для з’ясування переваг 
та недоліків кожного зі вказаних облікових мето-
дів скористаємось такою інформацією (рис. 2). 
Дійсно, більшість бухгалтерів-практиків підтвер-
дить, скільки труднощів виникає із застосуванням 
методу нарахування. Багато практичних дискусій-
них аспектів обумовлюється також нечітким пояс-

Таблиця 1
Хронологія новацій системи бухгалтерського обліку бюджетних установ

Дата Назва нормативного документа

2007 рік Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки 
(Постанова КМУ від 16 січня 2007 року № 34) [8]

2010 рік Бюджетний кодекс України у новій редакції (Указ Президента України від 8 червня 2010 року 
№ 2456-VI) [9]

2010–2012 роки Двадцять Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
2011 рік Про внесення змін до бюджетної класифікації (Наказ МФУ від 26 грудня 2011 року № 1738) [10]

2013 рік План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (Наказ МФУ від 31 грудня 2013 року 
№ 1203) [11]

2014 рік
Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення 
змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ (Наказ 
МФУ від 2 квітня 2014 року № 372) [12]

2014 рік Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань (Наказ МФУ від 2 вересня 2014 року 
№ 879) [13]

2015 рік Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору (Наказ МФУ 
від 23 січня 2015 року № 11) [14]

2016 рік План заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016–
2018 роки (Наказ МФУ від 28 листопада 2016 року № 1038) [15]

2017 рік Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі (Наказ МФУ від 28 лютого 
2017 року № 307) [16]

2018 рік Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному 
секторі на період до 2025 року (Розпорядження КМУ від 20 червня 2018 року № 437-р) [17]

Джерело: складено авторами за даними [1; 4; 5–7]

Таблиця 2
Перелік завдань та заходів із досягнення згідно зі «Стратегією модернізації системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі на період до 2025 року»
Завдання Заходи досягнення

1. Удосконалення нор-
мативно-правової бази з 
бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності уста-
нов державного сектору

– Забезпечення перекладу на українську мову міжнародних стандартів задля імп-
лементації їх положень в НП(С);
– розроблення НП(С) на основі міжнародних стандартів; розроблення змін до НП(С) 
у зв’язку зі змінами міжнародних стандартів та з урахуванням змін у національному 
законодавстві;
– розроблення методичних рекомендацій до НП(С).

2. Удосконалення системи 
бухгалтерського обліку уста-

нов державного сектору

– Забезпечення модернізації інформаційно-аналітичної системи відповідно до реа-
лізованих заходів з реформування бухгалтерського обліку;
– проведення аналізу можливості відображення в бухгалтерському обліку операцій 
з виконання бюджетів із застосуванням методу нарахування.

3. Підвищення рівня прозо-
рості та якості фінансової 
звітності установ держав-

ного сектору

– Забезпечення застосування розпорядниками бюджетних коштів для складення 
фінансової звітності повного пакета НП(С)БОДС та Плану рахунків бухгалтерського 
обліку в державному секторі задля консолідації звітності операцій з виконання бюджетів;
– визначення структури консолідації фінансової звітності задля оптимізації витрат 
на оброблення інформації та забезпечення підвищення якості фінансової звітності.

4. Створення та впровад-
ження інформаційно-ана-
літичної системи ведення 
бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звіт-
ності суб’єктами держав-

ного сектору

– Забезпечення модернізації програмного продукту Казначейства для консолідації 
фінансової звітності;
– підготовка технічних та функціональних вимог для ІТ-систем;
– розроблення з урахуванням вимог у сфері технічного захисту інформації уні-
фікованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів інтегрованого до облікової 
системи Казначейства й системи подання електронної звітності.

Джерело: складено авторами за даними [17]
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ненням вже затверджених нормативних та мето-
дичних актів. Все це, зрештою, пояснює труднощі 
вжиття реформаційних заходів. Проте відступати 
від процесів модернізації не можна.

З огляду на те, що перехід із касового методу 
на метод нарахування є складним, у міжнарод-
ній практиці використовують їх комбінації, а саме 
модифікований касовий метод та метод модифіко-
ваного нарахування.

Як зазначає С.Я. Зубилевич, «модифікований 
касовий метод передбачає визнання операцій 
з моменту отримання або сплати грошових кош-
тів. Його особливість – ведення обліку надход-
жень і виплат грошових коштів за певний період 
з початку звітного року. У свою чергу, метод моди-
фікованого нарахування передбачає визнання 
операцій і подій у момент їх здійснення, незалежно 
від отримання або сплати грошових коштів» [18].

Необхідно зауважити, що організаційні труднощі 
переходу з одного методу на інший метод зумовлю-
ють ймовірність помилок внаслідок суб’єктивного 
підходу до прийняття певних рішень (наприклад, 
визначення моменту нарахування доходу). Отже, 
щоб уникнути можливості виникнення таких поми-
лок, такі аспекти мають бути чітко регламентовані 
законодавством у державному секторі.

Спираючись на всі вищенаведені факти, можемо 
стверджувати, що необхідно вжити низку заходів 
для активізації модернізаційних заходів бухгалтер-
ського обліку в державному секторі. Такими захо-
дами, на думку авторів, можуть бути такі (рис. 3).

Висновки з проведеного дослідження. Вва-
жаємо за необхідне зазначити, що сьогодні не 
викликає сумнівів необхідність продовження реа-
лізації реформаційних перетворень у державному 
секторі. Слід також пам’ятати, що ефективна імп-
лементація міжнародної практики в національне 
законодавство сприятиме підвищенню якості та 
достовірності фінансової звітності бюджетних 
установ та організації системи їх бухгалтерського 
обліку; прозорому та достовірному порядку скла-
дання та виконання бюджету; контрольованості 
використання фінансових ресурсів держави; 
можливості здійснення довгострокового плану-
вання та оцінювання діяльності суб’єктів держав-
ного сектору.

На думку авторів, активізація організаційних 
заходів із розроблення та апробації галузевого 
методичного забезпечення ведення обліку й скла-
дання фінансової звітності в державному секторі 
є предметом наших подальших наукових дослід-
жень у цій сфері.

 

Методи формування фінансової 
звітності у державному секторі

Касовий метод Метод нарахувань

простота і прямий зв’язок із 
рухом фондів, що є суттєвим для 

управління операціями із 
залучення грошових коштів

забезпечення більш обґрунтованого 
оцінювання ресурсів, отримання 
детальної інформації про урядові 

зобов’язання

не робить акценту на 
обґрунтованій оцінці активів і 

зобов’язань

переваги

державні суб’єкти не можуть із 
упевненістю передбачити доходи, 

які вони отримують у певний 
момент

капітальні (необоротні) активи в 
державному секторі не 

забезпечують отримання доходу в 
грошовій формі; отже, складно 

обґрунтовано оцінити або визначити 
економічний термін експлуатації 

для капітальних активів

недоліки

Рис. 2. Переваги та недоліки методів формування фінансової звітності у державному секторі

Джерело: складено авторами за даними [18–20]
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Стаття присвячена дослідженню та сис-
тематизації теоретичних положень іден-
тифікації інформаційних ризиків облікової 
системи підприємства та управління ними. 
Розглянуто основні критерії, яким має відпо-
відати інформаційна безпека підприємства 
як складова частина економічної безпеки під-
приємства. Окреслено питання підтримую-
чої інфраструктури інформаційної безпеки. 
Визначено основних стейкхолдерів у сис-
темі інформаційної безпеки підприємства. 
Виявлено основні складові частини інфор-
маційних облікових систем. Розмежовано 
функції рівнів організації бухгалтерського 
обліку на підприємстві. Побудовано схему 
формування та руху інформаційних потоків 
в обліковій системі підприємства. Система-
тизовано основні завдання комплексної облі-
ково-інформаційної системи підприємства. 
Впорядковано інструменти мінімізації інфор-
маційних ризиків. Обґрунтовано необхід-
ність застосування аудиторських процедур 
у моніторингу стану інформаційної безпеки 
підприємства. Розроблено загальну схему 
управління інформаційними ризиками.
Ключові слова: ризик, інформаційний ризик, 
ризик-менеджмент, інформаційна безпека, 
економічна безпека підприємства.

Статья посвящена исследованию и систе-
матизации теоретических положений 

идентификации информационных рисков 
учетной системы предприятия и управле-
ния ими. Рассмотрены основные критерии, 
которым должна соответствовать инфор-
мационная безопасность предприятия как 
составляющая экономической безопас-
ности предприятия. Определены вопросы 
поддерживающей инфраструктуры инфор-
мационной безопасности. Определены 
основные стейкхолдеры в системе инфор-
мационной безопасности предприятия. 
Выявлены основные составляющие инфор-
мационных учетных систем. Разграничены 
функции уровней организации бухгалтер-
ского учета на предприятии. Построена 
схема формирования и движения информа-
ционных потоков в учетной системе пред-
приятия. Систематизированы основные 
задания комплексной учетно-информаци-
онной системы предприятия. Упорядочены 
инструменты минимизации информаци-
онных рисков. Обоснована необходимость 
применения аудиторских процедур в мони-
торинге состояния информационной безо-
пасности предприятия. Разработана 
общая схема управления информационными 
рисками.
Ключевые слова: риск, информационный 
риск, риск-менеджмент, информационная 
безопасность, экономическая безопасность 
предприятия.

The article is devoted to the research and systematization of theoretical provisions of identification and management of information risks of the accounting 
system of the enterprise. The basic criteria that the information security of the enterprise as a component of the economic security of the enterprise must 
meet, namely: availability of information resources to only a certain circle of persons; invariance of information in the course of its transmission or stor-
age; possibility of obtaining information resources and using them at the request of a certain circle of persons. At the same time, supporting information 
infrastructure is enterprise information systems, including accounting. The economic information system of the enterprise is a set of information flows that 
are formed during the operation of the enterprise, and is intended to perform the functions of effective management of it in order to increase its competitive-
ness both in the external and the internal market, which meets the standards of economic security in the enterprise information security system. The main 
components of information accounting systems have been identified. Accounting information systems are suppliers of information for the implementation of 
management functions: planning, control, analysis, forecasting. The accounting information system can be organized at different levels depending on the 
size of the enterprise. Functions of levels (primary accounting, financial accounting, management accounting, tax accounting, ecological accounting, and 
budgeting, internal audit) of organization of accounting at the enterprise are delineated. The scheme of formation and movement of information flows in the 
enterprise accounting system is constructed. The main feature of a comprehensive accounting and information system is the implementation of reliable 
feedback in the management structure through automated primary accounting and appropriate legislative regulation of accounting and tax support of the 
enterprise. Information risk minimization tools have been streamlined. The necessity to use audit procedures in monitoring the state of information security 
of the enterprise is substantiated. A general scheme of information risk management has been developed.
Key words: risk, information risk, risk management, information security, economic security of the enterprise.

Постановка проблеми. Сучасний діловий 
світ передбачає високі темпи формування, пере-
дачі, оброблення та використання інформа-
ції, створення нових інформаційних продуктів. 
Саме інформаційні продукти в сучасних умовах 
стали найбільш важливою ланкою та будуть 
надалі основним елементом, що сприяє розвитку 
ділових відносин між різними господарюючими 
суб’єктами. Закономірністю також стає затре-
буваність фахівців, які використовують у роботі 
новітні інформаційні технології, здатні створю-
вати наукоємні інформаційні ресурси. Це зумов-
люється розвитком і становленням нового 

інформаційного суспільства. У сучасних умовах 
виникла необхідність удосконалення правових 
норм, що регулюють інформаційні відносини. 
Розвиток цього інституту передбачає не тільки 
розбудову правової та демократичної держави, 
але й забезпечення в цій системі пріоритету прав 
людини як необхідної умови демократизації сус-
пільства. Право людини на інформацію є одним 
з найбільш глобальних та істотних у сучасному 
інформаційному суспільстві. Системі бухгал-
терського та управлінського обліку на підприєм-
стві властивий значний ступінь невизначеності, 
пов’язаний з процесом формування та подання 
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даних. Забезпечення повноти та достовірності 
інформації, відображеної в регламентованій та 
управлінській звітності, неможливе без виявлення 
та оцінювання ризиків як на етапі планування, так 
і в поточній діяльності організації задля вжиття 
превентивних заходів щодо їх зниження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питання ідентифікації інформацій-
них ризиків, пов’язаних з рухом облікової інформа-
ції, та управління ними займались такі вітчизняні 
та зарубіжні вчені, як Л. Бернстайн, І. Вигівська, 
Л. Гнилицька, С. Голов, О. Шевельов. Однак деякі 
питання залишаються недостатньо систематизо-
ваними та висвітленими з позицій управління сис-
темою обліку та підприємством загалом.

Постановка завдання. Метою статті є систе-
матизація теоретичних положень ідентифікації 
інформаційних ризиків облікової системи підпри-
ємства та управління ними.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інформаційний ризик у системі бухгалтерського 
та управлінського обліку є категорією управління 
інформаційної безпеки підприємства. Інформа-
ційна безпека підприємства має бути підпоряд-
кована критеріям конфіденційності, цілісності та 
доступності, сутність яких полягає у такому:

− конфіденційність – це доступність інформа-
ційних ресурсів тільки визначеному колу осіб;

− цілісність – це незмінність інформації в про-
цесі її передачі або зберігання;

− доступність – це можливість отримання 
інформаційних ресурсів та їх використання на 
вимогу визначеного кола осіб.

При цьому підтримуючою інфраструктурою 
безпеки є інформаційні системи підприємства, 
зокрема бухгалтерські. Економічна інформаційна 
система підприємства є сукупністю інформацій-
них потоків, що формуються в процесі роботи під-
приємства, та призначена для виконання функцій 
ефективного управління нею задля підвищення 
його конкурентоспроможності як на зовнішньому, 
так і на внутрішньому ринках, що відповідає стан-
дартам економічної безпеки.

У процесі формування кінцевої інформації 
беруть участь різні стейкхолдери (постачальники, 
державні органи, працівники підприємства), а під-
приємству необхідно взаємодіяти з усіма стейкхол-
дерами. Таким чином, з одного боку, під процесом 
формування інформації розуміється взаємодія, 
з іншого боку, первинна інформація завжди фор-
мується в рамках підприємства (господарські 
операції, фінансово-господарська діяльність). 
Найважливішою системою, яка відображає фор-
мування первинної інформації (впливає на процес 
взаємодії), є облікова система.

Інформаційна бухгалтерська система – це сукуп-
ність облікової інформації, яка відображає галузеві 
особливості та специфіку діяльності підприємства. 

Інформаційні бухгалтерські системи складаються 
з таких обов’язкових елементів [1, c. 177]:

− інформаційна база як сукупність інформації 
та об’єкта управління;

− програмне забезпечення, що здійснює реє-
страцію документів і фактів фінансово-господар-
ської діяльності підприємства;

− користувач інформаційної системи.
Бухгалтерські інформаційні системи є поста-

чальниками інформації для здійснення таких функ-
цій управління, як планування, контроль, аналіз, 
прогнозування. Бухгалтерська інформаційна сис-
тема може бути організована за різними рівнями 
залежно від розміру підприємства. Наприклад, 
суб’єкти малого та середнього підприємництва 
організовують первинний, фінансовий і податко-
вий облік, а на великих підприємствах до складу 
бухгалтерської інформаційної системи входять 
також управлінський та екологічний облік, система 
бюджетування й внутрішнього аудиту. При цьому 
кожен рівень організації бухгалтерської інформації 
відповідає за різні функції:

− первинний облік включає збирання, реє-
страцію та оброблення інформації;

− фінансовий облік відповідає за формування 
бухгалтерських проводок, бухгалтерських регі-
стрів, бухгалтерської фінансової звітності з вико-
ристанням методів бухгалтерського обліку;

− управлінський облік відповідає за отримання 
підсумкової достовірної інформації в будь-яких 
вимірниках для прийняття виважених управлін-
ських рішень, планування та аналіз фінансово-
господарської діяльності підприємства;

− податковий облік відповідає за формування 
податкових регістрів, отримання інформації задля 
податкового планування;

− екологічний облік сприяє формуванню інфор-
мації про екологічну відповідальність підприємства;

− бюджетування дає змогу встановити пла-
нові показники, необхідні для реалізації стратегії 
забезпечення економічної безпеки підприємства;

− внутрішній аудит сприяє оцінюванню пра-
вильності ведення різних видів обліку на підпри-
ємстві задля забезпечення його безпеки.

На кожному рівні створюється та використову-
ється спеціальне програмне забезпечення, а також 
автоматизовані робочі місця фахівців-економістів, 
бухгалтерів, фінансистів, аналітиків, які взаємоді-
ють. Використання спеціальних програмних засо-
бів дає змогу автоматизувати комплекс облікових 
та аналітичних завдань, завдань внутрішнього 
контролю, підвищити ефективність діяльності бух-
галтерських систем і значно спрощує управління 
бухгалтерським та управлінським обліком, під-
вищує доступ до бухгалтерської інформації, при-
скорює процес прийняття управлінського рішення. 
Однак водночас підвищується ризик витоку 
інформації, що є чинником виникнення загрози 
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для економічної безпеки підприємства. Таким 
чином, таку систему можна назвати комплексною 
обліково-інформаційною системою, адже вона 
об’єднує комплекс різних видів облікових завдань.

Дані про господарську діяльність підприємства 
є вхідною інформацією в інформаційних бухгалтер-
ських системах, а вже звіти та показники виступають 
в ролі вихідної інформації, яка є головною підста-
вою у прийнятті рішень з управління менеджерами 
та керівництвом підприємства. Рух управлінської 
інформації, що підвищує достовірність, оператив-
ність, а також результативність управлінського обліку 
загалом, представлено за допомогою схеми (рис. 1).

Першочерговим у цій схемі є процес форму-
вання інформації. При цьому важливим є те, що 
з позицій оперативного управління витратами та 
управлінського обліку звіт для менеджерів можна 
формувати на підставі облікових первинних доку-
ментів. В результаті формується облікова інфор-
мація, яка повністю відповідає вимогам управ-
ління витратами. З’являється можливість подання 
облікової інформації, яка може бути використана 
для контролю та виконання коригувальних функ-
цій менеджментом підприємства.

Головною особливістю комплексної обліково-
інформаційної системи є здійснення достовірного 
зворотного зв’язку в структурі управління завдяки 
автоматизованому первинному обліку та відповід-
ного законодавчого регулювання бухгалтерського 
й податкового забезпечення підприємства.

Важливість комплексних інформаційних бух-
галтерських систем для забезпечення економічної 
безпеки підтверджується тим, що бухгалтерську 
інформацію можуть використовувати акціонери, 
інвестори, кредитори й клієнти для оцінювання 
стабільності підприємства та його фактичного 
стану, а також аудитори й податкові органи, пере-

віряючи правильність ведення обліку та обчислю-
ючи податкові нарахування, які сприяють підви-
щенню економічної безпеки підприємства.

Загалом можна зробити висновок, що сучасна та 
ефективна комплексна обліково-інформаційна сис-
тема спрямована на забезпечення економічної без-
пеки підприємства, підтримуваної інформаційними 
ресурсами фінансового, управлінського, податкового 
та екологічного обліку, внутрішнього й зовнішнього 
контролю. При цьому основними її завданнями є:

− підтримка стратегічного розвитку господа-
рюючого суб’єкта;

− обґрунтування рішень щодо ціноутворення;
− надання достовірної та надійної інформації 

про результати діяльності, як фактичні, так і про-
гнозовані, стейкхолдерам для визначення рівня 
економічної безпеки підприємства;

− визначення найбільш перспективних напря-
мів розвитку підприємства відповідно до потреб 
зовнішнього середовища;

− створення інформаційного базису для ефек-
тивного управління підприємством;

− аналіз факторів, що загрожують економічній 
безпеці та обумовлюють її депресивний розвиток;

− аналіз стану й динаміки розвитку підприєм-
ства задля попередження небезпеки, що загрожує, 
та вжиття необхідних заходів захисту й протидії.

Створення на підприємстві комплексної облі-
ково-інформаційної системи дасть змогу досягти 
вимоги системності та комплексності організації 
процесу управління підприємством у межах кон-
цепції економічної безпеки.

Слід зазначити, що інформація є найважливі-
шим елементом системи управління ризиками, що 
впливають на діяльність господарюючого суб’єкта.

Задля захисту інформації доцільно використо-
вувати такі інструменти мінімізації ризику:

 

Формування первинних облікових 
документів та облікових регістрів

Оброблення внутрішньої 
оперативної інформації та 

управлінських звітів

Розроблення управлінських 
рішень

Формування 
регламентованої та 

управлінської звітності

Первинна 
інформація

Агрегована 
інформація

Релевантна 
інформація

Потік вхідної інформації

Потік вихідної інформації

Рис. 1. Формування та рух інформаційних потоків в обліковій системі підприємства

Джерело: удосконалено авторами на основі [3; 4]
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1) своєчасне виявлення фактів несанкціонова-
ного доступу до інформації;

2) дотримання недоступності до інформації 
сторонніх осіб;

3) здійснення постійного контролю за забезпе-
ченням рівня захищеності інформації.

Інструменти мінімізації ризику, що сприяють 
захисту інформації, включають такі дії:

− запобігання несанкціонованому доступу 
до інформації та (або) передачі її особам, які не 
мають права на доступ до неї;

− своєчасне виявлення фактів доступу до 
інформації;

− попередження можливості несприятливих 
наслідків порушення порядку доступу до інформа-
ційних ресурсів;

− недопущення впливу на технічні засоби 
оброблення інформації, в результаті якого пору-
шується їх функціонування;

− забезпечення можливості негайного від-
новлення інформації, модифікованої чи знищеної 
через несанкціонований доступу до неї;

− здійснення постійного контролю за забезпе-
ченням рівня захисту інформації.

Зазначене дасть змогу визначити інформаційну 
безпеку підприємства як захищеність інформації та 
надійність підтримуючої інфраструктури від випадко-
вих або навмисних впливів природного або штучного 
характеру, які можуть завдати шкоди фінансово-гос-
подарській діяльності підприємства [2, c. 312].

Ефективним інструментом моніторингу стану 
інформаційної безпеки підприємства є аудитор-
ські процедури. З точки зору економічної ефектив-
ності аудит інформаційної безпеки дає змогу не 
тільки істотно оптимізувати витрати на модерніза-

цію системи забезпечення інформаційної безпеки, 
але й вжити адекватних організаційних заходів 
контролю на підприємстві. Це пояснюється тим, 
що в процесі проведення комплексного оціню-
вання інформаційної безпеки обов’язково здій-
снюється оцінювання інформаційних ризиків, за 
якого враховуються вартісні складові частини всіх 
критичних інформаційних ресурсів, а також сту-
пінь їх уразливості до загроз (рис. 2).

Економічна безпека підприємства форму-
ється під впливом зовнішніх і внутрішніх факто-
рів. У зв’язку з цим ефективна система управ-
ління підприємством має базуватись на аналізі та 
об’єктивній оцінці різноманітних зовнішніх та внут-
рішніх факторів за допомогою інформації, необ-
хідної для підтримки такої системи, та сприятиме 
мінімізації впливу ризиків на його діяльність.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, інформаційні ризики чинять на інфор-
маційну економічну безпеку істотний вплив, які 
можна усунути тільки за допомогою формування 
адекватної комплексної обліково-інформаційної 
системи. Методика підготовки інформації в рам-
ках комплексної обліково-інформаційної системи 
дає змогу створити на підприємстві дієву систему 
ідентифікації ризиків господарської діяльності, 
зокрема інформаційних, а також боротьби з ними.
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У роботі досліджено ключові аспекти роз-
витку складського обліку на основі викорис-
тання інформаційних технологій. Зазначено, 
що впровадження сучасного програмного 
забезпечення у діяльність складської сис-
теми призводить до зміни бізнес-моделей 
і вдосконалення стратегічного планування; 
поліпшує взаємодію між усіма учасниками 
логістичного процесу; збільшує продуктив-
ність діяльності і, як наслідок, підвищує 
конкурентоспроможність торговельних під-
приємств на ринку. Для Інтернет-магазину 
AntiCrown, який спеціалізується на роздріб-
ній торгівлі медичними товарами з вико-
ристанням ERP- і CRM-платформи Odoo, 
розробленo власну модульну систему управ-
ління складами, здійснено її налаштування 
з урахуванням особливостей діяльності 
підприємства. Проаналізовано можливості 
використання програмної платформи біз-
нес-додатків Odoo для супроводу бізнес-
потреб торговельного підприємства, зроб-
лено висновок, що вона є одним із найкращих 
інструментів, який оптимально підходить 
для впровадження передових систем управ-
ління в логістичну діяльність торговель-
ного підприємства та інші сфери бізнесу.
Ключові слова: логістика, цифровізація, 
інноваційні технології, склад, програмне 
забезпечення, інформаціне забезпечення, 
логістична діяльність, інформаційна логіс-
тична система, управління запасами, бізнес-
додатки. 

В работе исследованы ключевые аспекты 
развития складского учета на основе 

использования информационных техноло-
гий. Показано, что внедрение современного 
программного обеспечения в деятельность 
складской системы приводит к изменению 
бизнес-моделей и усовершенствованию 
стратегического планирования; улучшает 
взаимодействие между всеми участниками 
логистического процесса; увеличивает 
производительность деятельности и, как 
следствие, повышает конкурентоспособ-
ность торговых предприятий на рынке. 
Для Интернет-магазина AntiCrown, кото-
рый специализируется на розничной тор-
говле медицинскими товарами с исполь-
зованием ERP- и CRM-платформы Odoo, 
разработана собственная модульная 
система управления складом, осущест-
влена ее настройка с учетом особенностей 
деятельности предприятия. Проанализи-
рованы возможности использования про-
граммной платформы бизнес-приложений 
Odoo для сопровождения бизнес-потреб-
ностей торгового предприятия, сделан 
вывод, что она является одним из лучших 
инструментов, который оптимально под-
ходит для внедрения передовых систем 
управления в логистическую деятельность 
торгового предприятия и другие сферы 
бизнеса.
Ключевые слова: логистика, цифровиза-
ция, инновационные технологии, склад, про-
граммное обеспечение, информационное 
обеспечение, логистическая деятельность, 
информационная логистическая система, 
управление запасами, бизнес-приложения.

The paper examines the key aspects of the development of warehouse accounting based on the use of information technologies. It is stated that the 
introduction of modern software into the activities of the warehouse system leads to change of business models and improvement of strategic planning; 
improves interaction between all participants of the logistics process; increases productivity and, as a consequence, increases the competitiveness of 
trading companies in the market. The tendencies of development of modern software in the world market and its implementation in the enterprises are 
investigated. The contents of CRM (Customer Relationship Management) and ERP (Enterprise Resource Planning) systems, advantages of their applica-
tion are disclosed. The efficiency of implementation of CRM and ERP systems at the enterprise is determined. The conclusion is made on the relevance 
in the modern conditions of the integrated management software, which is one of the key sources of effective functioning of the enterprise. An example of 
such an integrated system is Odoo (on-demand-open-objects) - a business application platform, a large collection of business applications and modules 
such as CRM, sales management, e-commerce, warehouse management, purchasing management, accounting, production management , HRMS and 
more. These easy-to-use business applications form a complete suite of tools to support any business need and give businesses easy access to start-up 
and business expansion software. For AntiCrown online store specializing in retailing medical products using the Odoo ERP and CRM platform, its own 
modular warehouse management system was developed and its customization was tailored to the specific features of the enterprise. The following modules 
were developed: procurement module; module composition; module of sales; e-commerce module. The paper also discusses the essence of the concept 
of dropshipping and the process of setting up this feature for the object of study. The use of the Odoo platform allows you to estimate in real time the cost 
of inventory, costs and revenue from warehouse operations, reduce the required inventory and ultimately minimize costs. Thus, the paper analyzes the 
possibilities of using the Odoo business application software platform to support the business needs of a trading enterprise, and concludes that it is one of 
the best tools for managing resources and services for business, which introduces advanced management systems in the logistic activity of the enterprise.
Key words: logistics, digitalization, innovative technologies, warehouse, software, information providing, logistic activity, information logistics system, inven-
tory management, business applications.

Постановка проблеми. Розвиток в Україні 
інноваційних технологій ефективної господарської 
взаємодії і системної оптимізації бізнес-процесів 

у межах таких економічних категорій, як «вироб-
ництво», «транспортування», «обмін», «спожи-
вання», актуалізує розроблення й упровадження 
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процесів діджиталізації, що забезпечують ство-
рення єдиної інформаційно-економічної мережевої 
платформи та інфраструктури для цифрової 
економіки. Упровадження новітніх цифрових 
технологій у логістичну діяльність призводить до 
зміни бізнес-моделей і стратегічного планування; 
поліпшує взаємодію між усіма учасниками логіс-
тичного процесу; збільшує продуктивність діяль-
ності і, як наслідок, підвищує конкурентоспро-
можність підприємств на ринку. За таких умов 
вивчення питання впровадження інноваційного 
програмного забезпечення як одного зі складників 
логістичних інновацій у систему розвитку торго-
вих підприємств набуває особливої актуальності, 
визначає мету та окреслює завдання роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням застосування на підприємствах інфор-
маційних технологій для складського обліку, під-
вищення ефективності експлуатації складських 
приміщень, оптимізаціїї управління запасами та 
поставками товарів присвячено численні праці віт-
чизняних та зарубіжних логістів. Серед найвизначні-
ших можна виділити праці А.Г. Кальченко, Б.М. Одя-
гайло, В.Г. Алькема, В.І. Терехова, А.А. Свєтлова, 
Т. Алієва та ін. Теоретичним і практичним аспек-
там проблеми формування та використання CRM- 
і ERP-систем та їх програмного забезпечення при-
святили свої дослідження такі вчені-економісти, 
як Г. Вишлінський, П. Конюховський, В. Іванова, 
Т. Берестова, В. Гужва, О. Сколенко та ін.

Постановка завдання. Метою роботи є дослід-
ження ключових аспектів розвитку логістичної сфери 
на основі використання інформаційних технологій та 
їх інтеграції в роботу логістичних систем.

Зважаючи на мету роботи, головними 
завданнями дослідження є: аналіз процесів 
інформатизації та цифровізації в Україні; визна-
чення сутності, ролі та значення основних логіс-
тичних операцій, які потребують упровадження 
інноваційних інформаційних технологій; вирі-
шення питаннь оптимізації складських процесів на 
рівні інформаційно-програмної інтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні більшість сфер людського життя підлягає 
процесам діджиталізації (цифровізації), яким при-
таманні інноваційність та об’єктивність. В епоху 
глобальних змін цифровізація передбачає появу 
інноваційних рішень у різних сферах людської 
діяльності, зокрема у сфері економіки та логістики.

Протягом останніх років бурхливо розвива-
ються нові логістичні технології, засновані на 
інформатиці. Інформаційні системи займають 
у цих технологіях центральне місце. Підприємство 
є відкритою системою, яка матеріальними і інфор-
маційними потоками зв’язана з постачальниками, 
споживачами, експедиторами і транспортними 
організаціями. При цьому виникають труднощі 
подолання місць стику між інформаційними систе-

мами підприємства й інших організацій. У місцях 
стику матеріальний чи інформаційний потік пере-
ходить через межі правомочності і відповідаль-
ності окремих підрозділів чи підприємства. Забез-
печення плавного подолання місць стику є одним 
із важливих завдань логістики [3].

Інформаційне забезпечення логістичного 
управління є однією з найбільш важливих і акту-
альних проблем. Інформація стає логістичним 
виробничим чинником. Завдяки їй може скоро-
титися складування (ефективне керування запа-
сами, погодженість дій постачальника і споживача, 
заміна складування готової продукції складу-
ванням напівфабрикатів чи сировини). Завдяки 
інформації вдається також прискорити транспор-
тування (погодженість усіх ланок транспортного 
ланцюжка) [6].

Зараз у сфері логістики на українському ринку 
програмного забезпечення користуються популяр-
ністю такі інформаційні логістичні системи, як SAP, 
Ubimax, Knapp і нова EPP- і CRM-платформа Odoo. 
Програмне забезпечення цих інформаційних логіс-
тичних систем дає змогу відслідковувати логістичні 
об’єкти в режимі реального часу (склади, марш-
рути), забезпечувати синхронізацію інформації 
із системою управління складами. Автоматиза-
ція складу та впровадження системи управління 
має економічний сенс там, де здійснюються збе-
рігання, переміщення та облік будь-яких товарів, 
поштових відправлень, архівних даних та ін. [5].

Підприємства, які діють у добу глобалізації, 
повинні володіти інформацією про клієнтів, щоб 
мати змогу задовольнити їх потреби. Як показує 
практика, ця інформація часто на підприємствах 
є розсередженою і перебуває у різних відділах. 
Цю проблему вирішує впровадження програм-
ного забезпечення системи CRM (англ. Сustomer 
Relationship Management – управління стосун-
ками з клієнтом). CRM – це система, яка підтри-
мує стратегію управління підприємством, має 
на меті збільшення прибутків і зниження витрат 
через вдосконалення процесів, сконцентрованих 
на клієнті. Підтримка бізнес-цілей включає збір, 
збереження та аналіз інформації про споживачів, 
постачальників, партнерів, а також про внутрішні 
процеси компанії. [7]. Як пише М. Кристофер [4]: 
«чим вище рівень задоволення, тим більша ймо-
вірність побудови довіри до підприємства для 
отримання лояльності клієнта. CRM, тобто мар-
кетинг стосунків, має на меті таке управління зна-
ннями про клієнта, яке призводить до того, що він 
є відданим підприємству протягом довгого часу». 
CRM допомагає зберігати і систематизувати дані 
про клієнтів, заявки та угоди. Інформація зібрана 
в зручних картках: імена, контакти, покупки, дого-
вори, рахунки і платежі. Одразу в хронологічному 
порядку зберігається вся історія роботи із замов-
ником, листи та записи дзвінків.
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Розвиток інформаційних систем і технологій 
дає можливість автоматизації операцій у логістич-
них системах. До найбільш відомих програмних 
забезпечень, використовуваних у логістиці, можна 
віднести Enterprise Resourse Planning (ERP) – 
планування ресурсів підприємства. Це корпора-
тивна інформаційна система для автоматизації 
планування, обліку, аналізу та контролю всіх біз-
нес-процесів та вирішення бізнес-завдань у масш-
табі підприємства дає змогу також інтегрувати всі 
відділи та функції підприємства в єдину систему, 
і, як наслідок, усі департаменти працюватимуть 
з єдиною базою даних, це полегшує обмін інфор-
мацією між ними та зменшує кількість можливих 
помилок. Таким чином, ERP-системи заміняють 
застарілі інформаційні системи з управління логіс-
тикою, фінансами та проєктами [8]. ERP-система 
синхронізує діяльність усіх підрозділів: відділу 
замовлень, виробничих цехів, складу, логістич-
ного відділу, бухгалтерії, відділу реклами і т. д. ERP 
створює єдиний інформаційний простір для всіх 
співробітників компанії. Дані вносяться в сервіс 
один раз та стають доступні для всіх.

Сьогодні все більшої актуальності набуває інте-
гроване управлінське програмне забезпечення. 
Воно є одним із ключових джерел конкурентної 
переваги. Такою системою є Odoo – система ERP 
і CRM, написана на мові програмування Python. 
Odoo – ERP- і CRM-система, розробляється бель-
гійською компанією Odoo S.A.

Програмне забезпечення Odoo складається 
з таких модулів, як: бухгалтерський облік, CRM, 

управління персоналом, управління виробни-
цтвом, продажами, закупівлями, складом, про-
єктами, управління транспортом, претензіями, 
POS. Кожен модуль включає окремий функціонал. 
Наявність такого програмного забезпечення в ком-
панії відкриває такі позитивні аспекти для неї, як: 
підвищення конкурентоспроможності, зменшення 
ризиків діяльності, збільшення доходів, зниження 
витрат, автоматизація та аналіз статистичних 
даних та інші переваги для бізнесу.

Структуру сервіса побудовано за принципом 
фреймворкінгу. Фрейворк Odoo був вибраний, 
грунтуючись на його перевагах, оскільки таке про-
грамне забезпечення з відкритим кодом дає новий 
спосіб вирішення проблем на сучасному етапі роз-
витку бізнесу.

Для Інтернет-магазину AntiCrown, який спеціа-
лізується на роздрібній торгівлі медичними това-
рами з використанням ERP- і CRM-платформи 
Odoo, було розробленo власну модульну систему 
управління складами (рис. 1), здійснено її нала-
штування з урахуванням особливостей діяль-
ності підприємства. Було розроблено такі модулі: 
модуль закупівлі; модуль склад; модуль продажів; 
модуль e-commerсe.

Модуль закупівлі. Система Odoo дає змогу 
налаштувати автоматичне створення замовлень 
постачальникам у разі зменшення залишків нижче 
певного рівня. Це дає змогу уникнути ручного від-
стеження залишків товарів і своєчасно поповню-
вати запаси. Автоматична підготовка заявок на 
закупівлю, відстеження замовлень постачальни-

Рис. 1. Інтерфейс платформи
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кам, прогнозування і контроль надходження това-
рів, планування оплат, отримання і звірка рахунків.

У нашій системі було інтегровано і налашто-
вано модуль закупівлі виходячи із запитів на 
комерційні пропозиції (рис. 2).

Модуль склад. Дає змогу скоротити витрати 
часу на операції, автоматичні транзакції, дає 
можливість скорочення й оптимізації складських 
запасів, повне відстеження всіх операцій. Сис-
теми управління складом Odoo побудовані на 
принципах подвійного запису. Товари не зника-
ють, не втрачаються, коли відсутні, вони просто 
переміщуються з одного місця зберігання в інше. 
Автоматизація транзакцій дає можливість ство-
рення графіку комплектацій, упаковки і внутріш-
ніх переміщень автоматично на основі власних 
правил маршрутизації. Odoo дає змогу знижувати 
складські запаси, зробивши їх такими, що можуть 
поповнюватися. Достатньо встановлювати міні-
мальні запаси, задавати правила автоматичної 

закупівлі. Відбувається повна інтеграція. Odoo 
WMS повністю інтегрована з продажами і заку-
півлями, завдяки чому робить точні прогнози. 
Інтеграція з урахуванням можливостей Odoo дає 
змогу в реальному часі робити оцінки вартості 
запасів, витрат і доходів від складських операцій. 
Модель складу нашого підприємства представ-
лено на рис. 3.

Платформа Odoo дає змогу розробити систему 
дропшипінгу. У широкому розумінні дропшиппінг 
(Drop shipping з англ. – пряма поставка) – це вид 
підприємництва, за якого посередником (дроп-
шіппером) продаються товари постачальників 
від свого імені, оформляються замовлення на 
поставку після отримання оплати від покупців. 
Потім гроші переводяться постачальнику, який 
сам відвантажує товар клієнту [2]. Саме від-
правлення товару покупцеві безпосередньо від 
постачальника, а не від дропшиппера становить 
головну особливість дропшиппінгу [1].

Рис. 2. Модуль закупівлі

Рис. 3. Модуль склад
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Модуль продажів. POS (Point of Sale з англ. – 
точка продажу). В Odoo POS базується на розум-
ному інтерфейсі, який зрозумілий кожному. Може 
працювати як онлайн, так і автономно на будь-
якому обладнанні. POS Odoo повністю інтегро-
вана зі складським обліком та бухгалтерією. Це 
означає, що кожна операція відразу впливає на 
стан складських запасів і дані про виручку. POS 
Odoo також має додаткові функції, наприклад 
друк накладних і рахунків-фактур. Отримуючи 
інформацію про продажі в режимі реального часу 
(з магазинів, сайтів, відділів продажів), є можли-
вість миттєво оцінювати запаси, робити точні про-
гнози і замовлення постачальникам. POS Odoo 
повністю інтегрована з усіма іншими модулями. 
Продаж у магазині відразу ж позначиться на 
складі. Це дає змогу бачити актуальну наявність 

товару без витрат часу. Інтерфейс модуля прода-
жів наведено на рис. 4.

Модуль e-commerсe. Модуль Odoo для елек-
тронної комерції (e-сommerce) має особливий 
інтерфейс. Інтернет-магазин Odoo містить усі 
необхідні можливості і повністю інтегрований 
з усіма модулями Odoo, наприклад такими, як 
склад, CRM, закупівлі, облік і т. д. Дані про продажі 
з усіх каналів консолідуються в одному місці. Облік 
ведеться в режимі реального часу, й є можливість 
відстежувати актуальні залишки і продажі прямо 
«на зараз». Це дає змогу робити більш точні про-
гнози, точніше управляти закупівлями, знижувати 
необхідні складські залишки й у кінцевому під-
сумку мінімізувати витрати. Реалізацію модуля 
e-commerсe для Інтернет-магазину AntiCrown 
у середовищі Odoo наведено на рис. 5.

Рис. 4. Модуль продажів

Рис. 5. Модуль e-commerсe



389

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Висновки з проведеного дослідження. Ура-
ховуючи стрімкий розвиток цифрових технологій 
та інтеграцію процесів цифровізації, очікується 
подальше інтенсивне їх упровадження в галузеву 
практику з метою підвищення якості сервісних пос-
луг, конкурентоспроможності в логістичній сфері.

Інтеграція процесів інноваційного програмного 
забезпечення у сферу логістики, на нашу думку, 
повинна ґрунтуватися на інформаційній підтримці 
інтегрованих систем розвитку у напрямі вдоскона-
лення виробничих, торговельних та економічних 
процесів. Упровадження цифрових технологій під-
вищить ефективність взаємодії учасників логістич-
ного процесу.

У роботі розглянуто платформу бізнес-додат-
ків Odoo, що формують повний набір інструментів 
для супроводу будь-яких бізнес-потреб і надають 
компаніям легкий доступ до програмного забез-
печення для запуску та розширення бізнесу. Про-
грамний продукт Odoo було використано для 
управління запасами торговельного підприємства.

Переваги використання платформи управління 
ресурсами і сервісами підприємства Odoo: про-
грамна система дає змогу налаштовувати ERP 
із відкритим кодом; гнучкість; масштабованість; 
інтуїтивний інтерфейс; готові програми на замов-
лення; глобальна підтримка; перевірений продукт; 
використовує сучасні технології; невисока вартість 
упровадження.

Отже, даний програмний продукт виступає, на 
нашу думку, одним із найкращих інструментів, який 
оптимально підходить для впровадження передо-
вих систем управління в логістичну діяльність тор-
говельного підприємства та інші сфери бізнесу.
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У статті розглядаються підходи до про-
гнозування соціально-економічних процесів 
із використанням математичного апарату 
сучасних інформаційних технологій. Незва-
жаючи на широку доступність комп’ютерної 
техніки та відповідних засобів прогнозу-
вання, автоматичне використання наяв-
ного програмно-математичного апарату 
може призвести до значних похибок або й до 
невірних результатів прогнозування. Про-
цес прогнозування соціально-економічного 
процесу проілюстровано на прикладі про-
гнозування індексу регіонального людського 
розвитку Дніпропетровської області. Роз-
глянуто два основних підходи до прогнозу-
вання: спочатку визначити прогнозні зна-
чення окремих складових (блоків), а потім 
на їх основі обчислити інтегральну оцінку; 
на основі відомих даних відразу побудувати 
регресійне рівняння інтегральної оцінки і на 
його основі визначити прогнозне значення. 
Показано відмінності між результатами 
прогнозів на основі різних регресійних рів-
нянь та проаналізовано їх походження. 
Ключові слова: прогнозування, соціально-
економічний процес, сучасні комп’ютерні 
технології, індекс регіонального людського 
розвитку, регресійне рівняння. 

В статье рассмотрены подходы к прогно-
зированию социально-экономических про-

цессов с использованием математического 
аппарата современных информационных 
технологий. Несмотря на широкое распро-
странение компьютерной техники и свя-
занных с ней способов прогнозирования, 
автоматическое использование существу-
ющего программно-математического аппа-
рата может привести к существенным 
ошибкам или даже к неверным результатам 
прогнозирования. Процесс прогнозирования 
социально-экономического процесса проил-
люстрирован на примере прогнозирования 
регионального индекса человеческого раз-
вития Днепропетровской области. Рас-
смотрены два основных подхода к прогно-
зированию: сначала определить прогнозные 
значения отдельных компонентов (блоков), 
а затем на их основе рассчитать инте-
гральную оценку; основываясь на известных 
данных, сразу построить регрессионное 
уравнение интегральной оценки и на его 
основе определить прогнозное значение. 
Показаны различия между результатами 
прогнозов, основанных на различных регрес-
сионных уравнениях, и проанализировано их 
происхождение. 
Ключевые слова: прогнозирование, соци-
ально-экономический процесс, современные 
компьютерные технологии, индекс регио-
нального человеческого развития, регресси-
онное уравнение.

In the article the approaches to forecasting socio-economic processes with the use of mathematical apparatus of modern information technologies are 
considered. Despite the widespread availability of computer equipment and related means of forecasting, automatic use of an existing software-mathe-
matical apparatus can lead to significant error or incorrect results of forecasting. The process of forecasting the socio-economic process is illustrated by 
the example of forecasting the index of regional human development of Dnepropetrovsk region, which represents the sum of intermediate indices on six 
blocks of indicators. Two main approaches to prediction are considered: first-first define the forecasted values of separate components (blocks – for the 
regional human development index, according to the methodology of experts from the Institute of Demography and Social research. M. V. Ptuhy NAS of 
Ukraine, it is “reproduction of population”. “social status”, “comfortable life”, “welfare “, “decent work” and “education”), and then on their basis calculate an 
integral assessment; the second-based on known data to immediately build a regression equation of the integral evaluation and on its basis determine the 
prognostic value. Used the automated build of trend lines and the settlement refinement of coefficients of regression equations by means of MS Excel. It is 
also considered possibilities of MathCad mathematical packet concerning the construction of regression equations, in particular the linfit function. Using the 
listed tools built regression equations for an integrated assessment of regional human development. The differences between the results of forecasts based 
on regression equations obtained by different means are shown. Depending on the type of selected regression equation can change even the direction of 
the process. It is shown, that when using the apparatus trend lines special attention on the accuracy of presenting coefficients of the regression equations. 
When using the linfit function from the selected elementary functions depends on the quality of the received model, which once again emphasizes the 
importance of preliminary analysis of the investigated situation in terms of patterns process progress.
Key words: forecasting, socio-economic process, modern computer technologies, index of the regional human development, regression equation.

Постановка проблеми. Під прогнозуванням 
в економіці та управлінні мається на увазі науково 
обґрунтоване передбачення ймовірнісних шляхів 
розвитку явищ і процесів для більш-менш віддале-
ного майбутнього. Задачі прогнозування в еконо-
міці й управлінні дуже популярні, оскільки можуть 
бути використані, наприклад, для завбачення май-
бутніх продажів, потреб в устаткуванні або тенден-
цій споживання.

Прогнозування засноване на зберіганні загаль-
ної тенденції розвитку явищ у часі, тому на прак-
тиці процес прогнозування зводиться до побудови 
регресійних моделей на підставі даних мину-
лих періодів. Прогноз досліджуваного показника 

одержують підстановкою необхідних значень, 
факторів, що на нього впливають, в отримане 
регресійне рівняння.

Сьогодні накопичений багатий досвід прогно-
зування на основі часових рядів, що відобража-
ють плин соціально-економічних процесів у сус-
пільстві. Сучасні комп’ютерні засоби дають змогу 
значно полегшити процес побудови прогнозів та 
роблять процес прогнозування доступним для 
широкого кола користувачів. Водночас механічне 
застосування комп’ютерного інструментарію може 
призвести до значних похибок у прогнозах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Даному питанню присвячено праці багатьох віт-
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чизняних та зарубіжних учених, які досліджували 
проблеми прогнозування різноманітних соці-
ально-економічних процесів, зокрема М. Еддоуса, 
В.Р. Кігель, Н.І. Костіної, І.В. Крючкової, Т.С. Мак-
симової, О.М. Марюти, М.Т. Пашути, І.С. Светунь-
кова, Д.В. Соколова, Р. Стенсфилда, Х.А. Таха, 
В.П. Чернова та ін. Але, незважаючи на достат-
ньо повний опис проблеми, деякі питання побу-
дови адекватної моделі за допомогою сучасних 
комп’ютерних технологій та її використання для 
прогнозування в певних умовах є актуальними та 
потребують подальших досліджень.

Постановка завдання. Отже, головною метою 
роботи є визначення особливостей застосування 
комп’ютерного інструментарію для прогнозування 
соціально-економічних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розглянемо використання сучасних комп’ютерних 
технологій на прикладі прогнозування індексу 
регіонального людського розвитку Дніпропетров-
ської області.

Загальна постановка задачі така: відомі оцінки 
регіонального людського розвитку за окремими 
блоками (блок 1 «Відтворення населення», блок 
2 «Соціальне середовище», блок 3 «Комфортне 
життя», блок 4 «Добробут», блок 5 «Гідна праця», 
блок 6 «Освіта») та інтегральна оцінка ІРЛР за 
2004–2017 рр. Відповідну інформацію наведено 
в табл. 1, складеній на основі [1; 2].

Необхідно спрогнозувати значення індексу 
регіонального людського розвитку (ІРЛР) на 
наступні періоди.

Зауважимо, що інтегральна оцінка регіональ-
ного людського розвитку розраховується як сума 
оцінок окремих складників (блоків), отже, для отри-
мання її прогнозу можна використати два підходи:

1 – спочатку визначити прогнозні значення 
окремих складників (блоків), а потім на їх основі 
обчислити інтегральну оцінку;

2 – на основі відомих даних відразу побудувати 
регресійне рівняння інтегральної оцінки і на його 
основі визначити прогнозне значення.

Одним із найдоступніших засобів побудови 
регресійних моделей є використання ліній тренду 
в середовищі табличного процесора MS Excel. 
Відповідну процедуру описано в численній літера-
турі, наприклад [3; 4].

На рис. 1 показано фрагмент листа MS Excel, 
на якому побудовано дві лінії тренду для блоку 
1 «Відтворення населення» з указівкою рівняння 
регресії і параметра R2, який характеризує досто-
вірність рівняння.

Діаграми наочно показують, що квадратична 
функція краще описує відомі дані, ніж лінійна 
функція (цей факт підтверджують і значення пара-
метра R2). Апроксимацію можна дещо поліпшити 
підвищенням степеню поліноміальної функції, але 
регресійне рівняння при цьому стає складнішим, 
зростає вплив точності представлення коефіцієн-
тів на прогнозні значення. Інші функції, доступні 
в рамках інструменту «Лінія тренду», показують 
гірші результати.

Як наслідок, для апроксимації оцінки блоку 1 
вибрано квадратичну функцію.

Результати аналогічного аналізу для інших бло-
ків наведено в табл. 2.

Результати побудови ліній тренду для індексу 
регіонального людського розвитку (ІРЛР), пред-
ставлені на рис. 2, свідчать про значний вплив 
виду регресійного рівняння на прогнозні значення.

Якщо квадратичне рівняння
y x x� � � �0 0003 0 0259 3 50052, , ,           (1)

показує подальше зростання індексу, то поліном 
четвертого степеню

             (2)

прогнозує спадання, причому досить різке.

Таблиця 1
Оцінки регіонального людського розвитку Дніпропетровської області

Роки Оцінки за блоками ІРЛРБлок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6
2004 0,5789 0,3203 0,5723 0,5379 0,681 0,7872 3,4776
2005 0,5818 0,3794 0,557 0,5413 0,7457 0,7916 3,5969
2006 0,5982 0,3473 0,5489 0,5493 0,7562 0,7902 3,5901
2007 0,5979 0,3424 0,5413 0,5700 0,7457 0,7996 3,5969
2008 0,6088 0,3439 0,5501 0,6724 0,7114 0,7997 3,6864
2009 0,6535 0,3355 0,5562 0,6370 0,6252 0,8294 3,6368
2010 0,6439 0,3391 0,5496 0,6438 0,6021 0,8354 3,6140
2011 0,6495 0,3448 0,5524 0,6162 0,6265 0,8250 3,6143
2012 0,6504 0,3555 0,5818 0,6882 0,6166 0,8476 3,7400
2013 0,6779 0,3548 0,557 0,6729 0,6159 0,8531 3,7316
2014 0,6754 0,3754 0,5835 0,7022 0,5919 0,8583 3,7867
2015 0,6609 0,3812 0,5651 0,6979 0,6207 0,8558 3,7816
2016 0,6633 0,4109 0,5752 0,7167 0,6131 0,8487 3,8279
2017 0,6640 0,4444 0,5547 0,7267 0,5159 0,8629 3,7686
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У табл. 3 наведено результати визначення 
індексу ІРЛР на наступні два періоди за першим 
із наведених вище підходів. При цьому спочатку 
обчислювалися прогнозні значення оцінок по кож-
ному з блоків шляхом підстановки х=15 і х=16 
у формули з табл. 2, а потім визначався індекс 
ІРЛР як сума оцінок по блоках.

У табл. 3 наведено також значення індексу ІРЛР, 
обчислені за формулами (1) і (2) відповідно. Звертає 
на себе увагу велика розбіжність обчислених зна-
чень. Аналіз формул (1)–(2) показує, що проблема 
може критися в точності представлення коефіцієнтів 
у цих формулах. Дійсно, якщо регресійне рівняння 
на діаграмах (рис. 2) відформатувати засобами MS 
Excel, то формули (1)–(2) набудуть вигляду:

y x x� � � �0 00028 0 02594 3 500482, , , ;      (3)

.       (4)

Із використанням цих формул одержимо нові 
значення: ІРЛР1–3,8266 і 3,8438; ІРЛР2–3,6408 
і 3,4246 відповідно. Як видно, уточнення коефі-

цієнтів регресійних рівнянь суттєво вплинуло на 
прогнозні значення, особливо під час викорис-
тання формул (2), (4). Якщо ж останні прогнозо-
вані значення ІРЛР1 і ІРЛР2 усереднити, то одер-
жимо ІРЛР*=3,73367, ІРЛР**=3,63422. Ці значення 
значно краще корелюються зі значеннями, одер-
жаними відповідно до першого підходу.

Проблеми, що виникли під час розв’язання 
задачі за допомогою апарату ліній тренду, пов’язані 
передусім з обмеженим набором доступних функ-
цій. Можливості математичного пакету MathCad 
у цьому плані значно ширші [4; 5]. Нагадаємо, що 
серед стандартних функцій MathCad є функції 
expfit, lgsfit, lоgfit, pwrfit, sinfit, які дають можливість 

обчислення коефіцієнтів апроксимуючих виразів 

виду a e cbx� � , a

be cx1 � �
, a bx c� �ln , a x cb� � , 

a x b c� �� � �sin . Ще ширші можливості надаються 
функцією linfit, яка повертає вектор М коефіцієнтів 
рівняння регресії виду

y m f x m f x m f xk k� � � � � � � � � �1 1 2 2 ... .

Таблиця 2
Регресійні рівняння оцінок за блоками

Регресійне рівняння R2

Блок 1 y = –0,0007x2 + 0,0185x + 0,5499 0,9132
Блок 2 y = 0,0012x2 – 0,0117x + 0,3659 0,8006
Блок 3 y = –0,0002x3 + 0,004x2 – 0,0251x + 0,593 0,9132
Блок 4 y = –0,0006x2 + 0,024x + 0,5048 0,874
Блок 5 y = –0,014x + 0,7529 0,7036
Блок 6 y = 0,00064x + 0,7793 0,9004

 
Рис. 1. Лінії тренду для оцінок блоку 1
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На рис. 3 наведено фрагмент документа 
MathCad, за допомогою якого одержане регре-
сійне рівняння для інтегральної оцінки регіональ-
ного людського розвитку ІРЛР

y x x� � � �0 02343 0 10389 3 4048, sin( ) , , .  (5)
Достовірність такого рівняння оцінюється зна-

ченням R2 = 0,85423. Прогнозні значення на основі 
даного рівняння на два наступні періоди станов-
лять 3,79193 і 3,82711.

Отримані результати згруповано в табл. 4.
Як видно з табл. 4, у більшості випадків отри-

мані схожі результати (окрім поліному четвертого 
ступеню до уточнення коефіцієнтів), проте вони 
мають різну спрямованість. Варіанти 1, 5, 6 та 7 
прогнозують спад показника, а 2, 4 та 8, навпаки, – 
зростання. Тобто від вибору прогнозної функції 
змінюється тенденція розвитку показника.

Висновки з проведеного дослідження. 
Показано, що під час використання апарату ліній 
тренду особливу увагу слід звертати на точ-
ність представлення коефіцієнтів регресійного 
рівняння. У разі коли наявний набір функцій, 

доступних апарату ліній тренду, не дає задовіль-
них апроксимацій, рекомендується використання 
стандартних функцій MathCad, зокрема функції 
linfit. Якість одержаної моделі при цьому зале-
жить від вибраних елементарних функцій, що ще 
раз підкреслює важливість попереднього аналізу 
досліджуваної ситуації з погляду закономірностей 
перебігу процесу.
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Таблиця 3
Прогнозні значення

Роки Оцінки за блоками ІРЛР ІРЛР1 ІРЛР2Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6
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2019 0,6699 0,4859 0,3962 0,7352 0,5289 0,8817 3,6978 3,8381 1,1533

 Рис. 2. Лінії тренду для ІРЛР.
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 Рис. 3. Фрагмент документа MathCad

Таблиця 4
Результати прогнозування ІРЛР

Роки
Сума про-
гнозних 

значень за 
блоками

Квадра-
тичне 
рів-

няння

Поліном 
четвер-

того 
степеню

Після уточнення коефіцієнтів Усереднені значення Регресійне 
рівняння 
на основі 
функції 

linfit

квадратичне 
рівняння

поліном четвер-
того степеню

квадратичне 
рівняння

квадратичне 
рівняння

2018 3,7166 3,8215 1,8812 3,8266 3,6408
3,73367 3,63422

3,79193 
2019 3,6978 3,8381 1,1533 3,8438 3,4246 3,82711
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В сучасних умовах динамічного розвитку 
економіки загалом та аграрного сектору 
зокрема особливої важливості набувають 
питання повноцінного інформаційного 
забезпечення всіх суб’єктів господарювання. 
Метою статті є вдосконалення дієвої сис-
теми інформаційного забезпечення аграр-
них підприємств та створення ефективних 
шляхів обміну даними. Визначено сутність 
поняття «система інформаційного забез-
печення агарного сектору», запропоновано 
розглядати його як поєднання інформаційних 
ресурсів, інформаційних потоків, сукупності 
програмно-технічних, фінансових, організа-
ційно-правових засобів, призначених для зби-
рання, накопичення, оброблення, зберігання 
та передачі даних користувачам – агрофір-
мам, учасникам аграрного ринку, населенню 
сільських територій, органам місцевого 
самоврядування. Запропоновано створення 
інноваційного дорадництва, що передбачає 
новий інтерактивний підхід до поширення 
знань та інформації в аграрному секторі 
шляхом створення електронної навчально-
науково-консультаційної системи.
Ключові слова: аграрний сектор, інформа-
ція, система, інформаційне забезпечення, 
сільські території, дані.

В современных условиях динамичного 
развития экономики вообще и аграрного 

сектора в частности особую важность 
приобретают вопросы полноценного 
информационного обеспечения всех субъ-
ектов хозяйствования. Целью статьи 
является совершенствование действен-
ной системы информационного обеспе-
чения аграрных предприятий и создание 
эффективных путей обмена данными. 
Определена суть понятия «система 
информационного обеспечения аграрного 
сектора», предложено рассматривать 
его как сочетание информационных ресур-
сов, информационных потоков, совокуп-
ности программно-технических, финан-
совых, организационно-правовых средств, 
предназначенных для сбора, накопления, 
обработки, хранения и передачи данных 
пользователям – агрофирмам, участни-
кам аграрного рынка, населению сельских 
территорий, органам местного само-
управления. Предложено создание иннова-
ционного консультирования, предусматри-
вающего новый интерактивный подход 
к распространению знаний и информации 
в аграрном секторе путем создания элек-
тронной учебно-научно-консультационной 
системы.
Ключевые слова: аграрный сектор, инфор-
мация, система, информационное обеспече-
ние, сельские территории, данные.

The aim of the article consists in the improvement of the effective system of dataware of agrarian enterprises and creation of effective ways of exchange of 
data. The essence of the concept “system of dataware agar to the sector” is certain and it offers to examine him as combination of informative resources, 
dataflows, totality of programmatic, technical, financial, organizationally and legal facilities of intended for collection, accumulation, treatment, storage and 
communication of data to the users – agrarian producers, participants of agrarian market, population of rural territories, organs of local self-government. 
The base model of the system of dataware is worked out agrarian to the sector taking into account structural constituents and necessities of all participants. 
The home analogues of the informative systems are analyzed, namely: the interactive specialized application of dataware of enterprises agrarian to the 
sector, programmatic complex “The informative system is Integrated Social society”, regional system of the informatively-consultative providing of agrarian 
enterprise. The key signs that can be used for optimization of information taking into account branch features are certain. The necessity of systematization 
and classification of information is reasonable in accordance with the logically incorporated directions: stock-raising; plant-grower; steady development of 
rural territories, processing industry; market indexes. Creation of the innovative advising offers that envisages the new interactive going near distribution of 
knowledge and information in an agrarian sector by creation of the electronic educational, scientific, consultative system for informative support of agricul-
tural producers, organs of local self-government and development of rural territories. In Ukraine possible realization of the similar system of е-Advisory, that 
includes: web-portal; system of the interactive advising; controlled from distance departmental teaching; Call-center and system of realization of webinars; 
system of multimedia data, Internet – TV; preparation and publishing house of the printed matters.
Key words: agrarian sector, information, system, dataware, rural territories, data.

Постановка проблеми. В сучасних умо-
вах динамічного розвитку економіки загалом та 
аграрного сектору зокрема особливої важливості 
набувають питання повноцінного інформацій-
ного забезпечення всіх суб’єктів господарювання. 
Розгалужена організаційно-виробнича й закупі-
вельно-постачальницька мережа формує значні 
масиви даних, які надалі потребують аналізу, сис-
тематизації, передачі та зберігання. Водночас, як 
зазначив В.Ю. Царук, інформація є визначальним 
чинником, що характеризує рівень безпеки аграр-
ного бізнесу [1, с. 282]. Висока поінформованість 
керівників і менеджерів про бізнес-процеси та 
загрози дає змогу мінімізувати соціально-еконо-
мічні та екологічні ризики, забезпечити конкурентні 
переваги на регіональних, державних і світових 

продовольчих ринках. Вагоме значення відіграє 
інформаційне забезпечення напрямів діяльності, 
пов’язаних зі створенням інновацій, нової техніки, 
технологій, продуктів, що загалом підвищує ефек-
тивність аграрного виробництва та інвестиційну 
привабливість галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі теоретичні та методологічні аспекти інфор-
матизації аграрного сектору, визначення її окремих 
складових частин досліджувались у працях вітчиз-
няних і закордонних науковців, таких як О.Є. Кузь-
мін, Н.Г. Георгіаді, В.Я. Амбросов, А.Г. Кальченко, 
К.К. Яхно. Визнаючи цінність наукових напрацю-
вань, маємо зауважити, що деякі питання модер-
нізації системи з урахуванням специфіки вироб-
ничого процесу та використанням інноваційних 
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інформаційних технологій залишаються актуаль-
ними та потребують подальших досліджень.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в удосконаленні дієвої системи інформаційного 
забезпечення аграрних підприємств та створенні 
ефективних шляхів обміну даними.

Для досягнення поставленої мети слід вико-
нати такі завдання, як визначення сутності поняття 
«система інформаційного забезпечення аграр-
ного сектору» та її структурних складових частин; 
аналіз наявних вітчизняних систем та проблем їх 
функціонування; визначення ефективних варіан-
тів оптимізації інформаційних потоків, системати-
зації та класифікації інформації, розвитку іннова-
ційного дорадництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аграрний сектор України з його базовою складо-
вою частиною, сільським господарством є систе-
моутворюючим у національній економіці, оскільки 
формує засади збереження суверенності держави, 
продовольчу та у визначених межах економічну, 
екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує 
розвиток національної економіки та формує соці-
ально-економічні основи розвитку сільських тери-
торій [2]. Одним із головних інструментів і факторів 
його ефективного функціонування в умовах швид-
ких змін зовнішнього й внутрішнього середовища 
слід визначити вдосконалення системи інформа-
ційного забезпечення з можливостями викорис-
тання новітніх технологій та віртуального простору. 
Своєчасне надання достовірної та об’єктивної 
інформації про технології виробництва та пере-
робки, механізації та автоматизації технологічних 
процесів, засоби захисту рослин і тварин, ринки 
аграрної продукції (добрив, техніки, паливно-мас-
тильних матеріалів), зміни законодавчо-норматив-
ної бази є головною передумовою успішної органі-
зації та управління підприємствами галузі, а також 
забезпечення їх конкурентних переваг.

Сьогодні поняття «інформаційне забезпе-
чення» досліджується представниками різних 
галузей і трактується в наукових публікаціях 
досить широко. У загальному розумінні інфор-
маційне забезпечення – це сукупність докумен-
тальних форм документів різних видів призна-
чення та типів формування, нормативної бази та 
реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення й 
форм існування інформації, яка використовується 
в інформаційній системі під час її функціонування. 
Пропонуємо виділити три основні підходи до розу-
міння визначення.

Представники першого підходу визначають це 
поняття як інтегровану систему знань про об’єкт, 
що передбачає всі види та форми використання 
знань та об’єднує сукупність методів і засобів 
єдиної системи організації і зберігання, нагрома-
дження й актуалізації, доступу й здобуття, обро-
блення та використання виробничої інформації. 

Прихильниками другого підходу є І.П. Босак та 
Є.М Палига, які наголошують на тому, що інфор-
маційне забезпечення – це наявність інформації, 
необхідної для управління економічними проце-
сами, що міститься у базах даних інформаційних 
систем [3, с. 194]. Представники третього під-
ходу [4, с. 62] розглядають це поняття як систему 
якісних і кількісних показників, що характеризують 
рівень задоволення суб’єктів управлінської діяль-
ності управлінською інформацією та інформацій-
ними технологіями задля реалізації інформацій-
ною системою встановлених цілей та завдань.

Узагальнивши проаналізовані наукові праці, цю 
категорію можемо визначити як сукупність заходів, 
методів, способів збирання, отримання, аналізу, 
передачі та збереження інформаційних ресурсів 
для задоволення потреб користувачів.

М.П. Денисенко та І.В. Колос [5, с. 21] під сис-
темою інформаційного забезпечення розуміють 
сукупність даних, організацію їх введення, обро-
блення, збереження та накопичення, пошуку та 
поширення в межах компетенції між зацікавле-
ними особами у зручній для них формі та у зруч-
ному вигляді. Основними складовими частинами 
є інформаційні ресурси, інформаційні техноло-
гії, технічні засоби та програмне забезпечення. 
О.Ю. Корнєєв розглядає це поняття як сукупність 
взаємопов’язаних інформаційних систем, що опо-
середковують на міжсуб’єктному рівні відносини 
щодо організації та здійснення підприємництва, 
метою створення якої є забезпечення повної та 
достовірної інформації для ефективного здійс-
нення підприємницької діяльності [6, с. 26].

Господарювання в ринкових умовах перед-
бачає створення аграріями власних адаптова-
них систем інформаційного забезпечення. Ми 
вважаємо, що це є поєднанням інформаційних 
ресурсів, інформаційних потоків, сукупності про-
грамно-технічних, фінансових, організаційно-пра-
вових засобів, призначених для збирання, накопи-
чення, оброблення, зберігання та передачі даних 
користувачам – агрофірмам, учасникам аграрного 
ринку, населенню сільських територій, органам 
місцевого самоврядування. Основні напрями роз-
витку та взаємодії структурних складових частин 
представлено на рис. 1.

Передача зовнішніх і внутрішніх даних для 
забезпечення взаємозв’язку всіх ланок системи 
передбачає наявність так званих шляхів, тобто 
інформаційних потоків, основним завданням 
функціонування яких є поширення актуальної, 
релевантної та правдивої інформації від її гене-
ратора до отримувача. Структура інформаційного 
потоку визначається характером інформаційного 
наповнення та є об’єднанням масивів інформа-
ційних повідомлень (письмові документовані відо-
мості, усні повідомлення) як структурних одиниць 
інформації [7, с. 20].
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  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Водночас важливими компонентами є системи 
електронного документообігу, класифікації та 
кодування інформації, організовані схеми архіву-
вання та збереження різних інформаційних маси-
вів, файлів.

Більшість країн використовує три головні сис-
теми поширення інформації, такі як приватна, 
кооперативна й державна. Робота консультацій-
них служб передбачає збирання даних та інфор-
мування аграріїв про передові інноваційні досяг-
нення та практичні проєкти.

Останніми роками в Україні відбувається посту-
пове вжиття заходів щодо вдосконалення системи 
державного інформаційного забезпечення у сфері 
розвитку аграрного потенціалу. Зокрема, в рамках 
«Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського 
господарства та сільських територій на 2015–
2020 роки» передбачено створення регіональної 
системи інформаційно-консультаційного забез-
печення аграрного підприємництва як сукупності 
взаємодіючих елементів управління, освіти, науки 
та елементів інфраструктури агарного ринку, що 
становлять єдину систему. Метою єдиної системи 
є ефективне збирання, оброблення, зберігання та 
передача інформації галузевим товаровиробни-

кам, забезпечення доступу до неї, надання допо-
моги в її професійному використанні.

З концептуальної точки зору така система 
інформаційного забезпечення аграрного сектору 
є складовою частиною Національної інформацій-
ної системи України, яка будується на принципах 
взаємодії та співпраці державних органів, підпри-
ємств і організацій, консультаційного сервісу та 
аналітичних служб агрофірм. Головним держав-
ним органом у сфері інформатизації та технічного 
захисту інформації та державного регулювання 
дорадчої діяльності є Міністерство аграрної полі-
тики та продовольства України. Однією з ключо-
вих ланок у визначеній системі слід вважати Наці-
ональну академію аграрних наук України разом 
з науковими установами, яка визначає основи 
досліджень фундаментального та прикладного 
характеру, організовує процес і безпосередньо 
поширює інформацію та знання, надаючи освітні 
послуги з підготовки та перепідготовки фахівців 
і підвищення їх кваліфікації. Агроконсалтингові 
фірми разом з екстеншн-центрами та дорадчими 
службами є основними суб’єктами ринку інфор-
маційно-консультативних послуг у сільському 
господарстві.
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Рис. 1. Базова модель системи інформаційного забезпечення аграрного сектору

Джерело: побудовано автором
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Сьогодні в країні успішно функціонує спеціа-
лізована система інформаційного забезпечення, 
що розроблена й широко використовується у біль-
шості регіонів, яка в інтерактивному режимі дає 
змогу формувати, коригувати та оновлювати базу 
даних про результати діяльності підприємств 
аграрного сектору. Така система дає можливість 
створювати цільові вибірки за визначеними корис-
тувачами параметрами, здійснює розрахунки 
типових показників, передає інформаційні дані 
для подальшого поглибленого аналізу в інші про-
грамні середовища.

Позитивним аспектом є впровадження інфор-
маційних технологій у публічний сектор сільських 
територій органами місцевого самоврядування, 
зокрема освіті, культурі, охороні здоров’я. Серед 
останніх досягнень слід назвати запуск програм-
ного комплексу «Інтегрована інформаційна сис-
тема «Соціальна громада»» у формі клієнт-сер-
верного WEB-додатку, який розроблено задля 
об’єднання актуальних та узгоджених даних з усіх 
об’єднаних територіальних громад у єдиному 
інформаційному середовищі. Паралельно успішно 
запроваджується значна кількість інструментів 
електронного врядування, які дають можливість 
населенню включатись в управлінські процеси.

Однак існує низка стримуючих факторів, що 
перешкоджають створенню інноваційних систем 
інформаційного забезпечення безпосередньо під-
приємств аграрної галузі, серед яких доцільно 
виокремити:

− нераціональний розподіл інформаційних 
ресурсів за потребами агрофірм, домогосподарств 
і населення;

− відсутність мережевих комунікаційних кана-
лів з міжнародними і національними центрами 
наукової, інформаційної та ділової активності;

− узагальнений характер і великі обсяги 
даних, недостовірність цифрових картографічних 
матеріалів.

Одним з головних недоліків слід також вва-
жати відсутність у вітчизняному аграрному секторі 
єдиної концепції створення та супроводу наявних 
інформаційних ресурсів, а також повного реєстру 
державних інформаційних ресурсів галузі.

Враховуючи сучасні тенденції розвитку та 
новітні інформаційні технології, ефективний варі-
ант розвитку системи інформаційного забезпе-
чення аграрного сектору вважаємо доцільним 
представити як конвергентну мережу з такими 
основними компонентами:

− архітектура мережі;
− програмно-технічні та організаційні засоби 

побудови й підтримки мережі;
− інформаційні ресурси різних видів і типів, 

зокрема прогнозно-аналітичні;
− підсистема моніторингу інформаційних 

потоків і потреб користувачів.

Основними вимогами до такої мережі слід 
вважати:

− достатню наповнюваність для ефективного 
управління;

− погодження класифікаторів кодування 
інформації та використання їх;

− сумісність і співставність з інформаційним 
забезпеченням об’єднань інших рівнів;

− відповідність документів вимогам стандар-
тів і технічним можливостям замовників;

− формування корпоративних і розподілених 
баз даних для організації інформаційних масивів.

Одним із напрямів вирішення проблем систе-
матизації інформації в аграрному секторі є класи-
фікація її на відповідні логічно об’єднані напрями, 
зокрема такі групи, як тваринництво, рослинни-
цтво, сталий розвиток сільських територій (еколо-
гія, оподаткування, страхування, кредитування), 
переробна галузь, ринкові показники.

Ключовою ознакою оптимізації інформаційних 
потоків системи інформаційного забезпечення 
аграрного сектору є врахування таких галузе-
вих особливостей, які безпосередньо впливають 
на специфіку формування та ефективність їх 
функціонування:

1) результативність виробництва, що значною 
мірою залежить від нестабільних природно-кліматич-
них умов (температура, опади, якісний склад ґрун-
тів), які обґрунтовують доцільність прогнозування;

2) високий рівень ризикованості виробничих 
процесів (спека, злива, град, мороз), що передба-
чає необхідність отримання правдивої та актуаль-
ної інформації;

3) врахування впливу соціально-економічних 
і біологічних умов, результатом чого є тривалість 
виробничих циклів, більшість яких перевищує рік, від-
повідно, правильне відображення показників в бух-
галтерському обліку є об’єктивною необхідністю;

4) сезонний характер виробництва, що визна-
чає нерівномірність використання ресурсів, арит-
мічність продажів та отримання доходу від реалі-
зації, що акцентує доцільність моніторингу ринків 
збуту та платоспроможності;

5) часте використання підприємством виго-
товленої продукції в наступному операційному 
циклі як засобу виробництва (насіння, корми), що 
передбачає необхідність врахування в процесі 
планування фінансово-господарської діяльності;

6) моніторинг зовнішнього середовища, а саме 
соціально-економічних, політичних, юридичних, 
маркетингових особливостей, забезпечує інфор-
мацією ключові ланки агрофірми для прийняття 
ефективних управлінських рішень.

Найбільш актуальною потребою під час удос-
коналення системи є розвиток ефективної іннова-
ційної складової частини та дієвої мережі інфор-
маційно-консультаційних центрів різних форм 
власності і служб дорадництва, консалтингу.
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Успішна практика дорадчої діяльності має стати 
невіддільною частиною державної політики під-
тримки аграрного підприємництва, що передбачає 
вирішення комплексу взаємопов’язаних завдань, 
таких як організація систем моніторингу економіч-
ного, соціального, екологічного стану фермерства 
в регіонах; соціологічні дослідження думки аграріїв 
і населення сільських територій; моніторинг рин-
кової інфраструктури та консультаційна підтримка 
суб’єктів господарювання. Необхідними умовами 
також є розвиток сфери дорадництва при Асоці-
ації фермерських господарств та вдосконалення 
роботи наявних контактних центрів як на держав-
ному, так і на регіональному рівнях.

Об’єктивною потребою є розвиток інновацій-
ного дорадництва, що передбачає новий інтерак-
тивний підхід до поширення знань та інформації 
в аграрному секторі шляхом створення електрон-
ної навчально-науково-консультаційної системи 
для інформаційної підтримки сільськогосподар-
ських виробників, органів місцевого самовряду-
вання та розвитку сільських територій.

Значний досвід у цьому набули США, де 
з 2004 року працює електронна дорадча система 
«eXtension», яка пропонує достовірні знання 
з різних питань; надійні відповіді, що засновані 
на ґрунтовному дослідженні; зв’язок з найкра-
щими фахівцями американських університетів; 
креативні рішення складних проблем; інтер-
активні відповіді стосовно специфічних потреб 
користувачів; надійну перевірену інформацію та 
вчасні відповіді.

В Україні можливою є реалізація подібної сис-
теми е-Дорадництва, що включає веб-портал для 
координації та підтримки мережі знань, коорди-
наторів напрямів, мережі дорадників, проведення 
консультування; систему інтерактивного консуль-
тування; систему дистанційного навчання; сall-
центр та систему проведення вебінарів; мережі 
знань (бази даних і знань) по галузях господа-
рювання (рослинництво, тваринництво тощо) та 
напрямах знань (земельні питання та земельне 
право, екологія та правові питання тощо); систему 
мультимедійних даних (відео, фото, презентації, 
анімація); Інтернет, TV; підготовку та видавництво 
друкованих матеріалів.

Система е-Дорадництва України має забезпе-
чувати:

− надання перевіреної оперативної інформа-
ції щодо соціально-економічного розвитку аграр-
ного виробництва, аграрного ринку та екології 
сільських територій;

− генерування інформації та знань на базі 
поглиблення інтеграції інтелектуальних та інфор-
маційних ресурсів аграрних наукових установ, 
освітніх закладів, дорадчих служб, а також інших 
учасників аграрного сектору України;

− інструменти та засоби поширення знань;

− участь кваліфікованих дорадників та екс-
пертів-дорадників;

− індивідуальне консультування;
− ефективний пошук інформації та вичерпні 

відповіді на запити;
− умови для вільного доступу до інформації та 

знань у будь-який час і в будь-якому місці.
Консультативне забезпечення аграрного під-

приємництва на місцях має забезпечувати комп-
лексний взаємовигідний обмін інформацією та 
поєднувати всі суб’єкти господарювання. Повно-
важення координатора та поєднуючого сегменту 
інтересів загальнодержавних, районних органів 
управління й агроформувань мають належати 
спеціальним установам, які функціонують на базі 
Міністерства аграрної політики та продовольства 
в територіальних підрозділах регіонів. Важливим 
інструментом поширення досягнень науково-тех-
нічної інформації є державна підтримка науково-
освітніх аграрних програм.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
система інформаційного забезпечення агарного 
сектору – це поєднання інформаційних ресурсів, 
інформаційних потоків, сукупності програмно-
технічних, фінансових, організаційно-правових 
засобів призначених для збирання, накопичення, 
оброблення, зберігання та передачі даних корис-
тувачам – агрофірмам, учасникам аграрного ринку, 
населенню сільських територій, органам місцевого 
самоврядування. В процесі аналізу розроблено 
базову модель системи інформаційного забезпе-
чення аграрного сектору з урахуванням структур-
них складових частин і потреб усіх учасників.

Визначено ключові ознаки оптимізації інфор-
маційних потоків системи, які мають враховувати 
галузеві особливості. Систематизація інформації 
передбачає її класифікацію на відповідні логічно 
об’єднані напрями, такі як тваринництво, рослин-
ництво, сталий розвиток сільських територій, пере-
робна галузь, ринкові показники. Запропоновано 
створення інноваційного дорадництва, що перед-
бачає новий інтерактивний підхід до поширення 
знань та інформації в аграрному секторі шляхом 
створення електронної навчально-науково-кон-
сультаційної системи.
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