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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CONSUMER COOPERATIVES
IN THE COUNTRYSIDE

У статті обгрунтовано особливу роль споживчої кооперації у реалізації сільськогосподарсь�
кої продукції індивідуальних господарів, забезпеченні якісною продукцією споживачів, фор�
муванні середнього класу на селі, створенні громадянського суспільства. Виявлено її спільні й
відмінні риси з сільськогосподарською обслуговуючою й виробничою кооперацією, показані
соціально�економічні переваги. Обгрунтовано, що розвиток споживчої кооперації на сільських
територіях України доцільно здійснювати, насамперед, у руслі ринкової самоорганізації
сільського населення. При цьому першочергова увага має бути приділена заходам, спрямова�
ним на подолання інституційних бар'єрів, що обмежують вказану самоорганізацію. Визначено
проблеми функціонування інституційного та організаційно�економічного характеру. Обгрунто�
вано інструменти та механізми їх вирішення. Для формування сприятливого інституційного се�
редовища розвитку споживчої кооперації на сільських територіях країни доцільно активізува�
ти заходи з демонополізації аграрного сектору економіки. Насамперед, йдеться про зменшення
інституційного впливу агрохолдингів і агрокорпорацій, а також забезпечення проведення де�
централізації влади на основі розвитку сільських територіальних громад.

The article substantiates the special role of consumer cooperation in the implementation of
agricultural products of individual owners, providing high�quality consumer products, forming a
middle class in the countryside, and creating a civil society. Its common and distinctive features with
agricultural servicing and production cooperation are revealed, and socio�economic benefits are
shown. The emphasis is on the existing institutional gaps that block the formation and development
of cooperatives (both agricultural and consumer and service), thus preventing their effective
development. First of all, it concerns a number of formal institutions, which include all the rules
governing the economic life of people, enterprises and organizations, thus reducing the level of
uncertainty in establishing business transactions between them. It is substantiated that development
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування ринкової економіки передбачає

постійну диверсифікацію форм і методів організації

праці в усіх сферах господарської діяльності. Особ�

ливо це стосується економічного розвитку сільських

територій. Адже поширення нових підходів до веден�

ня господарської діяльності не лише забезпечує зрос�

тання рівня зайнятості, покращення соціальних стан�

дартів і якості життя сільських мешканців, але і фор�

мує грунт для довгострокового збалансованого роз�

витку сільської економіки на основі зростання підприє�

мницької активності та поліпшення інвестиційного

клімату.

Одним з пріоритетних напрямів використання соці�

ально�економічного потенціалу підприємництва на

сільських територіях у сучасних умовах є розвиток спо�

живчої кооперації. Адже участь у ній забезпечує мож�

ливість невеликим суб'єктам аграрного ринку, сільським

жителям нарощувати власну конкурентоспроможність,

збільшуючи при цьому обсяги виробництва і збуту своєї

продукції. Саме тому в сучасних наукових досліджен�

нях дедалі більша увага має приділятися розвитку спо�

живчої кооперації як важливої форми об'єднання насе�

лення на пайових засадах не лише у контексті збуту над�

лишкової продукції та забезпечення товарами першої

необхідності, але й у контексті ефективності функціо�

нування сільської економіки та розвитку сільських те�

риторій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про

те, що в сучасних умовах господарювання досить гос�

тро стоїть питання щодо формування сільськогоспо�

Ключові слова: кооперація, споживча, сільськогосподарська, розвиток, продукція, збут, село, індивіду�

альні господарі, проблеми, перспективи.

Key words: co�operation, consumer, agriculture, development, products, sales, village, individual owners,

problems, prospects.

дарської обслуговуючої кооперації. Зокрема цій темі

присвятили свої праці вчені�аграрники: В. Гончаренко,

В. Зіновчук, М. Малік, Л. Молдаван, О. Нестуля, А. Пан�

телеймоненко та інші автори. Проте в останні десяти�

річчя науковці й практики приділяють значно більше

уваги сільськогосподарській виробничій і обслугову�

ючій кооперації, ніж споживчій. Як наслідок, остання

виявилася практично згорнутою (кількість пайовиків

скоротилися за останні 20 років майже в 40 разів). Це

значно звузило канали реалізації продукції сільських

жителів, скоротило їх доходи, погіршило структуру спо�

живчого ринку. Отже, виявлені проблеми є актуальни�

ми й потребують вирішення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою цієї роботи є виявлення проблем та обгрун�

тування перспектив розвитку споживчої кооперації в

сільській місцевості України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Досліджуючи інституційний механізм поширення

споживчої кооперації на сільських територіях країни

в умовах ринку, слід акцентувати першочергову ува�

гу на наявних інституційних прогалинах, які блокують

процеси формування та розвитку кооперативів (як

сільськогосподарських, так і споживчих та обслуго�

вуючих), унеможливлюючи тим самим їх ефективний

розвиток. Насамперед, це стосується низки формаль�

них інститутів, до яких відносяться усі правила, що

регулюють економічне життя людей, підприємств та

організацій, знижуючи тим самим рівень невизначе�

ності при налагодженні господарських трансакцій між

ними.

of consumer co�operation in rural areas of Ukraine is expedient, first of all, in the course of market
self�organization of rural population. At the same time, priority should be given to measures aimed
at overcoming institutional barriers that restrict the said self�organization. Problems of the
functioning of the institutional and organizational and economic nature are identified. Reasonable
tools and mechanisms for their solution. The institutional capacity of agricultural market actors to
use the mechanism of market self�organization is of primary importance in the process of formation
and development of consumer co�operation, as important institutions of the rural economy. In modern
domestic conditions, this mechanism is largely blocked by a number of institutional dysfunctions,
which manifest themselves both at the legislative level and through informal institutions. For the
formation of a favorable institutional environment for the development of consumer co�operation in
rural areas of the country, it is expedient to intensify measures for the demonopolization of the
agrarian sector of the economy. First of all, it is about reducing the institutional impact of agroholdings
and agro�corporations, as well as ensuring decentralization of power through the development of
rural communities.
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У цьому контексті слід звернути першочергову ува�

гу на так зване "профільне" законодавство, яке чинить

безпосередній вплив на регулювання сфери кооперації.

Так, вітчизняні науковці неодноразово звертали увагу

на невідповідність між окремими положеннями Законів

України "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про

споживчу кооперацію" та "Про кооперацію" і нормами

Цивільного і Господарського кодексів України [1—3].

Існує також низка інституційно�правових проблем, по�

в'язаних із регулюванням діяльності сільськогоспо�

дарських виробничих та обслуговуючих кооперативів.

Передусім, це стосується визначення правового стату�

су перших як прибуткової організації, що веде до фак�

тичного нівелювання самої суті кооперативної ідеї.

Зокрема дослідники відзначають, що корпоратив�

на природа кооперативів призводить до їх ототожнен�

ня із товариствами з обмеженою відповідальністю. Цьо�

му сприяє поява квазіорганізаційних форм підприємниц�

тва, внутрішній перехід від кооперативних засад орга�

нізації комерційної діяльності до загальнотоваристсь�

ких, особливо через формальне віднесення Цивільним

Кодексом України кооперативів до підприємницьких то�

вариств. Натомість, споживча кооперація є унікальною

організаційно�правовою формою підприємницької

діяльності. Ця унікальність полягає у тому, що спожив�

чий кооператив органічно поєднує в собі такий обсяг

прав, свобод та інтересів громадянина, який не власти�

вий ніякій іншій організаційно�правовій формі підприє�

мництва.

Інші автори наголошують на тому, що, на відміну від

інших видів кооперації, метою споживчого кооперати�

ву не є максимізація прибутку на вкладені пайові вне�

ски, а сам термін "прибуток" не повною мірою відобра�

жає природу коштів, отриманих кооперативом понад

здійснених витрат на реалізацію продукції. Слід гово�

рити про прирощення особистих доходів членів коопе�

ративу за рахунок зекономлених (не понесених завдя�

ки кооперуванню) витрат [4, с. 7]. Тобто фактично об�

'єктом оподаткування діяльності споживчих коопера�

тивів є особисті доходи їхніх членів, отриманих у резуль�

таті розподілу прибутку цих кооперативів пропорційно

до пайової участі кожного члена.

До споживчих кооперативів за своєю суттю наближе�

ними є сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Їх статус неприбутковості є закріплений у спеціальному

законі "Про сільськогосподарську кооперацію", причому

як у діючій його редакції від 20.11.2012 р., так і в попе�

редній, що була прийнята ще у 1997 р. Проте на прак�

тиці багато обслуговуючих кооперативів реєстрували�

ся і функціонували як прибуткові організації. Така си�

туація була пов'язана, насамперед, із існуванням вели�

кої кількості законодавчих колізій між кооперативним,

податковим та загальногосподарським законодавством,

частина з яких не усунена досі [2].

Крім того, для сільськогосподарських обслуговую�

чих кооперативів вагомим законодавчим бар'єром на

шляху розвитку залишається проблема сплати ПДВ.

Особливо це стосується оподаткуванням ПДВ вартості

послуг, які надаються членам кооперативу — власни�

кам особистих селянських господарств із реалізації ви�

робленої ними сільськогосподарської продукції. Відтак

налагодити ефективну систему послуг зі збуту сільсько�

господарської продукції через сільськогосподарські

обслуговуючі кооперативи заважає діюча норма Подат�

кового кодексу України (п. 189.12 ст. 189). Вона перед�

бачає нарахування цього податку на величину торгової

націнки кооперативу на вартість прийнятої у сільсько�

господарських товаровиробників продукції,  що

збільшує її ціну і робить цю продукцію неконкурентос�

проможною. Тим більше, це стосується власників се�

лянських і/або домашніх господарств.

Поряд із цим, слід також звернути увагу на ті нор�

мативно�правові акти, які стримують розвиток спожив�

чої кооперації опосередковано, а саме через обмежен�

ня підприємницької ініціативи на селі, блокування са�

моорганізації та суспільної активності сільського насе�

лення, зниження якості людського капіталу сільських

територій [5, с. 75]. Це, зокрема, стосується антимоно�

польного та фіскального законодавства, регуляторних

актів, пов'язаних з розвитком місцевого самоврядуван�

ня та бюджетною децентралізацією влади, формуван�

ням сучасного ринку агроконсалтингу та дорадництва,

проведенням необхідних реформ в навчально�освітній

і науковій сферах, підвищенням ефективності регулю�

вання міграційних процесів у сільській місцевості тощо.

 Водночас слід відзначити, що формальні інститу�

ти, орієнтовані на розвиток споживчої кооперації, не мо�

жуть бути достатньо дієвими без їх підтримки з боку

неформальних інститутів. Наприклад, закордонні до�

слідники звертають особливу увагу на те, що в суспіль�

ствах, де не відбулось остаточного укорінення стабіль�

них інституційних рамок цивілізованої ринкової еконо�

міки, для розвитку кооперації особливо важливого зна�

чення набувають неформальні інститути [6, с. 133]. Зок�

рема вони забезпечують специфічні інвестиції від місце�

вих мешканців, котрі, перш ніж брати участь у коопе�

рації, вимагають для себе певних гарантій. У цьому разі

саме неформальні інститути виступають джерелами на�

дання таких гарантій у вигляді кооперативних зобов'я�

зань та визнання ієрархій.

У сучасних соціально�економічних реаліях розвит�

ку сільських територій країни, до основних неформаль�

них інститутів, пов'язаних з процесами споживчого

кооперування, слід віднести: традиції самоорганізації

населення, культуру підприємництва, соціальний капі�

тал, правосвідомість, індивідуальну відповідальність, са�

моосвіту та саморозвиток, суспільні комунікації, мо�

ральні норми і духовні цінності тощо. Як видно з цього

переліку, більшість інститутів сучасної сільської еконо�

міки в Україні чинять, переважно, деструктивний вплив

на розвиток споживчої кооперації на сільських терито�

ріях.

Водночас закордонні дослідники наголошують на

тому, що "чим більше індивідуальних учасників беруть

участь у житті своїх громад, тим більше вони вчаться

довіряти іншим; чим більшою є довіра, яку індивіди на�

дають іншим, тим імовірніше, що вони братимуть участь

в інших спільних заходах. Індивідуальні дії формують

соціальний порядок, який може принести вигоду певній

групі, спричиняючи колективну діяльність її учасників.

При цьому, як зазначає М. Ігнатенко, важливу роль у

подоланні певних провалів ринку при постачанні місце�

вих суспільних благ і різного роду гарантій відіграє со�

ціальний капітал [7, с. 168].
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Споживчій кооперації як ринковому феномену, по�

родженому економічними інтересами індивідів, що під

впливом конкуренції вдаються до самоорганізації, в

тому числі шляхом створення кооперативів, присвячені

праці багатьох вчених�економістів, представників різних

наукових шкіл. Наприклад, апологети інституціоналіз�

му вважають, що кооперація в ринковій економіці зу�

мовлюється тим, що забезпечує її учасникам зниження

трансакційних витрат у процесі використання обмеже�

них економічних ресурсів. У протилежному разі окремі

суб'єкти не стануть об'єднуватися в кооперативи, оріє�

нтуючись на індивідуальну підприємницьку діяльність [8,

с. 139]. Такий підхід дозволяє пояснювати розвиток спо�

живчої кооперації на сільських територіях прагненням

господарюючих суб'єктів — власників домогосподарств

підвищувати власну конкурентоспроможність шляхом

зниження трансакційних витрат.

Разом із цим, один з фундаторів сучасного інституц�

іоналізму Д. Норт відзначав, що приділяючи увагу про�

блемі кооперації між людьми, а більш конкретно — тій

кооперації, що дозволяє економічним системам отриму�

вати вигоду з торгівлі, слід особливо ретельно до�

сліджувати розвиток інститутів, які створюють сприятли�

ве середовище для спільного вирішення складних про�

блем обміну, забезпечуючи економічне зростання. При

цьому він наголошував, що не всяка кооперація між людь�

ми є продуктивною з точки зору суспільства [9, с. 68].

Близьким до поглядів інституціоналістів є бачення

кооперації представниками неокласицизму, які поясню�

ють цей ринковий феномен намаганням окремих еко�

номічних агентів об'єднувати власні специфічні талан�

ти, уміння та навички, з метою отримання нової якості

товарів і послуг, оскільки поодинці жоден учасник рин�

ку забезпечити такої якості не зможе. Тобто коопера�

ція виступає засобом підвищення конкурентоспромож�

ності її учасників на основі досягнення вищого рівня

ефективності при здійсненні поділу праці між ними. З

цим висновком перегукуються також основні постула�

ти теорії Ф. Хайєка, одного з творців економічного нео�

лібералізму. Центральною ланкою його вчення є ідея

про об'єднання "розсіяного знання" окремих учасників

ринку під впливом конкуренції [10, с. 241].

Цим, зокрема, пояснюється їх мотивація до створен�

ня різного роду кооперативів. Зокрема Ф. Хайєк наго�

лошував, що ті моральні норми і традиції, які забезпе�

чували індивідам широкі можливості для розвитку взає�

мної торгівлі та кооперації, сприяли формуванню міцних

мереж комерційних взаємин у суспільстві, надаючи їх

учасникам конкурентні переваги в економічній боротьбі.

Іншими словами, споживча кооперація в умовах ринку,

в тому числі на сільських територіях, може відбуватися

лише завдяки спільності індивідуальних економічних

інтересів окремих осіб, що реалізовуються через ме�

ханізм ринкової самоорганізації, включаючи об'єднан�

ня їх приватної власності, але за умови, що в суспільстві

наявні необхідні інституційні передумови — відповідне

нормативно�правове забезпечення і норми звичаєвого

права.

Описані твердження неокласиків та інституціо�

налістів значною мірою узгоджуються з висновками

теоретика споживчої кооперації М. Туган�Барановсько�

го, який відзначав, що кооперація, яка своїм зароджен�

ням зобов'язана благородній ідеї доброчинності, набу�

ла поширення радше всупереч декларованим цілям її

фундаторів, а саме — завдяки комерційній складовій

та приватному економічному інтересу. Зокрема він кон�

статував: "Виявилось, що благодійні функції суспільства

не отримали розвитку, а кредитна функція розросталась

і витіснила інші. Таким чином, селянська кооперація…

виникла в результаті переробки самим життям органі�

зацій, створених з іншими, аж ніяк не корисливими гос�

подарськими цілями" [11, с. 314]. Таким чином, в основі

поширення споживчої кооперації в умовах ринкової еко�

номіки лежить, з одного боку, індивідуальний інтерес

економічних агентів, зокрема сільськогосподарських

виробників, передусім фермерів та особистих госпо�

дарств населення, а з іншого — наявна система фор�

мальних і неформальних інститутів, що дають змогу вка�

заному інтересу реалізовуватись у процесі ринкової

конкуренції.

Відтак спільні ринкові інтереси учасників спожив�

чого кооперативу забезпечуються, насамперед, за ра�

хунок використання природних, географічних та істо�

ричних переваг, які властиві тій або іншій сільській те�

риторії, та її ресурсів (земельних, добувних, людських,

рекреаційних тощо). Самі по собі ці переваги не можна

використати, якщо не буде налагоджене великомасш�

табне та якісне виробництво партій продукції і/або ком�

плексу послуг, що неможливо зробити, якщо не нала�

годити прямі постійні довірчі зв'язки між учасниками

технологічного процесу на основі їх взаємної зацікав�

леності у спільній діяльності. Ефект масштабу при цьо�

му проявляється не тільки у зростанні обсягів виробниц�

тва, а й у зниженні трансакційних витрат.

Таким чином, розвиток споживчої кооперації на

сільських територіях України доцільно здійснювати,

насамперед, у руслі ринкової самоорганізації сільсько�

го населення [12, с. 67]. При цьому першочергова увага

має бути приділена заходам, спрямованим на подолан�

ня інституційних бар'єрів, що обмежують вказану само�

організацію, зокрема:

— демонополізації економіки, створенню належних

умов для розвитку відкритої конкуренції та підприєм�

ництва в усіх сферах господарської діяльності, вклю�

чаючи сільське господарство, лібералізації фіскально�

го законодавства;

— внесенню змін до нормативно�правових актів, що

регулюють сферу кооперативних взаємовідносин з ме�

тою їх адаптації до стандартів ЄС, насамперед надання

сільськогосподарським виробничим та обслуговуючим

кооперативам особливого статусу з внесенням відпо�

відних змін до системи їх оподаткування;

— децентралізації влади, розвитку сільських тери�

торіальних громад і місцевого самоврядування на селі,

підвищенню рівня бюджетної самодостатності сільських

і селищних рад, їх фінансової спроможності, що зумо�

вить зростання інвестиційного потенціалу сільської еко�

номіки;

— активізації навчально�освітньої компоненти у

розвитку сільських територій, включаючи реалізацію

низки загальнодержавних і регіональних програм для

сільських мешканців, орієнтованих на підвищення якості

людського капіталу села, залучення у сільську еконо�

міку та систему сільськогосподарської кооперації
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коштів трудових мігрантів, впровадженню в Україні су�

часних управлінських технологій, насамперед у сфері

аграрного менеджменту та агромаркетингу;

— інноваційному розвитку інфраструктури сільсь�

ких територій, у першу чергу — системи оцифрування

та доступу до мережі Інтернет, формуванню сучасних

транспортно�логістичних мереж, модернізації закладів

соціальної інфраструктури села.

Ці та інші пов'язані з ними заходи сприятимуть роз�

витку конкуренції та підприємництва на сільських тери�

торіях України, зміні світогляду та підвищенню рівня

освіченості її сільського населення, нарощуванню

фінансового потенціалу суб'єктів вітчизняної сільської

економіки, а разом із цим — поширенню ринкової са�

моорганізації на селі й удосконаленню інституційного

середовища споживчої кооперації.

ВИСНОВКИ
Пріоритетного значення у процесі формування та

розвитку споживчої кооперації, як важливих інститутів

сільської економіки, набуває інституційна спроможність

суб'єктів аграрного ринку ефективно використовувати

механізм ринкової самоорганізації. У сучасних вітчиз�

няних умовах цей механізм значною мірою заблокова�

ний низкою інституційних дисфункцій, які проявляють�

ся як на законодавчому рівні, так і через неформальні

інститути. Для їх подолання та формування сприятли�

вого інституційного середовища розвитку споживчої

кооперації на сільських територіях країни доцільно

активізувати заходи з демонополізації аграрного сек�

тору економіки. Насамперед, йдеться про зменшення

інституційного впливу агрохолдингів і агрокорпорацій,

а також забезпечення проведення децентралізації вла�

ди на основі розвитку сільських територіальних громад.
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STRESSJTESTING OF CREDIT RISK OF BANKS BASED ON MACROECONOMIC VARIABLES

Сьогодні варта підвищеної уваги оцінка кредитного ризику, оскільки він є не лише невід'ємною
складовою банківської діяльності, але й в умовах повторюваності кризових явищ набуває особ�
ливої актуальності через проблему непогашення заборгованості. Запровадження передової
практики стрес�тестування кредитного ризику надасть змогу банкам виявляти готовність до
негативного розвитку подій на фінансових ринках та моделювати поведінку у складних еконо�
мічних умовах.

У статті розглянуто методичні підходи до стрес�тестування кредитного ризику, як найбільш
значущого у банківській діяльності. Обгрунтовано вибір макроекономічних змінних впливу на
кредитний ризик банків України. Визначено ключові індикатори кредитного ризику, які дореч�
но враховувати прід час проведення стрес�тестів у банках. Побудовано економетричні моделі
взаємозалежності між обраними індикаторами макроекономічного середовища та кредитного
ризику банків України, а також наведено економічну інтерпретацію отриманих результатів.

Today, the assessment of credit risk is very important because of not only an integral part of
banking, but also in the context of recurrence of crisis phenomena becomes especially relevant due
to the problem of outstanding debt. The introduction of best practice of stress�testing of credit risk
will enable banks to be prepared for a negative development of events in financial markets and to
model behavior in difficult economic conditions.

Stress�testing of credit risk is a reliable estimate of the sensitivity of portfolios of loans, securities,
accounts receivable and off�balance sheet credit obligations of the bank depending on the effect of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах стрес�тестування набуло важли�

вого значення та широкого поширення як дієвий інстру�

мент управління ризиками банків та нагляду за їх діяль�

ністю зі сторони центральних банків. Стрес�тестування

кредитного ризику, як найбільш значущого у банківській

діяльності, поєднує групу методів оцінки впливу на кре�

дитну діяльність банків несприятливих подій, обумов�

лених як виняткові, але гіпотетично можливі. За резуль�

татами стрес�тестування існує можливість визначити

чутливість кредитного портфеля до негативних шоків,

оцінити вплив їх наслідків на фінансові показники та

капітал, а також розробити систему превентивних за�

ходів з метою посилення стресостійкості банків до ви�

никнення малоймовірних, але правдоподібних драй�

верів ризику.

Основою стрес�тестування кредитного ризику є по�

будова моделі, на основі якої можливо виявити зв'язок

між ключовими його параметрами та волатильністю

макроекономічних змінних, що важливо враховувати в

процесі прогнозування майбутньої кредитної діяльності

банків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Огляд численних літературних джерел дозволив

виокремити два різних методичних підходи до побудо�

ви моделі оцінки кредитного ризику банків. В основу

першого з них покладена система показників, яка ха�

various extreme events that are considered as exceptional but hypothetically possible. In the general
definition of stress�testing of credit risk combines a group of methods for assessing the impact on
lending activities of banks of adverse events, which are defined as exceptional but possible.

The methodical approaches to stress�testing of credit risk is the most significant in banking activity
are considered in the article. The basis of the first of them is the system of indicators, which
characterizes the quality of the loan portfolio of the bank. The second methodical approach is based
on determining the influence of a wide range of factors on the probability of default — borrowers, the
level of risk of industries and loan portfolios for the segments of the banking business.

The choice of macroeconomic variables influence on credit risk of banks of Ukraine is substantiated:
GDP, inflation, unemployment, exchange rate, the price of petroleum products, index of agricultural
products. The key indicators of credit risk are determined, which should be taken into account when
conducting stress�tests in banks. They are next: the share of loan portfolio provisions, the share of
non�performing loans in the loan portfolio, the growth of the loan portfolio in terms of provisions for
credit operations.

Econometric models of interdependence between selected indicators of the macroeconomic
environment and credit risk of banks of Ukraine are constructed as well as economic interpretation
of results is obtained. Based on the results of calculations based on regression models, management
of banks of Ukraine can make managerial decisions regarding the vectors of the future development
of their lending activities.

Ключові слова: кредитний ризик, стрес�тестування, економетрична модель, макроекономічні змінні,

індикатори кредитного ризику банків.

Key words: credit risk, stress�testing, econometric model, macroeconomic variables, indicators of bank credit

risk.

рактеризує якість кредитного портфеля банку. Цей

підхід знайшов відображення у наукових працях зару�

біжних вчених — С. Дубкова [1], Д. Лузіса, А. Вулдіса,

В. Метаксаса [2], В. Кастро [3], П. Капіноса, О. Мітніка

[4], М. Куагліаріелло [5], В. Пенга, С. Герлаха [6], О. Солн�

цева, А. Пестової [7], Ф. Юрдакула [8], а також вітчиз�

няних — І. Івасіва, А. Максимової [9], М. Сугоняки [10].

Інший методичний підхід базується на визначенні

впливу широкого спектру чинників на вірогідність де�

фолту — позичальників, рівень ризику галузей та кре�

дитних портфелів за сегментами банківського бізнесу.

Цей методичний підхід можна зустріти у працях зару�

біжних науковців, зокрема: Т. Екланда, К. Ларсена [11],

М. Коноваліхіна, С. Кузіна, А. Соколова [12], M. Табайє

[13], Р. Фіорі, А. Фогліа [14] та ін. Незважаючи на існу�

ючі вагомі наукові доробки, досі залишається диску�

сійним питання щодо вибору як макроекономічних, так

й індикаторів кредитного ризику банків у процесі його

стрес�тестування, що обумовило необхідність даного

дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка моделі стрес�тестування

кредитного ризику банків України з урахуванням впли�

ву на нього змінних зовнішнього середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основа стрес�тестування кредитного ризику банків

полягає у побудові моделі, яка б пов'язувала ключові
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індикатори цього ризику з макроекономічними змінни�

ми. Найчастіше в якості рівня кредитного ризику вико�

ристовують частку недіючих кредитів у кредитному пор�

тфелі, оскільки макроекономічні шоки призводять до

суттєвого зростання простроченої заборгованості [2; 3;

6—8]. Разом з тим, окремі науковці пропонують роз�

глядати індикатор кредитного ризику — частку резервів

під знецінення кредитів та заборгованості у кредитно�

му портфелі (далі — частка резервів за кредитами),

динаміка якого також тісно корелює з простроченою

заборгованістю [9]. Доречно зауважити, що на кінець

2018 року обсяги резервів вітчизняної банківської сис�

теми сягнули 91,83% від кредитного портфеля, що

свідчить про високий рівень кредитного ризику та важ�

ливість використання цього показника для стрес�тесту�

вання.

На нашу думку, у якості міри кредитного ризику

доречно врахувати також наступні індикатори: частку

кредитів в іноземній валюті у кредитному портфелі, ча�

стку резервів за кредитами у капіталі, частку недіючих

кредитів у капіталі та приріст кредитного портфеля

відносно резервів під кредитні операції. У результаті

проведеного дослідження встановлено, що тісно ко�

релюють між собою такі пари індикаторів, як частка

резервів за кредитами у кредитному портфелі та

співвідношення резервів під кредитні операції до капі�

талу (94%); частка недіючих кредитів у кредитному

портфелі та співвідношення недіючих кредитів до кап�

італу (85%). З огляду зазначеного, виявляється дореч�

ним для цілей моделювання врахувати лише два інди�

катори із пар вищерозглянутих, а саме — частку ре�

зервів за кредитами та частку недіючих кредитів у кре�

дитному портфелі.

На відміну від інших точок зору, в основу економет�

ричної моделі пропонуємо покласти, не один, а одно�

часно три показники кредитного ризику:

Y1 — частку резервів за кредитами у кредитному

портфелі, %;

Y2 — частку недіючих кредитів у кредитному порт�

фелі, %;

Y3 — приріст кредитного портфеля відносно ре�

зервів під кредитні операції, в.п.

Аналіз наукових напрацювань дозволив встанови�

ти, що при побудові моделі стрес�тестування кредитно�

го ризику найчастіше використовують такі показники

макроекономічного середовища: ВВП, безробіття,

інфляцію, валютний курс та відсоткові ставки [1; 2; 4; 5;

9; 10; 13]. В окремих моделях додатково досліджують�

ся кореляції зі змінними банківського сектору (ставок

за кредитами і депозитами, кредитного портфеля, га�

лузевої концентрації кредитів, рентабельності капіталу,

співвідношення кредитного портфеля і активів тощо);

ціни на нафту та нерухомість; фондових індексів,

співвідношення обсягів експорту та імпорту [3; 4; 6; 8;

14].

Зазначимо, що НБУ при проведенні стрес�тестуван�

ня банківської системи враховує зміни лише чотирьох

показників — реального та номінального ВВП, курсу

гривні до долара та індексу споживчих цін [15].

На наш погляд, до переліку змінних економетрич�

ної моделі необхідно включити індекс сільськогоспо�

дарської продукції, що обумовлено наступними мірку�

ваннями. Україна на світовому ринку виступає експор�

тером багатьох сільськогосподарських культур, серед

яких пшениця, кукурудза, соняшник, рапс тощо. Враху�

вання динаміки обсягу зазначених сільськогосподарсь�

ких культур дозволить оцінити вплив зміни їх експорту

на кредитний ризик банків України.

Базуючись на існуючих наукових надбаннях та влас�

них дослідженнях, пропонуємо до економетричної мо�

делі включити такі макроекономічні змінні:

Х1 — ВВП (номінальний), млн грн (GDP),

Х2 — індекс інфляції (CPI), %,

Х3 — рівень безробіття (UNE),%,

Х4 — курс гривні до долара (USD),

Х5 — середньозважена за обсягами ціна імпорту

нафтопродуктів (у подальшому ціна на нафтопродукти),

дол./барель (NAFTA),

Х6 — індекс сільськогосподарської продукції

(AGR), %.

У процесі стрес�тестування кредитного ризику бан�

ків важливим є розгляд існуючих методичних підходів

до його проведення та обрання найбільш прийнятного

з огляду доступної інформаційної бази даних. Найчаст�

іше моделювання на фінансовому ринку базується на

використанні таких моделей часових рядів як авторег�

ресійної умовної гетероскедастичності (ARCH, GARCH),

авторегресії ковзної середньої (ARMA, ARIMA) та век�

торної авторегресії (VAR) [16]. Модель авторегресійної

умовної гетероскедастичності, як правило, застосову�

ються для моделювання волатильності дохідностей

фінансових інструментів. При побудові моделей авто�

регресії ковзної середньої (ARMA), насамперед, необ�

хідно звернути увагу на стаціонарність часових рядів,

Позначка змінної Коефіцієнт Ст. помилка t–статистика P–значення 
GDP (ВВП) -2.674322 1.124462 -2.378313 0.0490
CPI (інфляція) -1.545888 0.322503 -4.793413 0.0020
UNE (безробіття) -0.704105 0.114784 -6.134152 0.0005
USD (курс гривні до 
долара) 

5.019023 0.378523 13.25949 0.0000

NAFTA (ціна на 
нафтопродукти) 

2.153902 0.275726 7.811746 0.0001

AGR (індекс с/г 
продукції) 

-1.576185 0.153551 -10.26486 0.0000

Таблиця 1. Модель регресії впливу
макроекономічних змінних на частку резервів

за кредитами у кредитному портфелі банків України

Примітки:

* R2 = 0,997
**випр. R2  = 0,987.
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яку можна перевірити за допомогою розширеного тес�

ту на одиничні корені Дікі�Фуллера (ADF — test), тесту

Філіпса�Перрона (PP — test), або ж тесту Еліота�Ротен�

берга (ERSP�test). Додатковою перевагою цієї моделі

є використання всіх тестів одночасно, що дозволяє от�

римати достовірні результати. ARIMA є моделлю з інтег�

рованої авторегресії ковзної середньої для нестаціонар�

них часових рядів, які можна привести до стаціонарних

з врахуванням різностей n�порядку.

Модель векторної авторегресії являє собою систе�

му рівнянь, яка складаються з одночасних ARMA моде�

лей. Особливість підходу векторної авторегресії поля�

гає у виявленні взаємопов'язаних часових рядів без

побудови детермінованої структурної моделі, дослід�

жуючи кожну з ендогенних змінних як функцію всіх ен�

догенних змінних системи одночасно та включно із ла�

говими значеннями [16].

Нам видається доцільним обрати модель векторної

авторегресії, оскільки за її допомогою можна оцінити

взаємозалежності одночасно між певними часовими

рядами. До того ж, при моделюванні враховується вплив

значень попередніх періодів (лагів) як кожної окремо

змінної, так їх сукупності, що дозволяє з високою точ�

ністю прогнозувати рівень кредитного ризику банків за�

лежно від зміни макроекономічних факторів.

При визначенні впливу макроекономічного середо�

вища (залежних змінних) на рівень кредитного ризику

банків України побудуємо регресійні моделі (з огляду

обраних трьох його індикаторів — Y1, Y2, Y3) такого

вигляду:

Creditrisk (Y
i
) = β

0
 + β

1
GDP + β

2
CPI + β

3
UNE +

+ β
4
USD + β

5
NAFTA + β

6
AGR, (1)

де i — 1; 2; 3.

Під час проведення розрахунків за допомогою еко�

нометричної моделі були використані офіційні щоквар�

тальні дані щодо обраних показників макроекономіч�

них та кредитного ризику банків України впродовж

2009—2018 рр.

Оцінювання параметрів побудованих економетрич�

них моделей залежності індикаторів кредитного ризи�

ку від макроекономічних змінних було проведено за

допомогою пакета E.view 9.5 на основі повністю моди�

фікованого методу найменших квадратів (Fully Modified

Least Squares, FMOLS) та динамічних найменших квад�

ратів (DOLS) [17].

Побудовані моделі не містять автокореляції, мають

високий рівень значущості, про що свідчать скорегова�

ний R�квадрат, Q�статистика та р�значення (менше 0,05).

Вплив на частку резервів за кредитами у кредитно�

му портфелі банків (Y1) обраних макроекономічних

змінних проілюстровано в таблиці 1.

Коефіцієнт регресії свідчить, на скільки відсотків

зміниться індикатор кредитного ризику при зміні мак�

роекономічного показника на один відсоток. Так, пря�

мий зв'язок, про що свідчить коефіцієнт регресії зі

знаком плюс, спостерігається між часткою резервів

за кредитами у кредитному портфелі банків, з однієї

сторони, та курсом гривні до долара і середньозва�

женою за обсягами ціною імпорту нафтопродуктів, з

іншої; а обернений зв'язок (коефіцієнт регресії зі зна�

Позначка змінної Коефіцієнт Ст. помилка t–статистика P–значення 
GDP (ВВП) -1.749081 0.442778 -3.950243 0.0042

CPI (інфляція) 3.258437 0.710753 4.584489 0.0018

UNE (безробіття) -0.409434 0.232681 -1.759636 0.1165

USD (курс гривні до 
долара) 

3.972226 0.608876 6.523868 0.0002

NAFTA (ціна на 
нафтопродукти) 

0.864218 0.240961 3.586542 0.0071

AGR (індекс с/г 
продукції) 

-0.087996 0.297683 -0.295603 0.7751

Таблиця 2. Модель регресії впливу
макроекономічних змінних на частку недіючих кредитів у кредитному портфелі

банків України

Примітки:
* R2 = 0,991

**випр. R2 = 0,959.

Позначка змінної Коефіцієнт Ст. помилка t–статистика P–значення
GDP (ВВП) 143.9949 45.77096 3.145988 0.0093
CPI (інфляція) 49.48023 12.95724 3.818733 0.0028
UNE (безробіття) 0.598930 4.409375 0.135831 0.8944
USD (курс гривні 
до долара) 

-2.779113 7.108542 -0.390954 0.7033

NAFTA (ціна на 
нафтопродукти) 

-20.71577 9.772895 -2.119717 0.0576

AGR (індекс с/г 
продукції) 

4.792596 5.448567 0.879607 0.3979

Таблиця 3. Модель регресії впливу макроекономічних змінних
на індикатор приросту кредитного портфеля відносно приросту резервів за кредитами

банків України

Примітки:
* R2  = 0,629

**випр. R2  = �0,181.
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ком мінус) — з ВВП, інфляцією, рівнем безробіття та

індексом сільськогосподарської продукції. Зростан�

ня ВВП та індексу сільськогосподарської продукції

зменшують рівень кредитного ризику банків, однак

підвищення валютного курсу та ціни на нафтопродук�

ти, навпаки, сприяють його росту. Разом з тим, за ре�

зультатами моделювання виявлено наявність оберне�

ного зв'язку між часткою резервів за кредитами та

індексом інфляції й рівнем безробіття, що можна по�

яснити так. Посилення інфляційних процесів та ско�

рочення зайнятості є характерним для періоду еконо�

мічного спаду країни, протягом якого банки встанов�

люють більш жорсткі вимоги до позичальників, внас�

лідок чого якість кредитного портфеля тимчасово

може покращитись, як наслідок, частка резервів за

кредитами банків — зменшитися.

Залежність частки недіючих кредитів у кредитному

портфелі банків в Україні (Y2) від обраних макроеко�

номічних змінних наведено в таблиці 2.

Найбільший вплив на частку недіючих кредитів у

кредитному портфелі банків Україні чинять рівень

інфляції та курс гривні до долара, а найменший — індекс

сільськогосподарської продукції. Збільшення частки

недіючих кредитів відбуватиметься під впливом зрос�

тання інфляції, валютного курсу, ціни імпорту на нафтоп�

родукти. Водночас ріст ВВП та індексу сільськогоспо�

дарської продукції зменшуватиме частку недіючих кре�

дитів у кредитному портфелі, про що свідчать знаки ко�

ефіцієнтів регресії.

Залежність індикатора приросту кредитного порт�

феля відносно приросту резервів за кредитами банків

України (Y3) від обраних макроекономічних змінних

показано в таблиці 3.

Найтісніший зв'язок має місце між вищенаведе�

ним індикатором кредитного ризику та ВВП, інфля�

цією, середньозваженою ціною імпорту на нафтоп�

родукти. При рості ВВП та індексу сільськогоспо�

дарської продукції якість кредитного портфеля банків

України буде поліпшуватися. Водночас зростання

ціни на нафтопродукти і посилення девальвації гривні,

навпаки, спричиняє негативний вплив на кредитний

портфель банків. Варто зауважити, що суперечливим

у моделі виявився прямий вплив інфляції та безробіт�

тя на індикатор кредитного ризику банків України

(Y3). Це пояснюється значним розмахом варіації інди�

катора приросту кредитного портфеля відносно при�

росту резервів за кредитами, який впродовж дослід�

жуваного періоду зазнає суттєвих коливань та має

від'ємні значення.

За підсумками моделювання впливу обраних мак�

роекономічних змінних на показники кредитного ризи�

ку банків України дійшли таких висновків:

— ріст ВВП на 1% призведе до зменшення частки

резервів у кредитному портфелі банків на 2,67%, част�

ки недіючих кредитів у кредитному портфелі — на

1,75%, а кредитний портфель зросте відносно резервів

в 1,4 рази;

— зростання інфляції на 1% вплине на зниження

частки резервів у кредитному портфелі банків на 1,55%,

на збільшення частки недіючих кредитів у кредитному

портфелі на 3,26%, а кредитний портфель зросте

відносно резервів в половину;

— підвищення рівня безробіття на 1% спричинить

скорочення частки резервів у кредитному портфелі

банків на 0,7%, частки недіючих кредитів у кредитному

портфелі банків — на 0,41%; зростання приросту кре�

дитного портфеля відносно резервів на 0,60%;

— девальвація гривні на 1% зумовить ріст частки

резервів у кредитному портфелі банків на 5,02%, част�

ки недіючих кредитів у кредитному портфелі — на

3,97% та зменшення приросту кредитного портфеля

відносно резервів на 2,78%;

— підвищення середньозваженої ці,ни на нафто�

продукти на 1% вплине на збільшення частки резервів

у кредитному портфелі банків на 2,15%, частки недію�

чих кредитів у кредитному портфелі — на 0,86%, а при

цьому приріст кредитного портфеля відносно резервів

зменшиться на 20,72%;

— зростання індексу сільськогосподарської продукції

на 1% призведе до зниження частки резервів у кредитно�

му портфелі банків на 1,58% та частки недіючих кредитів

у кредитному портфелі — на 0,09%, а також приросту

кредитного портфеля відносно резервів на 4,79%.

Отже, побудовані економетричні моделі впливу мак�

роекономічних факторів на рівень кредитного ризику

банків загалом є адекватними досліджуваним процесам

в економіці та банківській системі України.

ВИСНОВКИ
Спостерігається суттєва залежність кредитного ри�

зику банків від ВВП, інфляції, безробіття, валютного

курсу, середньозваженої ціни на нафтопродукти, а та�

кож індексу сільськогосподарської продукції. Резуль�

тати регресійного моделювання дозволяють стверджу�

вати про важливість аналізу впливу макроекономічних

показників, насамперед, на частку резервів за кредита�

ми та частку недіючих кредитів у кредитному портфелі

банків, як найпоширеніших критеріальних показників у

практиці стрес�тестування кредитного ризику, про що

свідчать показники адекватності економетричних моде�

лей. За підсумками проведених розрахунків на основі

регресійних моделей менеджмент банків України може

приймати управлінські рішення щодо векторів майбут�

нього розвитку їх кредитної діяльності.

Подальші наукові дослідження мають бути спрямо�

вані на розробку інтегральної оцінки кредитної стресос�

тійкості банків та визначення впливу на неї макроеко�

номічних та монетарних індикаторів.
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INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE WASTE MANAGEMENT: — REGIONAL ASPECT:
INTERNATIONAL CONTEXT AND REGIONAL PECULIARITIES OF UKRAINE

У статті розглянуто регіональні особливості інноваційного підприємництва в сфері поводження з
побутовими відходами. Підкреслено необхідність розвитку інфраструктури в контексті підвищення
конкурентоспроможності національної економіки. Відзначено проблему твердих побутових відходів
досить актуальною і гострою для України. Проаналізовано статистичні дані щодо регіональних
відмінностей розвитку мережі полігонів, джерел фінансування і масштабів роздільного збирання
побутових відходів у регіонах України. Доведено необхідність використання головних принципів інно�
ваційної моделі політики ЄС у галузі поводження з побутовими відходами: забезпечення екологіч�
ної; визначення пріоритетів щодо методів поводження з відходами; повномасштабне впроваджен�
ня принципу розширеної відповідальності виробника (РВВ). Визначено основними напрямки підви�
щення ефективності системи поводження з відходами: удосконалення системи тарифів та платежів;
програмно�цільовий підхід до управління; реалізація принципу розширеної відповідальності вироб�
ника; використання різних типів державно�приватного партнерства; широке інформування насе�
лення.

The article considers regional features of innovative entrepreneurship in the field of domestic waste
management. The necessity of infrastructure development in the context of increasing the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Поглиблення екологічної кризи та загострення со�

ціально�економічної ситуації в суспільстві обумовлюють

необхідність реформування та розвитку інфраструктури

в контексті підвищення конкурентоспроможності націо�

нальної економіки. Щорічні розрахунки Індексу глобаль�

ної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного

форуму в Давосі доводять, що одним з найбільш проблем�

них місць української економіки залишається недостатній

рівень інфраструктурного забезпечення і відповідно 70—

80�ті місця з 137 країн�учасниць за індексом якості інфра�

структури [1]. Однією з найболючих інфраструктурних

проблем є незадовільний стан системи поводження з відхо�

дами. Чинна нормативна�правова база та економічний

механізм поводження з ТПВ не задовольняють сучасні

вимоги, а методи поводження з ТПВ і технології, які вико�

ристовуються в Україні, не відповідають світовим стандар�

там. Тому проблема твердих побутових відходів (ТПВ) є

актуальною і досить гострою для України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження теоретичних і практичних питань по�

водження з побутовими відходами здійснювали такі

вчені, як П.Т. Бубенко, О.В. Димченко, А.Д. Кашпур,

В.А. Голян, Б.М. Данилишин, В.С. Міщенко, Л.Г. Мель�

ник [2—6] та інші. Водночас потребують узагальнення і

competitiveness of the national economy is emphasized. The problem of solid household waste is quite
actual and acute for Ukraine. The current state of domestic waste management in Ukraine is characterized
by the following main problems: insufficient number of waste utilization objects; inefficiency of
environmental control and imperfect management practices; lack of effective regulatory and legislative
regulations; the presence of illegal waste disposal; insufficiency of financial sources for introduction of
innovations in this sphere.

The statistical data on the regional differences in the development of a network of landfills, funding
sources and scales of separate collection of household waste in the regions of Ukraine are analyzed. The
necessity of using the main principles of the EU innovation policy model in the field of domestic waste
management is proved: the innovation model should be based on the three main principles of the EU
policy on waste management: ensuring environmental safety in accordance with standards throughout
the life cycle of waste; determination of priorities in accordance with the algorithm of waste management
methods; full implementation of the principle "polluter pays", that is, those who dispose of garbage, pay
the full amount for the most environmentally friendly way of its processing and utilization.

The main directions of improving the efficiency of the waste management system are defined: improving
the system of tariffs and payments; program�target approach to management; Implementation of the
principle of extended liability of the manufacturer; use of different types of public�private partnership;
wide informing of the population.

Effective international models can be successfully applied in Ukraine, taking into account the regional
context. It will help to form and implement an innovative development strategy for the further development
of innovative entrepreneurship.

Ключові слова: тверді побутові відходи, інноваційне підприємництво, роздільне збирання побутових

відходів, інтегральна оцінка роздільного збирання, екологічна безпека, принцип розширеної відповідаль�

ності виробника.

Key words: solid household waste, innovative entrepreneurship, separate collection of household waste,

integrated assessment of separate collection, environmental safety, the principle of extended producer responsibility.

додаткових досліджень сучасні інноваційні складники.

зокрема, методи здійснення й оцінювання роздільного

збирання, а також визначення показників екологічної

безпеки та розширеної відповідальності виробників.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є аналіз інноваційного підприємниц�

тва в сфері поводження з побутовими відходами Украї�

ни та визначення комплексу короткострокових і серед�

ньострокових заходів щодо його подальшого розвит�

ку, з урахуванням закордонного досвіду і конкурент�

них переваг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для сучасного стану сфери поводження з побуто�

вими відходами в Україні характерні такі основні про�

блеми:

— недостатня кількість об'єктів з утилізації відходів;

— неефективність контролю за навколишнім сере�

довищем та недосконала практика управління;

— відсутність ефективних регуляційних та законо�

давчих норм;

— наявність незаконної утилізації відходів;

— недостатність фінансових джерел для впро�

вадження інновацій в цій сфері.

Статистична інформація підтверджує, що на сьо�

годнішній день Україна значно відстає від провідних країн

у питанні — поводження з ТПВ. Проте порівнюючи минулі

роки треба сказати, що останнім часом у нашій країні вже
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помітні перші результати впровадження сучасних методів

та інноваційних заходів у сфері поводження з твердими

побутовими відходами. Це, зокрема, пов'язано з набуттям

чинності положень Закону України "Про відходи"

[7] і затвердженням Національного плану управлін�

ня відходами до 2030 року [8].

На 46 полігонах наявна система збирання

фільтрату, в тому числі на 33 полігонах наявна

система знезараження фільтрату, на інших —

влаштовано резервуари накопичувачі, колодязі

або лотки, звідки періодично фільтрат транспор�

тується на очисні споруди. На 13 полігонах влаш�

товано систему вилучення біогазу та експлуату�

ються когенераційні установки (табл. 1).

Не всі полігони забезпечені проектним нор�

мам, загальний їх рівень становить 85%. У деся�

ти регіонах полігони мають часткове забезпечен�

ня — в Вінницькій, Закарпатській, Івано�

Франківській, Луганській, Львівській, Мико�

лаївській, Рівненській, Хмельницькій, Черні�

вецькій та Чернігівські областях.

Отримані результати свідчать, що лише два

регіони України мають повне забезпечення як

системами збирання, так і системами вилучення

газу — м. Київ, на полігоні якого в с. Підгірці фун�

кціонує когенераційні установка, і Одеська обл.,

в якій проектом "Дальницькі кар'єри" передбачені

заходи з дегазації полігона ТПВ�1 та утилізації от�

риманого біогазу, які будуть впроваджені в про�

цесі реалізації розробленого проекту.

У п'яти регіонах повністю відсутня система збиран�

ня і знезараження фільтрату — Житомирська, Миколаї�

вська, Полтавська, Сумська і Хмельницька області. Інші

регіони забезпечені такими системами част�

ково. Загальний рівень по Україні складає

46%.

Ще гірша ситуація склалась із наявністю

на полігонах систем вилучення та утилізації

газу. Лише в Київській і Харківській облас�

тях встановлено по 2 когенераційної установ�

ки, в десяти регіонах — по одній, в інших —

жодної. В цілому по Україні рівень забезпе�

чення системами вилучення газу складає

14%.

З метою визначення рівня залучення

зовнішніх коштів представників підприєм�

ницького середовища було проаналізова�

но джерела фінансування придбання кон�

тейнерів і сміттєвозів, необхідних для

організації роздільного збору сміття (табл.

2). Отримані результати свідчать, що у разі

придбання контейнерів у восьми регіонах

України повністю відсутні залучені кошті

підприємців — Житомирська, Луганська,

Одеська, Полтавська, Сумська, Херсонсь�

ка, Черкаська, Чернівецька області. Ще в

трьох областях рівень залучення не бюд�

жетних коштів незначний, менше 2% (Хар�

ківська, Миколаївська і Рівненська об�

ласті).

Значний рівень фінансової участі приват�

них підприємців у придбанні контейнерів

склався у Донецькій, Івано�Франківській,

Чернігівській, Львівській, Кіровоградській та

Волинській областях — на рівні 20—30%.

Адміністративно-
територіальний 

поділ 

Кількість 
полігонів 

Наявність 
проекту 
полігону 

Наявність 
системи 
збирання і 

знезараження 
фільтрату 

Наявність 
системи з 

вилучення та 
утилізації газу 

Вінницька 6 3 6 1
Волинська 9 9 4 1 
Дніпропетровська 10 10 6 0
Донецька 3 3 1 0
Житомирська 2 2 0 0
Закарпатська 6 4 3 1 
Івано-Франківська 10 9 5 1
Київська 7 7 4 2
Луганська 10 9 1 0
Львівська 11 10 3 0 
м. Київ 1 1 1 1
Миколаївська 1 0 0 1
Одеська 1 1 1 1
Полтавська 2 2 0 0 
Рівненська 2 1 2 1
Сумська 7 7 0 0
Тернопільська 1 1 1 0
Харківська 3 3 3 2 
Хмельницька 1 0 0 1
Черкаська 2 2 2 1
Чернівецька 1 0 1 0
Чернігівська 4 1 2 0 
Всього по Україні 100 85 46 14

Таблиця 1. Характеристика полігонів побутових
відходів в регіонах України станом на 01.01.2019 р.

Джерело: складено авторами за матеріалами Мінрегіону України [9].

Адміністративно-
територіальний 

поділ 

Придбання контейнерів для 
побутових відходів Придбання сміттєвозів 

Запланован
і кошти на 

2018 р., 
тис. грн 

у т.ч. не за 
кошти 
місцевих 
бюджетів і 
ОФОНПС 

Заплановані 
кошти на 
2018 р., 
тис. грн 

у т.ч. не за кошти 
місцевих 
бюджетів і 
ОФОНПС 

тис. грн % тис. грн %
Вінницька 14879,7 2368,9 15,9 72222,0 0 0,0
Волинська 2646,4 858,7 32,4 12428,9 0 0,0
Дніпропетровська 61709,4 54640,2 88,5 78720,0 1700,0 2,2 
Донецька 19734,2 3762,0 19,1 40196,0 5000,0 12,4
Житомирська 1008,4 0 0,0 5088,8 0 0,0
Закарпатська 3977,1 3290,0 82,7 7800,0 7800,0 100,0 
Запорізька 12108,7 8320,0 68,7 33779,0 13628,0 40,3
Івано-Франківська 2479,9 510,0 20,6 9066,5 0 0,0
Київська 3051,9 1880,1 61,6 16412,1 0 0,0 
Кіровоградська 1541,4 455,0 29,5 2239,8 0 0,0
Луганська 2768,8 0 0,0 2798,0 0 0,0
Львівська 5307,7 1285,2 24,2 1178,4 2,4 0,2
Миколаївська 5823,7 120,0 2,1 26670,0 0 0,0
Одеська 8405,5 0 0,0 29282,0 0 0,0
Полтавська 6316,1 0 0,0 38884,9 0 0,0
Рівненська 3675,3 74,0 2,0 3450,0 0 0,0 
Сумська 777,4 0 0,0 3807,8 0 0,0
Тернопільська 958,6 42,0 4,4 405,0 0 0,0
Харківська 2976,8 7,6 0,3 13039,0 0 0,0 
Херсонська 1018,1 0 0,0 3650,0 0 0,0
Хмельницька 5062,3 322,0 6,4 24903,3 17231,7 69,2
Черкаська 855,2 0 0,0 1608,0 0 0,0 
Чернівецька 3600,0 0 0,0 8100,0 0 0,0
Чернігівська 1623,7 341,5 21,0 14233,6 5642,5 39,6
Всього по Україні 172306,1 78277,0 45,4 400063,2 51005,0 12,7

Таблиця 2. Характеристика позабюджетних джерел
фінансування в регіонах України станом

на 01.01.2019 р.

Джерело: складено авторами за матеріалами Мінрегіону України [10].
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Найвищі показники характерні для Київської

(61,6%), Запорізької (68,7%), Закарпатської (82,7%)

та Дніпропетровської (88,5%) областей. В цілому по

Україні відсоток залучення не бюджетних коштів ста�

новив 45,4%, що відповідає сумі 78,3 млн грн У

Львівській та Дніпропетровській областях частка за�

лучених приватних коштів не перевищує 2%. Значних

рівень залучених коштів характерний для Чернігівсь�

кої (39,6%), Запорізької (40,3%), Хмельницької

(69,2%) областей. У Закарпатській області придбан�

ня сміттєвозів повністю здійснюється за позабюд�

жетні кошти. В цілому по Україні за допомогою при�

ватних інвесторів планується залучити 51 млн грн, що

складає 12,7% від загальної величини інвестицій.

Важливим аспектом впровадження інновацій у

сфері поводження з побутовими відходами є рівень

поширення роздільного збору побутових відходів се�

ред населення та частка ресурсоцінних компонентів,

що отримуються в такій спосіб(табл. 3). В Україні у

1181 населеному пункті (без урахування даних АР

Крим та м. Севастополь) впроваджується роздільне

збирання побутових відходів [11].

Рівень охоплення населення роздільним збиран�

ням відходів менше 50% в одинадцяти регіонах Ук�

раїни (табл. 3). Найменший показник — 17,5% в

Харківській області, найвищий — 88,6% у Вінницькій

області. Середній по Україні показник — 53,1%.

У результаті роздільного збору побутових

відходів частка ресурсоцінних компонентів в серед�

ньому по Україні становить 5,6%, найменший показ�

ник — 0,2% в Донецькій області, найвищий — 31,7%

у Закарпатській області.

Для визначення масштабів охоплення роздільним

збиранням побутових відходів авторами запропоно�

вано визначити інтегральну оцінку, яка враховує зазна�

чені фактори. В середньому по Україні цей показник

складає 3%. Найнижчим цей показник є в Донецькій об�

ласті, де він складає 0,04%.

У восьми регіонах показник перевищує середній по

Україні (Львівська, Житомирська, Чернівецька, Київсь�

ка, Миколаївська, Вінницька, Тернопільська області і

м. Київ). У Закарпатській області цей показник найви�

щий і складає 20,8%.

Отримані результати відрізняються від сумарного

інтегрального оцінювання сфери поводження з відхо�

дами, запропонованого Крамаренко Р.М. [13, с. 14]. Це

пояснюється і певними організаційними змінами, що

відбулись з моменту дослідження, і використанням по�

казників економічної та екологічної стійкості.

Оскыльки Україна на шляху до створення іннова�

ційного образу у сфері поводження з твердими побуто�

вими відходами, то постає питання вибору інноваційних

шляхів та методів для розробки ефективної комплекс�

ної моделі поводження з ТПВ та формування ринку еко�

логічних послуг.

Опираючись на зарубіжний досвід та потенціал Ук�

раїни, передусім треба виявити основні показники по�

водження з потоками ТПВ, а саме:

— об'єм утворення відходів;

— структура відходів;

— рівень переробки;

— рівень розвитку інфраструктури;

— характеристики захоронення відходів.

При цьому інноваційна модель повинна базуватися

на дотриманні трьох головних принципів політики ЄС у

галузі поводження з ТПВ:

1) забезпечення екологічної безпеки відповідно до

стандартів (вимог) протягом усього життєвого циклу

ТПВ;

2) визначення пріоритетів відповідно до наведеної

вище ієрархії методів поводження з відходами;

3) повномасштабне впровадження принципу "за�

бруднювач платить", тобто суб'єкти, які утилізують

сміття (домогосподарства та організації), повністю

сплачують за найбільш екологічно безпечний спосіб

його переробки й утилізації.

Основними напрямами підвищення ефективності

системи поводження з ТПВ та створення підприємства

інноваційного типу є:

1. Удосконалення системи тарифів та платежів.

 Наявність чітко визначеного і стабільного джерела

фінансування є основною передумовою успішного фун�

кціонування операторів ТПВ та галузі в цілому.

З метою забезпечення такої передумови система

тарифів і платежів повинна забезпечувати покриття по�

точних і капітальних витрат, стимулювати виробників і

споживачів до більш раціонального поводження з відхо�

дами, заохочувати впровадження маловідходних техно�

логій.

2. Програмно�цільовий підхід до управління відхо�

дами.

Адміністративно-
територіальний 

поділ 

Частка 
населення 
охопленого 
роздільним 
збиранням 
побутових 
відходів, од. 

Частка 
ресурсоцінних 
компонентів, 
що збираються 
роздільним 
методом, од. 

Інтегральна 
оцінка 

впровадження 
роздільного 

збирання твердих 
побутових 
відходів, од. 

Вінницька 0,8864 0,1777 0,15751
Волинська 0,3685 0,0083 0,00306
Дніпропетровська 0,5730 0,0057 0,00327
Донецька 0,2308 0,0016 0,00037
Житомирська 0,7213 0,0673 0,04854
Закарпатська 0,6584 0,3166 0,20845
Запорізька 0,2403 0,0054 0,00130
Івано-
Франківська 

0,6638 0,0339 0,02250

Київська 0,4937 0,1230 0,06073
м. Київ 0,5000 0,1458 0,07290
Кіровоградська 0,2769 0,0249 0,00689
Луганська 0,4557 0,0062 0,00283
Львівська 0,8719 0,0403 0,03514
Миколаївська 0,5031 0,1469 0,07391
Одеська 0,2363 0,0403 0,00952
Полтавська 0,3827 0,0295 0,01129
Рівненська 0,8505 0,0222 0,01888
Сумська 0,5552 0,0175 0,00972
Тернопільська 0,8569 0,1998 0,17121
Харківська 0,1752 0,0174 0,00305
Херсонська 0,8232 0,0129 0,01062
Хмельницька 0,3711 0,0196 0,00727
Черкаська 0,6557 0,0027 0,00177
Чернівецька 0,5969 0,0904 0,05396
Чернігівська 0,3186 0,0135 0,00430
Всього по Україні 0,5308 0,0560 0,02972

Таблиця 3. Характеристика масштабів
роздільного збирання побутових відходів

у регіонах України станом на 01.01.2019 р.

Джерело: складено авторами за матеріалами Мінрегіону

України [12].
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Необхідно розподіляти функції та відповідальність

за рівнями державного й муніципального управління

таким чином, щоб на національному рівні створювали

національну стратегію поводження з відходами, яка

визначала б цільові показники щодо збирання, перероб�

ки та утилізації відходів, а на регіональному рівні —

регіональну стратегію. При цьому на місцевому рівні

розробляти план санітарних заходів у місті, запровад�

ження роздільного збирання та компостування відходів

у сільській місцевості. Обов'язковою умовою є моніто�

ринг поточної діяльності всіх рівнів.

3. Реалізація принципу розширеної відповідальності

виробника (РВВ).

Дана модель (РВВ) має різні параметри. Перший

відповідає за видалення товару з обігу відразу після

завершення строку його експлуатації коштом виробни�

ка, який забезпечує його переробку. В інших випадках

переробка може делегуватися спеціалізованій компанії,

яка отримує винагороду за свої послуги.

Перевагою даної моделі є можливість використан�

ня спільної інфраструктури переробки, яка може

спільно фінансуватися численними гравцями ринку, що

спрощує досягнення згоди з урядами країн щодо сис�

теми моніторингу та звітності за певними видами про�

дукції та дозволяє визначати розміри пропорційних пла�

тежів компаній за переробку й утилізацію відходів.

4. Використання різних типів державно�приватного

партнерства (ДПП) з метою реалізації різних проектів.

Державно�приватне партнерство — це гнучкий ме�

ханізм, який може набувати різних форм залежно від

конкретних потреб. Типи ДПП у галузі поводження з ТПВ:

— сервісні контракти;

— контракти на управління;

— лізингові угоди;

— угоди БЕП (будівництво — експлуатація — пере�

дача);

— спільні підприємства.

Ефективність ДПП проявляється в зростанні в разі

комплексного реформування галузі поводження з ТПВ,

модернізації інфраструктури та реалізації принципу

РВВ. ДПП може успішно застосовуватися в межах про�

ектів, спрямованих на видобуток звалищного газу та

використання ТПВ як палива.

5. Інформування населення.

Такий принцип набуває саме організаційних змін.

Оскільки учасники системи поводження з відходами не

мають достатніх знань у цій галузі, ефективна реаліза�

ція нових проектів натрапляє на певні бар'єри. Інфор�

мування широких верств населення можна забезпечити

за допомогою:

— реалізації пілотних програм і демонстраційних

проектів;

— соціальної реклами в засобах масової інформації

та зовнішньої реклами;

— курсів та семінарів (зокрема, для освітніх установ);

— візуальної інформації про технології та способи

поводження з відходами (як це робилося в інших краї�

нах і регіонах).

ВИСНОВКИ
За даними аналізу, галузь поводження з ТПВ має

великий потенціал, заінтересованість у ній з боку учас�

ників ринку зростає, хоча потік інвестицій залишається

незначним. Розвитку українського ринку поводження з

відходами перешкоджає низка бар'єрів, головними з

яких є інституційно�адміністративні, фінансово�еко�

номічні та культурно�інформаційні. Для подолання та�

ких перешкод першочерговою задачею є впроваджен�

ня інноваційного сценарію, що забезпечить додаткові

переваги з екологічної та економічної точки зору, а саме:

— вироблення додаткової енергії та тепла;

— економію обмежених природних ресурсів завдя�

ки заміні традиційних джерел енергії на альтернативні

— сміття та звалищний газ;

— повернення сировини й матеріалів до господарсь�

кого обігу;

— отримання додаткових прибутків від утилізації

вторинної сировини та матеріалів;

— виробництво додаткового обсягу продукції з пе�

рероблених фракцій;

— запобігання викидам парникових газів на поліго�

нах ТПВ.

Низка європейських моделей, які довели свою

ефективність, можуть з успіхом застосовуватися в Ук�

раїні з урахуванням місцевого контексту. Це допоможе

сформувати та впровадити інноваційну стратегію роз�

витку для подальшого створення інноваційного підприє�

мництва.

Успіх викладеного сценарію неможливий без

підтримки з боку різних верств населення. Громадяни

повинні перейти до екологічно ощадливого способу

мислення та змінити свою поведінку. Значущість цьо�

го чинника визначає важливість виховання бережли�

вого ставлення до ресурсів та навколишнього середо�

вища.
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CREATION OF AN ADVANTAGEOUS INVESTMENT CLIMATE AS A FACTOR OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT INTENSIFICATION OF THE UKRAINIAN ECONOMY

У статті досліджується стан інноваційної діяльності в Україні, а також чинники, які її стриму�
ють. Обгрунтовано, що основною перешкодою є нестача коштів як у підприємств, які займа�
ються такою діяльністю, так і потенційних споживачів інноваційної продукції. У зв'язку з цим
досліджується інноваційний клімат в Україні. На основі аналізу рейтингів Doing Business,
агентства Moody`s Investors Service та Глобального індексу конкурентоспроможності зробле�
ний висновок, що Україна є потенційно привабливою для іноземних інвесторів. Наведена у статті
динаміка обсягу прямих інвестицій в економіці України свідчить як про відновлення довіри іно�
земних власників капіталу до нашої країни (має місце стабільне збільшення інвестицій протя�
гом останніх років), так і про наявність істотних перешкод на шляху інвестування (темпи зрос�
тання є вкрай низькими). У висновках запропоновані напрями подолання зазначених перешкод.

The article deals with the present conditions of innovation in Ukraine, as well as the factors it
restrains. It is argued that the main obstacle is lack of funds both from enterprises engaged in such
activities and potential consumers of innovative products. Consequently, an innovative climate in
Ukraine is being analyzed. The investment climate is defined as a combination of economic, political,
legal and social factors that are considered by the investor in the decision�making process on
investment. Basing on the analysis of Doing Business ratings, Moody's Investors Service and the
Global Competitiveness Index we made a conclusion that Ukraine is potentially attractive to foreign
investors. Thus, Ukraine has risen by 4 points and ranked 76 position from 190 countries in the Doing
Business 2018. In Moody's Investors Service rating Ukraine has improved its credit rating in the
international economic list. It has changed from Caa3 to Caa2, that means changing the forecast
from "stable" to "positive". In the ranking of the Global Competitiveness Index 2018, Ukraine has
improved its position by 6 points, ranking 83th among 140 countries. The dynamics of the volume of
direct investments in the Ukrainian economy, presented in the article, shows, on the one hand, the
restoration of trust from foreign owners of capital to the economy of our country, as there has been
a steady increase of investments in recent years. On the other hand, the slow growth of foreign
investment indicates the preservation of factors that negatively affect the investment climate in the
country and create its negative international image. It is argued that such factors are political and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Необхідність розвитку національної економіки за

інноваційною моделлю є загальновизнаною. Водночас

час, незважаючи на наявний науковий потенціал, Украї�

на досі не стала інноваційною державою. Потужними

чинниками, які стримують інноваційний розвиток, є не�

належне бюджетне фінансування науково�технічної

діяльності та нестача власних коштів у суб'єктів іннова�

ційної діяльності та покупців їх продукції. Відповідно,

нагальним стає пошук альтернативних джерел залучен�

ня коштів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню інноваційної проблематики присвя�

чені роботи відомих вітчизняних дослідників, як�от:

Н. Брюховецька, А. Гайдуцький, А. Гальчинський, В. Ге�

єць, В. Дементьєв, В. Нежиборець, В. Семиноженко,

Л. Федулова, П. Харів, А. Чухно та інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є виявлення чинників, які перешкод�

жають формуванню привабливого інвестиційного кліма�

ту в Україні і таким чином стримують іноземні інвестиції

в інноваційну діяльність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до прийнятих нормативних актів, націо�

нальна економіка України має розвиватись за іннова�

ційною моделлю. Але норма щодо забезпечення дер�

жавою бюджетного фінансування наукової та науково�

технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 % валового

внутрішнього продукту, визначена статтею 34 Закону

України "Про наукову і науково�технічну діяльність", не

виконується [1; 6]. Таким чином, наука відіграє в нашо�

му суспільстві переважно соціокультурну функцію. Не�

обхідність фінансування наукової та науково�технічної

діяльності на рівні 1,7 % пояснюється тим, що економ�

ічна функція науки починається з обсягів фінансуван�

ня, більших за 0,9 % ВВП, за умови повного врахуван�

ня всього об'єму ВВП у статистиці. В Україні частка

тіньового сектору, за даними Міністерства економічно�

го розвитку і торгівлі України, протягом 2010—2018

років коливалась у межах 32—43 % офіційного ВВП [8].

Відповідно, показник фінансування має бути збільше�

ний.

Зниження рівня фінансування науково�дослідних та

дослідно�конструкторських робіт призвело до відтоку

economic instability, legal danger and social instability. In conclusions the following directions for
improvement of the investment climate in the country are suggested: the completion of judicial and
land reform, overcoming fragmentation in the fight against corruption, eliminating excessive tax
pressure and shadowing the economy. Overcome of these obstacles will create a favorable attitude
of foreign investors towards the domestic economy and, as a result, attract more funds, including
the implementation of innovation activities.

Ключові слова: Глобальний індекс конкурентоспроможності, інвестиційний клімат, Індекс легкості ве�

дення бізнесу, іноземні інвестиції, інновації.

Key words: Global Competitiveness Index, Investment Climate, Doing Business, Foreign Investment, Innovations.

з України кваліфікованих наукових і технічних кадрів,

занепаду багатьох наукових шкіл, стрімкої деградації

матеріально�технічної бази наукових та науково�техно�

логічних досліджень, переважного впровадження в Ук�

раїні запозичених технологій не найкращої якості, зро�

стання ролі іноземних інвесторів. Протягом останніх

років зростає використання результатів наукових дос�

ліджень українських учених у сферу інноваційної діяль�

ності сусідніх держав, водночас зменшуються обсяги

використання можливої бази об'єктів інноваційної

діяльності в Україні та знижується кількість інновацій�

но активних підприємств (14,3 % у 2017 році порівняно

з 26 % у 1994 році) [6; 5].

Слід зазначити, що серед країн Європейського Со�

юзу мінімальні показники інноваційної активності ма�

ють Португалія — 26 % і Греція — 29 %, проте навіть

ці показники удвічі вищі, ніж в Україні. А у порівнянні з

країнами�лідерами, такими як Нідерланди (62 %), Ав�

стрія (67 %), Німеччина (69 %), Данія (71 %) та Ірлан�

дія (74 %), цей розрив з Україною збільшується майже

у п'ять разів [6].

За результатами досліджень, основними перепо�

нами на шляху інноваційної діяльності були наступні:

нестача власних коштів, значні витрати на нововве�

дення, недостатня фінансова підтримка держави, ви�

сокий економічний ризик, тривалий термін окупності

нововведень, відсутність коштів у замовників, недо�

сконалість законодавчої бази, відсутність попиту на

продукцію, відсутність кваліфікованого персоналу,

відсутність можливостей для кооперації з іншими

підприємствами і науковими організаціями, нестача

інформації про ринки збуту, нестача інформації про

нові технології [6]. Як видно з цього переліку, значна

частина проблем при здійсненні інноваційної діяль�

ності пов'язана з нестачею коштів як у підприємств,

які займаються такою діяльністю, так і у їх потенцій�

них клієнтів. Протягом усіх років незалежності в Ук�

раїні склалась практика залучення іноземних коштів

для розв'язання різноманітних проблем в умовах об�

меженості власних ресурсів. Дійсно, якщо звернутись

до даних Державної служби статистики (дивись табл.

1), можна констатувати стрімке зростання витрат іно�

земних інвесторів у структурі джерел фінансування

інноваційної діяльності промислових підприємств у

2009—2010 роках. На нашу думку, подібне збільшен�

ня іноземних коштів пояснюється прагненням

суб'єктів господарювання прискореними темпами по�

долати наслідки фінансової кризи 2008—2009 років

при відсутності належного обсягу власних фінансів.

Слід звернути увагу також на цілком логічне скоро�

чення іноземного фінансування інноваційної діяль�

ності у 2008 році.
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Протягом поточної кризи, яка розпочалась у

2014 році, спостерігається аналогічна динаміка: падін�

ня обсягів іноземного інвестування інноваційної діяль�

ності поступово змінюється зростанням. Але темпи зро�

стання (як і обсяги фінансування) значно менші, ніж у

2009 році. Подібний стан справ свідчить про наявність

певних перешкод на шляху іноземних інвестицій. Для

виявлення таких перешкод та обгрунтування можливих

напрямів їх подолання необхідно проаналізувати інвес�

тиційний клімат в Україні.

Традиційно інвестиційний клімат визначають як су�

купність чинників економічного, політичного, правово�

го та соціального характеру, які бере до уваги інвестор,

ухвалюючи рішення щодо здійснення інвестицій. При

оцінці інвестиційного клімату враховується політична і

фінансова стабільність, рівень загальноекономічного

розвитку країни, рівень розвитку ринкової та інвести�

ційної інфраструктури, ємність внутрішнього ринку,

вартість робочої сили, купівельна спроможність насе�

лення, рівень криміногенних, екологічних та інших ри�

зиків.

Комплекс чинників, які визначають інвестиційний

клімат, поділяється на три групи. Перша група — інсти�

туційні чинники: внутрішня і зовнішня політична ста�

більність, національне законодавство в цілому і політика

держави щодо іноземних інвестицій, господарське і

фінансове право, міцність державних інститутів, мента�

літет, ступінь державного втручання в економіку, куль�

тура. Друга група — економічні чинники: загальна харак�

теристика економіки, ємність фондового ринку, харак�

теристика банківської сфери, стабільність національної

валюти, ринкова та інвестиційна інфраструктура, інфор�

маційна відкритість і традиційність, податки і тарифи,

вартість робочої сили, доступ до факторів виробництва.

Третя група — соціально�психологічні чинники: соціаль�

ний рівень розвитку суспільства, рівень кваліфікаційної

підготовки робочої сили, доступ до факторів виробницт�

ва. Значимість кожного чинника в окремо взятій країні

різна в залежності від рівня економічного розвитку,

історичних та національних тенденцій.

За даними Міністерства економічного розвитку і

торгівлі України, наша країна залишається привабливою

для інвестицій, не знаходиться осторонь світових про�

цесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство

[3]. Так, у рейтингу Doing Business 2018 Україна підня�

лась на 4 пункти і посіла 76 позицію зі 190 країн світу

[9, p. 204]. Найбільший прогрес Україна продемонстру�

вала у таких складових рейтингу: +105 пунктів (за 140�

го на 35�те місце) по компоненту "одержання дозволів

на будівництво" та + 41 пункт по "сплаті податків". У

рейтингу агентства Moody's Investors Service Україна

покращила свій кредитний рейтинг в міжнародному еко�

номічному списку. Він змінився з Caa3 до Caa2, що оз�

начає зміна прогнозу зі "стабільного" на "позитивний"

[10]. На поліпшення показників вплинуло проведення

структурних реформ в Україні, що допомогло країні

впоратися з борговим навантаженням і поліпшити по�

зиції на зовнішніх ринках. У рейтингу Глобального індек�

су конкурентоспроможності 2018 Україна покращила

свої позиції на 6 пунктів, посівши 83�тє місце серед

140 країн світу [10].

Для подальшого покращення інвестиційного кліма�

ту України актуальним на сьогодні є питання удоскона�

лення правової та організаційної бази для підвищення

дієздатності механізмів забезпечення сприятливого

інвестиційного клімату й формування основи збережен�

ня та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної

економіки.

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійсне�

но [3]. В Україні створене правове поле для інвестуван�

ня та розвитку державно�приватного партнерства: за�

конодавство України визначає гарантії діяльності для

інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації

державно�приватного партнерства в Україні. На тери�

торії України до іноземних інвесторів застосовується

національний режим інвестиційної діяльності (їм нада�

но рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами),

іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналі�

зації. Для підвищення захисту іноземних інвестицій ра�

тифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про

порядок вирішення інвестиційних спорів між держава�

ми та іноземними особами. Підписано та ратифіковано

Верховною Радою України міжурядові угоди про спри�

яння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 краї�

Рік 

Загальна 
сума витрат 

У тому числі за рахунок коштів
Власних державного бюджету іноземних інвесторів інші джерела 

млн грн млн грн 
% до 

загальної 
суми 

млн грн 
% до 

загальної 
суми 

млн грн 
% до 

загальної 
суми 

млн грн 
% до 

загальної 
суми 

2000 1757,1 1399,3 79,6 7,7 0,4 33,1 7,6 217,0 12,3
2001 1971,4 1654,0 83,9 55,8 2,8 58,5 3,0 203,1 10,3
2002 3013,8 2141,8 71,1 45,5 1,5 264,1 8,8 562,4 18,7 
2003 3059,8 2148,4 70,2 93,0 3,0 130,0 4,2 688,4 22,5
2004 4534,6 3501,5 77,2 63,4 1,4 112,4 2,5 857,3 18,9
2005 5751,6 5045,4 87,7 28,1 0,5 157,9 2,7 520,2 9,0 
2006 6160,0 5211,4 84,6 114,4 1,9 176,2 2,9 658,0 10,7
2007 10821,0 7969,7 73,7 144,8 1,3 321,8 3,0 2384,7 22,0
2008 11994,2 7264,0 60,6 336,9 2,8 115,4 1,0 4277,9 35,7 
2009 7949,9 5169,4 65,0 127,0 1,6 1512,9 19,0 1140,6 14,3
2010 8045,5 4775,2 59,4 87,0 1,1 2411,4 30,0 771,9 9,6 
2011 14333,9 7585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6542,2 45,6 
2012 11480,6 7335,9 63,9 224,3 2,0 994,8 8,7 2925,6 25,5
2013 9562,6 6973,4 72,9 24,7 0,3 1253,2 13,1 1311,3 13,7
2014 7695,9 6540,3 85,0 344,1 4,5 138,7 1,8 672,8 8,7 
2015 13813,7 13427,0 97,2 55,1 0,4 58,6 0,4 273,0 2,0 
2016 23229,5 22036,0 94,9 179,0 0,8 23,4 0,1 991,1 4,3 
2017 9117,5 7704,1 84,5 227,3 2,5 107,8 1,2 1078,3 11,8 

Таблиця 1. Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств

Джерело: розраховано за даними [5].
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нами світу. З метою спрощення порядку залучення іно�

земних інвестицій та унеможливлення прояв ознак ко�

рупції при їх державній реєстрації прийнято Закон Ук�

раїни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо скасування обов'язковості державної

реєстрації іноземних інвестицій". Прийнято Закон Ук�

раїни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо усунення бар'єрів для залучення інозем�

них інвестицій", яким врегульовано базові аспекти

оформлення дозволу на застосування праці іноземців

та посвідки на тимчасове проживання, а також надаєть�

ся право отримувати посвідку на тимчасове проживан�

ня в Україні іноземним інвесторам, які мають істотну

участь в українських підприємствах, але не працевлаш�

товані на підприємстві. Підписано Угоду про заохочен�

ня та захист інвестицій між Україною та Фондом Міжна�

родного розвитку ОПЕК, яка передбачає надання ре�

жиму найбільшого сприяння щодо розпорядження інве�

стиціями та прогнозовано сприятиме збільшенню об�

сягів іноземних інвестицій в ключові галузі економіки

України. Здійснюються кроки, що сприятимуть стабіль�

ному розвитку економіки України та активізації інвес�

тиційної діяльності. Останній вид робіт включає заходи

в напрямі захисту прав інвесторів та в напрямі розвитку

інвестиційної інфраструктури.

З метою захисту прав інвесторів здійснюються за�

ходи щодо приєднання України до Декларації ОЕСР про

міжнародне інвестування та багатонаціональні підприє�

мства. Приєднання до Декларації свідчитиме про за�

провадження Україною міжнародних стандартів здійс�

нення інвестиційної діяльності; сприятиме залученню

прямих іноземних інвестицій шляхом усунення обме�

жень щодо секторів, в яких іноземне інвестування за�

боронено; сприятиме поліпшенню конкурентного сере�

довища та впливу на впровадження та розповсюджен�

ня інновацій; сприятиме реалізації принципів та стан�

дартів соціальної відповідальності бізнесу згідно з ке�

рівними принципами ОЕСР щодо ведення відповідаль�

ного бізнесу.

Заходи в напрямі розвитку інвестиційної інфра�

структури включають, передусім, створення регіональ�

ної мережі індустріальних парків і надання державної

підтримки суб'єктам, які створюють такі парки, що виз�

начено одним із пріоритетних напрямів розвитку регі�

онів. Розвиток індустріальних парків сприятиме активі�

зації інвестиційної та інноваційної діяльності, стимулю�

ванню промислового виробництва, створенню нових ви�

сокотехнологічних виробництв та десятків тисяч висо�

копродуктивних робочих місць, збільшенню обсягів та

асортименту випуску експортоорієнтованої продукції та,

як наслідок, підвищенню конкурентоспроможності еко�

номіки та добробуту громадян України. На початку 2018

року до Реєстру індустріальних (промислових) парків

вже включено 29 індустріальних парків, що на 16 більше,

ніж у 2017 році [3].

Ефективність розглянутих заходів підтверджує ди�

наміка Індексу інвестиційної привабливості України,

який розраховується Європейською Бізнес Асоціацію

[2]. Так, у 2017 році Індекс покинув негативну площину і

наразі перебуває у нейт�

ральній. У першому півріччі

Індекс зріс на 0,07 балів і до�

рівнює 3,10. Це при тому, що

за всю історію вимірювання

(з 2008 року) Індекс жодно�

го разу не сягнув позитивної зони (вище 4 балів). Най�

вищий показник Індексу був зафіксований в кінці 2010

року — 3,4 балів.

Позитивними зрушеннями, на думку представників

бізнесу, були такі: прийняття Закону України "Про ва�

люту і валютні операції", стабільність гривні, помітний

розвиток електронних сервісів, набуття чинності Зако�

ном України "Про товариства з обмеженою та додатко�

вою відповідальністю", діджиталізація економіки, прий�

няття Закону України "Про Вищий антикорупційний

суд", прихід на ринок України нових іноземних інвес�

торів (зокрема, у роздрібній торгівлі), автоматичне

відшкодування ПДВ, скасування печатки.

Невдоволення у інвесторів викликають високий

рівень корупції (46,1 % опитаних), відсутність довіри до

судової системи (40,6 %), відсутність земельної рефор�

ми (35,9 %), та технічні бар'єри у торгівлі (8,6 %). У ціло�

му 38 % бізнесменів незадоволені інвестиційним кліма�

том, що на 20 % менше, ніж у другому півріччі 2017.

Наявність позитивних змін підтверджує динаміка пря�

мих іноземних інвестицій в економіці України (дивись

табл. 2). Протягом 2016—2019 років відбулось їх зрос�

тання (після падіння у 2014—2015 роках). З іншого боку,

обсяг прямих іноземних інвестицій в економіці України

станом на 01.01.2019 році менший на 22,6 % за аналогі�

чний показник першого кризового 2014 року. Це доволі

істотний розрив навіть з оглядом на те, що у 2019 році не

були ураховані інвестиції в окуповані території.

Повільні темпи зростання іноземних інвестицій

свідчать про збереження чинників, які негативно впли�

вають на інвестиційний клімат у державі та створюють

її негативний міжнародний імідж. Фахівці відносять до

них політичну та економічну нестабільність, правову не�

безпеку та соціальну нестабільність [4].

Політична нестабільність включає зміну геополітич�

них пріоритетів, часту зміну влади, високий рівень ко�

рупції у владних структурах, відсутність стратегії роз�

витку держави з чіткими цілями та планом реалізації.

Економічна нестабільність пов'язана з незбалансованим

розвитком регіонів України, нестабільністю в еконо�

мічному зростанні, не відповідністю задекларованих

нормативних та законодавчих актів реальним діям

органів влади, істотним фіскальним тиском, значним

скороченням кількості представників малого та серед�

нього бізнесу, загостренням питання захисту прав влас�

ності та інтелектуальних прав, скороченням обсягів ви�

робництва на підприємствах, провідних галузей, істот�

ним зниженням платоспроможного попиту населення,

невирішеністю земельного питання, відсутністю ефек�

тивного власника, зношеністю основних фондів.

Правова небезпека проявляється у високому рівні

корупції в органах судової системи, вибірковому зако�

нодавстві, постійній зміні законів та адміністративних

процедур.

Соціальна нестабільність полягає у відсутності до�

віри до влади, соціальній незахищеності значної части�

ни населення, упередженості судових рішень, безкар�

ності представників влади, глибоких політичних потря�

сіннях.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
38992,9 45370,0 48197,6 51705,3 53704,0 40725,4 36154,5 37513,6 40020,9 41567,4 

Таблиця 2. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу
в економіці України (2010—2019) станом на 1 січня відповідного року

Джерело: [7].
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Для того, щоб зробити інвестиційний клімат в Ук�

раїні більш привабливим, необхідно врахувати думку

самих інвесторів. Так, за версією топ�менеджерів

членських компаній Європейської Бізнес Асоціації, пер�

шочерговими заходами у цьому напрямі мають стати

боротьба з корупцією (запуск роботи Антикорупційно�

го суду), реформування судової системи, відкриття рин�

ку землі, зниження податкового тиску на фонд оплати

праці, детінізація економіки, збільшення поінформова�

ності про позитивні зміни, скорочення державного

апарату, розвиток та втілення інновацій [2].

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумки проведеного дослідження,

можна констатувати неналежний рівень фінансуван�

ня інноваційної діяльності в Україні, що потребує ак�

тивізації залучення іноземних інвестицій у цю сферу.

Для досягнення зазначеної мети необхідно створю�

вати сприятливий інвестиційний клімат. Вжиті на те�

пер заходи мали позитивний ефект, про що свідчить

зростання обсягів іноземних інвестицій та оптимі�

стичні оцінки і прогнози представників бізнесу. Ра�

зом із тим залишились певні чинники, які негативно

впливають на інвестиційний клімат у нашій державі, а

саме: незавершеність судової та земельної реформ,

фрагментарність у боротьбі з корупцією, надмірний

податковий тиск, тінізація економіки та інші. Подо�

лання цих перешкод дозволить сформувати сприят�

ливе ставлення іноземних інвесторів до вітчизняної

економіки і, як наслідок, залучити належну кількість

коштів, у тому числі, на здійснення інноваційної діяль�

ності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У нестабільних економічних умовах значна кількість

сільськогосподарських підприємств Украйни мають ве�

лику потребу у фінансових ресурсах. Згідно з єдиною

комплексною стратегією розвитку сільського господар�

ства і сільських територій в Україні на 2015—2020 роки

75% сільськогосподарських підприємств мають обмеже�

ний доступ до ресурсів, що є ключовою перепоною для

У статті досліджено напрями державної підтримки сільськогосподарських підприємств України. Вив�
чено механізм державної підтримки аграрного сектору, який регулюється нормативно�правовими акта�
ми. Проаналізовано систему оподаткування в аграрному секторі та їх поступову зміну за останні декілька
років. Зокрема спеціальний режим оподаткування ПДВ та єдиний податок четвертої групи.

Розглянуто Єдину комплексну стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій на
2015—2020 роки, яка націлена на комплексне проведення низки реформ, на які вже довгий час чекають
виробники сільськогосподарської продукції, аграрний бізнес і сільське населення.

Вивчено комплекс показників для визначення й оцінки заходів сукупної підтримки підприємств сільсько�
го господарства за даними міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку, до яких
відносяться оцінка підтримки виробника, оцінка підтримки загальних послуг, оцінка підтримки спожи�
вачів, оцінка загальної підтримки.

The article deals with the directions of state support of agricultural enterprises of Ukraine. The mechanism of
state support to the agrarian sector, which is regulated by normative�legal acts, is studied. The tax system in the
agrarian sector and its gradual change in the last few years have been analyzed. In particular, the special VAT
regime and the only tax in the fourth group.

The Integrated Strategy for the Development of Agriculture and Rural Areas for 2015—2020 is considered,
which is aimed at the complex implementation of a series of reforms, which have long been waiting for agricultural
producers, agribusiness and rural population.

Agricultural enterprises, due to their specificity, are not able to function effectively without state support of
domestic producers at the level of normative and legislative support, which by virtue of the said serves as the
basis for its development; without budget support; without a reasonable price policy for foodstuffs; without
financial and credit support and tax regulation of the main activity and agrarian infrastructure; without
standardization of quality of raw materials and finished products; without monitoring of the agrarian market and
relevant marketing strategies for increasing competitiveness.

A set of indicators for the determination and evaluation of measures of aggregate support for agricultural
enterprises has been studied according to the data of the International Organization for Economic Cooperation
and Development, which include:

— Producer Assessment (PSE), representing transfers provided by producers individually.
— General Service Support Assessment (GSSE), representing transfers provided by producers, that is, services

that benefit agriculture, but whose initial decline is not at the level of individual farms.
— Customer Support Assessment (CSE), representing transfers provided to consumers. CSE is almost always

negative, as consumer transfers for market price support policies outweigh any consumer subsidies from
taxpayers that can be provided to consumers.

— An estimate of total support (TSE) representing the sum of the three components mentioned above and
shows the total amount of transfers received by agriculture from taxpayers and consumers as a result of sector
support policies.
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подальшого зростання та інвестицій. Внутрішнє само�

фінансування у вигляді заощаджень прибутку (60%) та

особистих заощаджень (13%) залишається найбільш

поширеним джерелом ресурсозабезпечення сільськогос�

подарських підприємств. Значна частина виробників

сільськогосподарської продукції негайно продає 80—

100% свого врожаю для поповнення обігових коштів [5].

Управління процесами у аграрній сфері відбуваєть�

ся в тому числі за допомогою державної політики бюд�

жетної підтримки сільського господарства. Така підтрим�

ка для вітчизняної галузі притаманна в усі періоди роз�

витку сільського господарства тому питання є досить

дослідженим. Проте нові економічні та політичні реалії

вносять свої корективи і процес державного регулюван�

ня потребує постійного наукового супроводження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема державної підтримки сільського госпо�

дарства завжди була актуальною. Зокрема цьому пи�

танню присвячені наукові розробки В. Андрійчука,

Т. Арестенко, Б. Данилишина, М. Дем'яненка, А.Дібро�

ви, О.Бородіної, М.Латиніна, О.Могильного, В. Месель�

Веселяка, Т. Осташко, Б. Пасхавера, П. Саблука, Л. Ту�

луша та ін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є висвітлення сучасного стану,

методів і способів підтримки сільськогосподарських

підприємств з боку держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Механізм державної підтримки аграрного сектору

регулюється Законом України "Про державний бюджет

України" на відповідний рік [8] і Законом України "Про

державну підтримку сільського господарства України"

від 24.06.2004 № 1877�ІУ [9], а порядок витрачання бюд�

жетних коштів щорічно визначається окремими постано�

вами Кабінету Міністрів України. У державній підтримці

сільськогосподарських товаровиробників держава по�

винна не тільки сприяти індивідуальному підходу, а й сти�

мулювати їх розвивати власну збутову інфраструктуру,

що допоможе позбавитись від посередників у сільсько�

му господарстві та наблизитись до світових моделей роз�

витку агропромислового комплексу [10].

Україна, починаючи з 1991 року, активно підтримує

національне сільське господарство у різних формах.

При цьому, за розрахунками OECD, до 2017 року лево�

ва частка державної підтримки сільського господарства

надходила на підприємства не як прямі державні суб�

сидії, а у формі податкових пільг. Зокрема спеціальний

режим оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільсько�

го та лісового господарства і рибальства дозволяв не

сплачувати до бюджету різницю між податковим зобо�

в'язанням і податковим кредитом, а використовувати цю

різницю для закупівлі виробничих ресурсів.

До 1 січня 2016 року всі суми нарахованого ПДВ

сільськогосподарські підприємства не сплачували до

бюджету, а залишали у себе для розвитку власної діяль�

ності. У 2016 році для них було введено в дію перехідні

положення, згідно з якими механізм сплати нарахова�

них сум зобов'язань по ПДВ такий: операції із зернови�

ми та технічними культурами приносять 85% до держав�

ного бюджету, 15% спрямовуються на спеціальний ра�

хунок; операції з продукцією тваринництва — 20% до

державного бюджету, 80% спрямовуються на спеціаль�

ний рахунок; операції з іншими сільськогосподарськи�

ми товарами та послугами — 50% до державного

бюджету, 50% спрямовуються на спеціальний рахунок.

З 1 січня 2017 року сільськогосподарські підприємства —

платники ПДВ перейшли на загальну систему нарахуван�

ня й сплати цього податку, тобто всі суми зобов'язань

повністю сплачувались до державного бюджету. Отже,

спеціальний режим оподаткування для сільськогоспо�

дарських товаровиробників був фактично скасований.

Окрім спеціального режиму ПДВ, протягом декіль�

кох років аграрії були звільнені від значної частини по�

датків, сплачуючи замість них фіксований сільськогос�

подарський податок. З 1 січня 2015 року вступила в дію

нова податкова реформа, яка відобразила свій вплив

також на аграрний сектор України. Для сільського гос�

подарства замість фіксованого сільськогосподарсько�

го податку запроваджено єдиний податок для платників

четвертої групи. Згідно з чинним законодавством, а саме

Податковим кодексом України (ПК).

Відповідно до ПКУ об'єктом оподаткування сільсько�

господарських підприємств, які входять до IV групи єди�

ного податку є площа сільськогосподарських угідь (ріллі,

пасовищ, сіножатей та багаторічних насаджень) та/або

земель водного фонду (внутрішніх водойм, ставків, озер,

водосховищ), що перебувають у власності сільськогос�

подарського товаровиробника або надані йому в корис�

тування, у т. ч. на умовах оренди [6].

Базою оподаткування податком для платників

IV групи — сільськогосподарських товаровиробників —

є нормативна грошова оцінка одного гектара сільсько�

господарських угідь (ріллі, пасовищ, сіножатей та ба�

гаторічних насаджень). При цьому враховують ко�

ефіцієнт індексації, який визначається на 1 січня базо�

вого податкового року (відповідно до порядку, встанов�

леного п. 2921.2 ПКУ) [7].

Сьогодні в державі діє Єдина комплексна стратегія

розвитку сільського господарства та сільських тери�

торій на 2015—2020 роки. Вона націлена на комплекс�

не проведення низки реформ, на які вже довгий час че�

кають виробники сільськогосподарської продукції, аг�

рарний бізнес і сільське населення. Ця стратегія визна�

чає розвиток сільського господарства й сільських те�

риторій на довгострокову перспективу, створює базу

для стабільної і прозорої правової системи, яка спря�

мована на поліпшення ділового клімату, протидію ко�

рупції і стимулювання інвестицій у модернізацію аграр�

ного сектору економіки. Вона також створює підгрунтя

для проведення інституціональної реформи, необхідної

для ефективного контролю й реалізації означених за�

ходів [5].

Державна підтримка сільськогосподарських

підприємств реалізується через надання дотацій на пері�

од з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року, щоби хоч

якось підтримати їх у зв'язку з відміною спеціального

режиму з ПДВ. Кошти для цього були передбачені в Дер�

жбюджеті на 2017—2019 роки. Так, видатки за програ�

мами розвитку підприємств АПК у бюджеті 2017 року

складали 3,7 млрд грн, з яких із загального фонду спря�
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мовувались 2,2 млрд грн, зі спеціального фонду — 1,5

млрд грн. Підтримка розвитку підприємств АПК перед�

бачається в таких напрямах, як здешевлення кредитів

(300 млн грн); підтримка заходів в агропромисловому

комплексі (55 млн грн); підтримка закладання молодих

садів, виноградників та ягідників, а також нагляд за ними

(75 млн грн); надання кредитів фермерським господар�

ствам (25 млн грн); підтримка тваринництва (210 млн грн);

фінансова підтримка сільгоспвиробників (1,5 млн грн) [4].

Сільськогосподарські підприємства, у силу своєї

специфіки, не в змозі ефективно функціонувати без дер�

жавної підтримки вітчизняних товаровиробників на рівні

нормативно — законодавчого забезпечення, яка в силу

вказаного виступає базою для її розвитку; без бюджет�

ної підтримки; без розумної цінової політики на продо�

вольчі товари; без фінансово�кредитного забезпечен�

ня та податкового регулювання основної діяльності й

аграрної інфраструктури; без стандартизації якості си�

ровини та готової продукції; без моніторингу аграрно�

го ринку та відповідних маркетингових стратегій підви�

щення конкурентоспроможності [2]. Державна підтрим�

ка сільськогосподарських підприємств є важливим ас�

пектом в процесі їх економічного оздоровлення.

Аналіз закордонного досвіду свідчить про те, що

уряди розвинених країн, як�от: США, Франція, Німеч�

чина, Англія та інші здійснюють активну державну

підтримку аграрного сектору економіки, оскільки від

його стану залежить продовольча безпека країни. Про�

відною установою в оцінці заходів сукупної підтримки

підприємств сільського господарства в світі є міжнарод�

на Організація економічного співробітництва та розвит�

ку (OECD). Комплекс показників для визначення й оцін�

ки заходів сукупної підтримки підприємств сільського

господарства за OECD наведено на рисунку 1.

 На рисунку 1 наведено систему показників, за яки�

ми проводиться оцінка рівня підтримки сільського гос�

подарства в країнах, що входять до ОЕСD. Основними

показниками моніторингу і аналізу підтримки сільсько�

го господарства згідно з ОЕСD є:

— оцінка підтримки вироб�

ника (PSE), що представляє

трансферти, надані виробниками

індивідуально;

— оцінка підтримки загаль�

них послуг (GSSE), що представ�

ляє трансферти, надані виробни�

ками, тобто послуги, які прино�

сять користь сільському госпо�

дарству, але чиє початкове падін�

ня не на рівні окремих фермерсь�

ких господарств;

— оцінка підтримки спожи�

вачів (CSE), що представляє

трансферти, надані споживачам.

CSE — є майже завжди негатив�

ним, тому що трансферти від спо�

живачів за ринкової політики

підтримки цін переважують будь�

які споживчі субсидії від плат�

ників податків, які можуть бути

надані споживачам;

— оцінка загальної підтрим�

ки (TSE), що представляє суму трьох вищезгаданих ком�

понентів та показує загальну суму трансфертів, яку от�

римає сільське господарство від платників податків та

споживачів у результаті політики підтримки галузі.

Аналіз динаміки загальної підтримки TSE деяких

країн світу та України наведено в таблиці 1.

Аналіз таблиці 1 свідчить, про те, що закордонні

виробники сільськогосподарської продукції отримують

державну підтримку, розмір якої в 2015 році у порівнянні

з 2010 роком знизився. Найбільш підтримку в сільсько�

му господарстві отримують сільськогосподарські това�

ровиробники в країнах ЄС і США відповідно на суму

майже 104 та 77 млрд дол. США.

Сільське господарство України, за даними OECD,

має від'ємне значення показника TSE. Така ситуація зу�

мовлена скороченням державної підтримки впродовж

досліджуваного періоду (2010—2015 рр.) внаслідок по�

гіршення економічної ситуації та обмежених можливо�

стей державного бюджету України.

Аналізуючи державну підтримку підприємств сіль�

ського господарства в Україні, слід зазначити, що на�

разі сільське господарство в Україні є одним із ключо�

вих секторів економіки: воно формує 24% випуску про�

дукції та 18% ВВП країни;

— продукція підприємств АПК становить 38,2% то�

варного експорту (у 2015 році це 14,6 млрд дол. США

— з І по ІV групу УКТЗЕД), при цьому на країни Азії при�

падає 47,2% експорту вітчизняної агропромислової

продукції, ЄС — 27,9%;

— з виробництва зернових культур та соняшнико�

вої олії Україна входить у сімку світових лідерів;

— сільське господарство є найбільш стабільно

працюючим сектором економіки. Так, сільськогос�

подарське виробництво за досліджуваний період пе�

реважно демонструвало позитивну щорічну динамі�

ку за виключенням деяких років, коли переважали

негативні фактори впливу природно�кліматичних

умов.

Оцінка підтримки 
виробника (Producer 

Support Estimate –
PSE) 

Оцінка підтримки 
загальних послуг 
(General Service 

Support Estimate –
GSSE)

Оцінка підтримки споживачів (Consumer 
Support Estimate – CSE)

Оцінка загальної  
підтримки сільського 

господарства (Total support 
 estimate – TSE) 

Рис. 1. Комплекс показників для визначення й оцінки заходів
сукупної підтримки підприємств сільського господарства за OECD

Джерело: складено автором за даними OECD [1].

Країна 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Відхилення 2015 р. 

до 2010 р. 
 +,- %

Україна 2648,4 -69,55 1334,4 -738,7 -2802 -1709 -4357,1 -64,52 
ЄС (28) 121485 127345 127679 138201 125020 104245 -17240,0 85,81
Казахстан 1370,3 2260,4 2573,7 2710,7 2371,9 2626,4 1256,1 191,66 
Канада 9347,9 9898,7 9867,6 7661,3 7183,1 6048,6 -3299,4 64,70
США 81752 83794 89237 87892 98094 76854 -4898,4 94,01
Австралія 2118,9 2660,8 2168,9 2199,3 1882,3 1547,1 -571,7 73,02

Таблиця 1. Сукупна підтримка сільського господарства,
 млрд дол. США

Джерело: складено автором за даними OECD [1].
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У цілому за період з 2007 по 2015 роки сільськогос�

подарське виробництво зросло на 44,8%, в той час як

ВВП зменшився на 19,6%. Тобто в аграрному секторі

державна підтримка показала себе високоефективною,

а відповідно і виправданою, але наразі виникає пробле�

ма в державній підтримці підприємств сільського гос�

подарства країни, уряд всупереч коаліційній угоді, вно�

сить до парламенту рішення відповідно до вимог МВФ,

щодо поступового скасування фактично єдиної значи�

мої за обсягами державної підтримки агросектору —

спеціального режиму оподаткування ПДВ, який перед�

бачав збереження у сільгоспвиробників обсягів нара�

хованого ПДВ для використання їх на власні виробничі

цілі. І тепер вже не стоїть питання "забезпечення якіс�

ного стрибка", а стоїть питання загалом спроможності

вітчизняного агропромислового комплексу зберегти

наявний рівень розвитку та наявні конкурентні позиції

сільськогосподарських підприємств України на світово�

му продовольчому ринку [3].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Результати дослідження дали можливість дійти вис�

новку, що державна підтримка, як інструмент підвищен�

ня конкурентоспроможності сільськогосподарських

підприємств в умовах економічної кризи є не досить ефек�

тивною. Тому необхідно здійснювати пошук внутрішніх

резервів для відновлення платоспроможності, покращен�

ня економічної стійкості та зниження ймовірності банк�

рутства сільськогосподарських підприємств.

Подальші дослідження будуть зосереджені на ви�

вчення державної підтримки дрібних сільськогоспо�

дарських підприємств.
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PUBLICJPRIVATE PARTNERSHIP AS AN INSTRUMENT OF SOCIOJECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE VILLAGE

Досліджено роль та місце публічно�приватного партнерства у забезпеченні поступального соц�
іально�економічного розвитку села. Розглянуто теоретико�правові аспекти публічно�приватного
партнерства. Визначено, що це специфічна форма співпраці між органами державної влади чи місце�
вого самоврядування, з одного боку, і приватним бізнесом, з іншого боку, для досягнення взаємо�
вигідного результату. Розкрито основні переваги публічно�приватного партнерства для органів пуб�
лічної влади, приватного бізнесу та громад. Зазначено, що публічно�приватне партнерство може
сприяти вирішенню ряду соціально�економічних та екологічних проблем сільських територій. Цьо�
му сприяє ріст доходів місцевих громад, поглиблення процесів децентралізації, швидке зростання
кількості об'єднаних територіальних громад із достатньо широкими фінансовими повноваження�
ми. Окреслено ряд проблемних факторів, які стримують розвиток публічно�приватного партнер�
ства і які потребують вирішення на державному і місцевому рівнях.

The role and the place of public�private partnership in providing socio�economic progressive
development of a village have been explored. Theoretical and legal aspects of public�private partnership
have been reviewed. Public�private partnership — is a cooperation between the government, territorial
communities in the face of state bodies and bodies of local self�government from the one side and legal
or self�employed persons from the other side to receive a desirable result. There were determined main
advantages of public�private partnership for public sector, private business, and communities. In a point
of fact, opportunities to attract additional investments and private initiative in the process of solving state
and regional problems for public sector are opened. Private business has the opportunity to get additional
profit found on relevant government support. Communities will be able to get additional social services,
new workspaces, increasing citizen's income.

Main types of public�private partnership agreements which are encountered in the world practice and
those that can be applied in Ukraine were reviewed These are the following, direct taxpayer support, tax
privileges, guaranteed purchase of the relevant goods or services, providing state or local guarantees.

A public�private partnership has especially significant on socio�economic, environmental and
demographic problems solution of rural territories. Prerequisites for this include constant income increase
and financial capabilities expanding the local communities. Furthermore, public partners get much wider
authority of material and finance resources disposal in the deepening decentralization processes and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вирішення багатьох соціально�економічних про�

блем Української держави і зокрема її аграрного сек�

тора лежить у площині налагодження прийнятних та

дієвих відносин між державою і приватним бізнесом, що

є дуже важливим у розвитку кожної країни. З одного

боку, аграрний сектор економіки України займає важ�

ливе місце, забезпечивши у 2018 році, за даними сайту

ProAgro GROUP, 17 % ВВП разом із переробною про�

мисловістю, та 39,8% експорту України. [1].  З іншого

боку, саме у сільській місцевості спостерігається заго�

стрення економічних, соціальних, екологічних, демог�

рафічних та інфраструктурних проблем, які потребують

швидкого вирішення.

Одним із перспективних напрямків їх вирішення, на

думку багатьох фахівців, є розвиток такої форми спів�

праці органів державної влади і місцевого самовряду�

вання, з одного боку, та приватного бізнесу — з іншо�

го, як публічно�приватне партнерство (Public Private

Partnership). При чому особливо актуальною така фор�

ма співпраці стає в умовах динамічного розвитку об'єд�

наних територіальних громад, із розширенням їх повно�

важень та ростом інвестиційно�фінансового потенціа�

лу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями проблемних питань публічно�при�

ватного партнерства (ППП) в Україні, останнім часом,

займалися такі науковці: Н. Бутенко, Ю. Залознова,

З. Запаріна, С. Рудейчук П. Шилепницький та ряд інших.

Особливості та проблеми публічно�приватного партнер�

ства в аграрній сфері знайшли відображення у працях

М. Ващика, О. Захаріної, І. Кульчій, С. Нездоймінова.

Але нові реалії і умови, в яких реалізується концепція

публічно�приватного партнерства, та напрацьований

досвід у цій сфері потребують подальших досліджень і

узагальнень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення ролі і місця публічно�при�

ватного партнерства у процесах, які забезпечують реал�

ізацію потенціалу підприємництва на селі та поступаль�

ний соціально�економічний розвиток сільських територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Публічно�приватне партнерство є достатньо поши�

реною формою співпраці державних чи муніципальних

creation of united territorial communities. It gives them the opportunity to conclude appropriate
agreements with private partners and ensure their performance.

A number of problem factors which constrain the development of public�private partnership has been
described. These include an unfavorable investment climate in the state, legislation imperfection in the
sphere of relations regulation of public�private partnership, high investment risks due to political
instability, corruption in state and judicial bodies. Successful problem solution will cooperate further
development of public�private partnership, state, and comminutes, respectively.

Ключові слова: публічно�приватне партнерство, публічний партнер, приватний партнер, типи угод,

сільські території, місцеві громади, розвиток.

Key words: public�private partnership, public partner, private partner, agreement types, rural territories, local

communities, development.

органів влади і приватного бізнесу у багатьох країнах

світу, і набуває поширення в Україні. При чому у науко�

вих дослідженнях, які стосуються цього напрямку, за�

стосовуються категорії як публічно�приватного, так і дер�

жавно�приватного партнерства. Не вдаючись до деталь�

ного їх аналізу, погоджуємося із думкою науковців, які

зазначають, що державна і муніципальна влада є фор�

мами публічної влади [2, с. 143]. Очевидно, що в умо�

вах, коли в Україні активно розвиваються процеси де�

централізації, набувають поширення об'єднані терито�

ріальні громади, доречно вести мову саме про публіч�

но�приватне партнерство, маючи на увазі, що воно вклю�

чає у себе як державно�приватне, так і муніципально�

приватне.

У Законі України "Про державно�приватне партнер�

ство" зазначено, що державно�приватне партнерство —

це співробітництво між державою Україна, Автономною

Республікою Крим, територіальними громадами, в особі

відповідних державних органів та органів місцевого са�

моврядування (державними партнерами), та юридични�

ми особами, крім державних та комунальних під�

приємств, або фізичними особами — підприємцями

(приватними партнерами), що здійснюється на основі

договору та відповідає ознакам державно�приватного

партнерства (ст. 1. Закону України "Про державно�при�

ватне партнерство) [3]. Таким чином сам Закон вказує

на те, що суб'єктами партнерства можуть виступати як

державні органи, так і органи місцевого самоврядуван�

ня або муніципальної влади.

Законом визначено також основні принципи здійс�

нення державно�приватного партнерства, зокрема:

— рівність перед законом державних та приватних

партнерів;

— заборона будь�якої дискримінації прав держав�

них чи приватних партнерів;

— узгодження інтересів державних та приватних

партнерів з метою отримання взаємної вигоди;

 — забезпечення вищої ефективності діяльності, ніж

у разі здійснення такої діяльності державним партне�

ром без залучення приватного партнера;

— незмінність протягом усього строку дії догово�

ру, укладеного в рамках державно�приватного партнер�

ства, цільового призначення та форми власності

об'єктів, що перебувають у державній або комунальній

власності чи належать Автономній Республіці Крим, пе�

реданих приватному партнеру;

— визнання державними та приватними партнера�

ми прав і обов'язків, передбачених законодавством
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України та визначених умовами договору, укладеного

у рамках державно�приватного партнерства;

— справедливий розподіл між державним та при�

ватним партнерами ризиків, пов'язаних з виконанням до�

говорів, укладених у рамках державно�приватного парт�

нерства;

— визначення приватного партнера на конкурсних

засадах [3].

Фіксація цих принципів у законі є не випадковою,

бо лише їх неухильне дотримання може забезпечити

ефективність та результативність публічно�приватного

партнерства. Але, як показує практика, і про що свідчать

дослідження науковців, основною причиною

невдач проектів публічно�приватного партнер�

ства, особливо у регіонах є саме недотриман�

ня зазначених принципів. Так, за даними О.

Затворницької, за 1999—2018 роки в Україні

в Україні реалізовувалось 192 проекти на умо�

вах державно�приватного партнерства із яких

лише 66 або 34,4% були більш�менш успіш�

ними. Із цієї кількості проектів 182 були у

формі концесії, що означало їх окупність за

рахунок збирання плати із кінцевих користу�

вачів, тобто населення [4].

З іншого боку, при правильному підході

до реалізації концепції публічно�приватного

партнерства, його суб'єкти, на думку багать�

ох фахівців, можуть отримати суттєві перева�

ги (табл. 1).

Для публічного сектора, в особі органів

державної влади та місцевого самоврядуван�

ня, відкриваються можливості вирішення ба�

гатьох соціально�економічних та екологічних

проблем через залучення додаткових інвес�

тицій, розподіл ризиків і відповідальності із

приватним сектором, збільшення надходжень

до місцевих бюджетів і т. д. Для приватного

сектору відкривається доступ до ресурсних та

організаційно�правових можливостей публіч�

ного сектора, що сприятиме отриманню до�

даткових прибутків, при тому що частину ри�

зиків і відповідальності бере на себе публіч�

ний сектор. Що стосується місцевих громад,

то для них відкриваються можливості для роз�

витку соціальної інфраструктури, отримання

більш якісних соціальних послуг, підвищення

рівня доходів громадян через збільшення

кількості робочих місць, поліпшення демогра�

фічної ситуації, розвитку підприємницької

ініціативи.

Дослідження науковців показують, що у

світовій практиці використовується велика

Переваги для публічного сектора Переваги для приватного сектора Очікувані переваги для громади
1. Вирішення системних проблем еколого- 
економічного розвитку. 
2. Можливість розділити ризики і 
відповідальність із приватним сектором 
3. Зменшення інвестиційного навантаження 
на бюджет 
4. Залучення приватного інвестора. 
5. Збереження контролю за об’єктами ППП. 
6. Збільшення надходжень до місцевого 
бюджету від податків та інших платежів. 
7. Передача управлінських функцій 
менеджменту приватних організацій. 
8.Підвищення інвестиційної та інноваційної 
активності. 
9.Розвиток механізмів соціальної 
відповідальності бізнесу 

1. Доступ до ресурсних та організаційно-
правових можливостей публічного сектора. 
2. Можливість розділити ризики і 
відповідальність із публічним сектором. 
4. Можливість отримати додаткові прибутки 
та інші вигоди. 
3. Доступ до додаткових фінансових ресурсів 
публічного сектора. 
4. Підтримка із боку державних та місцевих 
органів влади. 
5. Можливість залучення дотаційних 
механізмів. 
6. Можливість зниження податкового тиску у 
процесі реалізації спільних проектів 

1. Підвищення рівня забезпечення 
соціальними послугами. 
2. Диверсифікація економіки сільських 
територій, створення додаткових робочих 
місць. 
3. Розвиток соціальної інфраструктури. 
4. Збільшення доходів громадян. 
5. Розвиток підприємницької ініціативи, 
набуття досвіду ведення бізнесу. 
6. Поліпшення демографічної та екологічної 
ситуації 
 
 
 

Таблиця 1. Основні переваги публічно6приватного партнерства для його суб'єктів

Джерело: розроблено авторами на основі [5, с. 325].

№ 
п/п 

Тип 
угоди Специфічні риси угоди 

1. BOT «Будівництво-управління-передача)» (Build-Operate-Transfer). 
Приватний партнер здійснює будівництво та експлуатацію 
об’єкта, а потім передає його публічному суб’єкту, який виконує 
регулюючу та наглядову функцію у межах співпраці. Як 
правило, такі угоди використовуються при будівництві великих 
об’єктів, які потребують значних обсягів приватних інвестицій. 
Право власності залишається за публічним партнером 

2. ROT «Реконструкція-управління-передача» (Rehabilitate- Operate-
Transfer)/ Тип угоди аналогічний попередній, але замість 
будівництва нового об’єкта передбачається реконструкція 
існуючого 

3 DBFO «Проектування-будівництво-фінансування-експлуатація»
(Design-Build-Finance-Operate). У цьому випадку вся 
відповідальність за проектування, будівництво, фінансування та 
експлуатацію передається приватному партнеру. Він на власний 
ризик використовує об’єкт, надаючи відповідні послуги і 
отримуючи прибуток 

4 BOO «Будівництво-управління-володіння» (Build-Own-Operate). Тип 
угоди подібний до попередньої, але після завершення терміну 
співпраці активи передаються публічному партнеру. 
Відповідальність за поточні витрати, експлуатацію, технічне 
обслуговування лежить на приватному партнерові 

5. BTO «Будівництво-передача-управління» (Build-Transfer-Operate). 
Приватний партнер будує об’єкт, який передається публічному 
партнеру у власність відразу після завершення будівництва. 
Після чого він надається в експлуатацію приватному партнеру 

6 DOOT  «Будівництво-володіння-управління-передача» (Build-Own-
Operate-Transfer). Приватний партнер будує об’єкт, здійснює 
експлуатацію, володіє об’єктом протягом обумовленого терміну, 
після чого об’єкт переходить у власність публічного партнера 

7. BTL «Будівництво-передача-оренда» (Build-Transfer-Lease). 
Приватний партнер фінансує та вкладає інвестиції, беручи на 
себе ризики під час реалізації проекту. Приватний партнер є 
власником об’єкту, право власності на якого після введення у 
експлуатацію переходить публічному партнеру. Суб’єктом, що 
надає послуги може виступати, залежно від обставин, публічний 
чи приватний партнер 

8 OMC  Контракти, що стосуються управління та технічного 
обслуговування (Operation and Management Contracts). Це більш 
комплексні угоди, які можуть бути предметом всього процесу 
надання послуг 

9 Договір 
про 
надання 
послуг 

Громадські організації безперешкодно можуть укладати із 
приватними підприємцями контракти, за якими остання 
зобов’язуються надавати певні послуги, які є лише певною 
частиною великого проекту 

Таблиця 2. Основні концесійні типи угод публічно6
приватного партнерства у світі

Джерело: [6, с. 56—57].
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різноманітність видів угод публічно�приватного парт�

нерства, які можна звести до наступних основних кон�

цесійних типів (табл. 2).

При цьому найбільш розповсюдженими у світовій

практиці формами державної підтримки у сфері ППП,

які, можуть бути застосовані в Україні є:

1) пряма бюджетна підтримка (часткове фінансуван�

ня заходів проекту, погашення відсотків за кредитами,

надання основних засобів, землі);

2) податкові канікули;

3) надання державних і місцевих гарантій;

4) залучення державою чи органами місцевого са�

моврядування кредитів від іноземних держав, банків і

МФО;

 5) гарантування державного замовлення на певні

товари/ послуги;

 6) гарантії відшкодування збитків приватних

партнерів;

 7) гарантування державою проектних ризиків у разі

змін більших, ніж очікувані в інфляції, обмінному курсі,

відсоткових ставок за кредитами, цін на енергоресурси

[7, с. 311].

Особлива увага до розвитку публічно�приватного

партнерства у сільських територіях пояснюється тим, що

воно, на думку багатьох фахівців, сприятиме вирішенню

значної кількості проблем, які супроводжують українсь�

ке село останні роки. Зокрема у Концепції розвитку

сільських територій, схваленої розпорядженням КМ Ук�

раїни 23 вересня 2015 року, серед основних проблем, які

ведуть до погіршення соціально�економічного та еколо�

гічного стану сільських територій названо такі:

— недостатність обсягів державної фінансової

підтримки існуючих програм, спрямованих на сільський

розвиток;

— низький рівень забезпечення сільського населен�

ня соціальними та економічними послугами на селі;

— неврахування екологічних вимог у виробничих

процесах, що відбуваються на селі;

— низький рівень диверсифікації економіки сіль�

ських територій, що призводить до міграції сільської

молоді, високого рівня безробіття та низьких доходів

сільського населення, руйнування соціальної та інже�

нерної інфраструктури;

— низький рівень підприємницької ініціативи (зок�

рема, через несприятливе податкове середовище, не�

ефективність економічних важелів сприяння розвитку

підприємництва на селі з боку держави;

— неготовність територіальних громад села, сели�

ща до ініціювання та участі у проектах місцевого роз�

витку;

— низька ефективність органів місцевого самовря�

дування у вирішенні проблемних питань розвитку

сільських територій;

— низький рівень розвитку системи кредитування у

сільській місцевості;

— низький рівень внутрішніх та зовнішніх інвестицій

в розвиток сільських територій;

— обмеженість ресурсів місцевих бюджетів для

розв'язання проблем сільського розвитку;

— низький рівень фінансового забезпечення села

через недосконалість податкової і бюджетної системи,

практику реєстрації виробників сільськогосподарської

продукції не за місцем провадження господарської

діяльності;

— недостатність та неефективне застосування при�

родоохоронних заходів [8].

 В Україні, для реалізації проектів публічно�приват�

ного партнерства у сільських територіях і вирішення

багатьох із зазначених проблем, складаються, на наш

погляд, достатньо сприятливі організаційно�економічні

передумови, зв'язані із процесами децентралізації та

створенням об'єднаних територіальних громад. Так,

протягом 2014—2018 років доходи місцевих бюджетів

зросли у 2,43 разів, із 231,7 млрд грн до 562,4 млрд грн.

Із них власні доходи громад зросли із 101,1 млрд грн

до 263,5 млрд грн, або у 2,61 разів [9].

Особливо динамічно зростали кількість та доходи

об'єднаних територіальних громад (табл. 3). За чотири

останніх роки кількість діючих ОТГ збільшилась із

159 у 2015 році до 665 у 2018 році, а з урахуванням тих

ОТГ, де пройшли місцеві вибори, їх кількість на початок

лютого 2019 року становила 805. За цей же період

більше ніж у 20 разів зросли власні доходи ОТГ. Більше

того, якщо у 2015 році на одну ОТГ припадало у серед�

ньому 6,35 млн грн власних доходів, то у 2018 році ця

сума становила 30,2 млн грн або у 4,76 разів більше.

Таким чином у ОТГ з'являються значно ширші фінансові

можливості для участі у проектах публічно�приватного

партнерства. З іншого боку, враховуючи структуру до�

ходів, ОТГ, вони мають бути зацікавленні у підтримці

місцевого бізнесу і створенні нових робочих місць, у

тому числі і через публічно�приватне партнерство,

оскільки, за даними 2018 року, майже 57% від їх влас�

них доходів становив податок на доходи фізичних осіб

і майже 16% — єдиний податок.

У світовій практиці є багато прикладів успішних про�

ектів публічно�приватного партнерства у аграрному сек�

торі, які можуть бути адаптовані до умов України. Зокре�

ма Нед Уайт, міжнародний експерт з державно�приватно�

го партнерства та інвестиційних питань, наводить такі:

— будівництво, експлуатація та управління ірига�

ційними проектами у Бразилії, Індії, Перу, Марокко, Йор�

данії;

— будівництво та управління мережами компаній

"холодного ланцюгу" у Філіппінах, Мексиці, Індії та Па�

кистані;

— будівництво, обслуговування та управління

ринками для збуту фруктів, овочів та місцевої сільсько�

господарської продукції у Філіппінах, Йорданії, інших

країнах;

Показники 2015 2018 

Структура 
доходів 
ОТГ у 

2018 р., % 
Кількість діючих ОТГ 
Власні доходи, всього, млрд грн 
із них: 
ПДФО 
Акцизний податок 
Місцеві податки і збори 
у т. ч.: плата за землю 
єдиний податок: 
податок на нерухомість 

159 
1,01 
 
0,043 
0,219 
0,748 
0,354 
0,284 
0,110 

665 
20,1 
 
11,9 
1,5 
6,7 
3,0 
3,3 
0,4 

х 
100 
 
56,9 
7,2 
32,1 
14,3 
15,8 
1,9 

Таблиця 3. Динаміка власних доходів
об'єднаних територіальних громад в Україні

Джерело: розраховано авторами на основі [9; 10].
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— будівництво та експлуатація зернових терміналів

у морських портах Філіппін;

— будівництво та експлуатація сільськогосподарсь�

ких сховищ, зернових елеваторів, підприємств із пере�

робки сільськогосподарської продукції;

— переробка відходів сільського господарства (гра�

нулювання відходів у Молдові, переробка відходів сви�

ноферм у Словенії, віджимання цукрової тростини для

отримання електроенергії в Уганді, Бразилії тощо) [11].

З іншого боку, наукові дослідження і практика на�

зивають ряд факторів, які стримують розвиток публіч�

но�приватного партнерства в Україні і в тому числі у

сільських регіонах (табл. 4).

Найбільш суттєвими із них називають не доско�

налість та не стабільність нормативно�правового регу�

лювання відносин ППП, підвищені ризики для приват�

ного партнера, пов'язані із корупційною складовою в

органах публічної та судової влади, що ускладнює мож�

ливість захисту прав власності та інвестицій для приват�

ного партнера. Так за даними О.В. Озерчука в Україні

протягом 2009—2012 років прийнято 18 законодавчих

і нормативно�розпорядчих актів, які змінюють умови ук�

ладення договорів та реалізацію ППП. За таких обста�

вин потенційні партнери ППП не можуть реально оціню�

вати ризики та переваги ППП на довгострокову перс�

пективу [7, с. 310]. Значною проблемою є особливість

бюджетного процесу в Україні, коли державний та

місцеві бюджети складаються на один рік, через що пуб�

лічний партнер не може гарантувати довготермінову

бюджетну підтримку, що породжує невизна�

ченість та додаткові ризики для приватного парт�

нера [13].

Достатньо гостро, на сьогоднішній день,

стоїть проблема кадрового забезпечення ОТГ. Як

зазначає С.М. Задорожна, незадовільне кількісне

кадрове забезпечення ОТГ підтверджується їх

звітами, де в структурі виконавчих органів май�

же кожної громади наявні вакансії. Заповнення

цих вакансій відбувається на конкурсній основі,

що також потребує часу. Більше того, фахова

підготовка кадрового складу ОТГ є недостат�

ньою, а низька управлінська спроможність не

дозволяє розробляти та реалізовувати значущі

для громади проекти, та отримувати зиск від ре�

форми децентралізації влади [14, с. 38].

У переважній більшості випадків зазначені

проблеми мають інституційний характер і не мо�

жуть бути вирішені в рамках окремої громади.

Наприклад, В. Голян, вказує на необхідність вне�

сення суттєвих змін у Закон України "Про дер�

жавно�приватне партнерство". Ці зміни, на його

думку, зумовлені тим, що суттєво змінюється

роль і місце територіальних громад у процесах

перерозподілу предметів державної та комуналь�

ної власності. За нових умов розподілу прав і по�

вноважень між центральною владою та територ�

іями, громада стає одним з головних суб'єктів і

тому виникає потреба в удосконаленні інституці�

онального переходу та зростання реальної бази

розширеного відображення людського, інфрас�

труктурного та ресурсного запасу, в тому числі і

через отримання перспектив входити в корпора�

тивні утворення із фірмами та укладати угоди на пред�

мет передачі у тимчасове використання спеціалізованим

бізнесовим структурам предметів і об'єктів природоохорон�

ної та природно�господарської інфраструктури [15, с. 6].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Публічно�приватне партнерство в Україні перебуває у

стадії активного розвитку і, при відповідному норматив�

но�правовому та організаційно�економічному забезпе�

ченні, може сприяти вирішенню багатьох соціально�еко�

номічних проблем як держави, так і регіонів. Це підтверд�

жує досвід успішної реалізації проектів ППП у багатьох

країнах світу. Важливою передумовою успіху ППП на р�

егіональному рівні є формування об'єднаних територіаль�

них громад, розширення їх повноважень та фінансових

можливостей. Але для того, щоб ППП могло проявити себе

у повній мірі, потрібно вирішити ряд важливих проблем на

законодавчому, нормативно�регуляторному, кадровому

рівнях, що може стати предметом подальших досліджень

і напрацювань у науковій і практичній площині.
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№ 
п/п 

Стримуючі фактори для 
розвитку ППП Можливі шляхи їх усунення 

1 Не сприятливий інвестиційний 
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бюджетного дефіциту, стримування 
інфляції та підтримки попиту 

2. Не досконалість та не 
стабільність нормативно-
правового регулювання 
відносин ППП 

Напрацювати чіткі і однозначні 
законодавчі та підзаконні акти у 
сфері правового регулювання 
відносин ППП 

3.  Відсутність ефективних 
механізмів державної підтримки 
ППП 

Інституційне оформлення форм 
державної підтримки ППП, 
визначених у ЗУ «Про державно-
приватне партнерство» 

4. Відсутність достатньої кількості 
фахівців, особливо в аграрних 
регіонах 

Навчання, тренінги, семінари для 
фахівців, що працюють у сфері 
ППП 

5. Відсутність ефективних 
механізмів захисту прав 
власності та інвестицій, у т. ч. у 
судах 

Забезпечення реалізації принципу 
верховенства права, скорочення 
корупції у правоохоронних органах 
та судах 

6. Високі корупційні ризики у 
органах публічної влади 

Забезпечення повної прозорості у 
питаннях розробки та реалізації 
проектів ППП 

7. Відсутність єдиних стандартів 
оголошення і проведення 
конкурсів щодо ППП 

Розробка та нормативно-правове 
оформлення єдиних стандартів, які 
стосуються оголошення і 
проведення конкурсу щодо ППП 

8. Підвищений рівень ризиків, 
зв’язаний із відсутністю у 
публічного партнера 
можливості взяти на себе 
довготермінові бюджетні 
зобов’язання  

Прийняття законодавчих актів, які б 
давали можливість публічним 
партнерам виконувати 
довготермінові бюджетні 
зобов’язання  

9. 

 

Високий рівень впливу 
монополій та олігархів на 
державному та місцевому 
рівнях 

Прийняття нормативно-правових 
актів, спрямованих на 
демонополізацію та деолігархізацію 
економіки 

Таблиця 4. Стримуючі фактори для розвитку ППП та
можливі шляхи їх усунення

Джерело: розроблено авторами на основі [7; 12].
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У статті виконано критичний аналіз проблематики ідентифікації та обліку витрат на підтримку, віднов�
лення та покращення технічних характеристик основних засобів. Встановлено, що чинні нормативні до�
кументи, а також наукова література містять суперечливі принципи розмежування поточних і капітальних
витрат у складі витрат на відновлення та покращення технічних характеристик основних засобів, особли�
во у випадках із витратами на ремонт основних засобів. Водночас порядок розмежування витрат на ре�
монт основних засобів на поточні та капітальні здатен суттєво впливати на вартість окремих активів, розмір
фінансових результатів, визначених в обліку та представлених у фінансовій звітності, а також на розмір
прибутку до оподаткування, що передусім може спричинити конфлікти із податковими органами.

З метою вирішення зазначеної проблеми запропоновані окремі норми щодо підвищення якісного рівня
розмежування витрат на відновлення та покращення технічних характеристик основних засобів на по�
точні і капітальні, а також обгрунтовано доцільність провадження, як мінімум у податкове законодавство
щодо податку на прибуток підприємств, чітко прописаної норми вартісного відокремлення поточних вит�
рат на відновлення та покращення технічних характеристик основних засобів від аналогічних капітальних
витрат у межах 25 % від суми накопичених амортизаційних відрахувань за період експлуатації окремого
об'єкта основних засобів. У площині бухгалтерського обліку пропонується передбачити норми, які б доз�
волили підприємствам самостійно визначати доцільність та встановлювати розмір відповідної вартісної
межі витрат на відновлення та поліпшення технічних характеристик основних засобів, що можуть бути
визнані поточними витратами, у відсотках від суми накопичених амортизаційних відрахувань за об'єктом
основних засобів. Впровадження розроблених пропозицій дозволить підвищити якісний рівень обліку
витрат на відновлення та покращення основних засобів, а також сприятиме вирішенню питань суб'єктив�
ності та конфліктності врахування таких витрат при визначенні прибутку до оподаткування і податку на
прибуток.

The article deals with the critical analysis of identification and cost accounting issues to support, recover and
improve technical characteristics of fixed assets. It has been found out that current regulatory documents, as
well as scientific literature, contain contradictory principles of current and capital expenditures distinction as a
part of costs` recovery and improvement of fixed asset's technical characteristics, especially in case of costs of
repair of fixed assets. At the same time, the procedure of cost distinction in repair expenses, current and capital
ones, can significantly affect the value of individual assets, the size of financial results identified in Accounting
and presented in financial statements, as well as the amount of profit before tax, which may cause conflicts with
tax authority.

To solve the problem, certain standards have been proposed to improve the qualitative level of recovery and
improvement of fixed asset's technical characteristics' cost distinction in current and capital. It is expedient to
implement clearly stated standard of current cost distinction in recovery and improvement of fixed asset's
technical characteristics from similar capital expenditures within 25% of the overall depreciation value of a
certain fixed asset's service life in corporate tax laws. It is proposed to provide standards in the field of Accounting
that would allow enterprises to determine by themselves the expediency and size of the appropriate cost limit of
recovery and improvement of fixed asset's technical characteristics` cost that can be recognized as current
expenses, as a percentage of overall depreciation value of a fixed asset. Thus, in the practice of accounting
organization at domestic enterprises an additional element of accounting policy will be introduced — the cost
limitation of the amount of current expenses for the restoration and improvement of technical characteristics of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наявність відповідних основних засобів є принци�

повою необхідністю здійснення переважної більшості

видів господарської діяльності. Технічний рівень основ�

них засобів є одним із суттєвих факторів, що визнача�

ють ефективність діяльності та конкурентоспро�

можність підприємств. Основні засоби є активами три�

валого використання, які під впливом різноманітних

факторів зазнають фізичного та морального зносу. З

метою хоча б часткового усунення наслідків зносу

здійснюється певний комплекс робіт, спрямованих на

підтримку та відновлення працездатності об'єктів основ�

них засобів, а також на покращення їх технічних харак�

теристик і подовження первісно визначеного терміну

експлуатації.

Витрати на підтримку, відновлення та покращення

технічних характеристик основних засобів мають бути

відображені в обліку підприємства. Основне принципо�

ве проблемне питання, що актуалізує наявність таких

витрат, полягає у тому, які з таких витрат мають бути

капіталізовані, а які варто віднести до витрат поточно�

го періоду. Відповідь на це питання є надзвичайно важ�

ливою, адже розмежування витрат на поточні та капі�

тальні впливає на розмір витрат виробництва, вартість

незавершеного виробництва та готової продукції і у

підсумку на суму визнаних в бухгалтерському обліку

фінансових результатів діяльності підприємства, а та�

кож на вартість необоротних активів, якщо частина та�

ких витрат капіталізується і збільшує вартість основних

засобів. Проблемні питання обліку провокують про�

блемні питання в оподаткуванні, адже об'єктом оподат�

кування податком на прибуток підприємств відповідно

до пп. 134.1.1 Податкового Кодексу України є "прибу�

ток…, який визначається шляхом коригування (збіль�

шення або зменшення) фінансового результату до опо�

даткування (прибутку або збитків), визначеного у фінан�

совій звітності підприємства відповідно до національ�

них положень (стандартів) бухгалтерського обліку або

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці,

які виникають відповідно до положень цього Кодексу"

[1]. Враховуючи, що жодних різниць, пов'язаних із вит�

ратами на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші

поліпшення основних засобів, що використовуються у

господарській діяльності підприємства, Податковий

Кодекс не передбачає, відповідні витрати, визнані у

фінансовому обліку поточними, призводять до змен�

шення прибутку до оподаткування у періоді визнання

(або у періоді реалізації готової продукції, якщо вони

включені до її виробничої собівартості), а витрати, що

капіталізуються, зменшують прибуток до оподаткуван�

ня поступово шляхом амортизації протягом тривалого

періоду часу.

fixed assets. Implementation of the developed proposals will allow to raise the qualitative level of recovery and
capital improvement's cost accounting, and will minimize subjectivity and conflicts of these costs application
when defining profit before tax and corporate tax.

Ключові слова: основні засоби, витрати, поточні витрати, капітальні витрати, облік, ремонт основ�

них засобів, поліпшення основних засобів, прибуток, оподаткування прибутку підприємств.

Key words: fixed assets, costs, current expenses, capital expenditures, accounting, repair of fixed assets,

improvement of fixed assets, profit, income tax.

Таким чином, розмежування витрат на підтримку,

відновлення та покращення технічних характеристик ос�

новних засобів на поточні та капітальні є надзвичайно

важливим питанням організації обліку, адже його роз�

в'язання впливає на показники фінансової звітності, а

також на розміри прибутку до оподаткування та подат�

ку на прибуток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремим питанням ідентифікації, методики та

організації обліку витрат на ремонт та поліпшення

основних засобів присвячені дослідження багатьох вче�

них�економістів, зокрема таких: Ф. Бутинець, В. Голо�

вачко, Я. Крупка, І. Павлюк, Т. Плахтій, М. Самчик,

В. Сопко, Л. Сук, Н. Ткаченко, П. Хомин, М. Чумаченко

та багатьох інших. Водночас, незважаючи на велику

кількість наукових досліджень щодо обліку витрат на

ремонт та поліпшення основних засобів, суперечливість

вітчизняних нормативних документів, відсутність чітких

принципів щодо розмежування таких витрат на поточні

і капітальні, а також визначне практичне значення за�

значеного питання обгрунтовує необхідність подальших

наукових досліджень щодо обліку витрат на підтримку,

відновлення та покращення технічних характеристик

основних засобів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз проблематики іденти�

фікації та обліку витрат на підтримку, відновлення та

покращення технічних характеристик основних засобів,

а також розробка пропозицій щодо чіткого розмежу�

вання таких витрат на поточні і капітальні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Досліджуючи питання розмежування витрат на

підтримку, відновлення та покращення технічних харак�

теристик основних засобів (або витрат на ремонт і по�

ліпшення основних засобів) на поточні та капітальні, вар�

то відзначити, що проблемним це питання є не внаслі�

док недосконалості та суперечливості вітчизняних нор�

мативних документів (що наявне у вітчизняній практиці),

а внаслідок, по�перше, складності цього питання вже на

сутнісному, теоретичному рівні, а, по�друге, його кон�

фліктності у практичні площині. Скоріше за все саме

сутнісна складність і практична конфліктність, адже

йдеться про прибуток, що є джерелом виплати диві�

дендів і об'єктом оподаткування, частково можуть по�

яснити суперечливість вітчизняних нормативних доку�

ментів. Показово, що ще у середині ХІХ ст. Карл Маркс

у другому томі Капіталу, досліджуючи відтворення, ре�
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монт і накопичення основного капіталу, писав, що "межа

між власне ремонтом і відшкодуванням, між витратами

збереження і витратами відновлення більш�менш умов�

на. Звідси вічна суперечка, наприклад, на залізничному

транспорті про те, чи є такі витрати витратами на ремонт

або на відшкодування, чи слід покрити їх з поточних

витрат або з основного капіталу акціонерного товари�

ства. Віднесення витрат на ремонт на рахунок капіталу

замість віднесення їх на рахунок доходу є відомим за�

собом, за допомогою якого правління залізничних то�

вариств штучно роздувають свої дивіденди" [2, с. 201].

У сучасних умовах таке важливе питання як розме�

жування в обліку витрат, пов'язаних із основними засо�

бами, на поточні та капітальні безперечно має бути вре�

гульоване у правовій площині. Основним вітчизняним

нормативним документом, що регулює питання обліку

основних засобів, є Положення (стандарт) бухгалтерсь�

кого обліку 7 "Основні засоби". Цей нормативний до�

кумент специфічно вирішує зазначене питання, виокрем�

люючи "витрати, що здійснюються для підтримання

об'єкта в робочому стані" і "витрати, пов'язані з пол�

іпшенням об'єкта". Так, відповідно до п. 15 П(с)БО 7

"витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в

робочому стані (проведення технічного огляду, нагля�

ду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання пер�

винно визначеної суми майбутніх економічних вигод від

його використання, включаються до складу витрат" [3].

З іншого боку, п. 14 П(с)БО 7 визначено, що "первинна

вартість основних засобів збільшується на суму витрат,

пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, моди�

фікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо),

що призводить до збільшення майбутніх економічних

вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта" [3].

Аналізуючи норми П(с)БО 7 "Основні засоби", окре�

мо варто відзначити, що у нормативному документі

відсутнє визначення такого поняття як "ремонт основних

засобів", яке згадується лише як вид дій, спрямованих

на "підтримання об'єкта в робочому стані". Водночас

саме термін "ремонт основних засобів" активно викори�

стовується на практиці для ідентифікації робіт, спрямо�

ваних на підтримку, відновлення та покращення техніч�

них характеристик основних засобів. Саме стосовно вит�

рат на ремонт основних засобів в практиці обліку вини�

кають проблемні та конфліктні питання щодо віднесен�

ня до поточних або капітальних витрат, адже витрати на

технічне обслуговування зазвичай відносять до поточних

витрат без додаткових запитань, а витрати, пов'язані із

модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнан�

ням, реконструкцією аналогічно без додаткових запитань

капіталізуються. Питання щодо обліку витрат на ремонт

основних засобів не вирішується, а скоріше заплутуєть�

ся нормами іншого документу з обліку основних засобів —

Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку ос�

новних засобів, затверджених Наказом Міністерства

фінансів України № 561 від 30.09.2003. Так, з одного боку

п. 30 Методичних рекомендацій № 561 визначено, що

"витрати на капітальний ремонт об'єктів основних засобів

визнаються витратами звітного періоду" [4], а з іншого

боку, наступним пунктом зазначено, що "підставою для

визнання капітальними інвестиціями витрат, пов'язаних

з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок

цих витрат очікуваного терміну корисного використання

об'єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг),

яка виробляється (надається) цим об'єктом" [4]. Таким

чином, якщо внаслідок дій, що визначені на підприємстві

як капітальний ремонт основного засобу, як мінімум

збільшується термін його експлуатації або певні якісні

характеристики, витрати на такий капітальний ремонт

мають капіталізувати.

Суперечливість у нормативних документах, що ре�

гулюють питання обліку витрат, пов'язаних із відновлен�

ням і покращенням технічних характеристик основних

засобів, призводять до аналогічних проблем у площині

оподаткування прибутку підприємств. Враховуючи, що

достатньо часто певні такі роботи призводять не лише

до відновлення, а й одночасно до покращення техніч�

них характеристик основного засобу внаслідок викори�

стання під час ремонтів більш сучасних матеріалів, за�

пасних частин і прогресивних технологій, працівники

Державної фіскальної служби під час перевірок напо�

лягають, що йдеться саме про поліпшення основних за�

собів, витрати на які мають капіталізуватися, а не вклю�

чатися до поточних витрат і зменшувати таким чином

прибуток до оподаткування. Комплексне рішення даної

проблеми потребує більш чіткого розмежування витрат,

пов'язаних із відновленням та покращенням технічних

характеристик основних засобів, на витрати, що можуть

бути визнані поточними витратами, і на витрати, що

мають бути капіталізовані, тобто віднесені до збільшен�

ня первісної вартості основних засобів.

Одним із варіантів вирішення даного завдання може

бути уточнення відповідних нормативних документів.

Для того, що встановити наскільки це можливо, варто

повернутися до питання ідентифікації робіт, спрямова�

них на відновлення та покращення основних засобів,

насамперед, до ідентифікації поняття "ремонт". Так, у

Економічному словнику Й.С. Завадського, Т.В. Осовсь�

кої і О.О. Юшкевич ремонт характеризується як "віднов�

лення якісних характеристик об'єкта з метою його нор�

мальної подальшої експлуатації" [5, с. 268]. М.Ю. Сам�

чик зазначає, що "ремонт — це комплекс робіт щодо

підтримування основних засобів у робочому стані про�

тягом усього строку їх служби" [6, с. 130]. Аналогічне

визначення наводить В.М. Головачко, ідентифікуючи

ремонт, як "комплекс робіт щодо підтримування основ�

них засобів у робочому стані протягом їх корисної екс�

плуатації" [7, с. 96]. Л. Семеген у науковій статті наво�

дить визначення, за яким "ремонт — це комплекс робіт,

спрямованих на підтримання об'єктів матеріальних не�

оборотних активів у робочому стані чи відновлення їхніх

первісних технічних характеристик (заміна несправних

деталей, агрегатів, вузлів, усунення недоліків, налагод�

ження тощо) [8, с. 322]. Варто звернути увагу на те, що

всі наведені вище визначення характеризують ремонт

виключно як роботи з метою підтримки об'єкта у пра�

цездатному стані, певним чином виключаючи покращен�

ня його технічних характеристик. Ще більш радикаль�

но із зазначеного питання висловлюється В. Карєв,

стверджуючи, що "ремонт є лише ремонтом, якщо він

спрямований на відновлення або підтримання працез�

датності обладнання без будь�якого його технічного

вдосконалення. Якщо в результаті проведених ремонт�

них робіт відбувається технічне вдосконалення об'єкта,

то це є модернізацією чи модифікацією" [9, с. 24].
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Водночас у вітчизняних нормативних документах на�

явні приклади ідентифікації ремонту, що не виключають

можливості покращення характеристик об'єкту внаслідок

ремонту, а саме "ремонт будинку — комплекс будівель�

них робіт, спрямованих на відновлення, з можливим пол�

іпшенням експлуатаційних показників елементів будин�

ку" [10]. А Т.Д. Плахтій пропонує розрізняти "витрати на

ремонт, що призводять до збільшення майбутніх еконо�

мічних вигод" і "витрати на ремонт, що підтримують пер�

винно визнані економічні вимоги" [11, с. 111].

Класифікація ремонтів за Т.Д. Плахтій наочно де�

монструє питання, що тісно пов'язане із ідентифікацією

поняття "ремонт", а саме доцільність виокремлення по�

точних і капітальних ремонтів. Адже за умови визнання

того факту, що будь�який ремонт спрямований лише на

підтримку і відновлення (але у жодному випадку не на

покращення характеристик об'єкту), така класична

щодо ремонтів класифікація фактично втрачає сенс.

Якщо аналізувати терміни як такі, тобто назви "поточ�

ний" ремонт і "капітальний" ремонт, то варто зробити

висновок, що поточний ремонт пов'язаний із поточни�

ми витратами, а витрати на капітальний ремонт мають

капіталізуватися. Водночас Наказ Мінфіну № 561, як

вже згадувалося вище, передбачає визнання витрат на

капітальний ремонт витратами поточного періоду, але

за умови відсутності поліпшення технічних характерис�

тик об'єкту внаслідок ремонтних робіт. Цікавим з цього

приводу є поняття, запропоноване в статті Л. Семе�

ген — "капітальний ремонт без збільшення економіч�

них вигод", витрати на який запропоновано вважати по�

точними, в той час, як капіталізувати передбачено вит�

рати лише на реконструкцію, модернізацію, модифіка�

цію, дообладнання, добудову та переозброєння [8, с.

321]. У класифікації, сформованій М.Ю. Самчик, витра�

ти на капітальний ремонт віднесені до "витрат на робо�

ти, пов'язані з удосконаленням об'єкта, що призводить

до збільшення майбутніх економічних вигод" [6, с. 131].

Аналогічно Ю.О. Леонова, класифікуючи витрати на

ремонт основних засобів, виокремлює "витрати, що

здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані

та одержання первісно визначеної суми майбутніх ви�

год від його використання (поточний ремонт)" і "витра�

ти, що призводять до збільшення майбутніх економіч�

них вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта

(капітальний ремонт)" [12, с. 874].

Таким чином, систематизація поглядів науковців

лише підтверджує відсутність єдиного погляду на роз�

межування витрат на ремонт основних засобів на по�

точні і капітальні. Безперечно на практиці можна орієн�

туватися на ліберальну тезу п. 29 Методичних рекомен�

дацій № 561, відповідно до якої "рішення про характер

і ознаки здійснюваних підприємством робіт, тобто чи

спрямовані вони на підвищення техніко�економічних

можливостей об'єкта, що приведе у майбутньому до

збільшення економічних вигод, чи здійснюються вони

для підтримання об'єкта в придатному для використан�

ня стані та одержання первісно визначеної суми май�

бутніх економічних вигод від його використання, прий�

мається керівником підприємства з урахуванням резуль�

татів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких вит�

рат" [4]. Безперечно при прийнятті рішення щодо відне�

сення витрат на певні ремонтні роботи до поточних або

капітальних витрат варто орієнтуватися на думку інже�

нерно�технічних спеціалістів. Але все це не вирішує пи�

тання суб'єктності ідентифікації тих чи інших витрат, як

поточних або капітальних, особливо у площині оподат�

кування. Як наслідок, вигідний, в певному сенсі, плат�

никам податку на прибуток ліберальний підхід, який

фактично дозволяє визнавати якомога більше витрат по�

точними витратами, під час документальних перевірок

на практиці обертається постійними конфліктами із

фіскальними органами, донарахуванням податку на при�

буток до сплати і штрафними санкціями.

Певним кроком на шляху вирішення проаналізованої

проблеми може бути системне впорядкування всього

спектру вітчизняних нормативних документів, або шля�

хом визначення, що ремонтом, як таким, є роботи, спря�

мовані виключно на підтримку об'єкту в працездатному

стані на його первинному технічному рівні (тобто без по�

кращень технічних характеристик), або шляхом чіткого

виокремлення поточного ремонту, що спрямований на

відновлення об'єкта на первісному технічному рівні

(навіть за наявності незначних технічних покращень), і

капітального ремонту, до якого варто віднести роботи,

спрямовані на відновлення технічних характеристик на

більш високому технічному рівні, витрати на який відпо�

відно мають капіталізуватися. Саме другий варіант є, на

нашу думку, більш коректним та теоретично обгрунтова�

ним. Але всі ці зміни, навіть якщо вони є доречними, про�

блему суб'єктивності на практиці не вирішать. Залишиться

широкий спектр робіт, результат яких полягає як у віднов�

ленні, так й у певному покращенні технічних характерис�

тик об'єкту. Навіть якщо метою є саме відновлення об�

'єкту, досить часто відновити технічні характеристики на

первісному рівні або неможливо, або категорично еко�

номічно недоцільно, особливо у випадках, коли йдеться

про основні засоби із тривалим терміном використання.

Під час робіт можуть бути використані сучасні матеріа�

ли, запасні частини та технологія робот. Так, наприклад,

якщо здійснюється заміна старих дерев'яних рам, які вже

пропускають навіть дощ та сніг, на нові металопласти�

кові вікна, що краще тримають тепло і відрізняються кра�

щими експлуатаційними характеристиками, то чи варто

вважати це роботами, спрямованими на поліпшення, а не

на відновлення експлуатаційних характеристик при�

міщення, як основного засобу.

Саме через надзвичайну суб'єктивність питання

розмежування витрат на роботи, пов'язані із відновлен�

ням і покращенням технічних характеристик основних

засобів, вважаємо за цільне запропонувати вирішення

даної проблеми, як мінімум у площині податкового за�

конодавства, принципово іншим шляхом, а саме шля�

хом визначення вартісної межі витрат, що можуть бути

віднесені до поточних витрат, із капіталізацію витрат

понад таку межу.

Варто зазначити, що такий підхід вже використо�

вувався у вітчизняному податковому законодавстві до 1

січня 2015 року. Так, Податковий Кодекс України у варі�

анті, чинному станом на 31.12.2014., п. 146.12. передба�

чав, що "сума витрат, що пов'язана з ремонтом та пол�

іпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орен�

дованих або отриманих у концесію чи створених (збудо�

ваних) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 від�

сотків сукупної балансової вартості всіх груп основних
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засобів на початок звітного року, відноситься платником

податку до складу витрат" [13]. Витрати понад суму та�

кого "ремонтного ліміту" відповідно до п. 146.11 капіта�

лізувалися — відносилися до первісної вартості відпові�

дного об'єкту із подальшою амортизацією. Така практи�

ка використовувалась із певними корективами кілька

років, але з 1 січня 2015 року вищезгадані обмеження

були скасовані та в подальшому платники податку на при�

буток мали орієнтуватися на норми документів, що регу�

люють питання бухгалтерського обліку.

У сучасних умовах вважаємо за доцільне запропо�

нувати доповнення ст. 138 Податкового Кодексу Украї�

ни нормою про те, що платник податку має право вклю�

чати до поточних витрат витрати на відновлення та по�

ліпшення технічних характеристик основних засобів, у

тому числі витрати на ремонт, модернізацію та ре�

конструкцію основних засобів, у розмірі не більше як

25 відсотків амортизаційних відрахувань, нарахованих

за період експлуатації окремого об'єкту основних за�

собів, за мінусом вже врахованих таким чином витрат

на попередні роботи щодо відновлення та поліпшення

технічних характеристик даного об'єкту основних за�

собів. Витрати, що не віднесені до поточних витрат, ма�

ють капіталізуватися, тобто збільшувати первісну

вартість основних засобів із подальшою амортизацією.

Розмір так званого "ремонтного ліміту" пропонуємо

визначати у відсотках не первинної або залишкової вар�

тості об'єкту основних засобів, а у відсотках від нако�

пичених протягом періоду експлуатації амортизаційних

відрахувань, адже з часом із збільшенням ступеня зно�

су об'єкта основних засобів необхідність і вартість робіт

щодо його відновлення об'єктивно збільшується.

Що стосується питання відображення таких витрат в

бухгалтерському обліку, то слушним, на нашу думку, є

внесення змін у П(с)БО 7 "Основні засоби", які дозво�

лять підприємству самостійно визначати доцільність та

встановлювати розмір відповідної вартісної межі витрат

на відновлення та поліпшення технічних характеристик

основних засобів, що можуть бути визнані поточними

витратами, у відсотках від суми накопичених амортизац�

ійних відрахувань за кожним об'єктом основних засобів.

Витрати, понад встановлену межу, будуть вважатися ка�

пітальними, тобто такими, що збільшують первинну

вартість. Відповідні елементи, таким чином, стануть до�

датковим елементом облікової політики підприємств.

Варто також відзначити, що п. 31 Методичних рекомен�

дацій № 561 досі містить тезу про те, "що первісна (пере�

оцінена) вартість основних засобів може бути збільшена

на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом

об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим

законодавством" [4], хоча за діючими нормами Подат�

кового Кодексу ця норма жодного сенсу не має.

Окремо варто також відзначити, що за умови прий�

няття розроблених пропозицій, платники податку на

прибуток, що здійснюють коригування прибутку, виз�

наченого відповідно до норм бухгалтерського обліку на

суму різниць з податку на прибуток, будуть зобов'язані

здійснювати коригування на різниці, пов'язані із витра�

тами на відновлення та поліпшення основних засобів.

Якщо ж облікова політика підприємства щодо розме�

жування таких витрат буде повторювати норми подат�

кового законодавства, то коригування буде формаль�

ним, адже не буде змінювати суму прибутку до оподат�

кування. Водночас, незважаючи на появу додаткової

причини корегування прибутку до оподаткування, впро�

вадження обгрунтованих пропозицій в податкове зако�

нодавство дозволить зняти питання суб'єктивності та

конфліктності врахування витрат на відновлення та по�

ліпшення основних засобів при визначенні розмірів при�

бутку до оподаткування та податку на прибуток.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведене дослідження дозволяє стверджувати про

наявність істотних суперечок у чинних нормативних до�

кументах та науковій літературі щодо розмежування

витрат на відновлення та покращення технічних харак�

теристик основних засобів на поточні та капітальні ви�

трати. Водночас вирішення даного питання варто виз�

нати важливим для організації бухгалтерського обліку,

адже порядок розмежування витрат на поточні та капі�

тальні впливає на розмір поточних витрат діяльності, на

вартість незавершеного виробництва і готової продукції,

на розмір визнаних в обліку та представлених у фінан�

совій звітності результатів діяльності, а також на

вартість необоротних активів, якщо частина таких вит�

рат капіталізується і збільшує первісну вартість основ�

них засобів. Найбільш проблемним є вплив розмежуван�

ня в обліку витрат на відновлення та покращення тех�

нічних характеристик основних засобів на поточні та ка�

пітальні витрати в площині податкового законодавства,

адже основою для визначення прибутку до оподатку�

вання є фінансовий результат, визначений за правила�

ми бухгалтерського обліку. Ліберальні норми Методич�

них рекомендацій № 561, які дозволяють включати ви�

трати на капітальний ремонт до поточних витрат, на

практиці призводять до постійних конфліктів із фіскаль�

ними органами, донарахування податку на прибуток до

сплати і штрафних санкцій, що мотивується наявністю

поліпшення технічних характеристик основних засобів

за підсумками проведення ремонтних робіт.

З метою вирішення виявленої проблеми пропонуєть�

ся впорядкувати весь спектр вітчизняних нормативних

документів шляхом чіткого виокремлення поточного ре�

монту, що спрямований на відновлення об'єкта на перві�

сному технічному рівні (навіть за наявності незначних

технічних покращень), і капітального ремонту, до якого

варто віднести роботи, спрямовані на відновлення техні�

чних характеристик на більш високому технічному рівні,

витрати на який відповідно мають капіталізуватися.

Окрім того, враховуючи, що таке впорядкування

принципово не вирішує питання суб'єктивності резуль�

татів робіт, спрямованих як на відновлення, так й на

покращення технічних характеристик основних засобів,

пропонуємо застосування в практиці податкового зако�

нодавства вартісної межі віднесення до поточних вит�

рат діяльності витрат на відновлення та покращення

основних засобів. А саме доповнити ст. 138 Податко�

вого Кодексу України нормою про те, що платник по�

датку має право включати до поточних витрат витрати

на відновлення та поліпшення технічних характеристик

основних засобів, у тому числі витрати на ремонт, мо�

дернізацію і реконструкцію основних засобів, у розмірі

не більше як 25 відсотків амортизаційних відрахувань,
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нарахованих за період експлуатації окремого об'єкту

основних засобів, за мінусом вже врахованих таким

чином витрат на попередні роботи щодо відновлення і

поліпшення технічних характеристик даного об'єкту

основних засобів. У площині організації бухгалтерсь�

кого обліку пропонуємо передбачити, що підприємство

має право самостійно визначити доцільність та розмір

вартісної межі розмежування поточних і капітальних

витрат на відновлення та поліпшення основних засобів,

що призведе до появи додаткового елементу облікової

політики.

Незважаючи на те, що впровадження розроблених

норм у податкове законодавство призведе до появи

додаткової причини корегування прибутку до оподат�

кування, пов'язаної із необоротними активами, в ціло�

му це сприятиме вирішенню питання суб'єктивності та

конфліктності щодо врахування витрат на відновлення

та поліпшення основних засобів при визначенні розмірів

прибутку до оподаткування і податку на прибуток.

Література:

1. Податковий Кодекс України: Закон України від

02.12.2011 р. № 2755�VI. Дата оновлення: 01.06.2019.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755�17

(дата звернення 05.06.2019).

2. Маркс К. Капітал. Київ: Видавництво політичної

літератури України, 1964. Т. 2. 598 с.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7

"Основні засоби": Наказ Міністерства фінансів України

від 27.04.2000 р. № 92. Дата оновлення: 05.01.2018. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288�00 (дата

звернення 05.06.2019).

4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку

основних засобів: Наказ Міністерства фінансів України

від 30.09.2003 р. № 561. Дата оновлення: 30.12.2003.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561�

201�03 (дата звернення 05.06.2019).

5. Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О.

Економічний словник. Київ: Кондор, 2006. 356 с.

6. Самчик М.Ю. Особливості бухгалтерського обліку

витрат на ремонт основних засобів. Вісник Житомирсь�

кого державного технологічного університету. Серія

Економічні науки. 2011. № 4 (58). С. 129—133.

7. Головачко В.М. Методика обліку витрат на ремонт

і поліпшення основних засобів. Науковий вісник Мука�

чівського державного університету. Серія Економіка.

2014. № 2 (2). С. 95—98.

8. Семеген Л. Методика обліку витрат на поліпшен�

ня та утримання інших необоротних матеріальних

активів. Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 321—325.

9. Карєв В. Деякі аспекти застосування пунктів 14 і

15 П(С)БО 7 "Основні засоби". Бухгалтерський облік і

аудит. 2003. № 6. С. 23—27.

10. Правила утримання жилих будинків та при бу�

динкових територій: Наказ Державного комітету Украї�

ни з питань житлово�комунального господарства від

17.05.2005 р. № 76. Дата оновлення: 17.05.2005. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927�05 (дата

звернення 05.06.2019).

11. Плахтій Т.Ф. Облік витрат на ремонт та модер�

нізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові

наслідки. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ:

актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 108—

116.

12. Леонова Ю.О. Особливості обліку основних

засобів в умовах дії Податкового кодексу України.

Глобальні та національні проблеми економіки. 2017.

Вип. 16. С. 872—876.

13. Податковий Кодекс України: Закон України від

02.12.2011 р. № 2755�VI. (редакція станом на

31.12.2014). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

2755�17/ed20141231 (дата звернення 05.06.2019).

References:

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of

Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/2755�17 (Accessed 5 June 2019).

2. Marx, K. (1964), Kapital [Capital], Vydavnytstvo

politychnoi literatury Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

3. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Regulation

(standard) of accounting 7 "Fixed assets"", available at:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288�00

(Accessed 5 June 2019).

4. Ministry of Finance of Ukraine (2003), "Methodical

recommendations for the accounting of fixed assets",

available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/

v0561201�03 (Accessed 5 June 2019).

5. Zavadsky, Y.S. Osovska, T.V. and Yushkevich, O.O.

(2006), Ekonomichnyj slovnyk [Economic Dictionary],

Kondor, Kyiv, Ukraine.

6. Samchik, M.Yu. (2011), "Features of accounting of

expenses for repair of fixed assets", Visnyk Zhyto�

myrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu.

Seriia Ekonomichni nauky, vol. 4 (58), pp. 129—133.

7. Golovchko, V.M. (2014), "Method of accounting the

repairs and improvement of fixed assets", Naukovyj visnyk

Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Seriia

Ekonomika, vol. 2 (2), pp. 95—98.

8. Semegen, L. (2010), "A method of account for

charges on an improvement and maintenance of other

irreversible assets", Ekonomichnyj analiz, vol. 6, pp. 321—

325.

9. Kariev, V. (2003), "Some aspects of the application

of paragraphs 14 and 15 Regulation (standard) of

accounting 7 "Fixed assets"", Bukhhalters'kyj oblik i audit,

vol. 6, pp. 23—27.

10. State Committee of Ukraine on Housing and

Communal Services (2005), "Rules for the maintenance of

residential buildings and residential areas", available at:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927�05

(Accessed 5 June 2019).

11. Plakhtii, T.F. (2017), "Accounting for the cost of repairs

and modernization of fixed assets: accounting and tax

consequences", EKONOMIKA. FINANSY. MENEDZhMENT:

aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 4, pp. 108—116.

12. Leonova, Yu.O. (2017), "Features of fixed assets

accounting in the conditions of the Tax Code of Ukraine",

Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 16,

pp. 872—876.

13. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of

Ukraine" (edition as 31 December 2014), https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755�17/ed20141231

(Accessed 5 June 2019).

Стаття надійшла до редакції 08.06.2019 р.



43

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

УДК 369.06

Д. Д. Третяк,
к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризикHменеджменту,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ORCID ID 0000H0002H1610H6905

СУТНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНОJЕКОНОМІЧНЕ
ЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

DOI: 10.32702/2306�6814.2019.12.43

D. Tretiak,
PhD in Economics, Associate Professor of Department of Insurance,
Banking and Risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ESSENCE AND SOCIOJECONOMIC IMPORTANCE OF HEALTH INSURANCE

Статтю присвячено розгляду теоретичних засад медичного страхування як форми соціаль�
ного захисту населення у сфері охорони здоров'я, систематизовано основні складові його еко�
номічного змісту. Оскыльки медичне страхування забезпечує стабільність, соціальні гарантії в
суспільстві за допомогою механізму страхового захисту. Досліджено, що протягом тривалого
періоду система медичного страхування удосконалювалася, змінювалися її організаційні фор�
ми, методи компенсації збитків, збільшувалася кількість страхових програм у міру розширен�
ня страхових інтересів і зміни страхових ризиків. Зазначено, що у процесі реформування еко�
номіки України досить гострого розгляду потребує саме питання медичного страхування, тому
що в умовах формування ринкової інфраструктури важливе місце займає медичне обслугову�
вання населення як своєрідна сфера послуг для повноцінного функціонування людського орга�
нізму. Здоров'я населення за сучасними уявленнями визначає ступінь соціально�культурного
розвитку суспільства та якості життя громадян. Розглянуто сучасні підходи провідних вчених
до визначення поняття "медичного страхування", його основної мети, завдань, форм, суб'єктів
та об'єктів. Виявлено, що медичне страхування має певні переваги перед приватними і дер�
жавними моделями охорони здоров'я. Також детально проаналізовано обов'язкову та добро�
вільну форми медичного страхування, виділено спільні та відмінні характеристики в залежності
від організації їх проведення. Визначено, що кожна з цих форм має певні особливості щодо
суб'єктів страхування і умов страхового захисту. Так, обов'язкове медичне страхування є час�
тиною системи соціального страхування, а добровільне медичне страхування є доповненням
до обов'язкового і гарантує оплату медичних послуг, що надані понад його програму. У резуль�
таті дослідження запропоновано власне визначення медичного страхування як засобу реалі�
зації соціальної функції держави і як джерела фінансового забезпечення охорони здоров'я на�
селення.

The article is devoted to the consideration of the theoretical principles of medical insurance as a
form of social protection of the population in the sphere of health protection, the main components
of its economic content are systematized. Since health insurance provides stability, social guarantees
in society through the mechanism of insurance protection. It was investigated that for a long period
of time the system of medical insurance was improved, its organizational forms changed, methods
of compensation of losses, and the number of insurance programs increased with the expansion of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах формування ринкової інфраструктури

важливе значення має медичне обслуговування населен�

ня як своєрідна сфера послуг для повноцінного функ�

ціонування людського організму. На сучасному етапі,

здоров'я населення визначає ступінь соціально�культур�

ного розвитку суспільства та якості життя громадян.

Об'єктивне збільшення медичних потреб населення

відбувається на тлі зменшення можливостей системи

охорони здоров'я. Державні витрати на охорону здо�

ров'я не задовольняють реальні потреби людей. В умо�

вах гострої нестачі бюджетних коштів дедалі більша

частка амбулаторної і стаціонарної допомоги стає плат�

ною. Світовий досвід підтверджує, що найбільших

успіхів у вирішенні проблеми зміцнення здоров'я насе�

лення досягли ті країни, які запровадили в системі охо�

рони здоров'я механізм медичного страхування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання страхової медицини та використання ме�

дичного страхування завжди цікавили, як вітчизняних

та і зарубіжних вчених. Так, професор Базилевич В.Д.

значну увагу приділяв сутності та проблемам соці�

ального медичного страхування. Відомий науковець

Мних М.В. у своїх працях доводив важливість введення

в Україні страхування сфери охорони здоров'я. Дослі�

дниця Стецюк Т.І. визначила сутність страхової меди�

цини та можливість побудови моделі охорони здоров'я

на страхових засадах. Камінська Т.М. досліджувала пи�

тання основних функцій медичного страхування в пері�

insurance interests and changes in insurance risks. It is noted that in the process of reforming the
Ukrainian economy a very acute consideration needs to be given to the issue of health insurance,
because in the conditions of the formation of market infrastructure the medical service of the
population occupies an important place as a kind of service for the full functioning of the human
organism. Health of the population according to modern ideas determines the degree of socio�cultural
development of society and the quality of life of citizens. The modern approaches of leading scientists
to the definition of the concept of "medical insurance", its main goal, tasks, forms, subjects and
objects are considered. It has been found that health insurance has certain advantages over private
and public health care models. Also, the mandatory and voluntary forms of medical insurance are
analyzed in detail, the common and distinctive characteristics are distinguished depending on the
organization of their carrying out. It has been determined that each of these forms has certain
peculiarities in relation to the subjects of insurance and the conditions of insurance protection;
therefore, compulsory medical insurance is a part of the social insurance system, and voluntary health
insurance is an addition to the mandatory and guarantees the payment of medical services, which
provided over his program. As a result of the study, the actual definition of health insurance as a
means of realizing the social function of the state and as a source of financial security for public
health is proposed.

Ключові слова: системи охорони здоров'я, фінансування охорони здоров'я, медичне страхування, ме�

дична допомога, медична послуга.

Key words: health care system, financing of health care, medical insurance, medical aid, medical service.

од переходу до ринкової економіки. Але ми визначили,

що дані публікації мають загальний характер, тoму є по�

треба більш конкретних поглядів у частині досліджень

соціально�економічного значення медичного страхуван�

ня.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Основною метою публікації є узагальнення підходів

до визначення медичного страхування, його основних

завдань, цілей та форм здійснення.

  На основі поставленої мети сформульовано та ви�

значено такі завдання:

— дослідити сутність і значення медичного страху�

вання;

— розглянути форми, суб'єкти та об'єкти медично�

го страхування;

— за результатами проведеного дослідження сфор�

мулювати узагальнене визначення поняття "медичного

страхування".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Кожна людина в цьому світі володіє важливим со�

ціальним правом — "правом на отримання найвищого

рівня здоров'я". Необхідно відмітити, що право кожно�

го громадянина на охорону здоров'я і медичну допомо�

гу — загальновизнана норма міжнародного права, що

закріплена у Всезагальній декларації прав людини

(ст. 25) та у Міжнародному пакті про економічні, соці�

альні та культурні права (ст.12).

Медичне страхування є основною формою реалі�

зації права на охорону здоров'я і медичну допомогу.
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Також медичне страхування в Україні є однією з форм

соціального захисту населення у сфері охорони здоро�

в'я, сутність якої полягає в гарантуванні оплати послуг

медичного характеру, отриманих застрахованою осо�

бою, за рахунок акумульованих страхових коштів.

На сучасному етапі існує велика кількість підходів

щодо сутності медичного страхування, розглянемо

деякі з них (табл. 1).

При різноманітності підходів до трактування цього

поняття, на наш погляд, об'єднуючою ознакою є ризи�

кова природа існування як кожної окремої людини, так

і людського суспільства в цілому, тому що:

1) як істота біологічна, людина схиль�

на до численних ризиків, пов'язаних зі

втратою та збереженням життя і здоров'я;

2) людина є суб'єктом економічних

відносин і їй загрожують ризики втрати тих

якостей, які визначають статус продуктив�

ної сили суспільства;

3) людина є соціально організованим

індивідуумом, що потрапляє під вплив ри�

зиків, викликаних соціально�політичним

устроєм суспільства.

Грунтуючись на аналізі наукових праць

у зазначеній сфері, можна зробити висно�

вок, що медичне страхування варто роз�

глядати:

— по�перше, як систему суспільно�

економічних відносин, сторонами якої є

страховик та страхувальник, а суб'єктами

виступають держава в особі виконавчих

органів, роботодавці, застраховані особи,

медичні заклади, фармацевтичні компанії

тощо;

— по�друге, як спосіб захисту інте�

ресів сторін та суб'єктів медичного страхування в умо�

вах ринкової економіки;

— по�третє, як сукупність правових норм, що регу�

люють суспільні відносини з приводу захисту майнових

інтересів фізичних осіб при отриманні медичної допо�

моги у разі настання страхових випадків, визначених

договором страхування або чинним законодавством за

рахунок страхових грошових фондів, які формуються

зі страхових внесків [1, с. 134—135].

Так, основною метою медичного страхування є:

— захист здоров'я і працездатності співробітників

підприємства;

— зниження фінансових проблем робо�

тодавця і співробітників, пов'язаних з орган�

ізацією і наданням медичної допомоги;

— скорочення кількості днів непрацез�

датності співробітників за рахунок надання

якісної медичної допомоги і контролю над

процесом одужання;

— додатковий стимул для співробіт�

ників до збереження робочого місця і підви�

щення якості роботи [6].

Загалом, медичному страхуванню при�

таманні ті ж ознаки, що й іншим видам стра�

хування, проте важливо вказати і певні особ�

ливості, до яких відносяться:

— страховий ризик при медичному стра�

хуванні пов'язаний з особою застраховано�

го, а не з його майном;

— інший склад основних учасників стра�

хових правовідносин (з'являється новий

суб'єкт — медична установа);

— якщо в інших видах страхування у

разі настання страхового випадку страхові

виплати отримує безпосередньо застрахо�

ваний, то при медичному страхуванні кош�

ти перераховуються на рахунок лікувально�

профілактичної установи, де застраховано�

му надавалась медична допомога;

Науковець Визначення поняття «Медичне страхування»
Базилевич В. Форма захисту інтересів громадян у разі втрати ними здоров’я з 

будь-якої причини 
Ніколаєнков П. Спосіб захисту державою прав пацієнта на повноцінне лікування та 

охорону власного здоров’я 
Осадець С. Вид особистого страхування, пов’язаний із компенсацією витрат 

громадян, які обумовлені одержанням медичної допомоги, а також 
інших витрат, спрямованих на підтримку здоров’я 

Яворська Т. Вид особистого страхування, що здійснюється у разі розладу 
здоров’я з будь-якої причини, у тому числі у зв’язку із хворобою та 
нещасним випадком 

Солдатенко О. Є особистим страхуванням громадян, а його об’єктом виступають 
особисті блага, пов’язані з життям і здоров’ям застрахованої особи 

Савенко А. Є частиною соціального страхування і гарантує, з боку держави, 
дотримання рівних можливостей для громадян щодо отримання 
медичної та фармацевтичної допомоги 

Стеценко В. Сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з 
приводу захисту майнових інтересів фізичних осіб при отриманні 
медичної допомоги у разі настання страхових випадків, визначених 
договором страхування або чинним законодавством за рахунок 
страхових грошових фондів, які формуються з страхових внесків 

Борецький В. та 
Єрмикін В. 

Форма соціального захисту населення з метою надання гарантій 
громадянам на отримання медичної допомоги за рахунок 
накопичених коштів при виникненні страхового випадку 

Таблиця 1. Теоретичні підходи до сутності поняття
"Медичне страхування"

Джерело: складено автором на основі даних [2, с. 145; 7, с. 234; 9, с. 21].

Суб`єкт Характеристика 
Страховики 
(страхові 
медичні 
організації, 
компанії, 
фонди) 

Юридичні особи, які створені і функціонують у формі 
акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з 
додатковою відповідальністю у відповідності до чинного 
законодавства країни, а також отримали у встановленому порядку 
ліцензію для здійснення цієї діяльності. Видача ліцензії на всі види 
медичного страхування здійснюється органами управління 
охороною здоров'я згідно із законодавством країни 

Страхувальники Юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали зі 
страховиками договори страхування. При обов'язковому 
медичному страхуванні страхувальниками для працюючого 
населення виступають підприємства та роботодавці, а для 
непрацюючого — місцеві органи влади. При добровільному 
страхуванні страхувальниками є підприємства, громадські, 
благодійні організації та інші юридичні особи, а також працездатні 
громадяни 

Застрахований Особа, яка бере участь в особистому страхуванні, чиє життя, 
здоров'я та працездатність є об'єктом страхового захисту. 
Застрахована особа зобов'язана не створювати свідомо ризику 
втрати свого здоров'я і здоров'я інших громадян, достовірно 
інформувати медичну установу і страховика про стан свого 
здоров'я і можливі ризики його погіршення, дотримуватися правил 
розпорядку роботи медичного закладу, де надається медична 
допомога 

Медичні 
заклади 

Є самостійними суб'єктами господарювання. Вони укладають 
угоди з медичними страховими організаціями і працюють згідно з 
ними. Медичні заклади, що надають послуги у системі медичного 
страхування, повинні отримати ліцензію на їх здійснення. 
експертів 

Таблиця 2. Характеристика суб`єктів медичного
страхування

Джерело: складено автором на основі даних [3, с. 124—125;5, с. 112—

113].
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— якщо у традиційних видах страхування

заключним етапом настання страхового випад�

ку є виплата страхових коштів, то при медично�

му страховані застрахованому (пацієнту) на�

дається певний обсяг медичної допомоги.

1. Сутність медичного страхування полягає

у тому, що сплативши одноразовий страховий

внесок, значно менший, ніж вартість усіх медич�

них послуг, громадяни мають змогу протягом

року безкоштовно користуватися комплексом

медичних послуг кваліфікованих спеціалістів у

клініках з платним обслуговуванням.

Таким чином, медичне страхування є складовою

нормативного функціонування системи охорони здоро�

в'я, економічну основу якої складає фінансування із

спеціальних страхових фондів, що формуються за ра�

хунок грошових внесків підприємств, закладів і органі�

зацій різних форм власності і які призначені для фінан�

сування надання медичної допомоги населенню в рам�

ках страхових програм, контролю за обсягом і якістю

[4, с. 84—85].

Об'єктом медичного страхування є майнові інтере�

си, пов'язані з життям і здоров'ям громадян, а його ме�

тою — забезпечення застрахованим особам при виник�

ненні страхового випадку права на отримання медичної

допомоги за рахунок нагромаджених коштів та фінан�

сування профілактичних заходів.

Страховими ризиками в медичному страхуванні є

захворювання застрахованого, а страховими випадка�

ми — його звернення в медичну установу і надання зас�

трахованому лікувальних послуг.

Згідно з українським страховим законодавством

медичне страхування відрізняється від страхування

життя, оскільки не передбачає ризику смерті або дожит�

тя до певного віку чи до закінчення терміну дії догово�

ру, що перетворює його в ризиковий вид страхування.

Основними завданнями медичного страхування є:

1)  посередницька діяльність в організації та фінан�

суванні страхових програм із надання медичної допо�

моги населенню;

2)  контроль за обсягом та якістю виконання страхо�

вих медичних програм лікувально�профілактичними, соц�

іальними закладами і окремими приватними лікарями;

3)  розрахунок з медичними, соціальними установа�

ми та приватними лікарями за виконану роботу згідно з

угодою через страхові фонди, які формуються за раху�

нок грошових внесків підприємств, закладів, органі�

зацій, громадян.

Оскільки медичне страхування трактується як сис�

тема економічних відносин, характерним для нього є

наявність декількох суб'єктів страхової діяльності, се�

ред яких: страховики, страхувальники, застраховані

особи та медичні заклади (табл. 2).

Виділяють дві основні форми медичного страхуван�

ня: обов'язкове та добровільне медичне страхування

(рис. 1).

Кожна з цих двох форм має спільні риси та свої

особливості: порядок проведення, організаційно�пра�

вові та економічні принципи, фінансовий механізм реа�

лізації. Обов'язкове медичне страхування (ОМС) є ви�

дом обов'язкового соціального страхування, яке пред�

ставляє собою систему створюваних державою право�

вих, економічних та організаційних заходів, які спрямо�

вані на забезпечення при настанні страхового випадку

гарантій надання застрахованій особі медичної допо�

моги за рахунок коштів обов'язкового медичного стра�

хування в межах програми ОМС і в установлених випад�

ках в межах базової програми ОМС. Добровільне ме�

 

 

 

 

 

Медичне страхування  

Обов’язкове медичне страхування Добровільне медичне страхування 

Безперервне 
страхування здоров’я 

(ДМС) 

Страхування медичних 
витрат 

Страхування на 
випадок хвороби 

Рис. 1. Структура медичного страхування в Україні
Джерело: складено автором на основі [8].

Зміст ознаки Добровільне медичного 
страхування 

Обов’язкове медичне 
страхування 

Відношення до 
страхування 

Постійний страховий інтерес до захисту та підтриманню 
здоров’я на належному рівні. 

Об’єкт страхування 
Здоров’я, яке проявляється в майнових інтересах, 

пов’язаних з витратами на надання медичної допомоги і 
проведення профілактичних заходів. 

Сплата страхової 
премії Необхідна умова забезпечення страхового покриття. 

Таблиця 3. Спільні ознаки добровільного
і обов'язкового медичного страхування

Джерело: складено автором.

Обов'язкова форма (ОМС) Добровільна форма (ДМС)
Публічність страхових 
відносин 

Конфіденційність 
страхових відносин 

Суцільне охоплення об’єктів 
страхування 

Вибіркове охоплення 
об’єктів страхування 

Безстроковість Обмеження терміну
Уніфікованість набору 
страхових послуг 

Різноманітність страхових 
послуг 

Автоматичність дії страхування - 
Тарифікація по мінімальній 
ставці 

Тарифікація відповідності 
з ринковим попитом 

Обов'язковість відшкодування 
шкоди 

- 

Нормування страхових виплат Диференціація страхових 
виплат 

Таблиця 4. Принципові відмінності
обов'язкової та добровільної форми

медичного страхування

Джерело: складено автором.
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дичне страхування (ДМС) здійснюється на основі про�

грам ДМС і забезпечує громадянам отримання додат�

кових медичних та інших послуг над установленими про�

грамами ОМС. Спільні риси, які притаманні добровільно�

му і обов'язковому медичному страхуванню в Україні,

обумовлені їх соціальним призначенням (табл. 3).

Відповідно до принципів, які відображають еконо�

мічну сутність і зміст добровільного і обов'язкового

страхування, можна виявити відмінності реалізації ОМС

і ДМС у практиці страхової справи (табл. 4).

Істотними відмінностями системи добровільного

медичного страхування є цілеспрямованість страхово�

го внеску, який може бути використаний лише в медич�

них цілях і певна обмеженість ролі держави, яка при

ОМС визначає перелік основних видів допомоги, коло

застрахованих, величину страхового внеску, встанов�

лює правила взаємодії всіх учасників сторін, контролює

фінансові потоки і т.д. при цьому не маючи стосунку за

даними питаннями до ДМС.

Так, експерти ВОЗ у своїх працях наполягають на

тому, що найбільш вдалою є система охорони здоро�

в'я, яка заснована на застосуванні саме обов'язкового

медичного страхування.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Нині не існує чіткого уявлення про систему медич�

ного страхування, яка має бути прозорою і зрозумі�

лою для громадськості. Страхова медицина охоплює

фінансування наукових досліджень, підготовку медич�

них кадрів, витрати на розвиток матеріально�технічної

бази лікувальних закладів, надання медичної допомо�

га населенню. Вона базується на таких принципах, як

економічна і соціальна захищеність середніх і мало�

забезпечених верств населення, гарантованість прав

кожного громадянина на якісну медичну допомогу,

обов'язковість внесків як фізичних, так і юридичних

осіб.

Так, у загальному вигляді медичне страхування є

ефективним засобом реалізації соціальної функції

держави, яка здійснює матеріальний захист громадян.

Комплексне рішення правових, економічних, фінансо�

вих і організаційних проблем дозволить медичному

страхуванню в повній мірі втілювати важливі соціаль�

но�економічні задачі з максимальною результативністю.

Таким чином, на нашу думку, медичне страхуван�

ня являє собою механізм координації і раціоналізації

використання фінансових ресурсів страхового фонду

у фінансуванні лікувального процесу з виділенням груп

ризику і організації відновлювального і реабілітацій�

ного лікування великої кількості людей. Результа�

тивність медичного страхування проявляється шляхом

зниження фінансових втрат суб'єктів господарювання

з непрацездатності і підвищення якості медичної до�

помоги.
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MATHEMATICAL MODELING OF ECONOMIC PROCESSES IN CONDITIONS OF PARADIGMAL
DISPATCHES

Проведений ретроспективний аналіз процесу математизації економіки дозволив виділити
основні наукові напрями вирішення економічних проблем за специфікою використання мате�
матичних методів та підходів. Виявлено причини, що обмежують, а часом роблять недоцільним
застосування багатьох традиційних методів аналізу, оцінювання і прогнозування. Серед сучас�
них математичних теорій і підходів, які здатні забезпечити адекватність економіко�математич�
них моделей в умовах нової економічної парадигми, до найбільш перспективних віднесено ви�
користання нечітких методів, нейронних мереж, генетичних алгоритмів, фрактальної геометрії,
інтегро�диференціальних рівнянь із запізненням. Запропоновано розглянути фракталізацію як
базовий метод інституціональної економіки та запровадити використання нечіткої логіки в про�
цеси державного управління. В основу дослідження покладено наукові праці зарубіжних і вітчиз�
няних математиків, економістів, представників бізнес�середовища, присвячені використанню
математичних методів і моделей в економіці в різні періоди часу та за різних умов.

In the context of the transition to post�economic society, the deepening of the processes of
globalization, the mental and spiritual evolution of man, changes in our worldview and economic
behavior, there is a need for a new system of economic theory that would be adequate to qualitatively
new conditions for the development of civilization. Of particular relevance are the review of theoretical
and methodological principles and the development of perspective directions of economic and
mathematical modeling from the standpoint of the new economic paradigm and outline the effective
mechanisms of their application in solving practical problems and problems.

The purpose of the article is to analyze the process of mathematization of the economy in the
17th — 21st centuries, to identify problems and limitations that arise in applying mathematical
methods in economic research, to develop proposals for the use of modern mathematical theories
and approaches that will ensure the adequacy of economic and mathematical models in the new
economic paradigm.

The research is based on the scientific works of foreign and domestic mathematicians, economists,
representatives of the business environment, devoted to the use of mathematical methods and models
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах розвитку економіки з подальшим

міжнародним поділом праці та поглибленням процесів

глобалізації, ментальної та духовної еволюції людини,

зміни її світосприйняття і економічної поведінки, вини�

кає необхідність критичного перегляду наявної еконо�

мічної парадигми з позиції здатності загальноприйня�

тої економічної теорії пояснювати сучасні процеси, що

мають місце у світовій економіці.

Динамічні зміни в теорії й методології економічної

науки призводять до необхідності переосмислення, се�

ред усього іншого, можливостей, доцільності та перс�

пектив застосування математичних методів при дослід�

женнях соціально�економічних систем, розвиток яких

може бути контрольованим й інертним об'єктом,

підвладним цілеспрямованим діям, а може демонстру�

вати непередбачені зміни та біфуркаційні цикли.

Постійні структурні та інституційні трансформації, зміна

масштабів функціонування й розвитку багатокомпо�

нентних економічних систем вимагає безперервного

підтвердження адекватності розроблених економіко�

математичних моделей, схем та кваліметричного інстру�

ментарію експериментальними даними й перевірками,

а також актуалізує застосування нових, альтернативних

підходів до математичного моделювання економічних

явищ та процесів із застосуванням нестандартного ма�

тематичного апарату.

in the economy in different periods of time and under different conditions. In the article the set of the
newest methods of scientific knowledge, system approach and generalization is applied.

The retrospective analysis of the mathematization process of the economy made it possible to
distinguish main scientific directions of solving economic problems by the specifics of usage of
mathematical methods and approaches. Reasons for limiting and sometimes rendering inappropriate
application of many traditional methods of analysis, estimation and forecasting are revealed. Among
the modern mathematical theories and approaches that are capable of ensuring the adequacy of
economic and mathematical models in the new economic paradigm, fuzzy methods, neural networks,
genetic algorithms, fractal geometry, and integro�differential equations with delay are the most
promising. It is proposed to consider fractalization as the basic method of the institutional economy
and to introduce the use of fuzzy logic in the processes of public administration.

In order to avoid excessive mathematization and inconsistency with the realities of life of abstract
models, it is important to avoid the automatic application of existing algorithms without taking into
account the peculiarities of national institutions, mentality, ideological foundations of the individual
and society. Application of modern economic and mathematical tools and discussion of key economic
decisions among leading experts will increase the likelihood of obtaining the desired results and
opportunities for practical implementation of theoretical achievements.

Ключові слова: економіко�математичні моделі, соціально�економічна система, фрактал, нечітка ло�

гіка, нейромережеві технології, економічна парадигма.

Key words: economic — mathematical models, socioeconomic systems, fractal, fuzzy logic, neural network

technology, economic paradigm.

Саме тому особливої актуальності набуває перегляд

теоретико�методологічних засад та розробка перспек�

тивних напрямів економіко�математичного моделюван�

ня з позиції нової економічної парадигми та окреслен�

ня дієвих механізмів їхнього застосування при вирішенні

практичних проблем та задач.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Результати дослідження етапів становлення та роз�

витку економіко�математичних методів і моделей знай�

шли відображення у працях вітчизняних та зарубіжних

науковців, зокрема О.Є. Лугініна, В.М. Фомішиної [1],

О.Т. Іващука [4], І.І. Скнара [3], О.В. Ставицького,

М.О. Мозолевської [8], М.М. Шигун [19] та ін. Пробле�

ми адекватності економіко�математичних моделей та їх

відповідності економічним реаліям розглядалися у ба�

гатьох наукових статтях та монографіях, серед яких

праці Н.Н. Талеба [12], А.А. Гриценка [15], В.М. Тара�

севича [16], Стівена А. Маргліна [18], Ло Е [20], К. Ай�

дукевича [23], В.Д. Базилевича, В.В. Ільїна [24],

Ю.М. Уманціва [17] та ін. Приклади успішного викорис�

тання сучасних математичних підходів до вирішення еко�

номічних проблем, зокрема використання диференці�

альних рівнянь із запізненням, нечіткої логіки, нейрон�

них мереж, фрактальної геометрії наведено в роботах

Г.К. Піддубної [6], І.Г. Фадєєвої [7], О.В. Ставицького,

М.О. Мозолевської [8], О.В. Половцева, А.П. Рачинсь�
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кого [9—10], О.М. Сохацької [11], Е. Петерса [13] та ін.

Однак в умовах розбудови нової парадигми економіч�

ної теорії, покликаної осмислити сутність сучасних еко�

номічних відносин, важливо не лише мати чітке уявлен�

ня про існуючі класичні методи математичного моделю�

вання економічних процесів, але і усвідомлювати ті ри�

зики та обмеження, які виникають при їх застосуванні.

Тому видається актуальним провести ретроспективний

аналіз процесу математизації економіки, охарактеризу�

вати існуючі на сьогоднішній день основні наукові на�

прямки вирішення економічних проблем за специфікою

використання математичних методів та інструментів, ок�

реслити причини обмеженості тих чи інших концепту�

альних моделей, запропонувати нові методологічні

підходи до формалізації економічних процесів на основі

використання найновіших досягнень точних наук.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз процесу математизації еконо�

міки в ХVІІІ—ХХІ ст., виявлення проблем та обмежень,

що виникають при застосуванні математичних методів

в економічних дослідженнях, розробка пропозицій

щодо використання сучасних математичних теорій і

підходів, які забезпечать адекватність економіко�мате�

матичних моделей в умовах нової економічної парадиг�

ми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасні мегатренди економічного розвитку та зміна

економічної парадигми, що нині відбувається, призво�

дять до необхідності переосмислення, серед усього

іншого і можливостей доцільності та перспектив засто�

сування математичних методів при дослідженнях еко�

номічних явищ та систем, які постійно видозмінюються

і трансформуються під впливом глобалізації, науково�

технічного прогресу, інформатизації, а також менталь�

ної та духовної еволюції людини, зміни її світосприй�

няття і економічної поведінки.

Традиційно прийнято вважати, що початок процесу

математизації економіки було покладено у 1758 р. пуб�

лікацією економічних таблиць доктора Ф. Кене та роз�

робками І. Тюнена, який у 1826 р. запропонував модель

державного господарства, що дозволило в подальшо�

му сформулювати поняття виробничої функції. Більш

складна економічна модель, в якій було вперше вико�

ристано кількісні методи для аналізу конкуренції на ду�

опольному ринку, належить О. Курно (1838 р.). Пізніше

математична інтерпретація економічних явищ лягла в

основу наукових доробок Лозанської школи маржина�

лізму, започаткованої Л. Вальрасом, та Англійської нау�

кової школи маржиналізму під проводом С. Джевонса

(кінець ХІХ ст.).

XX ст. стало періодом розквіту та бурхливого зас�

тосування математичних методів в економіці. До найві�

доміших досягнень початку XX ст. у цій сфері можна

віднести праці американського математика Ч. Кобба та

економіста П. Дугласа, які у 1928 р. вперше на підставі

статистичних даних зробили спробу встановити за�

лежність між обсягом залученого капіталу та трудових

ресурсів і обсягом виробленої продукції, запропонова�

ну у 1928 р. У Рамсеєм модель довгострокового росту

економіки, розроблену у 1932 р. Дж. фон Нейманом ба�

гатосекторну модель розширеної економіки, появу у

1936 р. моделі міжгалузевого балансу В.В. Леонтьєва,

праці одного з перших фахівців у галузі економіко�

математичних досліджень у радянський період А.А. Ко�

нюса, присвячені, зокрема, проблемам оцінювання

індексу вартості життя (1924 р.).

Якщо дослідження окремих економічних проблем

у ХІХ ст. грунтувались переважно на алгебраїчних

співвідношеннях та використанні лінійних, квадратич�

них, експоненціальних, поліноміальних, тригонометрич�

них і комбінованих функціональних залежностей, то на

початку XX ст. стали застосовувати диференціальні

рівняння, зокрема для загального аналізу динаміки еко�

номічної системи. Розроблені наприкінці ХІХ ст. стати�

стичні методи і підходи до аналізу економічних явищ,

описані в працях Р. Гамільтона, К. Пірсона, Р. Фішера,

Ф. Еджворта, створили передумови для виникнення еко�

нометрії, що стала окремою науковою галуззю після

заснування у 1930 р. з ініціативи І. Фішера, Р. Фріша,

Я. Тімбергена, Й. Шумпетера, О. Андерсона та ін. еко�

нометричного товариства — "Міжнародного товариства

для розвитку економічної теорії та її зв'язку зі статис�

тикою і математикою".

На початку 40�х років ХХ ст. сформувався ще один

самостійний науковий напрям — математичне програ�

мування, яке дало змогу використовувати новий науко�

вий інструментарій для розв'язання фундаментальних

економічних проблем (теорії ренти, ціноутворення,

ефективності капіталовкладень, тощо). Термін "програ�

мування" тут використовується не в значенні програму�

вання на ЕОМ, хоча розв'язання задач великої розмір�

ності без них неможливе, а у зв'язку з отриманням най�

кращого (оптимального) плану або програми роботи

конкретного економічного об'єкта. Найбільш розроб�

лене відгалуження математичного програмування —

лінійне програмування (ЛП), яке набуло широкого роз�

витку і використання на практиці і полягає в пошуку мак�

симуму (мінімуму) лінійної цільової функції за наявності

певних обмежень. До цього напрямку відносяться зап�

ропоновані Л. Канторовичем у 1939 р. методи розв'я�

зання задач ЛП за допомогою розв'язувальних множ�

ників, симплекс�метод розв'язання задачі ЛП Дж. Дан�

ціга, транспортна задача організації перевезень із

мінімальними витратами Хічкока, метод потенціалів Л.В.

Канторовича та М.К. Гавуріна. У наступні роки внесок у

розвиток теорії ЛП зробили вчені багатьох країн світу

(Т. Кумпас, Р. Гоморі, Ф, Егервері, Д. Кун та ів) [1, с.

19].

З середини 40�х років розвивається теорія ігор, яку

вперше систематизовано виклали Дж. фон Нейман і

О. Моргенштерн у 1944 р. у контексті аналізу економіч�

ної поведінки та прийняття рішень в умовах невизначе�

ності та конфліктних ситуацій. Цим же періодом датуєть�

ся виникнення кібернетики, засновником якої став аме�

риканський математик, професор Норберт Вінер, ідеї

та методи якої, будучи застосовані до дослідження еко�

номічних систем, сформувалися в окрему науку — еко�

номічну кібернетику.

Першою роботою, що дала поштовх штучним ней�

ронним мережам, була стаття математика У. Піттса та

нейрофізіолога У. Мак�Каллока, опублікована у 1943 р.

[2], у якій описана модель, що може виконувати будь�
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які логічні операції і будь�які перетворення, що реалі�

зуються дискретними пристроями з кінцевою пам'яттю,

зроблено припущення щодо здатності такої мережі до

самонавчання, розпізнавання образів, узагальнення

одержаної інформації. У подальшому значний внесок у

створення нейромережевих технологій внесли Д. Хебб,

А. Тьюрінг, Г. Уолтер, Ф. Розенблат, Б. Видроу,

М. Хофф та ін. (ретроспективний аналіз еволюції кон�

цепцій побудови штучних нейронних мереж див. у ро�

боті І.І. Скнара [3]).

У 50—70 роках, у зв'язку із розвитком електронно�

обчислювальної техніки, відбувався процес удоскона�

лення економіко�математичних методів і моделей та

розширення сфери їх практичного застосування. На

зміну статистичним та жорстко детермінованим моде�

лям прийшли динамічні та стохастичні моделі, які вра�

ховують фактор випадковості та невизначеності

(Р. Фріш, Я. Тінберген, С. Кузнець, К. Ерроу, Л. Клейн

та ін.). Розвиваються проекційно�ітеративні та варіа�

ційно�ітеративні методи, які дають змогу розв'язувати

задачі великої розмірності (Н.Н. Боголюбов, Н.М. Кри�

лов, М.Ф. Кравчук, А.Ю. Лучка), методи сіткового пла�

нування (метод критичного шляху СРМ, метод оцінки і

аналізу програм PERT), що дозволяють мінімізувати три�

валість проектів, виникає новий інструментарій еконо�

метричних досліджень у вигляді моделей одночасних

рівнянь (Т. Кумпанс, Т. Хаавельмо, Г. Гейл та ін.), удос�

коналюються моделі економічного розподілу та оцінки

ресурсів для планового періоду, зокрема оцінки капі�

таловкладень з позицій теорії двоїстості, розробля�

ються оптимальні моделі перспективного плануван�

ня (Л.В. Канторович, В.С. Немчинов, В.Л. Макаров,

А.Б. Горстко).

Загалом на кінець XX ст. використання різноманіт�

них математичних методів та підходів до розв'язання

економічних задач на мікро— та макрорівнях сформу�

вало наступні наукові напрямки: економетрія (кореляц�

ійний аналіз, спектральний аналіз, дисперсійний аналіз,

регресійний аналіз, кластерний аналіз, факторний

аналіз, панельний аналіз); дослідження операцій у

складі аналітичних методів (теорія ймовірностей, тео�

рія марковських процесів, теорія масового обслугову�

вання, динаміка середніх), статистичних методів (по�

слідовний аналіз, метод статистичних випробувань),

математичного програмування (лінійне, нелінійне, ди�

намічне, методи мережевого планування), теоретико�

ігрових методів (теорія ігор, теорія статистичних

рішень); економічна кібернетика, в основі якої є теорія

економічних систем і моделей (системний аналіз і мо�

делювання економіки, економічне регулювання), тео�

рія економічної інформації (теорія інформаційних по�

токів, економічна семіотика), теорія керуючих систем

(планування, проектування і впровадження автоматизо�

ваних систем керування); математична економіка (ста�

тичні та динамічні моделі міжгалузевого балансу, мат�

ричні моделі підприємств, лінійно�програмні моделі ра�

ціоналізації перевезень, теорії економічного росту,

теорії виробничих функцій, аналіз попиту та пропозиції,

регіональний та просторовий аналіз, глобальне моде�

лювання); експертні методи економіки (математичні

методи аналізу і планування економічних експериментів;

імітаційне моделювання; ділові ігри; методи експертних

оцінок (метод комісії, дельфійський метод, метод про�

гнозованого графа)); методи оцінки ризиків; а також

методи прогнозування [4, с. 20].

З початку ХХІ ст. по сьогоднішній день відбуваєть�

ся поглиблення і розширення процесів математизації і

комп'ютеризації економічної науки, пов'язане із нарос�

танням складності та абстрактності фундаментальних

наукових знань, прискоренням глобальної економічної

інтеграції, підвищенням ролі транснаціональних со�

ціально�економічних, інформаційних і технологічних ме�

реж, необхідності адаптації національних соціально�

економічних систем до вимог світових економічних

трендів.

Актуальною залишається проблема керованості

складних соціально�економічних систем та пошук ва�

желів впливу, що переводять їх у бажаний стан. Процес

розвитку таких систем з точки зору математики розгля�

дають як динамічну модель, а оскільки при побудові

динамічних систем досить часто виникає ефект запіз�

нення — затримка в реакції системи на певний проміжок

часу, то при вирішенні проблеми керованості застосо�

вують, зокрема, лінійні та нелінійні диференціальні

рівняння із запізненням, теорію яких започаткували

В. Вольтерра, А.Д. Мишкіс, Н.Н. Боголюбов, Й. Діблік,

В.І. Фодчук [5]. Розробкою і дослідженням математич�

ного апарату для встановлення керованості динамічних

систем присвячено статті Д.Я. Хусаїнова, М. Ружічко�

вої, Я. Баштинця, Г.К. Піддубної [6].

Оскільки в економіці причинами ефекту запізнення

найчастіше є інертність системи щодо вхідних чинників,

то для побудови адекватної динамічної моделі процесу

розвитку відповідної соціально�економічної системи

необхідно чітко виконати всі етапи попереднього до�

слідження, а саме: виділити ті складові моделі, які де�

монструють запізнення в часі та ті, що реагують миттє�

во, надати початкові умови для задачі Коші, сформу�

лювати попередні оцінки для керуючої функції (наприк�

лад, інвестиційної складової). Як зазначають окремі

дослідники, при виконанні вказаних підготовчих етапів,

можливо дати оцінку керованості динамічної системи,

тобто відповісти на питання, чи можна за наявної систе�

ми і заданого вектора керування привести економічну

систему до бажаного стану [6, с. 186].

Інший спосіб аналізу поведінки систем полягає у

використанні для їх опису замість диференційних

рівнянь знань експертів, що формалізуються у вигляді

нечітких множин. Основи нечіткої логіки були закладені

у працях відомого американського математика Лотфі

Заде, і на сьогоднішній день нечітка логіка застосовуєть�

ся, зокрема, при аналізі нових ринків, біржовій грі, по�

будові політичних рейтингів та прогнозів, виборі опти�

мальної цінової стратегії, оцінці рівня зрілості процесів

захисту інформації та ін. Також нечіткі множини були

привнесені в область нейронних мереж, у результаті

чого з'явилися моделі нечіткого висновку Мамдані,

нечіткі нейронні мережі Такаги�Сугено та Ларсена.

На відміну від традиційних методів аналізу, оціню�

вання і прогнозування, у випадку застосування нечітких

методів існує можливість активного використання різно�

манітних думок людей, які моделюють ті чи інші еко�

номічні процеси та приймають рішення, а також нечіткої

інформації у вигляді лінгвістичного опису. Теорія не�
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чітких систем, як методологія, дає змогу підвищити

точність розрахунків і ефективність бізнесу. За її допо�

могою можна імітувати інтелектуальну діяльність люди�

ни шляхом моделювання різнопланових і складних

об'єктів, використовувати неповну інформацію щодо

об'єкта і створювати правила на природній мові на

основі знань і досвіду експертів [7, с. 15]. Так, успіш�

ним прикладом застосування нечіткої логіки стало ко�

мплексне моделювання системи охорони здоров'я і

соціального забезпечення Великої Британії (National

Health Service), що вперше дозволило точно оцінити й

оптимізувати витрати на соціальні нестатки. На вітчиз�

няному ринку комерційних систем на основі нечіткої

логіки до найбільш популярних пакетів відносяться

CubiCalc 2.0 RTC, CubiQuick, RuleMaker, FuziCalc, що

широко використовуються в області політичного й еко�

номічного аналізу.

До сучасних методів моделювання економічних про�

цесів відносяться і нейромережеві технології, які здатні

вирішувати завдання, спираючись на неповну, зашум�

лену, викривлену інформацію. Важливою перевагою

використання нейронних мереж для обробки масивів

даних є значне підвищення швидкодії процесу в по�

рівнянні з традиційними математичними методами, мож�

ливість навчання нейронної мережі за еталонними зраз�

ками, а також зміна топології мережі (добір вхідних па�

раметрів, які гарантують отримання моделі найбільш

високої точності). Нейронні мережі доцільно викорис�

товувати для вирішення погано формалізованих зав�

дань, які вимагають трудомістких обчислень, зокрема

прогнозування (прогнозування поведінки клієнтів, рівня

попиту на новий товар або послугу, аналізу надійності

фірми і визначення ймовірності її банкрутства, перед�

бачення зміни вартості акцій в певний період часу, про�

гнозування доцільності впровадження інноваційних про�

ектів) та класифікації об'єктів економічного аналізу

(класифікації клієнтів за ступенем ризику надання їм

позики та ін.). Прикладом успішного застосування цих

підходів є фірма з торгівлі нерухомістю у США Richard

Borst, оборот якої з початку використання нейропаке�

та збільшився на 6%, та фінансова корпорація Citicorp,

що застосовує великий спеціалізований нейрокомп'ю�

тер для аналізу і короткострокового передбачення ко�

ливань курсів валют, сукупна точність прогнозів якого

перевершила результати найдосвідченіших брокерів

корпорації [8]. До спеціалізованих програм, призначе�

них для роботи з нейромережами, відносяться

BrainMaker (один з перших пакетів і лідерів ринку),

NeuroShell Day Trader, ST Neural Networks та нейронно�

мережевий пакет фірми StatSoft в пакеті Statistica,

спеціальний інструментарій для нейронних мереж у па�

кеті Matlab.

Актуальним для України є пошук можливостей зас�

тосування сучасних методів та підходів до моделюван�

ня динаміки соціально�економічних систем в галузі дер�

жавного управління, що перебуває на стадії активного

реформування та трансформації, та визначення шляхів

забезпечення належної якості управління. Система дер�

жавного управління є переплетінням множини структур

та процесів різної природи, кожен з яких функціонує у

тісній взаємодії та інтеграції з іншими процесами та си�

стемами. Прийняття задовільних рішень з прогнозова�

ною ефективністю неможливе без аналітичної підтрим�

ки та передбачає використання у той чи інший спосіб

формалізованої моделі керованого об'єкта. Модель

процесу прийняття рішення в галузі державного управ�

ління відображає особливості процедур підготовки та

вибору рішень, участь у них адміністрацій та органів

самоврядування відповідних рівнів, зв'язок ресурсів та

зовнішніх умов із станом керованої соціально�еконо�

мічної системи та результатами впровадження рішень.

При встановленні основних характеристик та вимог,

яким має задовольняти ця модель, необхідно брати до

уваги, що ефективність формальних методів прийняття

рішень значною мірою визначається їх інтеграцією в

комп'ютерні системи. Це зумовлено наявністю великої

кількості елементів та зв'язків у системах, що моделю�

ються; необхідністю проведення багатьох обчислень та

можливістю застосування розвинутих інтерфейсів ко�

ристувачів, що дає змогу успішно використовувати такі

методи управлінцям без спеціальної підготовки щодо

формальних математичних методів [9, с. 105—106].

На сьогодні дуже незначна частина завдань, що

розв'язуються в процесі державного управління, мають

аналітичну підтримку у вигляді моделей керованих

процесів та систем. Як зазначають О.В. Половцев та

А.П. Рачинський, відсутність адекватних і зрозумілих

методологічних підходів до процедур системного ана�

лізу ситуацій, побудови моделей, які є основою для

прийняття рішень та оцінювання якості прийнятих

рішень, не дають змоги сформувати оптимальне бачен�

ня регіонального стратегічного розвитку [10, с. 53]. Най�

частіше для розв'язання задач державного управління

застосовуються системи автоматичного керування із

змінними керуючими впливами, експертні системи та

системи підтримки прийняття рішень, проте відкритим

залишається питання їх удосконалення, розробки прин�

ципово нових моделей з використанням нечіткої логі�

ки, а також математичної формалізації процедур оці�

нювання якості державного управління із найбільш ра�

ціональним використанням кваліметричних методів та

підходів.

Загалом на сьогоднішній день такі математичні

інструменти, як нечіткі методи, нейронні мережі, гене�

тичні алгоритми і т.п. все частіше застосовуються при

аналізі поведінки соціально�економічних систем, оскіль�

ки, як показує практика, динаміка економічних процесів

і явищ має нелінійний, часто непередбачуваний (хаотич�

ний) характер. Однак при аналізі ринкової динаміки

жоден з цих методів не може врахувати таку особливість

ринку, як здатність до самоорганізації. Врахувати цей

аспект, до певної міри, дозволяє теорія фракталів, опи�

сана в працях Б. Мандельброта, Е. Петерса, В. Арноль�

да, П. Берже, І. Помо, Х. Стенлі, В. Чоу та ін.

Сам термін "фрактал", що в широкому розумінні

означає фігуру, малі частини якої в довільному збіль�

шенні є подібними до неї самої, був запропонований

французько�американським математиком Бенуа Ман�

дельбротом у 1975 р. У своїх працях Б. Мандельброт,

аналізуючи поведінку фінансових ринків у кризові пе�

ріоди, доказово стверджує хибність таких базових фінан�

сових теорій, як теорії інформаційної ефективності рин�

ку, теорії випадкових блукань цін та курсів, теорії порт�

фельного інвестування та управління ризиками, і за�
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значає, що інвестори не є раціональними, що ринки не�

можливо описати через випадкові процеси, для цього

потрібно використовувати інструментарій, який вжива�

ють для пояснення явищ у живій природі, а не класич�

ної фізики, а саме фрактальні моделі [11, с. 96]. Пізніше

ідеї Б. Мандельброта використав для пояснення своєї

теорії "Чорного лебедя" і критики класичного підходу

до оцінки ризиків і ймовірності подій відомий матема�

тик, економіст, публіцист Н.Н. Талеб. Він досить кри�

тично відноситься до широко розповсюдженого вико�

ристання нормальної моделі розподілу як основи для

розрахунку ризику та описує основні типи помилок, що

призводять до хибних прогнозів: наративні (запізнілий

пошук причини події під час її опису), ігрові (викорис�

тання ігрових аналогій при моделюванні) і ретроспек�

тивні (віра в успішне передбачення майбутніх подій на

підставі аналізу тих, що вже сталися) [12].

Загалом така властивість фрактала, як здатність до

самоорганізації, дозволяє розглядати його в якості ма�

тематичного об'єкта, що найбільш точно відповідає си�

стемній природі соціальних та економічних процесів, які

протікають в умовах нелінійної динаміки багатьох

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Одним із при�

кладів найбільш ефективного застосування теорії фрак�

талів є фрактальна модель фондового ринку. Перші

спроби використати фрактальну геометрію в аналізі

фінансових ринків належать Едгару Петерсу, який роз�

почав дискусію про зміну парадигми при вивченні фінан�

сової теорії. В роботі "Хаос і порядок на ринку капіта�

лу" він вказав на те, що доцільніше використовувати

фрактальну розмірність, ніж стандартне відхилення при

аналізі фінансових ринків, і висунув гіпотезу щодо мож�

ливості відображення фінансового ринку у вигляді

фракталів простору і часу. При цьому фрактали часу

розглядаються як інвестиційні горизонти, а фрактала�

ми простору є графіки зміни ціни протягом певного пе�

ріоду [13]. Розгляд фінансових ринків як просторових

та часових фракталів розширив інструментарій техніч�

ного аналізу ринків, у тому числі і ринку Forex. На сьо�

годнішній день велика кількість практикуючих трейдерів

активно використовує синергетичний підхід, теорію ха�

осу та фрактальну геометрію, зокрема при формуванні

прогнозів майбутніх змін цін і курсів. Для оцінки ризиків,

властивих певному активу, в сучасній практиці фракталь�

ного аналізу фінансових ринків найчастіше використо�

вують алгоритм R/S�аналізу, розроблений англійським

гідрологом Г. Херстом, що є дієвим інструментом до�

слідження фінансових показників у період інтенсивних

коливань ринку.

Аналізуючи концептуальні новації в економічній

науці ми погоджуємося з думкою А.А. Мазаракі про те,

що серед гетеродоксальних наукових напрямків, які

претендують на статус нової парадигми, основним слід

розглядати інституціоналізм, і саме інституціональна

теорія має найвищий потенціал щодо оновлення пара�

дигми економічної науки [14, с. 13]. Яким же чином змо�

делювати поведінку тих чи інших інститутів в адекват�

ний уніфікований спосіб? Актуальною та перспективною

видається пропозиція відомого вітчизняного економіста

А.А. Гриценка вважати базовим методом інституціо�

нальної економіки фракталізацію, оскільки до сьогод�

нішнього дня в літературі не було визначено якогось

специфічного методу, який би виражав власну особ�

ливість інституціоналізму. На його думку, категорія

"фракталізація" є, зокрема, адекватним вираженням

сутності процесу виокремлення правил і норм діяльності

людини як предмета інституціоналізму. Правило як ба�

зовий інститут є елементом цілого, який за визначенням

повторюється як у кожній окремій людській дії, так і в

дії усіх частин суспільства окремо (соціальних груп, еко�

номічних суб'єктів) і суспільства в цілому. Наприклад,

раціональність, як правило, економічної поведінки є ха�

рактерною як для окремого індивіда, так і для соціаль�

них груп, фірми, держави і суспільства в цілому. Це оз�

начає, що інститут за визначенням є фракталом, і для

його адекватного вивчення необхідно використання

саме методу фракталізації [15, с. 63]. На нашу думку,

такий підхід дозволить дослідити специфіку інституцій�

них змін та віднайти механізми підвищення ефективності

вітчизняних інститутів.

Попри те, що математика глибоко проникла в усі

сфери економіки і стала невід'ємним та дієвим інстру�

ментом пізнання економічних явищ та процесів, деся�

тиліттями точиться дискусія навколо так званої пробле�

ми надмірної математизації економіки. Зокрема

В.М. Тарасевич зазначає, що аналізуючи темпи і харак�

тер експансії математики в чисту неокласичну теорію,

приходиш до думки, що гострота інтересу до отриман�

ня істинного знання за допомогою математичних ме�

тодів обернено пропорційна гостроті вражень від склад�

них економіко�математичних конструкцій, що мають

мало спільного з реальністю [16, с. 91]. На думку Ю.М.

Уманціва, через те, що економічна теорія з другої по�

ловини ХХ ст. почала наближатися за методологічно�

доказовими інструментами до точних (природничих)

наук, відбулася певна абсолютизація математичних ме�

тодів дослідження з нехтуванням значною мірою інши�

ми методологічними методами, при цьому економічна

теорія як "чиста" наука перетворилася на одну зі скла�

дових математики [17, с. 56].

Відомий американського економіст, професор Гар�

вардського університету Стівен А. Марглін писав, що

нас, в першу чергу, повинна цікавити теорія, а не мо�

дель, адже моделі — це лише засоби розуміння теорій,

вони не повинні закінчуватися на собі. Проте ми на�

стільки загорнулися у свої моделі, навіть зачарувалися

ними, що їхня мета була втрачена з поля зору. Найви�

щою мірою ми переконуємо себе, що немає значення,

чи агенти насправді грають за правилами наших моде�

лей; або гірше, ми наполягаємо на однорідних підста�

вах, що поведінка агентів відповідає формалізму моделі.

Емпіричні знання агентів та емпіричні знання теоретиків

однаково зникають з нашого поля зору [18, с. 212].

На проблему того, що успіхи математизації викли�

кають бажання заповнити свою працю цифрами і фор�

мулами без потреби, щоб надати їй солідність та нау�

ковість, у свій час звертали увагу Г. Гегель, А. Пуанка�

ре, В. Гейзенберг, А.Н. Крилов, В.І. Вернадський. Ко�

жен з цих вчених говорив про те, що математика може

бути формою відображення досліджуваного процесу,

але не може відображати його змісту, а математичні

методи слід застосовувати розумно, щоб не опинитись

у штучно створеній знаковій системі, яка не дозволяє

осягнути живий, реальний матеріал дійсності [19, с. 428].
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Обгрунтуванню необхідності підтвердження своїх

ідей фактами, врахування сутності економічних явищ

при їх математичній обробці присвячені праці Р.

Нельсона "Економіка як релігія" (2001), Т. Маєра "Істи�

на проти точності в економічній науці" (1992), Д. Мак�

клоскі "Риторика економіки" (1998), Пола Флейдере�

ра "Хамелеони: зловживання теоретичними моделями

у фінансах та економіці" (2014), Поля Ромена "Мате�

матизованість у теорії економічного росту" (2015), Ло

Е. "Адаптивні ринки. Фінансова еволюція на швидкості

думки" (2018) [20]. У статті лауреата Нобелівської

премії Пола Кругмана говориться не лише про не�

відповідність реаліям життя абстрактних моделей, що

містять складний математичний апарат, а і про

шкідливість деяких із них [21]. Натомість інші відомі

економісти, зокрема Джон Х. Кохран, вважають, що

проблема не у надмірі математики, а, радше, в тому,

що "у нас її недостатньо".

Дійсно, труднощі кількісної оцінки великого числа

економічних явищ, непередбачуваність проходження

економічних процесів, важкість виявлення причин і

впливів на економічну діяльність ускладнює застосуван�

ня математичних методів в економіці. Це не враховуєть�

ся тими із сучасних дослідників, які намагаються фор�

мально насаджувати математизацію в економіці, про�

понують розрахунки на основі цілого ряду припущень

та без особливих обгрунтувань вибору тієї чи іншої мо�

делі для оцінки явища, через що поданий матеріал

сприймається без особливої довіри до його корисності

у реальних економічних ситуаціях. Проте ця проблема

лежить на поверхні і навряд чи може бути подолана кон�

структивним шляхом, адже рівень економічної обізна�

ності, математичної грамотності та практичного досві�

ду завжди залишатиметься різним у різних дослідників,

так само різнитиметься їх мотивація, рівень фінансуван�

ня та особливості установ, що є роботодавцями та за�

мовниками тих чи інших досліджень.

Значно глибшою є проблема того, чи можливо в

принципі, використовуючи моделювання економічних

процесів за допомогою тих чи інших математичних ме�

тодів та підходів, пояснити закономірності поведінки

економічних агентів і передбачити викликані ними на�

слідки. Як зазначалося раніше, дати позитивну відповідь

на це запитання дозволяють такі сучасні математичні

теорії і підходи, як теорія ігор, фрактальна геометрія,

нечітка логіка, нейронні мережі, рівняння із запізнен�

ням та ін. Проте є і інша сторона медалі.

Повертаючись до методології економіко�математич�

ного аналізу ми бачимо, що в основі будь�якої теорії

(та, відповідно, моделі) лежать ті чи інші припущення,

які вважаються "самоочевидними", раз і назавжди прий�

нятими та такими, що апріорі відповідають економічній

дійсності. Наявність альтернативних позитивних теорій

побудови світу і різних світоглядних цінностей, а отже,

і різних припущень, які передують теорії, значно глиб�

ше, на наш погляд, розкривають причини протиріч в еко�

номічній науці та дискусій стосовно адекватності мате�

матичних моделей, ніж просто неможливість відобра�

ження всіх сторін економічного явища в процесі моде�

лювання. Ці протиріччя навряд чи можна обійти шля�

хом створення ефективної моделі методологічного плю�

ралізму в економічній теорії, відмовою від бінарного

аналізу та синтезу на користь тріалектики, чи перехо�

дом від спрощеної моделі "економічної людини" до

нової, що враховувала б складну біосоціальну природу

господарюючих суб'єктів, які в реальному житті часто є

носіями ментальних моделей ірраціональної економіч�

ної поведінки [22, с. 45].

З точки зору прихильників конвенціоналізму А. Пуан�

каре, П. Дюгема аксіоми, що лежать в основі теорій, в

принципі не можуть розглядатися як істинні або помил�

кові, адже насправді вони є конвенціями — домовле�

ностями, або погодженням вчених, вільний вибір яких

обмежений лише міркуваннями простоти, гармонії,

відсутності протиріч. Вибір між науковими теоріями ви�

значається доцільністю їх застосування для вирішення

тієї чи іншої проблеми. Поділяючи знання на емпіричні i

теоретичні, конвенціоналісти наголошують на тому, що

засоби їх здобування є неспівмірними, адже стосовно

емпіричних даних головною ознакою науковості є до�

сягнення об'єктивності, а стосовно теоретичних поло�

жень — науковість визначається тільки згодою розуму

з самим собою (логічна несуперечливість) та фактами;

припускається суб'єктивізм в організації знання у сис�

тему, а отже, і в побудову тієї чи іншої економіко�мате�

матичної моделі. Автор так званого радикального кон�

венціоналізму Айдукевич стверджував, що не тільки

деякі, але всі судження, які ми приймаємо і які створю�

ють увесь наш образ світу, ще не однозначно визначені

даними досвіду, але залежать від вибору понятійного

апарату, за допомогою якого ми відображаємо дані

досвіду [23].

Застосовуючи метафізичну інтерпретацію еконо�

мічних явищ та процесів В. Базилевич, В. Ільїн зазнача�

ють, що коли виникає потреба відкоригувати протиріч�

чя в економічній теорії, що починає втрачати свою

відповідність реальній дійсності, не потрібно, щоб прин�

ципи даної теорії були істинними чи випливали з істин�

них припущень. На їх думку, оскільки кожна економіч�

на концепція не може бути дедуктивно виведена із са�

моочевидних припущень, її обгрунтування — завдання

взаємної підтримки багатьох підходів, внаслідок чого

різні інтерпретації поєднуються в одну узгоджену точ�

ку зору. Головне, щоб одержана концепція чи модель

була найбільш ефективною при вирішенні даної пробле�

ми [24, с.178].

Одним із способів досягнення консенсусу та узгод�

ження інтерпретацій може стати залучення до проце�

су розробки економіко�математичних моделей спеці�

алістів різного фаху (математиків, економістів, соціо�

логів, політологів, психологів та ін.), доповнення фор�

малізованих методів аналізу та прогнозування емпірич�

ними методами, що враховують практичний досвід,

інтуїтивні підходи, можливий конфлікт інтересів сторін

в рамках економічних відносин, оцінювання впливу

традицій, звичок, менталітету, культури, що склалась

у країні чи регіоні на процес і наслідки прийняття еко�

номічних рішень.

Загалом же можемо впевнено констатувати, що у

ХХІ ст. започатковано принципово нову парадигму вив�

чення економічних процесів, і зокрема ринків, за якою

порядок зароджується з хаосу, коливання лежать в

основі організації, а випадковість відіграє конструктив�

ну роль в еволюційних процесах. І поки теоретики спе�
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речаються щодо доцільності математизації економіки,

практики успішно використовують найновіші досягнен�

ня точних наук: теорію хаосу, нейронні мережі, нечіткі

множини, фрактальну геометрію, теорію ігор при аналізі

поведінки соціально�економічних систем та розробці

ефективних стратегій їхнього розвитку.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз процесу математизації економі�

ки в ХVІІІ—ХХІ ст. засвідчив, що на сьогоднішній день

сформувалися основні наукові напрямки, зокрема еко�

нометрія, дослідження операцій, економічна кібернети�

ка, математична економіка, експертні методи економі�

ки, що містять специфічний математичний інструмен�

тарій, який використовується для вирішення економіч�

них проблем. Проте в умовах постійних структурних та

інституційних трансформацій, зміни масштабів функ�

ціонування й розвитку багатокомпонентних економіч�

них систем застосування багатьох традиційних методів

аналізу, оцінювання і прогнозування стає суперечливим,

а часом і недоцільним через невідповідність класичних

економіко�математичних моделей та методів реаліям

сьогодення.

Серед сучасних математичних теорій і підходів, які

здатні забезпечити адекватність економіко�математич�

них моделей в умовах нової економічної парадигми, нам

видається найбільш перспективним використання не�

чітких методів, нейронних мереж, генетичних алго�

ритмів, фрактальної геометрії, інтегро�диференціаль�

них рівнянь із запізненням.

Також пропонується розглянути фракталізацію як

базовий метод інституціональної економіки та запрова�

дити використання нечіткої логіки в процеси державно�

го управління.

З метою уникнення надмірної математизації та

невідповідності реаліям життя абстрактних моделей,

що містять складний математичний апарат, важливо

уникати автоматичного перенесення існуючих алго�

ритмів і намагань впровадження різноманітних еко�

номічних рішень і моделей без врахування "самооче�

видних", припущень, що лежать в їхній основі, особ�

ливостей національних інститутів, менталітету,

світоглядних засад окремого індивіда та суспільства

в цілому.

Кожна економіко�математична модель, що пропо�

нується до реалізації, має бути результатом копіткого

дослідження економічного явища, його відчуття та ро�

зуміння, інтуїтивних здогадок, спостережливості та ви�

нахідливості дослідника. Крім того, необхідно широке

обговорення ключових економічних рішень у середо�

вищі провідних експертів та фахівців, досягнення кон�

сенсусу із врахуванням емпіричних знань та досвіду,

чітка прив'язка до конкретного часового проміжку, ре�

гіональних та інших особливостей. Це підвищить

ймовірність одержання бажаних результатів та можли�

востей практичного впровадження теоретичних здо�

бутків.
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Обгрунтовано роль інвестиційної діяльності у розв'язанні проблеми досягнення збалансова�
ного рівня лісогосподарського землекористування України. Доведено, що на останній час по�
тенціал фінансово�економічних передумов забезпечення збалансованого рівня лісогосподарсь�
кого землекористування в Україні використовується не на достатньому рівні, оскільки лишається
не повністю задіяним інструмент залучення інвестицій. Досвід країн з розвинутим лісовим сек�
тором свідчить, що використання земель лісогосподарського призначення є фундаменталь�
ним інвестиційним інструментом, тоді як в Україні внаслідок впливу організаційно�економіч�
них, інституціональних та правових факторів функціональне використання цього фінансового
ресурсу досить обмежене. У дослідженні на прикладі Державного підприємства "Радехівське
лісомисливське господарство" доведено необхідність диверсифікації джерел фінансового за�
безпечення процесів модернізації, реконструкції та технічного переоснащення основних за�
собів у лісогосподарському виробництві. Обгрунтовано, що суттєве зростання інвестиційного
потенціалу державних лісогосподарських підприємств може бути досягнуто за рахунок макси�
мізації прибутку під час створення відповідного податкового клімату, що потребує державного
регулювання. Обгрунтовано залежність досягнення збалансованого використання земель лісо�
господарського призначення від фінансово�економічного забезпечення екологічної безпеки,
що пов'язано з рівнем капітальних інвестицій в основні засоби лісового сектору економіки Ук�
раїни. Доведено, що трансформація земель лісогосподарського призначення в інвестиційний
актив з об'єктивною ринковою вартістю і реальною цінністю є інструментом удосконалення еко�
лого�економічного механізму забезпечення збалансованого рівня землекористування та має
потенціал щодо практичного використання.

The purpose of the article is to review the current state and the role of investments in the forestry
of Ukraine as a key component in achieving a balanced level of use of forestry lands, based on the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тенденції виснажливого використання лісових угідь

за умов нехтування нормами їх збереження та відтво�

рення спричинили багато складних проблем, зокрема

знецінили принципи збалансованого землекористуван�

ня. Збалансоване використання земель лісогосподарсь�

кого призначення залежить зокрема від активізації інве�

стування в лісову галузь. Наразі питання організаційно�

економічного забезпечення залучення інвестицій як

інструменту збалансованого рівня використання земель

лісогосподарського призначення потребують вивчення

з метою визначення напрямів удосконалення структу�

ри фінансових потоків.

Методи: аналізу й синтезу, абстрактно�логічний, ста�

тистичного аналізу, графічний, кореляційно�регресійно�

го аналізу (для встановлення і виміру рівня залежності

та взаємовпливів ресурсного характеру на ефективність

та особливості застосування фінансово�економічного

інструментарію щодо забезпечення збалансованого ви�

користання земель лісогосподарського призначення).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні й прикладні аспекти залучення та еко�

номічного оцінювання ефективності інвестиційної діяль�

ності досліджено в наукових працях відомих учених:

А.П. Гайдуцького, В.М. Гейця, М.Я. Дем'яненка, О.І. Дре�

results of production and economic activity, dynamics of capital expenditures, as well as taking into
account the priorities of increasing the efficiency of use of forest resources potential. The role of
investment activity in solving the problem of achieving a balanced level of forestry land use in Ukraine
is substantiated. It is proved that recently the potential of financial and economic conditions for
ensuring a balanced level of forestry land use in Ukraine is not used sufficiently, as the investment
attraction tool is not fully involved. The experience of countries with developed forestry sector shows
that the use of forest lands is a fundamental investment tool, while in Ukraine, due to the influence of
organizational and economic, institutional and legal factors, the functional use of this financial
resource is quite limited. The study, based on the example of the State Enterprise "Radekhiv forestry
farm", proved the necessity of diversifying sources of financial support for the modernization,
reconstruction and technical re�equipment of fixed assets in forestry production. It is substantiated
that significant growth of the investment potential of state forest enterprises can be achieved by
maximizing profits when creating the appropriate tax climate that needs state regulation. The
dependence of the achievement of balanced use of forestry lands on the financial and economic
provision of environmental safety, which is related to the level of capital investments in the main
means of the forest sector of the Ukrainian economy, is substantiated. A schematic representation
of the effect of transformation of land resources into full�fledged financial assets and investment
resources is proposed, which will enable to achieve a number of social, economic and environmental
effects both at the current moment and in achieving strategic investment objectives. It is proved that
the transformation of forestry lands into an investment asset with an objective market value and real
value is an instrument for improving the ecological and economic mechanism for ensuring a balanced
level of land use and has the potential for practical use.

Ключові слова: землі лісогосподарського призначення, інвестиційні ресурси, фінансовий актив, органі�

заційно�економічні аспекти, збалансоване лісогосподарське землекористування.

Keywords: forestry land, investment resources, financial asset, organizational and economic aspects, balanced

forestry land use.

бот [14], С.М. Кваші, М.І. Кісіля, Н.І. Паляничко [3],

Г.М. Підлісецького, П.Т. Саблука, М.Г. Ступеня [4],

О.І. Фурдичка [2; 16] та інших [1; 7; 9; 18; 19]. Незважа�

ючи на певний науковий доробок, еколого�економічна

ситуація в лісогосподарському землекористуванні Ук�

раїни на сьогодні зумовлює необхідність подальшого

дослідження й обгрунтування широкого спектра теоре�

тичних і прикладних аспектів особливостей залучення

інвестицій як складової у забезпеченні збалансованого

рівня використання земель лісогосподарського призна�

чення, що є фактором забезпечення прийнятного рівня

екологічної безпеки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є огляд сучасного стану і ролі інвес�

тицій в лісове господарство України як ключової скла�

дової досягнення збалансованого рівня використання

земель лісогосподарського призначення, виходячи з

результатів виробничо господарської діяльності, дина�

міки капітальних видатків, а також з врахуванням пріо�

ритетів підвищення ефективності використання лісоре�

сурсного потенціалу на прикладі Державного підприє�

мства "Радехівське лісомисливське господарство" (ДП

"Радехівське ЛМГ").

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наявність інвестицій призводить до покращення всіх

результатів процесу виробництва як соціального, так і
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технологічного, а врешті і еколого�економічного харак�

теру. Не є виключенням і використання земель лісогос�

подарського призначення. Проте характерною рисою

функціонування вітчизняного лісового сектора є інвес�

тиційний дефіцит у лісовому господарстві, що не доз�

воляє забезпечити прийнятний рівень капіталізації і

підвищити частку продукції з високою доданою вартістю

у лісопереробних підрозділах державних лісогоспо�

дарських підприємств, що негативним чином відобра�

жається на спроможності цих суб'єктів господарюван�

ня інвестувати достатній обсяг коштів у відтворення

лісоресурсного потенціалу [1]. За [2, с. 274] інвестиції

екологічні — всі види майнових та інтелектуальних

цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької

та інших видів діяльності, внаслідок якої створюється

природоохоронний об'єкт. Інвестиції, як майнові так і

немайнові, є одними з найважливіших засобів досягнен�

ня позитивних структурних змін в охороні довкілля, по�

ліпшення якісних показників лісогосподарської діяль�

ності на державному та регіональному рівнях. Від об�

сягів і ефективності інвестицій залежить швидкість

відтворювальних процесів у використанні земель лісо�

господарського призначення, забезпечення позитивних

якісних змін в природоохоронній діяльності, а відтак і

досягнення збалансованого рівня лісогосподарського

землекористування. Як зазначає [3], тенденції екстен�

сивного використання земель в умовах нехтування прин�

ципами їх охорони спричинили багато складних про�

блем, зокрема знецінення принципів збалансованого

землекористування обумовило дисбаланс структури

інвестицій в Україні гіпертрофічним фінансуванням пріо�

ритетних галузей. Формування відповідного інструмен�

тарію стимулювання залучення внутрішніх та зовнішніх

інвестицій в оновлення об'єктів лісогосподарської та

лісоохоронної інфраструктури, а також розвиток рин�

ку позикового капіталу є складовою фінансово�еконо�

мічного механізму збалансованого використання зе�

мель лісогосподарського призначення. Зазначене

свідчить про необхідність формування інвестиційної

привабливості лісогосподарського землекористування

на основі врахування екологічних пріоритетів підвищен�

ня економічної ефективності використання ресурсів.

Країни з розвинутим лісовим сектором орієнтують�

ся на експорт лісових товарів глибокого перероблення,

насамперед меблів, виробів з картону й паперу. Зазна�

чені питання тісно пов'язані з проблемами екології та

збалансованого розвитку, екологічного регулювання

діяльністю лісового бізнесу [4]. Наприклад Китай нале�

жить до невеликої групи країн (США, Італія, Норвегія,

Іспанія, Швейцарія), чиї лісові масиви за останні три

десятиліття збільшилися. Загальний обсяг іноземних

інвестицій в Китаї швидко і різко з часом зростав від

4,8 млрд дол США в 1985 р. до 117,7 млрд дол США в

2011 р. Хоча сума іноземних інвестицій у лісову галузь

Китаю становить невелику частку від загального обся�

гу інвестицій   щорічно 0,1—1,2 млрд дол. США (з

1997 року по 2010 рік 8,4 млрд дол. США), проте вели�

ка частина цих інвестицій була спрямована на заліснен�

ня та лісовідновлення, створення підприємств лісового

господарства для переробки лісової деревини. В лісо�

ве господарство Китаю інвестували країни Європейсь�

кого Союзу, Британські Віргінські острови, Канада,

Індонезія, Японія, Німеччина, Малайзія, Маврикій, Рес�

публіка Корея, Сінгапур та США [5]. Передача передо�

вих знань і технологій можуть мати диференційовані

впливи на площі земель лісогосподарського призначен�

ня, наприклад: знання про підвищення ефективності ви�

користання лісової продукції можуть зменшити обсяги

вирубки лісів, водночас як потужні механізми підвищу�

ють ефективність лісозаготівель. Крім того, на думку ки�

тайських дослідників, допомогти відновленню лісів в

Китаї в довгостроковій перспективі може імпорт про�

довольства   за рахунок скорочення площ сільськогос�

подарських угідь, але скорочуючи площі лісів в інших

країнах [5]. Корисним є також досвід Скандинавських

країн, де щороку площа лісів збільшується, створено

багато інвестиційних лісових фондів, серед головних

інвесторів яких є такі компанії, як IKEA, інвестиційний

фонд Гарвардського університету. До прикладу, якщо

розмістити гроші у європейському банку на депозиті,

то відсоткова ставка становитиме 1—1,5% доходу, а

дохідність інвестиційних лісових фондів — до 12%

річних. Також варто звернути увагу на досвід IKEA, яка

зацікавлена вирубувати лісу менше, ніж його щорічний

приріст, також компанія багато інвестує у висаджуван�

ня саджанців [6]. Досвід країн з розвинутим лісовим

сектором доводить, що землі лісогосподарського при�

значення можуть бути інвестиційним інструментом в

забезпеченні збалансованого лісогосподарського зем�

лекористування.

За даними [7] надзвичайно низький інвестиційний

клімат в лісовому секторі України викликав відтік інве�

стицій до країн�сусідів, де виробництва використовують

українську необроблену деревину, а готову продукцію

експортують в Україну. Якщо взяти економічний ефект

від експорту технологічної сировини за 1, то у разі пе�

реробки її на деревинностружкові плити економічний

ефект складатиме 8,8, а під час виготовлення з цих плит

меблів — 40. Тобто виробництво меблів з деревинно�

стружкових плит є в 40 разів ефективнішим, ніж просто

експорт необробленої техсировини. В останні роки спо�

стерігається тенденція до скорочення обсягів виробниц�

тва продукції деревообробки, а натомість значно

збільшується експорт необробленої деревини. Отже,

скорочення експорту необробленої деревини, а на�

томість значне збільшення обсягів виробництва про�

дукції деревообробки в результаті дасть поштовх не

лише для розвитку національної економіки України,

лісового сектору, а й регіонів: сприятиме залученню

інвестицій, зростання податкових надходжень до бюд�

жетів усіх рівнів, забезпечить підвищення використан�

ня інфраструктурного потенціалу регіону, розвиток тру�

дового потенціалу, соціально�культурної інфраструкту�

ри, підвищить рівень життя населення [7] і в результаті

досягнення збалансованого використання земельних

ресурсів.

Капітальні інвестиції в лісове господарство та пов'я�

зані з ним послуги в Україні за 2010—2018 рр. значно

зросли, але залишалися на досить низькому рівні. Так,

у 2010 р. їхній обсяг становив 177,8 млн грн, у 2014 р.

381 млн грн, у 2015 р. — 788,5, у 2016 р. — 777,1, у

2017 р. — 768,9, а в 2018 р. — 980,3 млн грн, що стано�

вить лише 0,17 % від загального обсягу інвестицій в

Україні у 2018 році [8]. Джерелами інвестицій для лісо�
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вого сектору є власні джерела (прибуток, амортизаційні

відрахування) та залучені ресурси (гранти, субсидії,

акціонерні вклади, кредитні запозичення), учасниками

яких можуть бути іноземні інвестори, страхові та кре�

дитні системи, бюджети всіх рівнів, фонди. Наразі

основним джерелом фінансування більшості інвести�

ційних проектів в Україні є власні кошти підприємств,

які в умовах стагнації економіки і зниження прибутко�

вості всіх секторів економіки дуже незначні [4]. Землі

лісогосподарського призначення, які перебувають у по�

стійному користуванні державних лісогосподарських

підприємств не можуть бути передані в заставу для

отримання банківських кредитів чи інших запозичень.

Окрім того, в сучасних умовах джерелом середньо� та

дострокових інвестиційних ресурсів практично стає

лише лізинг. На думку [9], активізація лізингових угод

між спеціалізованими лізинговими компаніями та дер�

жавними лісогосподарськими підприємствами сприяти�

ме подоланню фінансових обмежень в частині придбан�

ня сучасного високотехнологічного лісогосподарсько�

го обладнання. З огляду на значне спрацювання основ�

них засобів лісогосподарських підприємств, яскравим

прикладом успішного забезпечення екологізації вироб�

ництва є отримання у лізинг обладнання, яке дає змогу

реалізувати програми державного значення, зокрема

щодо запровадження інноваційних, енергоощадних

маловідходних технологій і технологій, що не шкодять

довкіллю. Н. Наливайко зазначає, що лізинг є однією з

найперспективніших форм інвестування, що здатна

значно пожвавити процес оновлення матеріально тех�

нічної бази лісогосподарських підприємств [9].

Нині прибуток державних лісогосподарських

підприємств та амортизаційні відрахування є фактично

єдиним джерелом фінансового забезпечення капіталь�

них вкладень. Проте на сьогодні 75 % прибутку дер�

жавних підприємств відраховується до бюджету відпо�

відно до постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1156 "Про

внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до дер�

жавного бюджету частини чистого прибутку (доходу)

державними унітарними підприємствами та їх об'єднан�

нями" [10], до того ж ними сплачується ще й податок на

прибуток, що створює негативний економічний вплив на

можливість залучення власних обігових коштів в інвес�

тиції для забезпечення збалансованого лісогосподарсь�

кого землекористування. На прикладі ДП "Радехівське

ЛМГ", яке розташоване у північно�східній частині

Львівської області на території Малого Полісся Украї�

ни в межах трьох адміністративно�господарських ра�

йонів: Сокальського, Радехівського, Кам'янко�Бузького

і займає площу 35 тис. га, чітко прослідковується дина�

міка збільшення податкового навантаження на прибу�

ток дежлісгоспу за останні п'ять років (табл. 1). ДП "Ра�

дехівське ЛМГ" в останні роки демонструє прибуткову

виробничо�господарську діяльність, що мало б створю�

вати сприятливі передумови для активізації інвестицій�

ної діяльності, водночас основними проблемами інвес�

тиційного забезпечення модернізації основного капіта�

лу лісогосподарського виробництва є надмірне оподат�

кування прибутку підприємства. Отже, необхідна дивер�

сифікація внутрішніх джерел фінансового забезпечен�

ня процесів модернізації, реконструкції та технічного пе�

реоснащення основних засобів у лісогосподарському

виробництві.

За даними Державної фіскальної служби України

сектором лісового господарства та лісозаготівель до

Зведеного бюджету України у 2014 році сплачено

1,2 млрд грн, у 2015 році — 2,2 млрд грн, у 2016 році —

3,6 млрд грн [11], у 2018 році аж у чотири рази більше

порівняно з 2014 роком — 4,8 млрд грн [12]. Верхов�

ною Радою України з 1 січня 2019 року ставки земель�

ного податку за земельні ділянки, нормативну грошову

оцінку яких проведено (ст. 274 ПКУ), доповнено новою

ставкою для лісових земель, яка становитиме не більше

0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки [13]. Ос�

кільки земельний податок на лісові землі раніше в Ук�

раїні сплачувався у складі рентної плати, то з 1 січня

2019 року виникає подвійне оподаткування, що потре�

бує додаткових коштів підприємств для сплати нового

податку. Грошовий потік є визначальним фактором

сприяння інвестиціям, проте існуюче фіскальне регулю�

вання лісокористування обумовлюється лише необхід�

ністю посилення функції наповнення бюджету [14, с.

223] і створює обставини дефіциту обігових коштів для

придбання основних засобів з метою оновлення об'єктів

лісогосподарської та лісоохоронної інфраструктури. В

комплексі ситуація говорить про необхідність перероз�

поділу напрямів та обсягів грошових потоків в секторі

лісогосподарського землекористування з пріоритетом

використання фінансових ресурсів на забезпечення ка�

пітальних видатків, що потребує внесення відповідних

змін до податкового законодавства. Так, вітчизняні

вчені [14, с. 238] вважають, що запровадження фіксо�

ваного лісогосподарського податку, який сплачувати�

меться в рахунок таких податків і зборів (обов'язкових

Рік Прибуток до 
оподаткування 

Сплата податку 
на прибуток 

Відрахування 
частини чистого 

прибутку 

Рентна плата за 
спеціальне 

використання лісових 
ресурсів (до 

Державного бюджету) 

Рентна плата за 
спец. використання 
лісових ресурсів (до 
місцевого бюджету) 

Земельний 
податок 

2014 36 55 5 659 - -
2015 658 241 41 2992 229 18
2016 1289 278 385 3830 401 26 
2017 865 198 799 2860 277 27
2018 983 210 634 3144 334 47
Відхилення 
2018 року 
до 2014 
року (+,-) 

+947 +155 +629 +2428 +334 +47

Таблиця 1. Динаміка прибутковості та податкового навантаження
на ДП "Радехівське ЛМГ", тис. грн

Джерело: сформовано автором за даними звітів про виконання фінансового плану ДП "Радехівське ЛМГ".
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платежів), як плата (податок) за землю, податок на при�

буток, збір за спеціальне використання лісових ресурсів,

стимулюватиме обмеження використання лісових ре�

сурсів, а врахування фіксованого лісогосподарського

податку в собівартості продукції (на відміну від ренти)

дасть можливість додаткових джерел інвестицій в лісо�

господарське землекористування. Отже, суттєве зрос�

тання інвестиційного потенціалу державних лісогоспо�

дарських підприємств може бути досягнуте за рахунок

максимізації прибутку при створенні відповідного подат�

кового клімату. З часом роль держави як основного

інвестора повинна поступово послаблюватися і все

більше повинні переважати її регулюючі та контролю�

ючі функції. Забезпечення стабільного функціонуван�

ня нормативно�законодавчого поля з одночасною

підтримкою мінімально необхідних обсягів інвестицій у

технологічні процеси землекористування матиме пози�

тивний ефект як для розв'язання соціально�економіч�

них, організаційно�економічних, так і для еколого�еко�

номічних проблем регіонів будь�якого таксономічного

рівня [3].

Також однією з причин незадовільного рівня інвес�

тиційної привабливості лісогосподарського виробниц�

тва та відсутності зовнішніх інвестиційних надходжень

у суб'єктів лісогосподарського підприємництва є недо�

сконалість грошової оцінки лісоресурсного потенціалу.

За даними Моніторингу земельних відносин в Україні

за 2016—2017 роки [15] середнє значення норматив�

ної грошової оцiнки земель лісогосподарського призна�

чення в середньому по Україні становить 95610 грн/га

з максимальним значенням цього показника по До�

нецькій області 270000 грн/га і мінімальними: по

Київській — 11412 грн/га, Рівненській — 16200 грн/

га, Одеській — 26500 грн/га. Землі лісогосподарсько�

го призначення є тим глобальним ресурсом, що привер�

тає увагу інвесторів і для того, щоб українські лісові

ресурси можна було залучати в інвестиційні проекти,

слід визначити їхню адекватну вартість, яка відобража�

ла б їхню реальну ринкову вартість і давала підстави для

визначення пріоритетних напрямів використання ре�

сурсів. Без достовірного оцінювання лісових ресурсів

ефективне управління ними в проектах неможливе, а

процес такого оцінювання щодо конкретної ділянки лісу

має включати інвентаризацію корисності лісу. Викори�

стання можливостей сучасного фінансового простору

для формування доданої вартості в рамках конкретної

територіальної системи лежить у площині трансфор�

мації територіальних ресурсів у фінансовий капітал [4].

Значна кількість вчених наголошують на необхідності

інвестиційного забезпечення лісового господарства з

Рис.1. Система ефектів від трансформації земель лісогосподарського призначення в фінансові
активи з об'єктивною інвестиційною вартістю

Джерело: сформовано автором.
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метою підвищення ефективності використання лісоре�

сурсного потенціалу, мінімізації втрат лісосировини та

розширення площ земель лісогосподарського призна�

чення. Водночас для цілей покращення соціально еко�

номічних та екологічних показників розвитку суб'єктів

лісогосподарського підприємництва потребують об�

грунтування інструменти інвестиційної політики товаро�

виробників, які сприяли б залученню коштів міжнарод�

них донорів та приватного капіталу в природоохоронну

діяльність, створення суб'єктами господарювання сис�

тем екологічного управління. На думку [16], якщо виз�

начається інвестиційна вартість лісових земель (вартість,

за якою данні землі можуть бути придбанні при умові

задоволення вимог інвестора до дохідності лісового

проекту), то ставка дисконтування може визначатись,

виходячи із очікувань інвестора, внутрішньої норми до�

хідності аналогічних і уже здійснених проектів. Лісові

землі стануть активом, у якого є власник   інвестор, який

зацікавлений у тому, аби вартість активів зростала. Ди�

ректор економічних програм Українського інституту

майбутнього А. Амелін вважає, що приватизація земель

лісогосподарського призначення з оплатою інвесторів

у бюджет ринкової вартості — це хороший інструмент

для зростання обсягів інвестицій, де інвестор як влас�

ник лісу завжди буде бережно до нього ставитися [17].

Важливим є взяття земель лісогосподарського призна�

чення на баланси суб'єктів господарювання, що дасть

умови подальшої роботи з їх капіталізації, можливість

забезпечити повноцінність ціноутворення на ці активи,

посилить інвестиційну привабливість лісового сектору,

а у перспективі і на ринках капіталу. Облікована вартість

природно�ресурсного потенціалу є тією інформаційною

складовою, яка розширить можливості кредитування

державних лісогосподарських підприємств. Ми пропо�

нуємо схематичне зображення результативності пере�

творення земельних ресурсів у повноправні фінансові

активи та інвестиційні ресурси, що дасть можливість

досягти низки соціальних, економічних та екологічних

ефектів як на поточний момент, так і при досягненні

стратегічних інвестиційних цілей (рис. 1).

У лісовому господарстві України мають місце про�

блеми, які пов'язані як з високим рівнем фізичного спра�

цювання та морального старіння виробничого устатку�

вання, так і з методами і способами розширеного відтво�

рення лісоресурсного потенціалу. Існуюча ситуація знач�

ною мірою зумовлена відсутністю довгий час відповід�

ної стратегії розвитку лісового господарства, яка забез�

печувала б інвестиційне оновлення як основних лісогос�

подарських засобів, так і технологій лісовирощування і

лісорозведення [18]. Активізація процесів модернізації

та реконструкції основних засобів у лісогосподарсько�

му виробництві та впровадження сучасних технологій

лісорозведення та лісовирощування знаходиться в

прямій залежності від перегляду принципів державної

підтримки розширеного відтворення лісоресурсного по�

тенціалу, застосування комплексу стимулів стосовно

підвищення ефективності здійснення лісогосподарських

заходів, а також створення інституціональних переду�

мов для залучення постійними лісокористувачами при�

ватних інвестицій на ринку позикового капіталу [1]. Нині

більшість інвестування в лісокористуванні направлено

на звичайну заміну чи ремонт застарілого обладнання,

а процес впровадження новітніх екологічних та ресур�

созберігаючих технологій лишається без належного

фінансування, що разом з недоліками чинного законо�

давства у сфері лісокористування не дає змоги підви�

щувати ефективність господарської діяльності [18].

Інвестиційний розвиток державного лісогоспо�

дарського підприємства значною мірою залежить від

обсягу капітальних видатків по лісовому і мисливсько�

му господарству. ДП "Радехівське ЛМГ" за період

2010—2018 рр. демонструє покращення показників ви�

робничо�господарської діяльності. У 2018 р. порівняно

з 2010 р. спостерігалося збільшення чистого доходу (ви�

ручки) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)

у 4,3 рази, збільшення валового прибутку   становило у

3,8 рази (більше на 7540 тис грн) (табл. 2). Поряд з ви�

сокими темпами приросту виручки та валового прибут�

ку на лісогосподарському підприємстві темп приросту

амортизаційних відрахувань є значно вищим, що

Рік 

Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації 

продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

Валовий 
прибуток 

Амортизаційні 
відрахування 

Первісна 
вартість 
основних 
засобів 

Залишкова 
вартість 
основних 
засобів 

Обсяг капітальних 
видатків у придбання 

виробничого обладнання, 
автомобілів, приладів, 
машин, механізмів 

2010 14759 2655 616 9463 4228 174 
2011 18945 3527 551 9465 3808 118 
2012 19729 3331 675 11077 4897 1778 
2013 20133 3823 763 12257 5314 1510 
2014 7994 5417 717 12597 4937 655 
2015 39232 10021 829 15226 6737 3098 
2016 49916 11118 10676 22152 11993 7337 
2017 52595 10016 2633 26997 14213 7034 
2018 64129 10195 3691 30277 13967 6483 
Відхилення 
2018 року 
до 2010 
року (+,-) 

49370 7540 3075 20814 9739 6309 

Відхилення 
2018 року 
до 2010 
року, % 

335 284 499 220 230 3626 

Таблиця 2. Основні показники виробничо6господарської діяльності
ДП "Радехівське ЛМГ", тис. грн

Джерело: сформовано автором за даними звітів про виконання фінансового плану ДП "Радехівське ЛМГ".



63

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

свідчить про пришвидшене формування внутрішніх дже�

рел модернізації та оновлення індустрії лісорозведен�

ня, лісозаготівель та деревообробки.

У 2018 р. порівняно з 2010 р. сума амортизаційних

відрахувань на ДП "Радехівське ЛМГ" збільшилася у 6

разів, темпи приросту первісної вартості основних за�

собів склали 220 % (збільшилася на 20814 тис. грн), що

пов'язано зі зростанням капітальних видатків у придбан�

ня виробничого обладнання, автомобілів, приладів, ма�

шин, механізмів. Так, обсяг капітальних інвестицій ДП

"Радехівське ЛМГ" за рахунок власних джерел нарос�

таючим підсумком за період 2010—2018 рр. склав 28187

тис. грн. Результати аналізу основних показників вироб�

ничо господарської діяльності ДП "Радехівське ЛМГ"

засвідчують, що державне підприємство як постійний

лісокористувач демонструє прибуткову діяльність і

відповідно має необхідні передумови для реалізації

цілей інвестиційної стратегії розвитку лісового госпо�

дарства, що сприятиме збалансованому використанню

земель лісогосподарського призначення.

Одним з важливих чинників інвестиційного розвит�

ку лісового господарства, а відтак і забезпечення зба�

лансованого використання земель лісогосподарського

призначення, є залежність обсягів виробництва від

темпів техніко технологічного оновлення основних за�

собів. За допомогою кореляційного аналізу ми дослі�

дили зв'язки між детермінантами: частка варіації показ�

ника обсягів виробництва продукції (товарів та послуг)

лісового господарства (у фактичних цінах), зумовлена

варіаціями показника капітальних інвестицій у лісове

господарство та лісозаготівлі за період 2010—2018 рр. в

Україні (рис. 2, а) та в ДП "Радехівське ЛМГ" (рис. 2, б),

оцінювалася за допомогою коефіцієнта детермінації, де

відслідковується чіткий зв'язок між статистичними ха�

рактеристиками показників з прямою залежністю.

Коефіцієнт детермінації вказує на те, що 94,7% ва�

ріації обсягів виробництва продукції (товарів та послуг)

лісового господарства України зумовлено варіацією

показника капітальних інвестицій у лісове господарство

та лісозаготівлі. Щільність зв'язку між факторами (ко�

ефіцієнт кореляції) по Україні становить r = 0,97, в ДП

"Радехівське ЛМГ" — 0,94, що свідчить про зв'язок між

ознаками високого рівня впливу, тобто з імовірністю 95

% можна стверджувати, що при зростанні капітальних

інвестицій у лісове господарство обсяги виробництва

продукції (товарів та послуг) лісового господарства зро�

статимуть. Інвестиції напряму впливають на темпи роз�

витку лісогосподарського виробництва, стимулюють

гарантування досягнення збалансованого використан�

ня земель лісогосподарського призначення та напряму

визначають рівень матеріально�технічного забезпечен�

ня, і передусім, рівень модернізації, реконструкції та

технічного переоснащення основних засобів лісогоспо�

дарських підприємств як лісового господарства, так і

лісопереробних підрозділів. Наведений статистичний

аналіз опосередковано свідчить про необхідність удос�

коналення інструменту інвестицій у складі фінансово�

економічного механізму забезпечення збалансованого

використання земель лісогосподарського призначення.

Проведення технологічної модернізації підприємств

з метою підвищення рівня їхньої еколого�економічної

ефективності має привабливість для інвесторів, адже з

метою прискорення просування на ринок товарів і про�

дукції, виробленої на модернізованих підприємствах,

все ширше використовується специфічне маркування та

індикатори. Таким чином, поступово відбуваються

трансформації міжнародних еколого�економічних умов

взаємодії між виробниками та споживачами, які спря�

мовуються в бік пом'якшення антропогенного тиску на

довкілля, а рентабельність поступово стає залежною від

екологічної результативності виробництва [19]. Отже,

детермінантами інвестиційних надходжень є зниження

ризиків появи деструктивних впливів господарської

діяльності на землі лісогосподарського призначення,

формування системи планування взаємозалежностей

технологічного розвитку суб'єктів лісогосподарського

підприємництва з темпами зростання доданої вартості

у структурі ВВП, а відтак і соціальними наслідками. В

б) ДП "Радехівське ЛМГ" а) Україна

Рис. 2. Залежність обсягів виробництва продукції (товарів та послуг)
лісового господарства (у фактичних цінах) від капітальних інвестицій у лісове господарство

та лісозаготівлі за 2010—2018 рр.
Джерело: сформовано автором з використанням статистичних даних по Україні та звітних даних ДП "Радехівське ЛМГ"
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комплексі ситуація підтверджує доцільність формуван�

ня інвестиційного клімату для залучення коштів міжна�

родних донорів та приватного капіталу в лісоохоронну

діяльність, створення суб'єктами господарювання сис�

тем екологічного управління, впровадження технологій

ресурсо� та енергозбереження, розширеного відтворен�

ня лісів у відповідності до Основних засад (стратегії)

державної екологічної політики України на період до

2030 року.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наш огляд націлено на визначення напрямів і перс�

пектив підвищення інвестиційної привабливості лісово�

го сектору України, що є запорукою забезпечення зба�

лансованого лісогосподарського землекористування.

Доведено, що на останній час потенціал фінансово�еко�

номічних передумов забезпечення збалансованого

рівня лісогосподарського землекористування в Україні

використовується не на достатньому рівні, оскільки ли�

шається не повністю задіяним інструмент залучення

інвестицій. Досвід країн з розвинутим лісовим сектором

свідчить, що використання земель лісогосподарського

призначення є фундаментальним інвестиційним інстру�

ментом, тоді як в Україні внаслідок впливу організацій�

но�економічних, інституціональних та правових фак�

торів функціональне використання цього фінансового

ресурсу досить обмежене і на цій основі лісовий сектор

недоотримує інвестиції.

Встановлено, що важливою складовою інвестицій�

ного розвитку лісового господарства має бути дивер�

сифікація як зовнішніх, так і внутрішніх джерел фінан�

сового забезпечення процесів модернізації, реконст�

рукції та технічного переоснащення основних засобів у

лісогосподарському виробництві та в лісопереробній

ланці державних лісогосподарських підприємств. Об�

грунтовано, що суттєве зростання інвестиційного потен�

ціалу державних лісогосподарських підприємств може

бути досягнуте за рахунок максимізації прибутку при

створенні відповідного податкового клімату, що потре�

бує державного регулювання.

Доведено, що трансформація земель лісогоспо�

дарського призначення в інвестиційний актив з об'єктив�

ною ринковою вартістю і реальною цінністю є інстру�

ментом удосконалення еколого�економічного механіз�

му забезпечення збалансованого рівня землекористу�

вання та має потенціал щодо практичного використан�

ня. Обгрунтовано, що використання інвестиційного по�

тенціалу земель лісогосподарського призначення акти�

візує інтенсивність фінансових потоків, надасть пози�

тивні еколого�економічні та соціальні ефекти, і, як ре�

зультат, забезпечить збалансоване лісогосподарське

землекористування.

Обгрунтовано залежність досягнення збалансова�

ного використання земель лісогосподарського призна�

чення від фінансово�економічного забезпечення еколо�

гічної безпеки, що пов'язано з рівнем капітальних інве�

стицій в основні засоби лісового сектору економіки

України. Кореляційна залежність між статистичними

характеристиками показників використання земель

лісогосподарського призначення є важливим простором

подальших досліджень з метою визначення науково

обгрунтованих підходів до удосконалення еколого�еко�

номічного механізму збалансованого лісогосподарсь�

кого землекористування, формування моделей, зваже�

них не лише у фізичному просторі, але й у соціально�

економічному з урахуванням основних факторів збалан�

сованого землекористування.

Зважаючи на комплексний характер проблеми

активізації інвестування в лісогосподарську галузь,

важливою областю для подальшого опрацювання на

запит сьогодення будуть питання з визначення та

практичного використання системи індикаторів, еко�

лого�економічні показники ефективності викорис�

тання інвестиційних ресурсів для забезпечення зба�

лансованого лісогосподарського землекористуван�

ня.
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НОВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

The article discusses various examples of the diversification of enterprises both by expanding
production through the creation of new production lines, and through the mergers and acquisitions
of ready�made enterprises. Suggested that the most successful is diversification, aimed to the
production of goods that complement each other. It is in the production of complimentary goods that
the occurrence of a synergistic effect is most likely. Moreover, in determining the complementarity,
it becomes possible to determine the trend of the company's further development and changes in
the volume of its revenue. The article also presents and describes all the most common methods for
assessing the feasibility of a decision on diversification and points to their advantages and
disadvantages. Analyzed various criteria for assessing the feasibility of a diversification, and proposed
complementarity of goods, determined using the coefficient of elasticity of demand, as the main
criterion for deciding whether to complete merger or acquisition. It's proved that in addition to
assessing the feasibility of diversification, it is also necessary to have a tool that will allow to assess
the amount of synergistic effect to which it will lead. None of the existing methods provides such an
opportunity. It is proposed to use for this the complementarity multiplier, which will make it possible
to predict the change in demand for the company's products after diversification, and therefore to
evaluate the future synergistic effect. The article also presents the formula of the complementarity
multiplier, which allows to predict the trend of change in income after such transactions. By the
example of real companies, it has been proved that diversification, which allows to achieve a
synergistic effect, leads to an increase in revenue. Article also presents the idea that insists on the
fact that the return on investment is most likely when a synergistic effect occurs, which will be able
to cover the costs by increasing revenues. That is, when assessing the feasibility of diversification,
we should talk about the assessment of the synergistic effect to which it will lead.

У статті розглядаються різні приклади диверсифікації підприємств як за рахунок розширен�
ня виробництва шляхом створення нових виробничих ліній, так і шляхом злиття і поглинання



67

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

STATEMENT OF A PROBLEM
In the current conditions of enterprises' development,

mergers and acquisitions of companies are quite frequent

phenomena. Through such deals, firms are trying to solve

various kinds of problems, such as, for example, obtaining

new opportunities for further development — entering new

markets, attracting new customers, etc. However, the main

objective of the merger or acquisition is to achieve a

synergistic effect.

According to I. Ansoff, in a long�term period, in tense

situations and (or) at the moments of a recession in the

conjuncture, synergistic firms turn out to be more

persistent and show better performance than con�

glomerates. [1, p. 54] That is, the synergistic effect allows

not only to increase the amount of income, but also to

increase the resistance of the company to various negative

factors of the macroenvironment.

As you know, one of the tools for the development of

an enterprise is vertical diversification, which, in turn, can

be implemented by various methods. The first one is the

launch of a new production line in the enterprise; the

second is the acquisition by the enterprise. Both of these

methods are associated with large economic, intellectual

and labor costs, which, in turn, can lead to losses.

According to Kotler, 70% of diversifications are unsu�

ccessful [2, p. 174]. That is, before implementing a

готових підприємств. Запропоновано, що найбільш успішною є диверсифікація, спрямована
на виробництво товарів, що доповнюють один одного. Саме у виробництві компліментарних
товарів найбільш імовірним є виникнення синергетичного ефекту. Більше того, під час визна�
чення взаємодоповнюваності стає можливим визначити тенденцію подальшого розвитку ком�
панії та зміни обсягу її доходів. У статті також представлені та описані всі найбільш поширені
методи оцінки доцільності прийняття рішення про диверсифікацію та вказуються на їх перева�
ги та недоліки. Проаналізовано різні критерії оцінки доцільності диверсифікації, а також зап�
ропонована компліментарність товарів, визначена з використанням коефіцієнта еластичності
попиту, як основний критерій прийняття рішення про завершення об'єднання або придбання.
Доведено, що на додаток до оцінки доцільності диверсифікації, необхідно також мати інстру�
мент, який дозволить оцінити кількість синергетичного ефекту, до якого він приведе. Доведе�
но, що жоден з існуючих методів не дає такої можливості. Для цього пропонується використати
мультиплікатор компліментарності, що дозволить прогнозувати зміну попиту на продукцію ком�
панії після диверсифікації, а отже, оцінити майбутній синергетичний ефект. У статті також пред�
ставлено формулу мультиплікатора компліментарності, яка дозволяє прогнозувати тенденцію
зміни доходу після таких операцій. На прикладі реальних компаній доведено, що диверсифіка�
ція, яка дозволяє досягти синергетичного ефекту, призводить до збільшення виручки. Стаття
також представляє ідею, яка наполягає на тому, що рентабельність інвестицій, насамперед,
відбудеться при синергетичному ефекті, який зможе покрити витрати за рахунок збільшення
доходів. Тобто у разі оцінювання доцільності диверсифікації слід говорити про оцінку синерге�
тичного ефекту, до якого він приведе.

Key words: complementarity multiplier, synergistic effect, goods complementarity, diversification, mergers and

acquisitions, forecasting the trend of income change.

Ключові слова: мультиплікатор компліментарності, синергетичний ефект, компліментарність то�

варів, диверсифікація, злиття і поглинання, прогнозування тенденції зміни доходу.

diversification strategy, the firm's management must be

confident that it justifies its value.

According to the authors, the main criterion for the

selection of a diversification strategy should be the

complementarity of goods, in the case of the addition of

already existing goods with compliments, a synergistic

effect is achieved, which, as has been said earlier, is the

main goal of any diversification.

ANALYSIS OF THE LATEST
INVESTIGATIONS AND PUBLICATIONS

The use of the diversification process to achieve a

synergistic effect has been repeatedly analyzed by such

scientists as I. Ansoff [1], F. Kotler [2], A. Thompson,

A. Strickland [3], etc. But they considered those cases

where the goal of diversification there was an expansion

of the product range and an increase in sales. However, in

their works they did not give clear criteria for assessing

the feasibility of the diversification process, but only

analyzed the state of companies before and after

transformations.

TASK DEFINITION
The purpose of this article is to determine the criteria

for the expediency of diversification through the expansion

of production or the acquisition of existing enterprises to
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achieve a synergistic effect; description of the diversi�

fication process on the example of real companies

operating in various industries.

The novelty of the study lies in proposing a funda�

mentally new approach to determining the effectiveness

of diversification with the help of a modified coefficient

of demand elasticity, as well as in using the comple�

mentarity multiplier to determine the nature of the

synergistic effect.

STATEMENT OF THE MAIN MATERIAL
As is known, the goal of any company is to strengthen

indicators and stable growth. This goal can be achieved in

various ways, such as minimizing production costs,

modernizing the production process, conducting effective

marketing campaigns, etc. However, the main way to

increase revenue is to expand production, both by

increasing the quantity of goods produced and by

diversifying the range.

As mentioned earlier, diversification can be realized

through the opening of a new production line, or through a

merger or acquisition of a company that already produces

the necessary goods. Each of these approaches has its

advantages. So, when opening a new line, the management

of the enterprise has the ability to manage all processes

independently, and this allows to handle the control over

the quality of products. At the same time, in case of buying

a ready�made business, the company receives a number

of advantages: streamlined production of products for

which market demand has already been formed, acquired

technologies help to save time on developing and opti�

mizing production processes.

But, no matter which of the above strategies the com�

pany chooses, the management is faced to the question

of assessing the feasibility of diversifying into one or

another industry in order to minimize the risk of losses. It

should be noted here that the return on investment is most

likely when a synergistic effect occurs, which will be able

to cover the costs by increasing revenues. That is, when

assessing the feasibility of diversification, we should talk

about the assessment of the synergistic effect to which it

will lead. According to A. Thompson, most companies

prefer expansion to related industries, since it provides

increased productivity due to synergistic effect [3, c. 73].

There are various methods for assessing the syner�

gistic effect, namely:

1. The overall effect of the implementation of the

diversification strategy (it also includes the synergistic

effect). It is calculated by the formula:
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where:

dtДΔ  — is the increase in revenue (revenue) from the

implementation of the diversification strategy obtained in

the t�th year by expanding the scale of production, UAH.

dT  — the total period of the implementation of the

diversification strategy (action of the diversification

factor), years;

dtK  — bank loan in the t�th year, required for

diversification, UAH;

dtA  — annual depreciation of t�th year, due to the

installation of new equipment, which is necessary for

diversification, UAH;

dtB  — current expenses of the t�th year for the

manufacture of additional products as a result of

diversification, UAH;

dtП  — tax on additional income from diversification,

UAH;

dtБВ  — payment in the t�th year of bank interest on the

loan that was required to implement the diversification

strategy, UAH;

r — is the discount rate taking into account probable

inflation,%;

dtПК  — amount of loan repayment in the t�th year,

UAH;

tP  — the probability of selling new products in the

event of diversification (the probability of obtaining

planned income from the implementation of the

diversification strategy);

dtЕВ  — savings in operating costs, arising from

reducing the share of fixed costs, since the manufacture

of new products may be carried out in the same workshops,

on the same equipment, stored in the same warehouses

and serviced by the same personnel, and the products

manufactured earlier, thousand UAH [4].

2. The method of discounting cash flows. It is based

on the concept of the present value of the future cash flow

of the enterprise, estimated in the context of individual

periods [5].

According to the DCF method, the company's value is

determined by the formula:
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∞
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where

V (Value) — assessment of the current value of the

company;

E (Equity) — assessment of the current market value

of the share capital of the company;

D (Debt) — short�term and long�term debt;

i — the number of the year;

FCF (Free Cash Flow) — free cash flow of the company

in the i�th year;

r — the discount rate [6].

According to DCF, the fair value of a company is equal

to the sum of all the funds that this company generates

over the entire period of its existence.

Discount formula:
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where

q — the discount rate;

CF — the company's cash flow in the i�th year [7].

These methods are the most popular and often used

by financial analysts to assess the feasibility of investing

in a particular project. However, none of them gives an

answer to the question of whether diversification will lead

to a synergistic effect and to an increase in revenue.
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It should also be noted that in both methods the main

role is played by the time factor, which determines the

further result of the calculations. Such an approach distorts

the actual situation, since it is impossible to determine the

moment of the appearance of a synergistic effect, and the

possibility of its occurrence in general. This means that

none of these methods can determine the trend of events

after diversification.

It can be concluded that all this time without attention

remained one factor that, in fact, determines the further

success or failure of diversification, since it is who predicts

the emergence or absence of synergistic effect in the

future, namely, according to the authors —

complementarity of goods.

The essence of evaluating the complementarity or non�

complementarity of products is that before making a

decision to open a production line for new products, it

should be determined which of the existing products for

new products are in relation to each other —

complimentary goods, substitute products or independent

goods.

However, in addition to assessing the feasibility of

diversification, it is also necessary to have a tool that will

allow to assess the amount of synergistic effect to which

it will lead. None of the above methods provides such an

opportunity. We propose to use for this the

complementarity multiplier, which will make it possible to

predict the change in demand for the company's products

after diversification, and therefore to evaluate the future

synergistic effect. For complementary goods, it gets a

value higher than one, for independent goods — equal to

one, for substitutes — from one to zero. This can be done

(with some approximation) as follows:

if Еxy <0, then Mк = 1�Е (5),

if Еxy> 0, then Mк = 1 / (1 + Е) (6),

if Еxy = 0, then Mк = 1 (7).

Thus, in the case of a merger of enterprises, it is

possible to carry out a preliminary calculation of the

increase in demand for these goods by multiplying the

existing level of demand and complementarity multiplier

[8].

In the absence of the necessary data for calculations,

it is not possible to verify the accuracy of this hypothesis,

since it is necessary to have data on the volume of demand

for goods, and these data can only be contained in the

company's internal statistics.

According to the authors, the most successful is

diversification, aimed to the production of goods that com�

plement each other. It is in the production of complimentary

goods that the occurrence of a synergistic effect is most

likely. Moreover, in determining the complementarity, it

becomes possible to determine the trend of the company's

further development and changes in the volume of its

revenue. But it should also be noted that the emergence

of a synergistic effect is also influenced by other factors,

both objective (financial crises, weather conditions, etc.)

and subjective factors (management model of the board

of directors, executive discipline, etc.).

Such an assessment makes it possible not only to

determine the expediency or inexpediency of

diversification with high accuracy, but also it is rather

simple to perform, since all calculations are based on the

formula of the coefficient of cross elasticity of goods X,

Y:
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where  — the volume of demand for product X;

 
YP  — the price of goods Y [9].

Since it is almost impossible to estimate the volume

of demand for product X in physical units, it is expedient

to express it in the cost of products sold by the company.

At the same time, if diversification occurs in a firm with a

wide range of goods, it is impossible to distinguish the

average price, since this will distort the overall picture,

therefore, instead of the price of product Y, it is advisable

to use the company's revenue, since it is in the revenue

that the price of the product is laid.

Thus, the modified formula of the coefficient of cross

elasticity of goods X, Y will have the following form:

ЕXY=

 
(9),

where COGS — cost of goods sold;

BEFORE — before diversification;

AFTER — after diversification.

The results of the calculations are treated the same

way as when using the usual coefficient of cross elasticity

of goods:
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Picture 1. Structure of Nestlе S.A. [11]
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When Еxy <0, the goods are complementary;

When Еxy> 0 — goods substitutes;

When Еxy = 0 — the goods are independent.

To confirm this theory, it is necessary to consider the

statements of some companies that conducted mergers

and acquisitions. It should also be noted that the companies

selected for the study satisfy the following requirements:

1. Carried out mergers and acquisitions to achieve

various strategic objectives (to increase production, enter

new markets, expand the range of products, etc.).

2. Carry out activity in different spheres (this

requirement is necessary in order to exclude the possibility

of specialization of this theory and make sure that it works

in various industries).

The first company selected for analysis is Nestlе S.A.

Nestlе S.A. is a Swiss transnational corporation, the

world's largest food producer [10]. The main office of the

company is located in the Swiss city of Vevey.

Nestlе produces coffee, mineral water, chocolate, ice

cream, broths, dairy products, baby food, pet food,

pharmaceuticals and cosmetics. The main trademarks are

KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea. The main market

for products is the United States, they account for a little

less than a third of the company's turnover.

The structure of industries is shown in Pic. 1.

In the absence of the necessary reporting, it is

impossible to track how the opening of new production

lines affected the volume of the company's total revenue.

However, the analysis can be carried out based on the

effect of the 2010 transaction — the takeover of Kraft

Foods' company [12], which specializes in the production

of frozen pizza (i.e., the transaction occurred to expand

the fast food industry). It can be assumed that pizza is a

compliment to chocolate products, which, like fast food,

are popular among children and used in organizing holidays,

etc.

According to the formula of the modified coefficient

of cross elasticity of demand, which was presented above,

calculations are made according to data from the official

financial statements of the company [13]:

E
XY

 =   =

 = (�0,7194).

Since Е
XY

 <0, the products that were previously

produced by Nestlе S.A. and a new product — frozen

pizza, is complementary, therefore, the acquisition of this

production will lead to a synergistic effect.

If we analyze the report on the profitability of the

company for 2011 [13], then we may notice a decrease in

the amount of revenue by 10.0769%, but already in 2012,

the revenue increased by 10, 2149%, which compensated

for the fall of 2011. In 2013, revenue growth amounted to

2, 7162%, which indicates a positive trend. It should also

be noted that in the absence of data, it is difficult to

calculate the share of revenue from the acquired company

in the total volume. That is, it is difficult to determine how

much exactly this company brought.

However, based on calculations, we can confidently

assert that the acquisition of the production of comple�

mentary goods had a positive impact on the company's

development trend, and, subsequently, led to the

emergence of a synergistic effect.

The second company that also has a positive

synergistic effect from acquisitions is the multinational

pharmaceutical company Bayer AG.

Bayer AG is a German chemical and pharmaceutical

company founded in Barmen (currently part of Wuppertal,

Germany) in 1863. Its headquarters is located in

Leverkusen, North Rhine�Westphalia (Germany) [14].

Concern "Bayer" represents over 350 companies in all

countries of the world. The number of staff — 106,2

thousand employees.

In order to separate operational and strategic

management, Bayer AG was transformed into a holding

company in 2003. The divisions that make up the core of

the group have been transformed into limited liability

companies controlled by Bayer AG. These include:

— Bayer CropScience AG;

— Bayer HealthCare AG;

— Bayer MaterialScience AG;

— Bayer Chemicals AG.

There are also three service companies: Bayer

Technology Services GmbH, Bayer Business Services

GmbH and Bayer Industry Services GmbH & Co. OHG [15].

Bayer carries out its activities in four areas, as shown

in Pic. 2.

Further it will be reviewed 5 transactions on the

takeover of enterprises in the period from 2000 to 2011,

and their impact on the company's development trends will

be analyzed.

1. In 2000, Bayer acquired the polyol business of the

Lyondell Chemical Company in the United States [16].

After that, Bayer becomes the world's largest producer

of polyurethane raw materials.

As is known, due to the many advantages (durability,

environmental friendliness, elasticity, strength, low

cost, etc.), polyurethane is used for the manufacture of

polyurethane products for various purposes. It is used

in the manufacture of footwear, rollers, mattresses,

 
 
 
 
 
 
 
 

Bayer AG 

Chemicals Health Care Crop Science  Pet Care 

Picture 2. Bayer AG's structure
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technical gaskets, sleeves, cuffs, rings and other sealing

parts. It is often used as a heater, protective coating,

insulator and for other purposes. Thus, it can be

assumed that this product can be used in any of the

activities of the company, and, therefore, compli�

mentary to it.

E
XY

 =  =

 = (�1,54).

E
XY

 <0, which means that the polyol business is

complementary to the core activities of Bayer.

Analyzing changes in revenue in 2001, 2002 and

2003, we can trace the downward trend — in 2001, the

growth rate was 97.75%, in 2002 — 97.85%, and in

2003 — 96.43% [16]. This trend is negative, as over

three years, revenue increased by an average of 2.66%

annually. However, it should be noted that in 2000 the

whole world was in a state of deep financial crisis in the

field of IT�technologies, which led to the bankruptcy of

many corporations, while Bayer revenue fell only by

2.66%.

This can serve as direct evidence that, as I. Ansoff

suggested, synergistic companies are more resistant and

resistant to exogenous negative influence.

 2. In 2001, the company acquired Aventis Crop�

Science, an enterprise for the production of various

vegetable fertilizers. After that, Bayer became the world

leader in the field of plant protection [16].

E
XY

 =  =

  = 2,22.

The value E
XY

 > 0 indicates that the acquired company

is engaged in products that do not complement the existing

one, but replace it, that is, it is not a compliment, but a

substitute.

Acquisition of the production of substitute goods

always negatively affects sales of an existing product

range and causes a decrease in demand for it. This follows

from the financial statements, after analyzing which it is

clear that in 2002 revenues decreased by 2.15%, and in

2003 — by 3.57%. But it should be noted that in the

analyzed period of time there were still consequences of

the financial crisis, which also had a negative impact on

the market.

However, in describing this deal, we cannot speak only

about its negative impact on the company's activities.

Moreover, analyzing the further actions of the company's

management, it can be concluded that this acquisition was

a deliberate strategic step that brought the company to

the position of a leader in the field of plant protection. On

the basis of the acquired enterprise, a separate division

was subsequently formed, specializing in the development

of plant protection products.

3. In 2005, there was a takeover of Roche consumer

health business — a company that developed over�the�

counter medicines [16].

Such products may be complementary to already

existing products of the pharmaceutical line, since if the

products of the pharmaceutical line are used during the

acute stage of the disease, over�the�counter medicines are

used for the prevention of diseases.

E
XY

 =  =

 = (�1,19).

E
XY

 <0, therefore the goods of the absorbed

enterprise are complementary to the already existing

goods.

After analyzing the change in revenue over the next three

years, you can see a positive trend, namely — in 2006 the

increase was 5.74%, in 2007 — 11.84%, and in 2008 —

1.65%. As we see the most obvious result of the takeover

was in 2007. Thus, it can be concluded that a synergistic

effect has been achieved.

4. Acquisition of Athenix Corp. in 2009 — a private

biotechnology company specializing in research in the field

of plant protection and fertilizer development [17]. The

activity of this company allows us to develop and improve

plant protection products, which means that we can

assume the existence of complementarity between this

research activity and the products existing in this industry.

E
XY

 =  =

 = (�1,51).

E
XY

 <0, which means the products are complementary

and the acquisition of this enterprise will allow the company

to achieve a positive synergistic effect. This is proved by

an analysis of the change in revenue over the next three

years. In 2010, revenue growth was 12.58%, in 2011 —

4.1% and in 2012 — 8.79% [17].

5. In February 2011, a pilot plant "Dream Production"

was launched in Leverkusen to produce high�tech plastics

using carbon dioxide. This project aims to improve the

environment through the use of hazardous industrial waste

for production. [17]

E
XY

 =  =

 = (�1,24).

Е
XY

 <0, which indicates the complementarity of this

production to the already existing lines of activity of the

company. Revenue growth in 2012 was 8.79%, in 2013 —

1.05% and in 2014 — 5.18%, which indicates a positive trend.

Thus, it can be concluded that the takeovers carried

out by Bayer were successful only if the goods

complementarity condition was observed. Each of the

analyzed transactions confirms the fact of direct

dependence of success on the ability of goods to

complement each other.

The third company is the Ukrainian company JSC Trust

Zhilstroy�1, which is engaged in the construction of

residential buildings, the restoration of architectural

monuments and the production of building materials.

The company has been operating for 70 years, during

which it has implemented 318 projects, and rents out

25 houses a year. It accounts for 65% of housing in

Kharkov [18].

The production structure of JSC "Trest Zhilstroy�1" is

shown in Pic. 3.

As it was mentioned earlier, the main activity of the

company is the construction of residential buildings.
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However, production is quite diversified, as can be seen

in Fig.3.

Production of small concrete products (foundation

blocks, fencing and finishing elements) was organized in

2013. According to the internal statistics of the company,

the calculations of the coefficient of cross elasticity were

carried out:

E
XY

 = = = (�0,34).

E
XY

 <0, therefore, small�piece concrete products are

complimentary for construction, and the expansion of

production in this area will give the company the

opportunity to achieve a synergistic effect. In 2014,

revenue growth amounted to 1.26%, while in 2015 —

42.23%. The positive trend of changes in revenue is due

to the resulting synergistic effect. However, we should also

mention the fact that in 2013�2014 there was the beginning

of a military conflict in Lugansk and Donetsk — areas

located close to Kharkov, so the increase in income also

occurred due to the influx of refugees in the Kharkov

region, which provoked a rise in housing sales economy

class.

Also one of the activities of JSC "Trust Zhilstroy�1" is

the manufacture of foam used in existing activities, which

was started in 2015.

EXY = =  = (�1,08).

E
XY

 <0, which indicates the complementarity of the

foam to the already existing types of production. The

increase in revenue in 2016 relative to 2015 amounted to

14.09%, which indicates the occurrence of a synergistic

effect.

That is, both implemented diversifications were aimed

at the production of goods that were complementary to

existing ones, and both led to a synergistic effect.

CONCLUSIONS
So, it can be concluded that when deciding whether to

carry out diversification in one area or another, new to the

enterprise, it is necessary to determine the comple�

mentarity of the new product to the existing one. The

production of complimentary goods strengthens the

enterprise in the market because it makes it possible to

achieve a synergistic effect, which, in turn, makes the

company more resistant to various negative exogenous

factors.

Using the example of three companies operating in

different areas, the effect and expediency of using a

modified coefficient of demand elasticity, which is the main

indicator of the complementarity of goods, was clearly

demonstrated.

Also, using the example of Bayer AG revenue analysis

during the global financial crisis of 2000, it was proved

that diversified synergistic firms are more resistant to

crises, as they have the ability to minimize their losses.

It should be noted that the coefficient of cross�

elasticity takes into account only a few objective factors

affecting the state of the company. However, there are

many other factors that determine the efficiency of a

firm, such as financial and political crises, military

conflicts, management style of a company in managing

a firm, etc.
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF TAX STIMULATION OF DEVELOPMENT
OF AGROJINDUSTRIAL COMPLEX

Статтю присвячено визначенню ефективності податкового стимулювання розвитку суб'єктів
господарювання агропромислового комплексу України. Визначено вплив податків на продук�
ти на фінансові показники діяльності агропромислових фірм. Розраховано вплив податку на
прибуток на фінансові показники діяльності підприємств агропромислового комплексу. Ви�
значено одночасний вплив податків на продукти і податку на прибуток на фінансові показники
діяльності агропромислових компаній. Проаналізовано ефективність підтримки підприємств
агропромислового комплексу за допомогою зниження ставок податків на продукти. Охаракте�
ризовано ефективність підтримки фірм агропромислового комплексу за допомогою зниження
ставки податку на прибуток. Оцінено ефективність податкової підтримки агропромислових
підприємств за допомогою одночасної зміни ставок податків на продукти і ставки податку на
прибуток. Визначено видатки і доходи державного бюджету від зниження та підвищення ста�
вок податків на продукти. Розраховано видатки і доходи державного бюджету від зниження та
підвищення ставки податку на прибуток. Визначено видатки і доходи державного бюджету від
одночасної зміни ставок податків на продукти і ставки податку на прибуток. Встановлено, що
непряма підтримка за допомогою зниження ставки податку на прибуток забезпечує не лише
зростання масштабів діяльності агропромислового комплексу але додаткові доходи держав�
ного бюджету у вигляді податків на продукти. Крім того, встановлено, що податкова підтримка
за допомогою зниження ставок податків на продукти забезпечує лише зростання масштабів
діяльності агропромислових підприємств, але при цьому зумовлює державні видатки на цю
підтримку. Проведено оцінку сучасного стану податкової підтримки агропромислових компаній.
Визначено, що податкові пільги надаються лише частині агропромислового комплексу, зокре�
ма окремим категоріям сільськогосподарських виробників. Надано практичні рекомендації
щодо податкової підтримки усіх підприємств агропромислового комплексу шляхом зниження
ставки податку на прибуток, що дасть можливість швидко розширювати масштаби агропро�
мислового виробництва.

This article focuses on determination of the efficiency of the tax stimulation of development of
economic entities of the agro�industrial complex of Ukraine. Influence of taxes on products on
financial indicators of activity of agro�industrial firms is determined. Influence of income tax on
financial indicators of activity of enterprises of agro�industrial complex is calculated. Simultaneous
influence of the taxes on products and the income tax on financial indicators of activity of the agro�
industrial companies is determined. The efficiency of support of enterprises of the agro�industrial
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Податкове стимулювання розвитку агропромис�

лового комплексу має актуальне значення, тому що

за допомогою нього держава впливає на ціни про�

дукції, які в свою чергу мають вплив на її реалізацію.

Також від величини податкових платежів залежать

значення фінансових показників діяльності компаній

агропромислового комплексу. Відповідно до цього,

особливо важливого значення набуває встановлення

оптимальних ставок податкових платежів, які дадуть

можливість розширювати масштаби діяльності агро�

промислових підприємницьких структур та збільшу�

вати доходи державного бюджету від їх діяльності.

У цій роботі буде зроблено акцент на оцінюванні впли�

ву зміни ставок податкових платежів на фінансові

показники діяльності фірм агропромислового комп�

лексу і на доходи державного бюджету. У цій частині

буде надано рекомендації щодо оптимального справ�

ляння податкових платежів в агропромисловому ком�

плексі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблемам оцінювання ефективності податкового

стимулювання розвитку агропромислового комплексу

приділяється значна увага. Слід виокремити наукові

праці Галайка А.М. і Ваньковича Д.В., у яких висвітлено

complex by means of decreasing of rates of taxes on products is analyzed. The efficiency of support
of firms of the agro�industrial complex by means of decreasing of rate of income tax is characterized.
Efficiency of tax support of the agro�industrial enterprises by means of simultaneously changing of
rates of the taxes on products and rate of the income tax is evaluated. Expenses and revenues of
state budget from decreasing and increasing of the rates of taxes on products are determined. The
expenses and revenues of the state budget from decreasing and increasing of the rate of the income
tax are calculated. The expenses and revenues of the state budget from simultaneous changes of
the rate of taxes on products and rate of the income tax are determined. It is established that indirect
support by means of decreasing of rate of the income tax had been ensuring not only increasing of
scales of activity of the agro�industrial complex but additional revenues of the state budget in form
of the taxes on products. In addition, it is established that tax support by means of decreasing of
rates of the taxes on products had been ensuring only increasing of scales of activity of the agro�
industrial enterprises but herewith had been causing state expenses on this support. Estimation of
modern state of the tax support of the agro�industrial companies is conducted. It is determined that
tax privileges had been giving only to part of the agro�industrial complex among their number to
separate categories of agricultural producers. Practical recommendations as to tax support of all
enterprises of the agro�industrial complex by decreasing of the rate of income tax, which will give
possibility increase of scales of agro�industrial manufacture are given.

Ключові слова: податкова підтримка, ефективність, агропромисловий комплекс, податок на прибу�

ток, податки на продукти, державні фінансові ресурси, фінансові показники діяльності.

Key words: tax support, efficiency, agro�industrial complex, income tax, taxes on products, state financial

resources, financial indicators of activity.

податкове стимулювання розвитку підприємств аграр�

ного сектору економіки України та здійснено оцінку

ефективності державної фінансової підтримки агропро�

мислового комплексу України. Попри наявні досліджен�

ня в цій галузі, існує необхідність проведення оцінки

ефективності податкової підтримки агропромислового

комплексу, яка дасть змогу державі усувати недоліки

податкового стимулювання розвитку агропромислових

суб'єктів господарювання. Також необхідно визначити

вплив зміни ставок податків на продукти та зміни став�

ки податку на прибуток на фінансові показники діяль�

ності агропромислових підприємств і сформулювати

практичні рекомендації, які б дали можливість державі

здійснювати раціональну податкову підтримку агропро�

мислового комплексу, яка б забезпечила не тільки зро�

стання його масштабів діяльності, але й збільшення до�

ходів державного бюджету.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукової роботи є оцінювання ефективності

податкової підтримки агропромислового комплексу;

визначення впливу зміни ставок податків на продукти і

податку на прибуток на фінансові показники діяльності

агропромислових підприємств, а також на доходи та ви�

датки державного бюджету, які пов'язані з податковою

підтримкою; надання практичних рекомендацій щодо

здійснення раціональної податкової підтримки суб'єктів

господарювання агропромислового комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 Визначення впливу зміни ставок податкових пла�

тежів на витрати, обсяг виробленої і реалізованої про�
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дукції, чистий прибуток агропромислових компаній, а

також на доходи і видатки державного бюджету буде

відбуватися за допомогою показників регресійної мо�

делі, яка має такий вигляд [2, с. 84]:

436,1699,5381,0915,0446,0 54321 −+−++−= xxxxxy
6,1497941,0 6 −− x (1),

де y — результативна ознака чистий прибуток; x
1

— факторна ознака витрати; x
2
 — факторна ознака

Факторна ознака Одночасно факторна і результуюча 
ознака Результуюча ознака 

колонка 1 колонка 2 колонка 3 
Зростання витрат на 1 млрд грн - Зниження чистого 

прибутку на 446 млн грн  
Зростання ставок податків на 
продукти в еквіваленті на 1 млрд грн 

Зростання витрат на (1 млрд грн * 
941 млн грн) : 446 млн грн = 2 млрд 
і 109,9 млн грн 

Зниження чистого 
прибутку на 941 млн грн 

Зниження ставок податків на 
продукти в еквіваленті на 1 млрд грн 

Зниження витрат на (1 млрд грн * 
941 млн грн) : 446 млн грн = 2 млрд 
і 109,9 млн грн  

Зростання чистого 
прибутку на 941 млн грн 

Зростання обсягу реалізованої 
продукції на    1 млрд грн  

- Зростання чистого 
прибутку на 941 млн грн 

Зростання ставок податків на 
продукти в еквіваленті на 1 млрд грн 

Зниження обсягу реалізованої 
продукції на (1 млрд грн * 941 млн 
грн) : 915 млн грн = 1 млрд і 28,4 
млн грн  

Зниження чистого 
прибутку на 941 млн грн 

Зниження ставок податків на 
продукти в еквіваленті на 1 млрд грн 

Зростання обсягу реалізованої 
продукції на (1 млрд грн * 941 млн 
грн) : 915 млн грн = 1 млрд і 28,4 
млн грн   

Зростання чистого 
прибутку на 941 млн грн 

Зростання обсягу виробленої 
продукції на 1 млрд грн  

- Зростання чистого 
прибутку на 381 млн грн  

Зростання ставок податків на 
продукти в еквіваленті на 1 млрд грн 

Зниження обсягу виробленої 
продукції на (1 млрд грн * 941 млн 
грн) : 381 млн грн =      2 млрд і 
469,8 млн грн 

Зниження чистого 
прибутку на 941 млн грн 

Зниження ставок податків на 
продукти в еквівалентів на 1 млрд 
грн 

Зростання обсягу виробленої 
продукції на (1 млрд грн * 941 млн 
грн) : 381 млн грн = 2 млрд і 469,8 
млн грн 

Зростання чистого 
прибутку на 941 млн грн 

Таблиця 1. Розрахунки впливу податків на продукти на фінансові показники діяльності фірм
агропромислового комплексу

Джерело: складено автором за даними [2].

Факторна ознака Одночасно факторна і 
результуюча ознака Результуюча ознака 

колонка 1 колонка 2 колонка 3 
Зростання витрат на 1 млн 
грн 

- Зниження чистого 
прибутку на 446 тис. грн 

Зростання ставки податку 
на прибуток в еквіваленті 
на 1 млн грн  

Зростання витрат на (1 млн
грн * 5 млн 699 тис. грн) : 446 
тис. грн = 12 млн 778 тис. грн  

Зниження чистого 
прибутку на 5 млн 699 тис. 
грн 

Зниження ставки податку 
на прибуток в еквіваленті 
на 1 млн грн  

Зниження витрат на (1 млн * 5 
млн 699 тис. грн) : 446 млн 
грн = 12 млн 778 тис. грн 

Зростання чистого 
прибутку на 5 млн 699 тис. 
грн  

Зростання обсягу 
реалізованої продукції на   
1 млн грн  

- Зростання чистого 
прибутку на 915 тис. грн  

Зростання ставки податку 
на прибуток в еквіваленті 
на 1 млн грн 

Зниження обсягу реалізованої 
продукції на (1 млн грн * 5 
млн 699 тис. грн) : 915 тис. 
грн = 6 млн 228,4 тис. грн  

Зниження чистого 
прибутку на 5 млн 699 тис. 
грн  

Зниження ставки податку 
на прибуток в еквіваленті 
на 1 млн грн 

Зростання обсягу реалізованої 
продукції на (1 млн * 5 млн 
699 тис. грн) : 915 тис. грн = 6 
млн 228,4 тис. грн  

Зростання чистого 
прибутку на 5 млн 699 тис. 
грн  

Зростання обсягу 
виробленої продукції  
на 1 млн грн 

- Зростання чистого 
прибутку на 381 тис. грн  

Зростання ставки податку 
на прибуток в еквіваленті 
на 1 млн грн  

Зниження обсягу виробленої 
продукції на (1 млн грн * 5 
млн 699 тис. грн) : 381 тис. 
грн = 14 млн 958 тис. грн  

Зниження чистого 
прибутку на 5 млн 699 тис. 
грн   

Зниження ставки податку 
на прибуток в еквіваленті 
на 1 млн грн  

Зростання обсягу виробленої 
продукції на (1 млн грн * 5 
млн 699 тис. грн ) : 381 тис. 
грн = 14 млн 958 тис. грн 

Зростання чистого 
прибутку на 5 млн 699 тис. 
грн   

Таблиця 2. Розрахунки впливу податку на прибуток
на фінансові показники діяльності господарюючих суб'єктів агропромислового комплексу

Джерело: складено автором за даними [2].
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обсяг реалізованої продукції; x
3
 — факторна ознака

обсяг виробленої продукції; x
4
 — факторна ознака по�

даток на прибуток; x
5
 — факторна ознака державна

фінансова підтримка агропромислового комплексу; x
6
—

факторна ознака податки на продукти.

Для визначення впливу податкових платежів на

фінансові показники діяльності агропромислових під�

приємств буде побудована таблиця з трьома колонка�

ми, в яких будуть перебувати факторні і результуючі оз�

наки за регресійною моделлю. У першій колонці буде

факторна ознака, яка впливає на ознаку в другій колонці

та на ознаку в третій колонці. Ознака в другій колонці

ознака має вплив на ознаку в третій колонці. У таблиці

1 наведено розрахунки впливу зміни ставок податків на

продукти на фінансові показники діяльності агропро�

мислових компаній.

У таблиці 2 представлено розрахунки впливу зміни

ставки податку на прибуток на фінансові показники

діяльності агропромислових фірм.

Якщо обсяг реалізованої продукції збільшиться на

1 млрд грн, то сплата податків на продукти до держав�

ного бюджету зросте на 575 млн грн [2, с. 85]. Коли дер�

жава знизить ставки податків на продукти в еквіваленті

на 1 млрд грн, то обсяг реалізованої продукції зросте

на 1 млрд 28,4 млн грн, витрати на виробництво ско�

ротяться на 2 млрд 109,9 млн грн, обсяг виробленої про�

.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зниження ставок податків на продукти в 
еквіваленті на 1 млрд грн 

Зниження витрат на         
2 млрд. і 109,9 млн грн 

Зростання обсягу 
виробленої продукції на 
2 млрд. і 469,8 млн грн 

Зростання обсягу реалізованої 
продукції на 1 млрд. 28,4 млн 

грн  

Зростання 
чистого 
прибутку 
на 941 
млн грн 

Фактичне зниження 
податкових платежів до 
державного бюджету у 
вигляді податків на 

продукти на 408,7 млн 
грн 

Підвищення ставок податків на продукти в 
еквіваленті на 1 млрд грн  

Зростання витрат на      
2 млрд. і 109,9 млн грн 

Зниження обсягу 
виробленої продукції на    
2 млрд. і 469,8 млн грн 

Зниження обсягу реалізованої 
продукції на 1 млрд. і 28,4 млн 

грн 

Зниження 
чистого 

прибутку на 
941 млн грн 

Фактичне зростання  
податкових платежів до 
державного бюджету у 
вигляді податків на 

продукти на 408,7 млн 
грн

Рис. 1. Вплив зміни ставок податків на продукти на фінансові показники діяльності
підприємств агропромислового комплексу

Джерело: розроблено автором за даними [2].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зниження ставки податку на прибуток в 
еквіваленті на 1 млн грн  

Зниження витрат на  
12 млн. 778 тис. грн    

Зростання обсягу 
виробленої 

продукції на 14 млн.  
958 тис. грн          

Зростання обсягу 
реалізованої продукції на 

6 млн. 228,4 тис. грн  

Зростання 
чистого 

прибутку на 
5 млн. 699 
тис. грн  

Зростання сплати 
податків на продути до 
державного бюджету на 

3 млн. 581,3 тис. грн    

Збільшення ставки податку на прибуток в 
еквіваленті на 1 млн. грн  

Зростання витрат на     
12 млн. 778 тис. грн       

Зниження обсягу 
виробленої продукції 
на 14 млн. 958 тис. 

грн             

Зниження обсягу 
реалізованої продукції на 

6 млн. 228,4 тис. грн  

Зниження 
чистого 

прибутку на  
5 млн. 699 
тис. грн

Зниження  сплати 
податків на продукти до 
державного бюджету на 

3 млн. 581,3 тис. грн 

Рис. 2. Вплив зміни ставки податку на прибуток на фінансові показники діяльності суб'єктів
господарювання агропромислового комплексу

Джерело: складено автором за даними [2].
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дукції зросте на 2 млрд 469,8 млн грн, чистий прибуток

збільшиться на 941 млн грн Якщо обсяг реалізованої

продукції збільшиться на 1 млрд 28,4 млн грн, то справ�

ляння податкових платежів у вигляді податків на про�

дукти зросте на 591,3 млн грн. Враховуючи те, що дер�

жава знизить ставки податків на продукти в еквіваленті

на 1 млрд грн, то фактична сплата цих податкових пла�

тежів до державного бюджету знизиться тільки на 408,7

млн грн (1 млрд грн — 591,3 млн грн), що зумовлено

зростанням обсягу реалізованої продукції. Тобто з

1 млрд грн податків на продукти, витрачених на стиму�

лювання розвитку агропромислових суб'єктів господа�

рювання держава може повернути 591,3 млн грн.

Коли обсяг реалізованої продукції знизиться на

1 млрд грн, то сплата податкових платежів у вигляді по�

датків на продукти спаде на 575 млн грн [2, с. 85]. Коли

держава збільшить ставки податків на продукти в еквіва�

ленті на 1 млрд грн, то обсяг реалізованої продукції зни�

зиться на 1 млрд 28,4 млн грн, обсяг виробленої продукції

скоротиться на 2 млрд 469,8 млн грн витрати зростуть

на 2 млрд 109,9 млн грн і чистий прибуток знизиться на

941 млн грн Якщо обсяг реалізованої продукції знизить�

ся на 1 млрд 28,4 млн грн, то сплата податків на продукти

до державного бюджету спаде на 591,3 млн грн. Якщо

врахувати те, що держава збільшить ставки податків на

продукти в еквіваленті на 1 млрд грн, то фактична сплата

відповідних податкових платежів до державного бюд�

жету збільшиться лише на 408,7 млн грн (1 млрд грн —

591,3 млн грн), що зумовлено зниженням обсягу реалі�

зованої продукції. У разі підвищення ставок податків на

продукти в еквіваленті на 1 млрд грн держава може фак�

тично їх отримати тільки в розмірі 408,7 млн грн.

На рисунку 1 представлено вплив зміни ставок по�

датків на продукти на фінансові показники діяльності

агропромислових підприємств.

Коли держава знизить ставку податку на прибуток

в еквіваленті на 1 млн грн, то обсяг реалізованої про�

дукції зросте на 6 млн 228,4 тис. грн, витрати на вироб�

ництво знизяться на 12 млн 778 тис. грн, обсяг виробле�

ної продукції збільшиться на 14 млн 958 тис. грн і чис�

тий прибуток зросте на 5 млн 699 тис. грн.

При зростання обсягу реалізованої продукції на

1 млн грн, справляння податків на продукти до держав�

ного бюджету зросте на 575 тис. грн [2, с. 85]. Якщо

обсяг реалізованої продукції збільшиться на 6 млн 228,4

тис. грн, то сплата податків на продукти до державного

бюджету зросте на 3 млн 581,3 тис. грн Тобто, витра�

тивши 1 млн грн податку на прибуток на стимулювання

розвитку агропромислових підприємств, держава може

його повернути завдяки зростанню податків на проду�

ти і додаткового отримати 2 млн 581, 3 тис. грн доходів.

На рисунку 2 наведено вплив зміни ставки податку на

прибуток на фінансові показники діяльності компаній

агропромислового комплексу.

Якщо держава збільшить ставку податку на прибу�

ток в еквіваленті на 1 млн грн, то обсяг реалізованої

продукції знизиться на 6 млн 228,4 тис. грн, витрати зро�

стуть на 12 млн 778 тис. грн, обсяг виробленої продукції

спаде на 14 млн 958 тис. грн, чистий прибуток знизить�

ся на 5 млн 699 тис. грн

При зниженні обсягу реалізованої продукції на 1 млн

грн, сплата податків на продукти до державного бюд�

жету знизиться на 575 тис. грн. [2, с. 85]. Коли обсяг

реалізованої продукції спаде на 6 млн 228,4 тис. грн, то

справляння податків на продукти до державного бюд�

жету знизиться на 3 млн 581,3 тис. грн. У разі підвищен�

ня ставки податку на прибуток в еквіваленті на 1 млн

грн, держава втратить 3 млн 581,3 тис. грн податків на

продукти. Тоді фактичні втрати фінансових ресурсів

державного бюджету становитимуть 2 млн 581,3 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зниження ставки податку на прибуток в 
еквіваленті на 1 млн грн і ставки 

податків на продукти в еквіваленті на     
1 млрд грн    

Зниження витрат на        
2122678000 грн  

Зростання обсягу 
виробленої продукції 
на 2484758000 грн      

Зростання обсягу реалізованої 
продукції на 1034628400 грн  

Зростання 
чистого 

прибутку на 
946699000 

грн 

Зниження сплати до 
державного бюджету 
податкових платежів 
на 405118700 грн   

Зростання ставки податку на прибуток в 
еквіваленті на 1 млн. грн. і ставок 

податків на продукти в еквіваленті на     
1 млрд грн   

Зростання витрат на         
2122678000 грн       

Зниження обсягу 
виробленої продукції 
на 2484758000 грн       

Зниження обсягу 
реалізованої продукції на     

1034628400 грн 

Зниження 
чистого 

прибутку на 
946699000 

грн  

Зростання сплати до 
державного бюджету 
податкових платежів 
на 405118700 грн 

Рис. 3. Вплив зниження ставок податків на продукти і ставки податку на прибуток, а також
зростання ставок податків на продукти і ставки податку на прибуток на фінансові показники

діяльності агропромислових фірм
Джерело: складено автором за даними [2].
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Податкова підтримка агропромислового комплек�

су може здійснюватися шляхом зниження кількох видів

податкових платежів. Тому слід проаналізувати одно�

часний вплив податків на продукти і податку на прибуток

на фінансові показники діяльності виробників агропро�

мислового комплексу.

Якщо держава знизить ставку податку на прибуток

в еквіваленті на 1 млн грн і ставки податків на продукти

в еквіваленті на 1 млрд грн, то витрати на виробництво

агропромислової продукції знизяться на 2122678000 грн

(2 млрд109,9 млн грн + 12 млн 778 тис. грн). Це дасть

можливість збільшити виробництво на 2484758000 грн

(2 млрд і 469,8 млн грн + 14 млн 958 тис. грн). Водночас

обсяг реалізованої продукції зросте на 1034628400 грн

(1 млрд 28,4 млн грн + 6 млн 228,4 тис. грн). У свою

чергу чистий прибуток агропромислових фірм

збільшиться на 946699000 грн (941 млн грн + 5 млн 699

тис. грн). При зниженні ставок податків на продукти в

еквіваленті на 1 млрд грн, фактичне зниження їх сплати

до державного бюджету відбудеться в розмірі 408,7 млн

грн. Коли держава зменшить ставку податку на прибу�

ток в еквіваленті на 1 млн грн, то справляння податків

на продукти до державного бюджету збільшиться на

3 млн 581,3 тис. грн. У підсумку, податкові платежі до

державного бюджету знизяться на 405118700 грн (408,7

млн грн — 3 млн 581,3 тис. грн) у випадку зниження став�

ки податку на прибуток в еквіваленті на 1 млн грн і ста�

вок податків на продукти в еквіваленті на  1 млрд

грн. На рисунку 3 представлено вплив зниження ставок

податків на продукти і ставки податку на прибуток, а

також зростання ставок податків на продукти і ставки

податку на прибуток на фінансові показники діяльності

підприємств агропромислового комплексу.

Коли держава збільшить ставки податків на продук�

ти в еквіваленті на 1 млрд грн і ставку податку на при�

буток в еквіваленті на 1 млн грн, то витрати на ви�

робництво продукції агропромислових компаній зрос�

туть на 2122678000 грн (2 млрд 109,9 млн грн + 12 млн

778 тис. грн). Це призведе до зниження виробництва на

2484758000 грн (2 млрд 469,8 млн грн + 14 млн 958 тис.

грн), зниження обсягу реалізованої продукції на

1034628400 грн (1 млрд 28,4 млн грн + 6 млн 228, 4 тис

грн). Водночас чистий прибуток скоротиться на

946699000 грн (941 млн грн + 5 млн 699 тис. грн). Фак�

тичне зростання сплати податків на продукти до дер�

жавного бюджету буде перебувати в розмірі 408,7 млн

грн, при підвищенні їх ставок в еквіваленті на 1 млрд

грн. Коли ставка податку на прибуток зросте в еквіва�

ленті на 1 млн грн, то справляння податкових платежів

до державного бюджету у вигляді податків на продукти

знизиться на 3 млн 581,3 тис. грн. У підсумку, зростан�

ня ставок податків на продукти в еквіваленті на 1 млрд грн

і ставки податку на прибуток в еквіваленті на 1 млн грн

зумовить зростання сплати податкових платежів до дер�

жавного бюджету в розмірі 405118700 грн (408,7 млн грн

— 3 млн 581,3 млн грн).

Податкове стимулювання розвитку суб'єктів госпо�

дарювання агропромислового комплексу буде більш

гнучким, якщо одні види податкових платежів зменшу�

вати, а інші податки збільшувати, залишати незмінними

чи зменшувати незначною мірою. Тому необхідно про�

аналізувати такий вплив податкових платежів на фінан�

сові показники діяльності агропромислового комплек�

су.

Коли держава знизить ставку податку на прибуток

в еквіваленті на 1 млн грн і збільшить ставки податків на

продукти в еквіваленті на 1 млрд грн, то витрати на ви�

робництво продукції компаній агропромислового ком�

плексу зростуть на 2097122000 грн (2 млрд 109,9 млн

грн — 12 млн 778 тис. грн), обсяг виробництва продукції

знизиться на 2454842000 грн (2 млрд 469,8 млн грн —

14 млн 958 тис. грн), а обсяг реалізованої продукції

зменшиться на 1022171600 грн (1 млрд 28,4 млн грн —

6 млн 228,4 тис. грн). Водночас чистий прибуток зни�

зиться на 935301000 грн (941 млн грн — 5 млн 699 тис.

грн). У свою чергу сплата податків на продукти до дер�
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Рис. 4. Вплив зростання ставок податків на продукти і зниження ставки податку на прибуток, а
також зростання ставки податку на прибуток і зниження ставок податків на продукти на

фінансові показники діяльності фірм агропромислового комплексу
Джерело: складено автором за даними [2].
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жавного бюджету зросте на 412281300 грн (408,7 млн

грн + 3 млн 581,3 тис. грн).

Якщо держава збільшить ставку податку прибуток в

еквіваленті на 1 млн грн і знизить ставки податків на про�

дукти в еквіваленті на 1 млрд грн, то витрати на вироб�

ництво продукції агропромислового комплексу скоро�

тяться на 2097122000 грн (2 млрд 109,9 млн грн — 12 млн

778 тис. грн). Це призведе до зростання обсягу виробле�

ної продукції на 2454842000 грн (2 млрд 469,8 млн

грн — 14 млн 958 тис. грн), обсягу реалізованої продукції

на 1022171600 грн (1 млрд 28,4 млн грн — 6 млн 228,4 тис.

грн). За цих умов, чистий прибуток зросте на 935301000 грн

(941 млн грн — 5 млн 699 тис. грн). Також сплата по�

датків на продукти до державного бюджету знизиться

на 412281300 грн (408,7 млн грн + 3 млн 581,3 тис. грн).

На рисунку 4 наведено вплив зростання ставок по�

датків на продукти і зниження ставки податку на прибу�

ток, а також зростання ставки податку на прибуток і зни�

ження ставок податків на продукти на фінансові показни�

ки діяльності агропромислових підприємницьких структур.

На сьогодні податкове стимулювання розвитку агро�

промислового комплексу здійснюється шляхом функ�

ціонування спрощеної системи оподаткування для окре�

мої категорії сільськогосподарських виробників, які

звільняються від сплати податку на прибуток, податку на

майно у рамках земельного податку, рентної плати за

спеціальне використання води. Натомість сільськогоспо�

дарські підприємства оподатковуються єдиним податком,

ставки якого є диференційованими та залежать від роз�

міщення і категорії земель. Ставки єдиного податку є

значно меншими за ставку податку на прибуток, але

сільськогосподарські виробники оподатковуються ще й

податком на додану вартість, єдиним соціальним вне�

ском, військовим збором та земельним податком за зе�

мельні ділянки [1, с. 153]. Ми бачимо, що податкова

підтримка охоплює не весь агропромисловий комплекс,

а тільки окрему категорію сільськогосподарських

підприємств. Тому податкове стимулювання розвитку

агропромислових суб'єктів господарювання є неефектив�

не. Якщо здійснювати податкову підтримку розвитку

всього агропромислового комплексу, то його масштаби

діяльності будуть розширюватися значно швидше.

На нашу думку, податкове стимулювання необхід�

но проводити для агропромислового комплексу зага�

лом шляхом зниження ставки податку на прибуток. Це

призведе до збільшення обсягів виробництва і реалізації

агропромислової продукції, а також зростання подат�

кових платежів до державного бюджету у вигляді по�

датків на продукти. У зростання обсягу реалізованої аг�

ропромислової продукції, державний бюджет не тільки

поверне витрачені фінансові ресурси на податкове сти�

мулювання, але й одержить додаткові доходи від зрос�

тання податків на продукти.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

На сьогодні податкові пільги надаються не всьому

агропромисловому комплексу, а лише окремим катего�

ріям сільськогосподарських виробників. Через це по�

даткове стимулювання розвитку агропромислових ви�

робників є неефективне. Для підвищення ефективності

непрямої державної підтримки агропромислових ком�

паній, необхідно надавати податкові пільги всьому аг�

ропромисловому комплексу. Це можна зробити шляхом

зниження ставки податку на прибуток чи податків на

продукти. Якщо держава знизить ставку податку на при�

буток в еквіваленті на 1 млн грн, то обсяги реалізованої

продукції підвищиться на 1 млн 28,4 тис. грн. Якщо дер�

жава знизить ставку податку на прибуток в еквіваленті

1 млн грн, вона отримає 3 млн 581,3 тис. грн податків на

продукти. Тобто державний бюджет зможе не тільки по�

вернути фінансові ресурси, котрі були витрачені на по�

даткове стимулювання за допомогою зниження ставки

податку на прибуток, але й одержати додаткові дохо�

ди. Коли держава збільшить ставку податку на прибу�

ток в еквіваленті на 1 млн грн, то вона втратить 3 млн

581,3 тис. грн податків на продукти. Тоді втрати фі�

нансових ресурсів державного бюджету становити�

муть 2 млн 581,3 тис. грн. Якщо держава знизить став�

ки податків на продукти в еквіваленті на 1 млрд грн, то

фактично податки на продукти знизяться на 408,7 млн

грн, що зумовлено зростанням обсягу реалізованої про�

дукції, і відповідно, їх сплатою до державного бюдже�

ту. Коли держава збільшить ставки податків на продук�

ти в еквіваленті на 1 млрд грн, то ці податкові платежі

фактично зростуть на 408,7 млн грн, що зумовлено зни�

женням, обсягу реалізованої продукції, і відповідно,

зниження сплати цих податкових платежів до держав�

ного бюджету. Для забезпечення гнучкості податкової

підтримки держава може одночасно змінювати ставки

податків на продукти і ставку податку на прибуток.

Перспективами подальших досліджень є визначен�

ня впливу зміни ставки податку на прибуток на сплату

цього податкового платежу до державного бюджету;

впливу зміни ставок податків на продукти на обсяги

справляння податку на прибуток до державного бюд�

жету; впливу зміни державної фінансової підтримки аг�

ропромислового комплексу на сплату податку на при�

буток до державного бюджету.
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FOR SAFETY OF RISKS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF RISKS

Досліджено актуальні питання підвищення методичного та інструментального рівня забезпечен�
ня фахівців і атестованих експертів, які займаються питаннями безпеки польотів, якості процесів
обслуговування повітряного руху та можуть залучатися експертною установою до розслідування
авіаційних подій в системі обслуговування повітряного руху цивільної авіації України. Встановлено
необхідність високого рівня для забезпечення адекватності, об'єктивності та оперативності вико�
нання аналізу з розслідування авіаційної події. Досліджено систему обробки даних з безпеки по�
льотів як певний засіб захисту державного підприємства обслуговування повітряного руху України і
його працівників від можливо необгрунтованих звинувачень або притягнення до відповідальності
за авіаційні події, що можуть ініціюватися з боку адміністративних, службових, прокурорських, су�
дових органів та страховиків.

Досліджені проблемні питання цивільної авіації вказують на необхідність першочергового вкла�
дення фінансів у розвиток безпеки цивільної авіації, а саме у розвиток і впровадження системи об�
робки даних з безпеки польотів для автоматизації процесів оперативної реконструкції, обробки та
аналізу авіаційних подій та інцидентів у контрольованому просторі України. Реалізація проекту си�
стеми обробки даних з безпеки польотів дасть можливість попередити ризики, уникнути загибелі
людей та буде сприяти сталому розвитку підприємства та його персоналу в майбутньому. Обгрун�
товуються принципи організаційно�економічного механізму розрахунку вартості впровадження си�
стеми обробки даних з безпеки польотів для успішної реалізації системи управління ризиками на
підприємстві. Запропоновано концептуальні засади до методології розрахунку очікуваної вартості
впровадження системи обробки даних з безпеки польотів для авіаційних підприємств з виділенням
основного положення, принципів, методів, інструментів та методології.

Доведено, що впровадження системи обробки даних з безпеки польотів є важливим аналітичним
механізмом у системі управління ризиками. Визначено, що запровадження відповідної системи
управління ризиками з врахуванням відповідної політики, стратегії, цілей та мети загальної діяль�
ності підприємства є необхідною умовою для уникнення або зниження негативних наслідків. Дове�
дено, що впровадження системи обробки даних з безпеки польотів приведе до підвищення ефек�
тивності економічної діяльності та сталого розвитку підприємства, дозволить мінімізувати негативні
наслідки та уникнути катастроф в подальшому, сприятиме виявленню причин авіаційних подій і
відповідних факторів небезпеки для подальшої оцінки супутніх ризиків і своєчасному прийманні
обгрунтованих рішень стосовно належних заходів з безпеки польотів. Тому важливо розрахувати
очікувану вартість проекту впровадження такої системи, оскільки вона є життєво необхідною на
підприємстві обслуговування повітряного руху.

Виконано розрахунок очікуваної вартості товарів і послуг, що необхідні для запланованого впро�
вадження в Украерорусі Комплексу обробки даних з безпеки польотів (КОД�БП), призначеного для
оперативного аналізу причин авіаційних подій, розробки заходів щодо їх запобігання у майбутньо�
му, автоматизації процесів системи управління безпекою польотів при обслуговуванні повітряного
руху (ОПР).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Базовим і найголовнішим орієнтиром для авіацій�

них підприємств нині є безпека авіаційного транспорту.

Для розвитку авіаційної безпеки враховуються всі на�

явні фактори і здійснюється постійний розвиток та вдос�

коналення комплексу заходів авіаційної безпеки із за�

лученням людських і матеріальних ресурсів.

Кожна авіаційна подія реєструється у пов'язані між

собою бази даних та аналізуються провайдерами аеро�

навігаційних послуг, авіакомпаніями та іншими авіацій�

ними підприємствами. Міжнародні організації, як�от:

ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації), ІАТА

(Міжнародна асоціація повітряного транспорту ), FAA

(Федеральне управління цивільної авіації США) на ос�

нові баз даних авіаційних подій проводять поглиблений

аналіз та розробляють рекомендації для всіх виробників

літаків та вносять зміни до стандартів з безпеки по�

льотів.

Одним з інструментів для успішного функціонування

організаційно�економічного механізму системи управ�

ління фінансових ризиків державних підприємств авіа�

ційної сфери є розробка та впровадження комплексів

обробки даних з безпеки польотів (далі — КОД�БД).

Практичну ефективність та серйозність даних ком�

плексів видно під час застосування комплексів з оброб�

The actual issues of improving the methodological and instrumental level of providing specialists and
crtified experts dealing with safety issues, quality of air traffic services processes and can be involved by
an expert institution to investigate aviation events in the system of air traffic services of civil aviation of
Ukraine are explored.

The investigated issues of civil aviation indicate the necessity of the primary investment of finance in
the development of safety of civil aviation, namely the development and implementation of a system of
flight data security processing for the automation of operational reconstruction, processing and analysis
of aviation events and incidents in the controlled space of Ukraine. The implementation of the flight safety
data system project will enable you to prevent risks, avoid deaths and contribute to the sustainable
development of the company and its personnel in the future. The principles of the organizational and
economic mechanism for calculating the cost of introducing a system for processing flight safety data
for successful implementation of the risk management system at the enterprise are substantiated. The
conceptual bases for the methodology for calculating the expected cost of implementing the flight data
security data processing system for aviation enterprises with the allocation of the basic position,
principles, methods, tools and methodology are proposed.

The introduction of a flight safety data processing system is proved to be an important analytical
mechanism in the risk management system. It has been determined that the introduction of an appropriate
risk management system, taking into account relevant policies, strategies, goals and objectives of the
overall activity of the enterprise, is a prerequisite for avoiding or reducing negative consequences. It has
been proved that the introduction of a safety data processing system will increase the efficiency of
economic activity and sustainable development of the enterprise, will minimize the negative consequences
and avoid future disasters, will help to identify the causes of aviation events and relevant hazard factors
for further assessment of the associated risks and timely adoption of sound solutions. on appropriate
safety measures. Therefore, it is important to calculate the expected cost of a project for the introduction
of such a system, since it is vital for the air traffic service company.

The calculation of the expected value of goods and services necessary for the planned introduction of
the Airborne Survey Data Processing Complex (ASDC) in the UkSATSE, intended for operative analysis of
the causes of aviation events, development of measures to prevent them in the future, automation of the
processes of the safety management system at Air Traffic Services (ATC).

Ключові слова: цивільна авіація, системний підхід, ефективність, система обробки даних з безпеки

польотів, очікувана вартість, розрахунок система управління ризиком, уникнення ризику, автоматизація

процесів, авіаційні події.

Key words: civil aviation, system approach, efficiency, flight safety data processing system, expected value,

calculation of risk management system, risk avoidance, automation of processes, aviation events.

ки даних з безпеки польотів при проведенні розсліду�

вань авіаційних подій. В залежності від висновків таких

розслідувань вирішується доля авіаційного підприєм�

ства. І головним чинником під час вирішення участі аві�

аційного монополіста є існування повної і неупередже�

ної інформації про авіаційну подію, що відбулася. Тому

так необхідне впровадження таких комплексів на авіа�

ційних підприємствах і обгрунтування їх вартості. Оск�

ільки державні підприємства орієнтовані на цільові зат�

рати і їх діяльність строго регламентована нормативни�

ми документами щодо закупівель, в тому числі і про�

грамних комплексів. Необхідне математичне обгрунту�

вання втрат від авіакатастроф і розрахунок вартості

впровадження комплексів з обробки даних безпеки по�

льотів для прийняття управлінських рішень. А саме де�

шевше обійдеться програмний комплекс з безпеки по�

льотів, ніж банкрутство підприємства через висновок

розслідувачів, що базувався не повній інформації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ЗАКУПІВЛІ

Розрахунок ОВПЗ не регулюється Законом Украї�

ни "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922�VІІ [1].

Згідно з рекомендаціями органам державної влади,
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органам місцевого самоврядування, установам, органі�

заціям, підприємствам та іншим суб'єктам сфери публіч�

них закупівель сформульованим у листі Міністерства

економічного розвитку і торгівлі України від 18.12.2017

№ 3304/48844�06 [2] цей розрахунок виконується за�

мовником самостійно, виходячи зі специфіки предме�

та, умов та обставин здійснення конкретної закупівлі.

У обгрунтуванні очікуваної вартості закупівлі замов�

ники можуть виходити з планових вартісних показників,

які можуть розраховуватись, зокрема виходячи із по�

треби у відповідних товарах, роботах і послугах у мину�

лих роках з урахуванням економічних факторів, індек�

су інфляції, які впливають на ціноутворення на ринках

відповідних товарів, робіт і послуг тощо.

Для досягнення максимальної економії та ефектив�

ності замовники можуть попередньо проводити марке�

тингові дослідження, вивчення ситуації на ринку, моні�

торинг комерційних пропозицій потенційних постачаль�

ників товарів, надавачів послуг та виконавців робіт як з

відкритих джерел, так і безпосередньо консультуючись

з ними, досліджувати інформацію щодо цінового діа�

пазону із застосуванням аналітичного модуля

bi.prozorro.org, отримувати дані від органів влади,

підприємств, установ організацій згідно їх функцій, а

також з інших джерел інформації, яка може бути вико�

ристана для формування очікуваної вартості предмета

закупівлі.

Застосування такої методології на практиці є не три�

віальним завданням особливо для ситуацій, коли пред�

метом закупівлі є складна інформаційно�технічна сис�

тема (далі — ІТС).

Під час впровадження на підприємстві складних ІТС

предметами закупівель виявляються товари (комп'ютер�

не обладнання, системне та спеціалізоване програмне

забезпечення (далі — ПЗ)) та послуги з розробки при�

кладного ПЗ та супроводження процесу впровадження

систем (інтеграція апаратно�програмних компонентів,

налаштування системи під умови експлуатації, проведен�

ня випробувань — попередніх, дослідних, прийомних,

підготовка персоналу тощо).

Здійснення розрахунку очікуваної вартості закупівлі

товарів, як правило, не становить будь�яких значних

труднощів та базується на вивченні цінових комерцій�

них пропозицій потенційних постачальників типових то�

варів і проведення простих арифметичних розрахунків,

пов'язаних, наприклад, з визначенням їх середніх цін.

Задача розрахунку очікуваної вартості закупівлі

послуг значно складніша за попередню і носить науко�

во�дослідницький характер, вимагає від виконавців на�

явності поглиблених знань щодо призначення, функцій,

характеристик предмета закупівлі та потребує проведен�

ня обгрунтованого техніко�економічного аналізу в на�

прямі визначення ефективної оцінки вартості послуг за

критерієм ціна�якість.

Наприклад, для оцінки вартості послуг з розробки

прикладного ПЗ необхідне проведення дослідження

ринкової вартості послуг з розробки звісних прототипів

прикладного ПЗ. Однак реалізація подібного дослід�

ження ускладнюється об'єктивними факторами: обме�

женістю кола постачальників прикладного ПЗ у цій

сфері бізнес діяльності, конфіденційністю цінової

інформації договорів між постачальниками і спожива�

чами щодо розробки прототипів прикладного ПЗ.

Для подолання даних труднощів у роботі застосо�

ваний вдосконалений підхід до інтегральної оцінки очі�

куваної вартості закупівлі прикладного ПЗ, котрий грун�

тується на зборі та аналізі доступної інформації про

вартість розробки прототипів ПЗ протягом великого

інтервалу часу.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтування та виконання розра�

хунку очікуваної вартості впровадження комплексу об�

робки даних з безпеки польотів (далі — КОД�БП) при

обслуговуванні повітряного руху на основі оцінки очі�

куваної вартості закупівлі типових компонентів комплек�

су, визначених згідно визначеної специфікації постачан�

ня товарів та послуг для впровадження КОД�БП згідно

з розробленим технічним завданням на комплекс КОД�

БП.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Необхідність розрахунку очікуваної вартості за�

купівлі для організації відкритих торгів зумовлена не�

обхідністю впровадження програмного забезпечення

для комплексу обробки даних з безпеки польотів через

відкриті торги, оскільки цей комплекс необхідний для

підприємств авіаційної сфери, що підпорядковуються

безпосередньо відповідним органам влади.

Правові та економічні засади здійснення закупівель

товарів, робіт і послуг для потреб підприємств держав�

ної форми власності регулюються Законом України

"Про публічні закупівлі" [1]. Для підприємств, які здійс�

нюють діяльність в окремих сферах господарювання,

цей закон застосовується за умови, що вартість пред�

мета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) до�

рівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт —

5 мільйонів гривень.

Наявність розрахунку очікуваної вартості предмету

закупівлі (далі — ОВПЗ) є законодавчою вимогою [1]

для формування тендерної документації та оголошен�

ня ОВПЗ у процесі проведення відкритих торгів.

На практиці, наприклад у Державному підприємстві

обслуговування повітряного руху України (UkSATSE),

закупівлі товарів, робіт, послуг здійснюються відповід�

но до затвердженого Річного плану закупівель підприє�

мства [3]. Цій план складається на підставі довгостро�

кової "Стратегії розвитку підприємства" і "Плану реалі�

зації Стратегії розвитку підприємства" і визначає перелік

пріоритетних програм та заходів, обсяги їх фінансуван�

ня, строки реалізації, ідентифікацію підрозділів, що

ініціюють закупівлю, та відповідальних виконавців за

реалізацію робіт.

Зміст предмету закупівель та умови проведення пуб�

лічних торгів надаються у тендерної документації, що

розробляється та затверджується підприємством та

оприлюднюється для вільного доступу на веб�порталі

уповноваженого органу (prozorro.gov.ua) та авторизо�

ваних електронних майданчиках.

Тендерну документацію готує тендерний комітет

підприємства на підставі інформації заявки, що надій�

шла від ініціюючого підрозділу. У склад заявки обов'яз�

кове необхідно включати обгрунтований розрахунок

очікуваної вартості предмету закупівлі (ОВПЗ).
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Метою створення комплексу КОД�БП є підвищення

оперативності, якості та достовірності інформації під

час реалізації основних процесів системи управління

безпекою польотів під час обслуговування повітряного

руху (ОПР) шляхом їх автоматизації.

Таким чином, виробнича необхідність впроваджен�

ня комплексу КОД�БП зумовлена такми умовами:

— автоматизувати процеси збору, синхронного

відтворення та аналізу мовної, радіолокаційної та пла�

нової інформації при обслуговуванні повітряного руху,

а також моніторингу і аналізу характеристик/показ�

ників інтегрованої системи управління підприємтва;

— виявляти причини подій та фактори ризику з без�

пеки польотів в системі організації повітряного руху,

обгрунтовувати випереджувальні заходи з їх усунення;

— впровадити засоби автоматизації для своєчасно�

го та об'єктивного встановлення причин авіаційних подій

та, у разі необхідності, для оперативного обгрунтуван�

ня та надання адміністративним, службовим, проку�

рорським, судовим органам та страховикам аргументів/

доказів про відсутність впливу діяльності підприємства/

працівників на виникнення авіаційних подій;

— зменшити/уникнути фінансові ризики, пов'язані

з відповідальністю за безпекою польотів під час надан�

ня послуг з аеронавігаційного обслуговування.

Виробниче призначення комплексу полягає у зас�

тосуванні у відповідних підрозділах підприємства (7 ста�

ціонарних автоматизованих робочих місць та 2 мобіль�

них автоматизованих робочих місць), що контролюють

стан безпеки польотів та якість сервісу обслуговування

повітряного руху, у якості інструментарію автоматизації

основних процесів системи управління безпекою по�

льотів (збору, відтворення, аналізу та зберігання фак�

тичних даних щодо подій, пов'язаних з безпекою по�

льотів при обслуговуванні повітряного руху, моніторин�

гу та оцінки параметрів безпеки польотів), забезпечен�

ня ефективності аналізу авіаційних подій/інцидентів.

Прототипи комплексу КОД�БП раніше підприємства�

ми обслуговування повітряного руху України не вико�

ристовувалися. Обробка та аналіз даних щодо подій з

безпеки польотів у системі організації повітряного руху

здійснювалася у ручному режимі. Це знижувало опера�

тивність та об'єктивність аналізу причин подій та вияв�

лення факторів небезпек процесів організації повітря�

ного руху.

Специфікація предмету закупівлі складається з но�

менклатури товарів та послуг для впровадження КОД�

БП і передбачає закупівлю значного обсягу товарів з

22 найменувань (комп'ютерного обладнання, системно�

го та спеціалізованого ПЗ), послуги з розробки чотирь�

ох модулів прикладного ПЗ та сімох основних видів по�

слуг супроводження процесу впровадження комплексу.

Розрахунок очікуваної вартості товарів (комп'ютер�

не обладнання, системне та спеціалізоване ПЗ), що не�

обхідні для впровадження КОД�БП, реалізований на

підставі визначення та підсумовування середніх ринко�

вих цін усіх необхідних товарних компонентів.

Розрахунок зведений у таблиці 1, в якій для окре�

мих видів товарів вказані ціни станом на 13.05.2019

трьох категорій (найменша, приблизно середня, най�

№ Товари: комп‘ютерне обладнання, системне та спеціалізоване ПЗ 

Ціна різних постачальників, грн.,  
з ПДВ 

Середня 
ціна 

(грн з 
ПДВ) 1-й 2-й 3-й 

Товари щодо одного стаціонарного автоматизованого робочого місця (далі – АРМ) 
1 Процесор AMD Ryzen 5 2600X 3.6GHz/16MB (YD260XBCAFBOX) 

sAM4 BOX 
5399 6060 7550 6336

2 Оперативна пам’ять Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 1300 1151 2089 1513
3 Системний жорсткий диск Kingston SSD UV500 120GB 2.5» SATAIII 

3D NAND TLC 
859 859 859 859

4 Жорсткий диск Silicon Power Armor A80 2TB SP020TBPHDA80S3B 
2.5 USB 3.1 

2096 2595 2521 2404

5 Дискретна відеокарта HP NVIDIA Quadro P2000 (1ME41AA) 11966 13406 12097 12490
6 Серверний корпус CSV 4U-K-5D (00213) 2127 1629 1569 1775 
7 Комутатор (8(5) x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) 690 540 824 685
8 Раз’єм USB 2.0 A02/C single (13х5х13мм)in board slit 48×4=192 90×2=180 101 158
9 Дисковод Asus DVD±R/RW SATA Bulk Black (DRW-

24D5MT/BLK/B/AS) 
389 388 463 413

10 Ліцензійна операційна система Windows 10 з антивірусним 
спеціалізованим ПЗ 

4075 4503 4299 4292

11 Клавіатура A4Tech KV-300H USB 698 647 1176 840
12 Оптичний маніпулятор миша Real-El RM-500 USB 249 301 255 268 
13 Акустична система для ПК Sven 318 USB 259 499 315 358
14 Монитор 24» AOC X24P1 ( 4 шт.) 9102×4= 36408 7529×4= 30116 7182×4= 28728 31751
15 Лазерний принтер Xerox A3 Color DocuCentre SC2020 35039 34900 35040 34993
16 Мережевий комутатор L2 Gigabit Ethernet HP Aruba 2530 8G PoE+  13454,8 12685 14226 13455 
17 Шафа серверна УХЛ-Маш ШС-7U/6.6С 2544 2238 1468 2083
18 Комп’ютерний стіл Корсар Т168 серія WHITE 1580x800x750H 2850 4788 7552 5063
19 Кронштейн (4 шт.) для монітору iTech MBSG-02F 858×4= 3416 689×4= 2756 925×2= 1850 2641
20 Джерело безперебійного живлення (3 шт.) LogicPower LPY-PSW-

500VA+ 
3036×3= 9108 2485×3= 7455 3622×3= 10866 9143 

21 Комплект кабелів для живлення та комунікації обладнання до 5000 до 5000 до 5000 5000
Очікувана вартість товарів для 1 стаціонарного АРМ, грн., з ПДВ 136520
Очікувана вартість товарів для 7 стаціонарних АРМів, грн., з ПДВ 955640 
Товари щодо двох мобільних АРМів  
22 Ноутбуки (2 шт.) Dream Machines Clevo X1080-17 (X1080-17PL25) з 

ліцензійною операційною системою Windows 10 та антивірусним ПЗ 
85389×2= 170778 87467×2= 

174934 
84469×2= 
168938 

171550

Очікувана вартість товарів комплексу: 7 стаціонарних АРМів + 2 портативних АРМа, грн., з ПДВ 1127190 

Таблиця 1. Розрахунок очікуваної вартості товарів для КОД6БП станом на 13.05.2019
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більша) відповідних комерційних пропозицій Інтернет —

постачальників.

Очікувана вартість розробки модулів прикладного

ПЗ КОД�БП оцінювалась по середньої вартості розроб�

ки схожих прототипів прикладного ПЗ, які призначені

для моделювання та валідації технологічних процесів у

сфері організації повітряного руху та зведені у таблиці

2.

Для розрахунку середньої вартості пакета (модуля)

програмного забезпечення бралися до уваги наступні

міркування:

необхідно перерахувати ціну товару, оголошену

в 2003 році, в поточну ціну з урахуванням інфляції дола�

ра в США за період січень 2003 року — грудень 2018 ро�

ку. З цієї метою застосуємо Інтернет — калькулятор [6]

або програмний комплекс "Ліга�Закон" (розділ "До�

відники"), який видає процентний індекс зростання цін —

7,803%. Отже, для отримання актуальної ціни товару в

даний час необхідно стару ціну помножити на коефіцієнт

1,07803;

для надання ціни в доларах США необхідно враху�

вати курс валют на 15 травня 2019 року, тобто 1 євро =

1,12 долар США.

У результаті, використовуючи дані п'ятого стовпчи�

ка таблиці 3, для значення середньої вартості (AC =

Average Cost) пакета (модуля) ПЗ КОД�БП отримаємо:

AC =((20+175+13)х1,07803+(360+88+99+50))х

х1,12:7=127,5529 тис. дол. США.

Отже, загальна вартість (TC=Total Cost) чотирьох

модулів прикладного ПЗ Комплексу складає:

TC
$
=127,5529×4 = 510.2116≈510 тис. дол. США.

Відповідно у гривнях загальна вартість (за курсом

26,28 гривні/Долар США на 15.05.2019) дорівнює:

TC
UA

=510×26,28= 13260 тис. грн.

У разі орієнтації на вітчизняного виконавця — по�

стачальника КОД�БП слід врахувати факт, що в Україні

(наприклад, у Києві) середня зарплата розробників ПЗ

у 2—3 рази нижче, ніж в західних країнах [7]. Тому очі�

кувана вартість чотирьох модулів прикладного ПЗ ком�

плексу (для оцінки зверху застосовуємо коефіцієнт =

2) складатиме

TCUA=13260/2 = 6630 тис. грн = 6 630 000 грн (без

ПДВ).

Враховувавши вагові (процентні) коефіцієнти окре�

мих модулів у вартості прикладного ПЗ, отримаємо їх

очікувану вартість, що показана у таблиці 3.

Оцінка вартості супровідних послуг для автомати�

зованого робочого місця КОД�БП виконувалася шляхом

приведення її розміру у відповідність з вартістю под�

ібних послуг для інформаційних систем — прототипів,

що використовуються у сфері організації повітряного

руху.

За прототип комплексу приймалася система менед�

жменту аеронавігаційної інформації Державного

підприємства обслуговування повітряного руху Украї�

ни, створення якої планується здійснити за допомогою

акціонерної компанії IDS (Піза, Італія) згідно проекту [5].

У розділі "7.4.9. Proposed project delivery services"

тендерної документації проекту [5] надано інформацію

щодо видів та цін супровідних послуг, яку наведено у

таблиці 4 (стовпчики 2 та 3). У стовпчику 5 надані оцін�

ки очікуваної вартості відповідних окремих супровідних

послуг та усього комплекту супровідних послуг для ав�

томатизованих робочих місць КОД�БП.

Вказані оцінки отримані шляхом збалансованого

зниження очікуваної вартості відповідних супровідних

послуг компанії IDS. Правомірність цього зниження об�

грунтовується тим, що ці послуги можуть надаватися

вітчизняними постачальниками, для яких об'єктивно

мають місце більш низькі витрати на відрядження, транс�

портування обладнання, проведення робіт по інсталяції

апаратно�програмних засобів автоматизованих робочих

місць, налаштуванню, випробуванням усіх видів та на�

вчанню персоналу.

Таким чином, загальна вартість супровідних послуг

для автоматизованих робочих місць КОД�БП становить

№ Модуль - прототип Призначення прототипу Постачальник, [джерело] 
Вартість 
прототипу 
ціна рік

1 RAMS Plus  
(Reorganized ATC Mathematical 
Simulator). 

Математичний симулятор для 
моделювання технології управління 
повітряним рухом (УПР).  

Ramsplus - Community-
supported tool (FAA), [4] 

$20,000  2003

2 FutureFlight Central  
(Interactive tower simulator) 

Інтерактивний симулятор для 
моделювання відео і аудіо обстановки, що 
контролюється з вежі в аеропорту. 

NASA`s Ames Research 
Center (NASA&FAA), [4]  

$175,000 2003

3 Starlight (information system, 
R&D platform for intelligence 
community) 

Інформаційна система, що дозволяє 
аналітикам виявляти взаємозв'язок 
елементів різнорідної інформації системи 
ОрПР  

Battle Memorial Institute, 
Pacific Northwest Laboratory 
(USA), [4] 

$13,000 2003

4 FPDAM  
(Flight Procedure Design and 
Airspace Management) 

Інструмент для розробки і валідації 
процедур польоту і менеджменту 
повітряного простору 

Акціонерна компанія IDS 
(Ingegneria Dei Sistemi) S.p.A. 
(Піза, Італія), [5] 

€360.000 2016

5 AD  
(Airspace Designer and Assessor -) 

Модуль дизайну / оцінки повітряного 
простору  

Акціонерна компанія IDS 
(Ingegneria Dei Sistemi) S.p.A. 
(Піза, Італія), [5] 

€88.000 2016

6 eTOD  
(Electronic Terrain and Obstacle 
Database) 

Модуль бази даних електронних 3D GIS -
карт рельєфу земної поверхні та перешкод 

Акціонерна компанія IDS 
(Ingegneria Dei Sistemi) S.p.A. 
(Піза, Італія), [5] 

€99.000 2016

7 FPSAT  
(Software for the ground 
validation and simulation of 
instrument flight procedures) 

Модуль моделювання та наземної 
перевірки процедур польотів за приладами 

Акціонерна компанія IDS 
(Ingegneria Dei Sistemi) S.p.A. 
(Піза, Італія), [5] 

€50.000 2016 

Таблиця 2. Вартість ПЗ у сфері організації повітряного руху — прототипів модулів прикладного
ПЗ КОД6БП
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TC=82 тисячі євро. Тобто в гривнях TCUA=82000×29,57

= 2424,74 ≈ 2424740 гривень (згідно з курсом — 29,57

грн/євро станом на 15.05.2019), без ПДВ.

Оцінка очікуваної загальної вартості (ETC =

Expected Total Cost) комплексу визначається сумою

очікуваної вартості всіх його компонентів (товарів, по�

слуг з розробки програмного забезпечення, супровід�

них послуг), тобто становить (див. табл. 5):

ETC = 1 127 190 + 7 956 000+2 909 688= 11 992 878

грн (з ПДВ) ≈ 12 млн грн, з ПДВ.

Виконані розрахунки показують, що основні витра�

ти підприємства на придбання КОД�БП будуть пов'язані

з розробкою прикладного програмного забезпечення

(66,34%), далі йдуть витрати на супровід впроваджен�

ня комплексу (24,26%) і, нарешті, на закупівлю ком�

п'ютерного обладнання та комерційного програмного

забезпечення (9,4%)

ВИСНОВКИ
1. Обгрунтованість оцінки очікуваної вартості впро�

вадження КОД�БП забезпечена за рахунок обробки

цінових пропозицій для близьких прототипів компо�

нентів закупівлі, які спеціально були відібрані на основі

наступних критеріїв зіставлення:

— призначення і технічні характеристики (для то�

варів — комп'ютерного обладнання, комерційного ПЗ);

№ 
з/п Назва модулю Призначення 

Вага 
модулю у 
загальної 
вартості 
ПЗ, % 

Очікувана 
вартість 
розробки 

модулю, грн 
(без ПДВ) 

1 Архів та БД ПЗ щодо збору, архівуванню , створенню бази даних 
вхідної інформації, ранжирування інформації по 
значимості авіаційних подій та проведення 
статистичної обробки 

25 1 582 500 

2 Loger and 
Player Asterix/ 

ПЗ щодо запису (логування), відтворення, перегляду 
в реальному часі радіолокаційної інформації від 
різних джерел 

18 1 139 400 

3 PLAY Back ПЗ щодо відтворення повітряної обстановки 
конкретної авіаційної події з кореляцією у часі усіх 
видів інформації, які були доступні під час КПР 

30 1 899 000 

4 Report ПЗ щодо розрахунку, моделювання та формування 
звітних матеріалів стосовно авіаційних подій 

27 1 709 100 

Загальна очікувана вартість розробки прикладного ПЗ КОД-БП 100 6 630 000 

Таблиця 3. Оцінка очікуваної вартості розробки модулів
прикладного ПЗ КОД6БП

№ Delivery Services Item for Project IDS REF: 
M/2016/0413 

Price,
€ Супровідні послуг до впровадження КОД-БП Вартість,

€ 
1.  Program Management including Project Manager, 

Equipment Preparation, Quality Assurance and 
System Delivery based on CIP according to Incoterms 
2010  

€24.000 Програмний менеджмент: управління проектом, закупівля 
обладнання, забезпечення якості, постачання АРМ 
комплексу на основі DDP щодо Інкотермс 2010 

€14.000

2. Installation, Integration and Configuration of the 
System(s) 

€20.000 Встановлення, інтеграція та конфігурація АРМ комплексу 
на робочих місцях Замовника 

€15.000

3. Factory Acceptance Testing including preparation and 
delivery of FAT in the presence of customer 
representatives in Italy. Note: Travel costs for 
customer representatives are not included  

€15.000 Попередні випробування АРМ на виробництві (FAT) 
Постачальника в присутності представників Замовника. 
Примітка: Витрати на відрядження представників 
Замовника не включаються 

€10.000

4. Site Acceptance Testing including preparation and 
delivery at the Customer site in Ukraine 

€20.000 Приймально-здавальні випробування (SAT), та введення 
його в експлуатацію на місці застосування АРМ, 
включаючи витрати на відрядження представників 
Постачальника. 

€15.000

5. System Introduction and Technical Training (Factory) €7.000 Підготовка (теоретична, практична) персоналу Замовника 
на виробництві Постачальника: загальна архітектура та 
функції АРМ комплексу основних апаратно-програмних 
компонентів. 

€5.000

6. Training (On Site): 
- FPDAM - Procedure Design; 
- FPSAT - Ground Validation & Simulation; 
- eTOD - Terrain and Obstacle; 
- ASM - Aviation Services Management 

 
€21.000 
€7.000 
€14.000 
€ 7.000 
 

Підготовка (теоретична, практична) персоналу Замовника 
на робочих місцях щодо застосування модулів АРМ КОД-
БП: 

- ПЗ Архів та БД; 
- ПЗ Loger and Player Asterix/; 
- ПЗ PLAY Back; 
- ПЗ Report. 

€14.000

7. - - Постачання до АРМ Комплексу:
- технічної документації; 
- інсталяційних носіїв інформації з системним та 

прикладним програмним забезпеченням. 

€9.000

 TOTAL PRICE (IDS REF: RM/2016/0413 UkSATSE 
AIM) 

€135.000 Загальна вартість супровідних послуг АРМ КОД-БП €82.000

Загальна вартість супровідних послуг для автоматизованих робочих місць КОД-БП, грн., без ПДВ 2 424 740

Таблиця 4. Оцінка вартості супровідних послуг КОД6БП за допомогою прототипів IDS
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— застосовність до завдань моделювання та валі�

дації процесів ОрПР (послуги з розробки прикладного

ПЗ);

— відповідність процедурі введення в експлуатацію

інформаційних систем в сфері ОрПР (послуги з супро�

воду впровадження комплексу).

2. На підставі зібраної статистики щодо ринкових

цін на товари, що необхідні для впровадження КОД�БП,

виконаний розрахунок очікуваної вартості повного ком�

плекту товарів для КОД�БП за середньою ціною товар�

них компонентів. Очікувана вартість товарів становить

1 127 190 грн (з ПДВ), тобто 9,4% від загальної очіку�

ваної вартості КОД�БП.

3. Виходячи з цін звісних (на масштабі довгого часу)

поставників прикладного ПЗ, що призначено для моде�

лювання / валідації процесів в сфері організації повітря�

ного руху, розрахована очікувана вартість послуг з роз�

робки прикладного ПЗ для КОД�БП шляхом приведен�

ня цін прототипів ПЗ до теперішнього часу і визначення

їх середнього значення. Очікувана вартість цих послуг

становить 7 956 000 грн (з ПДВ), тобто 66,34 % від за�

гальної очікуваної вартості КОД�БП.

4. Оцінка вартості супровідних послуг для КОД�БП

виконана на основі зіставлення з цінами подібних по�

слуг компанії IDS, які застосовуються в ході поставки

систем менеджменту аеронавігаційної інформації, і по�

дальшого їх збалансованого зниження, виправданого

при орієнтації на вітчизняного постачальника. Очікува�

на вартість супровідних послуг для становить 2 909 688

грн (з ПДВ), тобто 24,26 % від загальної очікуваної вар�

тості КОД�БП.

5. Загальна очікувана вартість (товарів та послуг)

КОД�БП становить 11 992 878 (з ПДВ). Визначення цієї

вартості дозволяє сформувати тендерну документацію

для постачання комплексу КОД�БП та оголосити відкри�

ти торги на його придбання у відповідності з Законом

України "Про публічні закупівлі".

Отже, впровадження комплексу КОД�БП системи

управління ризиками є не тільки економічно вигідною

інвестицією для державних підприємств обслуговуван�

ня повітряного руху, а і необхідною умовою для безпе�

ки польотів.

Література:

1. Закон України "Про публічні закупівлі" від
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торгівлі України від 28.12.2017 №3304�06/48844�06

"Щодо передумов здійснення закупівель".

3. Пояснювальна записка до фінансового плану

Державного підприємства обслуговування повітряного

№ Назва товарів та послуг 

Очікувана
вартість 

закупівель, грн., 
без ПДВ 

Очікувана
вартість 

закупівель, 
грн., з ПДВ 

Відсотковий 
розподіл, % 

1 Товари для впровадження КОД-БП 939 325 1 127 190 9,4
2 Послуги з розробки модулів 

прикладного ПЗ КОД-БП 
6 630 000 7 956 000 66,34 

3 Супровідні послуги щодо 
впровадження КОД-БП 

2 424 740 2 909 688 24,26 

 Загальна очікувана вартість 9 994 065 11 992 878 100

Таблиця 5. Оцінка очікуваної загальної вартості товарів та послуг з впровадження комплексу
КОД6БП станом на 15.05.2019

руху України на 2019 рік [Електронний ресурс]. — Ре�
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4. Guide to Methods & Tools for safety analysis in air
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Methods and Tools, First Edition, June 2003. (Керівницт�
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ління повітряним рухом).

5. IDS REF: RM/2016/0413 UkSATSE AIM �STATIC
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2015/
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У статті проведено оцінювання можливих напрямів розвитку системи фінансового забезпе�
чення державних закладів вищої освіти України. Визначено основні принципи ефективного за�
безпечення закладів вищої освіти, а саме: мобілізація достатнього обсягу фінансових ресурсів,
використання результативного фінансового механізму, адаптація механізму фінансового за�
безпечення до напрямів та тенденцій суспільного розвитку, залучення дієвих механізмів опти�
мізації поточних витрат, забезпечення релевантності освітньої послуги. Зазначено, що фінан�
сова політика держави у сфері вищої освіти є визначальною щодо формування механізму фінан�
сового забезпечення державних закладів вищої освіти. Основним інструментом державного
регулювання фінансових відносин у сфері вищої України виступає державний бюджет. Дослід�
жено вплив бюджетних видатків на фінансове забезпечення державних закладів вищої освіти
та обгрунтовано необхідність відходу від розподілу бюджетних коштів виходячи від досягнуто�
го, які грунтуються на показниках витратності. Зазначено, що за умов обмеженості бюджетних
ресурсів, важливим напрямом розвитку системи фінансового забезпечення вищої освіти Ук�
раїни є ефективне залучення коштів традиційних недержавних джерел фінансового забезпе�
чення та пошук альтернативних. Окреслено основні тенденції суспільного розвитку, які визна�
чають можливі напрями диверсифікації джерел фінансового забезпечення вищої освіти в Ук�
раїні. Визначено вплив дистанційного навчання на оптимізацію поточних витрат державних
закладів вищої освіти. Наголошено, що головна ціль фінансового забезпечення вищої освіти в
Україні є формування такого освітнього середовища, яке зможе запевнити споживачів, що вони
знайдуть у обраних ними освітніх програмах, високу якість та релевантність.

In the article the estimation of possible directions of development of the system of financial support
of the state institutions of higher education of Ukraine is conducted. The basic principles of effective
provision of higher education institutions are determined, namely: mobilization of sufficient amount
of financial resources, the use of a productive financial mechanism, adaptation of the financial support
mechanism to directions and trends of social development, attracting effective mechanisms for
optimizing current expenses, ensuring the relevance of educational service. It is noted that the
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ВСТУП
Реалізація потенціалу вищої освіти України обумов�

лена наявністю системи фінансового забезпечення, яка

враховує особливості та тенденції соціально�економіч�

ного розвитку держави та відповідає потребам розвит�

ку державних закладів вищої освіти. Взаємовідносини

у сфері вищої освіти регламентуються державою, а ви�

датки державного бюджету на освіту є однією з най�

більших витрат держави.

Сучасні тенденції розвитку економіки України не

сприяють наповненню бюджету актуалізуючи питання

пошуку нових, альтернативних джерел фінансового за�

безпечення закладів вищої освіти та залучення дієвих

механізмів оптимізації акумульованих державними за�

кладами вищої освіти фінансових ресурсів. На цьому

етапі економічного розвитку важливим є поглиблений

аналіз можливих напрямів розвитку фінансового забез�

печення державних закладів вищої освіти України зад�

ля її адаптації до вимог світового ринку освітніх послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням фінансового забезпечення державних

закладів вищої освіти присвячені роботи В. Андру�

щенка, Т. Боголіб, О. Василика, Л. Лисяк, І. Лук'яненко,

І. Луніної, І. Лютого, А. Мазаракі, В. Опаріна, О. Рома�

ненка, М. Тарасюка, М. Федосова, І. Чугунова, Л. Шев�

ченко, С. Юрія та інших.

Серед вагомих наукових досліджень впливу фінан�

сового забезпечення закладів вищої освіти на економі�

financial policy of the state in the field of higher education is crucial for the formation of a financial
support mechanism for state institutions of higher education. The state budget is the main instrument
of state regulation of financial relations in the sphere of higher education of Ukraine. The state budget
is an instrument through which the distribution of public funds takes place for the purpose of their
concentration on the most important directions of socio�economic development. The influence of
budgetary expenditures on financial provision of state institutions of higher education is investigated
and the necessity of leaving from distribution of budget funds based on the achieved, which are based
on the indicators of expenditure, is substantiated. It is noted that due to the limited budget resources,
an important direction for the development of the financial support system of higher education in
Ukraine is the effective attraction of funds from traditional non�state sources of financial support
and the search for alternatives. The main tendencies of social development are outlined, which
determine the possible directions of diversification of sources of financial support of higher education
in Ukraine. The influence of distance learning on optimization of current expenses of state institutions
of higher education is determined. The article states that the relevance of higher education is the
most objective indicator of the quality of educational service. It was emphasized that the main
objective of financial support of higher education in Ukraine is to create such an educational
environment that can assure consumers that they will find high quality and correspondence of
expectations from their chosen educational programs.

Ключові слова: фінансове забезпечення, державний заклад вищої освіти, видатки бюджету, диверси�

фікація, освіта протягом життя, дистанційне навчання.

Key words: financial support, state institution of higher education, budget expenditures, diversification, life�

long education, distance education.

чне зростання та суспільний розвиток слід назвати праці

зарубіжних вчених: А. Аппадурая, Р. Барро, Г. Бекке�

ра, П. Едерера, М. Кастельса, Б. Кларка, С. Маргинсо�

на, А. Маршала, Б. Ридингса, Дж. Салмі. Теоретичні та

методологічні дослідження у цій галузі не можна вва�

жати завершеними, адже динаміка розвитку держави

вносить постійні корективи у вже визначені процеси та

тенденції, тому потребує постійного вивчення та виді�

лення основних напрямів подальшого розвитку систе�

ми фінансового забезпечення державних закладів

вищої освіти України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та обгрунтування можливих

напрямів розвитку системи фінансового забезпечення

державних закладів вищої освіти в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансова політика держави у сфері вищої освіти,

враховуючи нагальні потреби суспільного розвитку та

фінансові можливості держави, окреслює взаємовідно�

сини між усіма учасниками національного ринку освітніх

послуг. Вона є визначальною щодо формування меха�

нізму фінансового забезпечення державних закладів

вищої освіти здатного гарантувати їм фінансову стабіль�

ність та перспективи на арені суперництва за роль та

місце на ринку освітніх послуг. У залежності від харак�

теру цілей та задач фінансової політики держава оби�

рає сценарій фінансового забезпечення державних зак�
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ладів вищої освіти та реалізує його через фінансовий

механізм.

Основними принципами ефективного фінансового

забезпечення державних закладів вищої освіти (далі

ДЗВО) є:

— мобілізація достатнього обсягу фінансових ре�

сурсів із залученням традиційних державних та приват�

них джерел фінансового забезпечення вищої освіти та

пошуком альтернативних джерел за рахунок їх дивер�

сифікації;

— використання фінансового механізму, заснова�

ного на оцінці якості та результатів діяльності, задля

формування здорового конкурентного середовища для

фінансового забезпечення державних закладів вищої

освіти та ефективного розподілу бюджетних коштів;

— моніторинг відповідності та адаптація механізму

фінансового забезпечення закладів вищої освіти до тен�

денцій соціально�економічного розвитку держави;

— забезпечення релевантності вищої освіти, а саме,

гарантування того, що витрати різних розпорядників

фінансових ресурсів на отримання освітньої послуги

супроводжуватимуться наданням якісної освіти відпов�

ідно до вимог сучасного ринку праці;

— залучення дієвих механізмів оптимізації поточ�

них витрат державними закладами вищої освіти при збе�

реженні (зростанні) чисельності здобувачів вищої осві�

ти.

Таким чином, реалізація потенціалу вищої освіти

обумовлена наявністю фінансових ресурсів у обсягах

оптимальних для забезпечення її функціонування та

розвитку.

Вища освіта є однією з галузей, якою опікується

держава. Основним інструментом державного регулю�

вання фінансових відносин у сфері вищої України вис�

тупає державний бюджет (державні фінансові ресурси).

За його допомогою держава, забезпечуючи перероз�

поділ валового внутрішнього продукту, змінює струк�

туру суспільного виробництва, впливає на результати

діяльності та здійснює соціальні реформи [1, с. 214].

Бюджет держави — складний, багатоплановий та бага�

тогранний інструмент, що відображає компроміс у

співвідношеннях інтересів різних учасників фінансових

відносин та відіграє істотну роль у посиленні концент�

рації грошових коштів на найважливіших напрямах со�

ціально�економічного розвитку країни [2, с. 205—206].

Існуюча в Україні до 2019 року система розподілу

видатків бюджету зумовила накопичення суттєвого роз�

риву у якості роботи університетів, факультетів, кафедр,

викладачів, учених, картина виглядає приблизно так:

50% університетів працюють на "добре" та "відмінно",

решта — на "задовільно" та "незадовільно" [3, с. 25].

Окрім розшарування за показниками якості освітньої

послуги, спостерігається також існування значної

кількості державних закладів вищої освіти, фінансове

забезпечення яких несе значне навантаження на дер�

жавний бюджет. Так, за найменшої чисельності держав�

них закладів вищої освіти в Україні, а саме 197 станом

на 2014/15 н. р., один заклад функціонував у роз�

рахунку на 229,7 тис. осіб загального населення краї�

ни, тоді як в Європі цей показник становив: в Італії —

945,9 тис. осіб на один заклад (65 закладів); Іспанії —

1 млн осіб ( 47 закладів); Франції — 848,7 тис. осіб

(78 закладів ) [4, с. 15]. Стійка тенденція до погіршення

демографічної ситуації в Україні, яка зумовила значне

зменшення чисельності студентів, у свою чергу, ще

більше загострила питання необхідності оптимізації чи�

сельності державних закладів вищої освіти в країні зад�

ля покращення фінансового забезпечення тих закладів

освіти, які надають освітні послуги відповідно до потреб

національного та світового ринку праці.

Необхідність підвищення ефективності використан�

ня видатків державного бюджету та створення переду�

мов формування конкурентного середовища для фінан�

сового забезпечення державних закладів вищої освіти

України зумовило трансформацію механізму фінансо�

вого забезпечення за рахунок запровадження формуль�

ного підходу до розподілу бюджетних коштів на вищу

освіту з урахування якісних показників діяльності дер�

жавного закладу вищої освіти та чисельності здобувачів

вищої освіти при визначенні обсягу бюджетного фінан�

сового забезпечення для окремого закладу на користь

більш успішних [5].

В умовах перехідного періоду формула розподілу

коштів передбачає фінансування від досягнутого, а

саме, урахування суми коштів, які були призначені за�

кладу вищої освіти у попередньому бюджетному році

та з додаванням додаткової величини, розрахованої на

основі якісних показників діяльності державного за�

кладу вищої освіти та чисельності здобувачів вищої

освіти. Підхід до розподілу державних фінансових ре�

сурсів виходячи від досягнутого базується, в основно�

му, на показниках витратності (чисельності здобувачів

вищої освіти, чисельності викладацького складу універ�

ситету) та зберігає основний недолік попередньої сис�

теми фінансового забезпечення закладів вищої освіти,

а саме розподіл бюджетних коштів, виходячи з потреб

на утримання окремого державного закладу.

Фінансове забезпечення від досягнутого сприяє

тому, що високі фінансові надходження минулого року

зумовлюють значні надходження і у поточному, та на�

впаки. Високий рівень пропозиції з боку окремого дер�

жавного закладу вищої освіти на отримання вищої осві�

ти за бюджетні кошти, у свою чергу, обумовлює і висо�

ку ступінь популярності даного закладу серед вступ�

ників. Особливо це стосується професійно неорієнто�

ваної молоді, яка подає заяву на вступ до тих закладів

освіти до яких вона, на її думку, має шанс вступити на

бюджет. Збереження обсягів минулого року, таким чи�

ном, обумовлює збереження і попиту на конкретний

заклад освіти, навіть, якщо якість освітньої послуги та

потреба у фахівцях, яких готує даний заклад, не відпо�

відає вимогам ринку праці. Таким чином, постійно ви�

сокий обсяг держзамовлення, за умов збереження

фінансового забезпечення від досягнутого, не сприяє

формуванню конкурентного середовища на національ�

ному ринку освітніх послуг.

Така форма розподілу бюджетних коштів, також, не

стимулює державні заклади вищої освіти залучати до

власних бюджетів кошти фізичних та юридичних осіб

за рахунок надання платних освітніх послуг. Так, наприк�

лад, розмір спеціального фонду (лише плата за послу�

ги, що надаються заклади освіти згідно з їх основною

діяльністю) по відношенню до загального фонду дер�

жавних закладів вищої освіти, які мають одні з найбіль�
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ших обсягів держзамовлення на підготовку фахівців з

вищою освітою, у 2017 році становив: КНУ імені Т. Шев�

ченка — 36,9%, КПІ імені І. Сікорського — 10,2%, у

порівнянні із закладами освіти, які мають на багато

нижчі обсяги державного замовлення: КНЕУ — 73,4%,

КНТЕУ — 104,5% [6—9].

Таким чином, дана система розподілу бюджетних

коштів містить елементи старого механізму фінансово�

го забезпечення державних закладів вищої освіти із

збереженням деяких її вад та потребує скорішого впро�

вадження широко спектру індикаторів результативності.

Залучення формульного підходу до розподілу бюджет�

них коштів на вищу освіту з урахуванням лише якісних

показників діяльності державного закладу вищої осві�

ти та чисельності здобувачів вищої освіти є одним з на�

прямів формування у державі дієвої системи фінансо�

вого забезпечення державних закладів вищої освіти.

Державне фінансове забезпечення державних зак�

ладів вищої освіти є визначальним та полягає у форму�

ванні сприятливих умов для ефективного функціонуван�

ня вищої освіти, але негативна тенденція до зниження

показників розвитку економіки України актуалізувала

питання дефіциту державних фінансових ресурсів. Не�

високий обсяг ВВП країни, негативна динаміка якого

показала у 2016 році зменшення ВВП у доларах USD на

51,8% по відношенню до 2008 року, не сприяв підви�

щенню рівня дієвості формування видаткової бази дер�

жавного бюджету та результативності спрямування ви�

датків на розвиток системи вищої освіти України [10].

За умов обмеженості бюджетних ресурсів, іншим

напрямом розвитку системи фінансового забезпечення

вищої освіти України є ефективне залучення коштів тра�

диційних недержавних джерел фінансового забезпечен�

ня та пошук альтернативних. Платні послуги, що нада�

ють державні заклади вищої освіти згідно з їх основ�

ною діяльністю громадянам України, вихід за рамки

національного освітнього простору та залучення до

освітнього процесу іноземних громадян (імпорт здобу�

вачів вищої освіти), комерціалізація університетської

науки, розміщення вільних коштів на депозитах, реалі�

зація власної продукції та ведення іншої додаткової гос�

подарської діяльності залишаються основними, тради�

ційними, недержавними джерелами фінансового забез�

печення вищої освіти в державі.

За умов неспинних активних процесів розвитку су�

спільства, високих темпів розповсюдження технологій

та зростання їх інноваційності рівень кваліфікації

фахівців зазнає швидких та значних змін у часі, що за�

гострює питання відповідності трудового капіталу та

його потенціалу вимогам ринку праці. Освіта протягом

життя, неперервна освіта, стає необхідною умовою та

визначальним чинником як успішного інтегрування осо�

бистості у сучасне суспільство за рахунок поєднання

базової освіти з додатковими навичками, так і запору�

кою досягнення високих темпів зростання національної

економіки та суспільного розвитку.

Постійне зростання вимог до трудових ресурсів, їх

кваліфікації та навичок, яке зумовило необхідність отри�

мання освіти протягом усього життя, посприяло і зрос�

танню попиту на вищу освіту, розширило віковий діапа�

зон потенційних здобувачів вищої освіти та дозволили

залучити нові фінансові потоки до бюджетів державних

закладів вищої освіти.

Розвиток технологій, у свою чергу, забезпечив

підвищення доступу до вищої освіти, що обумовило не

лише диверсифікацію складу студентів, а і форматів

навчання. Нині традиційні й нові постачальники освітніх

послуг розвивають технології охоплення більшого чис�

ла студентів: за останні два десятиліття віддалені послу�

ги у сфері вищої освіти отримали значний стимул для

розвитку завдяки Інтернету. Європейський союз прогно�

зує, що в найближчі десять років електронне навчання

буде складати 30% всіх форматів вищої освіти [11, с.

6—7].

Поєднання у навчальних планах державних закладів

вищої освіти України різних форматів навчання, ство�

рення університетами власних ексклюзивних дистан�

ційних програм широкого спектру, від курсів пізнаваль�

ного характеру до суто наукових он�лайн дискусій, за�

лучення модераторів, здатних зацікавити слухачів тощо,

наразі, є не лише способом розповсюдження знань, а і

інструментом реалізації стратегії університету щодо

залучення фінансових потоків до бюджету закладу ос�

віти. Це можливе за рахунок збільшення кількості здо�

бувачів вищої освіти, по�перше, за допомогою швидко�

го та цільового поширення інформації у мережі Інтер�

нет (як в країні, так і за кордоном) про можливості та

програми, які надає університет, по�друге, за рахунок

розширення можливостей доступу до вищої освіти спо�

живачів різних вікових груп.

Розвиток різних напрямів дистанційного навчання,

поєднання дистанційної та стаціонарної (вечірньої, за�

очної) форм навчання, є не лише одним із реальних

шляхів покращення фінансового забезпечення, а і

дієвим засобом оптимізації поточних витрат державних

закладів вищої освіти. Так, перерозподіл загальної

кількості лекційних годин навчальних дисциплін, які, як

правило, складають мінімум 1/3 від загальної кількості

годин навчальної дисципліни, на користь дистанційно�

го навчання задля зменшення поточних витрат на заро�

бітну плату, нарахувань на заробітну плату, енергоносії

та водопостачання державних закладів вищої освіти при

збереженні чисельності здобувачів вищої освіти сприя�

тиме оптимізації витрат та результативності використан�

ня існуючих фінансових фондів.

Як відомо заробітна плата, нарахування на заробіт�

ну плату та витрати ДЗВО на енергоносії та водопос�

тачання становлять, у цілому, більше 90% поточних вит�

рат університетів, а саме: у КНУ імені Т. Шевченка —

заробітна плата та нарахування на неї становлять

84,19% поточних витрат, плата за енергоносії та водо�

постачання — 8,38% поточних витрат, що разом стано�

вить 92,57%; в УжНУ, відповідно, 88,40%, 5,95% та

94,35%; у ЧНУ ім. Ю. Федьковича — 85,56%, 5,36% та

90,92% [12—14], що вказує на необхідність пошуку

шляхів зменшення даних витрат.

У сучасних державних закладах вищої освіти дис�

танційне навчання, в основному, використовується сту�

дентами у процесі самостійної роботи із залучення ре�

сурсів альтернативних матеріалу, отриманому на лекції.

Як відомо, начитка лекцій у сучасних закладах вищої

освіти України проходить для значної кількості сту�

дентів у великих аудиторіях при збереженні ведення

конспектів. Але, за сучасних умов розвитку технологій,
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все більш поширюється використання студентами відео�

та аудіо�записуючих пристроїв для отримання та збе�

реження усієї інформації, отриманої від викладача�лек�

тора. Така інформація тиражується у соціальних мере�

жах та використовується іншими студентами під час

підготовки до семінарів, заліків та екзаменів. Таким чи�

ном, відпадає потреба у конспектах та у процесах "жи�

вого спілкування" з лектором. Як наслідок, загострюєть�

ся питання необхідності перегляду навчальних планів

задля перерозподілу часу на самопідготовку із вклю�

ченням до нього самостійного ознайомлення та засвоє�

ння лекційного матеріалу з подальшим розглядом його

на семінарських заняттях для уточнення та більш дос�

коналого сприйняття, коли викладач та студент спілку�

ються як професіонали, обізнані з проблематикою пи�

тання порушеного у лекції.

Переведення лекційного матеріалу в Інтернет ре�

сурс сприятиме: по�перше, ретельному підходу викла�

дачів�лекторів до підготовки матеріалів он�лайн�

курсів, їх новизни та якості наданого матеріалу; по�

друге, забезпечить індивідуальний підхід до навчання

з урахуванням здібностей студента та графіку навчан�

ня; по�третє, сприятиме зменшенню навантаження на

бюджет закладу освіти за рахунок зменшення витрат

на енергоносії та оптимізації науково�педагогічного

складу.

Загалом в економічно розвинених країнах освіта є

рівноправною з матеріальним виробництвом галуззю

економіки, яка робить істотний внесок у збільшення

національного доходу та багатства суспільства. Так, в

Австралії освітня галузь є третім найбільшим джере�

лом бюджетних надходжень в економіку країни. У

США вища освіта є п'ятою у грошовому еквіваленті

статтею експорту американської економіки, яка інко�

ли перевищує обсяг надходжень від експорту зброї [15,

с. 212]. Тому сучасна модель розвитку освіти повинна

передбачати практично�орієнтовані форми реалізації

результатів вищої освіти. Кінцевим результатом вищої

освіти має бути фахівець, здатний використовувати

наукові знання та примножувати їх на робочому місці,

а якість освітньої послуги та отриманий результат від

отримання вищої освіти повинен відповідати очікуван�

ням від неї.

Саме якість освітньої послуги та невідповідність от�

римуваного результату очікуванням від вищої освіти,

наразі, є головними проблемами національної системи

вищої освіти України. Близько 16% (16,025 — середнє

значення за період з 2010 року по 2017 рік) безробітно�

го населення України становлять особи, не працевлаш�

товані після закінчення загальноосвітніх та закладів

вищої освіти [16]. Це вказує на те, що в Україні існує

невідповідність того, що очікують споживачі від свого

навчального досвіду та того, що вони отримують. За�

криття цього розриву є надзвичайно важливим для

вищої освіти, оскільки розуміння домогосподарствами

цінності та якості освіти тісно пов'язане з тим, наскільки

важливим стане бажання отримати ними вищу освіту,

як загалом, так і у конкретному закладі вищої освіти,

національному або іноземному. Наразі релевантність

вищої освіти є значно ефективнішим показником якості

освітньої послуги ніж загальноприйняті показники, такі

як результати оцінювання знань, ставки за студентсь�

ким кредитом, середня вартість навчання тощо [17].

Виходячи з цього, одним із стратегічних завдань фінан�

сового забезпечення вищої освіти в Україні є форму�

вання такого освітнього середовища, яке зможе запев�

нити споживачів, що вони знайдуть у відповідних своїм

освітнім та кар'єрним мотиваціям, якість та високу ре�

левантність освітніх послуг вітчизняних державних за�

кладів вищої освіти.

ВИСНОВКИ
Отже, фінансове забезпечення державних закладів

вищої освіти залежить від визначеної державою фінан�

сової політики розвитку національної системи вищої

освіти та її відповідності вимогам суспільного прогресу

та потенціалу національної економіки. Основним інстру�

ментом державного регулювання фінансових відносин

у сфері вищої освіти в Україні виступає державний бюд�

жет. Негативний вплив зовнішніх та внутрішніх факторів

на економіку України актуалізував питання дефіциту

державних фінансів та, як наслідок, загострив питання

відповідності бюджетних витрат потребам вищої осві�

ти.

Підвищення результативності фінансового забезпе�

чення державних закладів вищої освіти, за умови стійкої

тенденції до дефіциту бюджетних коштів, обумовило

необхідність пошуку інших, альтернативних напрямів

фінансового забезпечення вітчизняних закладів вищої

освіти за рахунок диверсифікації всіх аспектів вищої

освіти: постачальників освітніх послуг, форматів навчан�

ня, демографічного складу студентів тощо. Посилення

процесів інтеграції країни у світовий економічний

простір, передусім, зумовило зростання вимог до відпо�

відності освітньої послуги вітчизняних закладів вищої

освіти очікуванням споживачів від неї.

Подальший моніторинг світових та національних

тенденцій суспільно�економічного розвитку дозволить

виокремити та залучити нові інструменти впливу на

дієвість фінансового забезпечення державних закладів

вищої освіти задля формування в Україні освітнього

середовища, здатного забезпечити високу реле�

вантність освітньої послуги та, як наслідок, відповідність

кваліфікації фахівця з вищою освітою потребам ринку

праці.
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A COMPARATIVE ANALYSIS AND FORECAST OF TRANSACTIONS OF LEADING
CRYPTOCURRENCIES

Визначено, що таке транзакція у відношенні електронних грошей та криптовалюти. Проаналізо�
вано статистичні дані відносно кількості щоденних транзакцій таких криптовалют, як Біткоїн, Етер
(відомої також як Ethereum) та XRP (Ripple) за всі роки. Дані щодо транзакцій трьох провідних крип�
товалют узагальнено помісячно та щорічно й побудовано графіки (на основі місячних і узагальне�
них річних даних). Здійснено порівняльний аналіз тенденцій названих криптовалют. Здійснено про�
гноз на короткотерміновий період на основі лінійної лінії тренду, яка побудована в табличному ре�
дакторі Excel. Проведено оцінку лінійних моделей на адекватність за допомогою коефіцієнтів де�
термінації та критерію Фішера з використанням аналітики Excel. На основі описаних тенденцій та
прогнозу у статті дано оцінку перспектив розвитку криптовалют. Узагальнено тенденції розвитку
криптовалют з робіт інших дослідників. Здійснено порівняння кількості щоденних транзакцій крип�
товалют та провідних платіжних система PayPal, Visa та Master Card. Вказано на недоліки криптова�
люти по відношенню до названих платіжних систем.

We determined what a transaction is for electronic money and cryptocurrency. We analysed statistic
data about the number of daily transactions of such cryptocurrencies as Bitcoin, Ether (platform Ethereum)
and XRP (Ripple) for all years. The study summarizes transaction data for the three leading
cryptocurrencies on month and annual base. We constructed graphs based on monthly and aggregated
annual data. This paper has a comparative analysis of the trends of the mentioned cryptocurrencies. We
made the short�term forecast on base on the linear trend using the electronic spreadsheet Excel. We
checked out linear models for adequacy with using determination coefficients and Fisher's criterion in
Excel analytics. The paper has the forecast based on the described tendencies and the estimation of
prospects of cryptocurrency development. We generalized the tendencies of cryptocurrency development
in the works of other researchers. The paper has a comparison between the number of daily cryptocurrency
transactions and the leading payment systems such as PayPal, Visa and Master Card. The paper describes
the drawbacks of cryptocurrency in comparison to the mentioned payment systems.

Based on the statistical analysis of transactions carried out by leading cryptocurrencies, the following
trends and forecasts were established. The number of transactions leading cryptocurrencies continues
to increase, although obvious leadership is here in Ethereum. As for Bitcoin, the growth in the number of
transactions it has slowed down. The same applies to Ripple (XRP), although the last currency has the
largest potential growth potential of three. Despite the development of cryptocurrencies, they are still
far ahead of classical payment systems, such as Visa, Master Card, for the speed of transactions and the
maximum number of transactions per second.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Криптовалюта є зашифрованою, одноранговою

(peer�to�peer) мережею для здійснення обміну в циф�

ровій (електронній) формі. Ця технологія була створе�

на 10 років назад. Біткоїн (Bitcoin) є першою та найбільш

популярною криптовалютою, яка, використовуючи тех�

нологію блокчейн (blockchain), стала викликом для існу�

ючих десятиліттями незмінних світових фінансових пла�

тіжних систем. Незважаючи на те, що криптовалюти

вряди чи замінять традиційні фіатні валюти, вони мо�
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жуть змінити спосіб у який глобальні світові ринки, що

поєднанні мережею Інтернет, взаємодіють між собою,

розчищаючи бар'єри, які оточують звичні національні

валюти та валютне курсоутворення. Технологія крипто�

валют швидко просувається на ринок та її успіх обумов�

лений взаємодією з ринком та вчасною відповіддю на

потреби користувачів. Криптовалюти можуть внести

революцію в електронну торгівлю, створивши вільну

торговельну систему без використання комісійних пла�

тежів [7, с. 1].

На першому місці у рейтинг існуючих криптовалют

за капіталізацією станом на першу декаду лютого 2019 ро�

ку містяться:

— біткоїн (Bitcoin) — капіталізація 64 млрд $;

— етер, ефір (Ether, платформа Ethereum) —

12.5 млрд $;

— XRP (Ripple) — 12.3 млрд $ [11].

Дані криптовалюти зі значним відривом йдуть від

четвертої позиці рейтингу — Litecoin (2 млрд $) [11].

Отже, для даного дослідження були відібрані саме зга�

дані 3 криптовалюти. Аналіз тенденцій їх розвитку за

останні роки з часу її виникнення, появи на ринку по

січень 2019 року є актуальною можливістю зазирнути

вперед та зрозуміти подальші тенденції розвитку ринку

криптовалют та технологій, які його супроводжують.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження загальних тенденцій розвитку крипто�

валют та ситуації на їх ринку уже міститься в працях та�

ких дослідників з України: С.В. Васильчак [1], Є.О. Га�

лушка [2], І.О. Момот [3], В.Г. Сословський [4]. Однак,

на жаль, ці дослідження є поверхневими, не просуваю�

чись далі опису загальних положень про криптовалюти

та їх технологій, містять здебільшого цитати та форму�

ли з досліджень західних фахівців та перемальовані

графіки статистики з аналітичних сайтів по криптовалю�

там (наприклад, "coinmarketcap.com" та аналогічних),

практично не використовують існуючі економетричні

методи для дослідження та власного авторського уза�

гальнення таких статистичних даних.

Грунтовні дослідження ринків криптовалют, тен�

денцій які з ними пов'язані провадяться у дослідників з

розвинутих країн Заходу, де й знаходиться інкубатор

нових криптотехнологій, які змінюють світ. Серед тих,

хто зачепив питання аналізу транзакцій криптовалют

можна виділити П. Вріеза (Peter D. De Vries) [7] та

Е. Хелланда (Erik Johan Helland) [10]. Вони провели дос�

лідження, в яких здійснено SWOT�аналіз криптовалюти

біткоїн (професор Х'юстонського університету П. Вріез,

США) та порівняльний аналіз ринку криптовалют і його

майбутнього на основі маркетингової методології

PESTEL (магістр Ставангердського університету Е. Хел�

ланд, Норвегія). Результати та ідеї їх робіт враховані і в

аспекті цього дослідження.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Серед описаних досліджень немає робіт, в яких би

тенденції розвитку ринку криптовалют виключно стосов�

но кількісних тенденцій їх транзакцій були проаналізо�

вані на основі класичних економетричних методів

лінійного моделювання, тому актуальним є провести

саме таке дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідити статистичні дані щодо

здійснених транзакцій по провідним криптовалютам,

встановити існуючі тенденції та здійснити прогноз

кількості таких транзакцій у короткотерміновому пері�

оді.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Спершу конкретизуємо об'єкт дослідження шляхом

відповіді на питання, що ж таке транзакція в контексті

криптовалют. У загальному розумінні у фінансово�

банківській сфері цей англомовний термін означає

здійснення операції з переводу коштів з одного рахун�

ку на інший [5]. Транзакція не може бути виконана на

половину й якщо вона відбулася, то завжди означає

здійснену операцію. Відправити кошти з одного рахун�

ку на інший й у зворотному напрямі означає проведен�

ня 2�х транзакцій. Результатом транзакції є зміна стану

рахунку клієнта. Також у банківському секторі можли�

ве таке явище як "відмінена (або відкликана) транзак�

ція". Це не вважається новою транзакцією, а є анулю�

вання уже здійсненної, наприклад, у ситуації зарахуван�

ня коштів не на той рахунок, відміни операції купівлі�

продажу на касі через бракований чи помилково відпу�

щений товар.

У світі криптовалют транзакція, насамперед, є тим

же самим — зміною стану рахунку (так званого елект�

ронного "гаманця"). З іншого боку, така зміна відбу�

вається у середовищі розподіленої бази даних ("блок�

чейну"). Відмінності від банківської транзакції на при�

кладі біткоїна в такому (підготовлено за [5]):

— копія інформації про транзакцію записується в

блок і розсилається по всім комп'ютерам мережі, кож�

ний з яких і виступає в ролі сервера (у банку їх один чи

кілька);

— необхідно отримати декілька підтверджень, щоб

транзакція вважалася такою, що пройшла успішно (у

системі біткоїн їх шість, але чим більше, то тим краще);

— процес підтвердження досить тривалий (в мережі

біткоїн приблизно 10 хвилин за даними аналітичного

сайту "bitaps.com/blocks"). Якщо операція не встигла

в поточний блок, то треба чекати запису наступного бло�

ку і так далі;

— відмінити (відкликати) транзакцію неможливо,

так як блок розподіленої мережі (блокчейн) є незмінним

і непорушним. Це базовий принци блокчейну. Це вик�

лючає й можливість накручування кількості транзакцій

в мережі.

В останньому якраз і прихований один з недоліків

системи блокчейн у біткоїна — значна тривалість опе�

рації. Крім того, комісію з операцію призначає сам плат�

ник (суто теоретично можна і без неї) і швидше прохо�

дять ті операції, які мають вищу комісію (на момент на�

писання статті рекомендована комісія за сайтом

"bitcoinfees.earn.com" приблизно 0.00003626 біткоїна

(у лютому 2019 року це приблизно 0,11 доларів, або

2,97 грн) за операцію в 259 байт, яка є середньою в ме�

режі). Операції з малою комісією можуть взагалі "за�
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виснути" надовго чи назавжди. Такий нюанс досить важ�

ливий, а тому слід повернутися до нього нижче після

проведеного аналізу.

Наступним кроком опишемо методологію здійсне�

ного дослідження. В ході його проведення було здійсне�

но наступне:

— зібрано щоденні дані відносно транзакцій з ана�

літичних веб�сайтів криптовалют [6; 8; 12] та виванта�

жено їх в csv�файли (по кожній криптовалюті окремо,

Bitcoin, Ether, XRP);

— конвертовано дані з csv�файлів у табличний ре�

дактор Excel;

— здійснено узагальнення (укрупнення) даних від

щоденних до щомісячних за допомогою функції зведе�

них таблиць Excel (pivot table);

— здійснено огляд розкиду даних по криптовалюті

біткоїн для ознайомлення з загальною тенденцією

(рис. 1);

— на основі місячних даних побудовані графіки по

кожній криптовалюті, які представлено нижче (рис. 2—

4);

— по кожному з графіків виведено коефіцієнт де�

термінації, лінію тренду на основі лінійної функції

(linear) та рівняння лінії тренду (їх наведено на графі�

ку);

— по масиву даних кожної з 3�х криптовалют виве�

дено аналітику за допомогою функції LINEST в Excel;

— у виведеній аналітиці проаналізовано значення

критерію Фішера шляхом порівняння його з норматив�

ним. Для знаходження даних по останньому скориста�

лися даними функції F.INV. Значення критерію Фішера

має бути більше нормативного для того, щоб обрана

модель пройшла перевірку значимості коефіцієнта де�

термінації та вважалася адекватною (дані зведено у

табл. 1);

— користуючись отриманими рівняннями ліній трен�

ду здійснено прогноз по кожній криптовалюті на 12 рів�

нів вперед, що відповідає 12 місяцям або одному року

(рисунок 5).

Отже, спочатку наведемо розкид даних по крипто�

валюті біткоїн (рис. 1). Для наочності використано не

лінійну а логарифмічну шкалу по осі ординат, бо вона

дозволяє нівелювати значний розкид даних, коли існу�

ють значне відхилення між мінімальними та максималь�

ними значеннями ряду (у даному випадку якраз така

ситуація). Аналіз даних, наведених на рисунку 1, дає

змогу встановити, що починаючи з 2016 року значення

ряду майже не змінюється і знаходиться десь на одно�

му рівні (це приблизно 4 млн транзакцій).

Результати по криптовалюті біткоїн щодо побудо�

ви лінійної моделі наведено нижче (рис. 2). Тут уже по

осі ординат використано лінійну шкалу (у мінімальних

значеннях по ній важко відстежити тенденцію, тому ра�

ніше й була попередньо використана логарифмічна шка�

ла). Існує поступове зростання кількості транзакцій з по�

ступовим їх "провалом" у травні 2018 року. Максимальне

значення ряду становить 5,55 млн транзакцій на місяць

(у середньому 179 тис. транзакцій в день у грудні 2017

року). Медіана за 2016—2018 рр. склала 3,6 млн тран�

закцій на місяць (в середньому 120 тис. транзакцій в

день).

Аналогічно представлено дані по другій за капітал�

ізацією криптовалюті (рис. 3). Аналіз почато з 2015 року,

так як саме в цей рік з'явилася система платформи

Ethereum. Максимальне значення було досягнуто у січні

2018 року (33,5 млн транзакцій у місяць, у середньому

1,1 млн у день). Медіана у 2016—2018 рр. становила

7,5 млн транзакцій в місяць (251 тис. у день).

Третя за рейтингом капіталізації криптовалюта —

XRP — представлена рисунком 4. Ця валюта стартува�

ла з липня 2013 року. Максимальне значення було до�

сягнуто у січні 2019 року (4,3 млн транзакцій у місяць, у

середньому 145 тис. у день). Медіана у 2016—2018 рр.

становила 854 тис. в місяць (251 тис. у день).

У таблиці 1 зведено дані щодо аналізу лінійних

функцій, які описують моделі на рисунках 2—4 на адек�

ватність.

Результати прогнозування на 12 місяців вперед

наведено на рисунку 5. Середні прогнозні значення по

3�м криптовалютам (Bitcoin, Ether, XRP) виглядають так:

4,3 млн; 26,5 млн та 2,9 млн транзакцій у місяць відпо�

відно.

Рис. 1. Загальна тенденція щодо криптовалюти Bitcoin
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Рис. 2. Кількість транзакцій криптовалюти Bitcoin помісячно у 2009—2019 рр.

Рис. 3. Кількість транзакцій криптовалюти Ether (платформа Ethereum) помісячно
у 2015—2019 рр.

Рис. 4. Кількість транзакцій криптовалюти XRP (Ripple) помісячно у 2013—2019 рр.

Таблиця 1. Оцінка адекватності щомісячних лінійних функцій криптовалют

Параметр Bitcoin
(BTH) 

Ethereum
(ETH) 

Ripple 
(XRP) 

Коефіцієнт детермінації (близькість до 1) 0,835 0,706 0,645 
Критерій Фішера 602,1 98,4 118,3 
Нормативне значення критерію Фішера 0,00395 0,00398 0,00396 
Адекватність (критерій Фішера > нормативного) Так Так Так 
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Для проведеного аналізу

для більш компактного відоб�

раження інформації здійснено

укрупнення щомісячних даних

до даних по рокам (табл. 2).

Наводити нові графіки

(річні) по кожній криптовалюті

не будемо, а наведемо тільки

узагальнений результат (рис.

6). На цьому рисунку представ�

лені графіки по 3�м валютам

одночасно. Вони вказують на

те, що по кількості транзакцій

Ethereum обігнав Bitcoin у 2017

році. За наведеними даними це

сталося у червні 2017 р. Інше

дослідження наводить навіть

більш точну дату — 12 червня

2017 р., коли кількість тран�

закцій платформи Ethereum ста�

ла 292941 разів/день проти

268951 разів/день у Bitcoin [9].

На основі таблиці 2 визначено середню кількість

транзакцій у день у 2017 році шляхом ділення результа�

ту за 2017 рік на 365. 2017 рік обрано для можливості

порівняння з провідними платіжними системами: PayPal,

Visa, Master Card (рис. 7). Дані щодо транзакцій платі�

жних систем взято з [13; 14].

Отже, як демонструє рисунок 7, криптовалютам поки

що далеко до класичних платіжних систем Visa та Master

Card. Також значно випереджає і PayPal, яка з'явилася у

1998 року. Це так звана проблема масштабованості крип�

товалют. І це пов'язано не тільки з меншою кількістю ко�

ристувачів, ніж в уже розвинутих платіжних системах, а з

технічною обмеженістю технології блокчейн у своїй кла�

сичній реалізації в біткоїн�мережі. Обмеженість і непри�

датність останньої для швидких розрахунків, наприклад,

в кафе, ресторані, магазині ілюструє рисунок 8, де вка�

зана максимально досягнута кількість транзакцій у

кожній з платіжних систем у секунду (за даними [13]).

Отже, найшвидшою з наведеної трійки є криптова�

люта Ripple (XRP). Хоча це поки що нереалізований по�

тенціал, при втіленні якого вона може обігнати PayPal.

Щодо лідерів криптовалютного ринку — Bitcoin та

Ethereum, — то вони надто повільні для повсякденного

вживання. Стає зрозумілим, що потенціал платіжної

системи Visa, реалізовано лише на 7% (1667 тран�

закцій/секунду проти максимально заявленої можли�

вості в 24000 транзакцій/секунду).

Однак такі висновок щодо повільності блокчейну не

означає, що блокчейн не можна модифікувати у нових

Рис. 5. Результати короткострокового прогнозування транзакцій 36х провідних криптовалют
лютий 2019—січень 2020 рр.

Рис. 6. Зіставлення кількості транзакцій Bitcoin, Ethereum, XRP
щорічно у 2009—2018 рр.

Роки Bitcoin Ethereum XRP 
2009 16  – – 
2010 92  – – 
2011 940 – – 
2012 4144 – – 
2013 9815 – 371 
2014 12542 – 1807 
2015 22716 1055 3203 
2016 41200 13661 7357 
2017 51765 102941 9361 
2018 40932 251167 6548 
Разом 184161 368824 28647 

Таблиця 2. Кількість щорічних транзакцій,
тис. разів
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проектах чи оновленні існуючих (в Ethereum ведуться

розробки в цьому напрямі) і тоді криптовалюти можуть

стати конкурентами класичних платіжних систем. Непря�

мим свідченням цього є занепокоєння у абсолютних

лідерів у швидкості — Visa та Master Card. Вони уже

звернули увагу на технологію блокчейн та ведуть власні

розробки у даному напрямі, уже є патенти й тестування

системи у Master Card [15]. Навіщо їм більше повільна

технологія? За допомогою модернізованого та при�

швидшеного блокчейну стоїть мета розв'язати таку про�

блему як скіммінг платіжних карт (крадіжка даних з кар�

ти, наприклад, шляхом спеціального скануючого при�

строю).

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На основі статистичного аналізу здійснених тран�

закцій по провідним криптовалютам були встановлені

наступні тенденції та прогнози:

— кількість транзакцій провідних криптовалют про�

довжує збільшуватися, хоча явне лідерство тут в

Ethereum. Щодо Bitcoin, то зростання кількості тран�

закцій у нього сповільнилося. Це ж саме стосується й

Рис. 7. Порівняння кількості середньоденних транзакцій
провідних криптовалют та платіжних систем за 2017 рік

Рис. 8. Порівняння кількості транзакцій провідних криптовалют та платіжних систем за одну
секунду

Ripple (XRP), хоча остання валюта має найбільший з

трійки потенціал щодо зростання;

— попри розвиток криптовалют їм за швидкістю

проведення транзакцій та максимально можливої

кількості транзакцій в одну секунду ще далеко до кла�

сичних платіжних систем, як�от: Visa, Master Card. Та й

PayPal випереджає Bitcoin та Ethereum;

— незважаючи на існуючу повільність технології

блокчейну (проблема масштабованості) вона має потен�

ціал щодо свого розвитку. Технічна реалізації такої про�

блеми може вивести компанії, які її використовують у

лідери. Потенціал в системі вбачають і Visa Master Card.

Зусилля останньої спрямовані на розв'язання за допо�

могою блокчейну проблему скіммінгу платіжних карт.

Зроблене дослідження та висновки по ньому вказу�

ють на перспективу розвитку технології блокчейну, яка

була вперше використана в криптовалютах, для удос�

коналення та розвитку існуючих платіжних систем, ви�

користання її у повсякденних розрахунках. Все це вка�

зує й на потенціал використання існуючих криптовалют

як засобів платежу (в першу чергу, Ethereum та Ripple,

які динамічно розвиваються в цьому напрямі), особли�
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во після подолання проблеми масштабованості.

Перспективними можуть бути дослідження в на�

прямі взаємозв'язків між кількістю транзакцій і

кількістю незалежних користувачів, а також обмінним

курсом криптовалют. Подібні дослідження поглиблю�

ють розуміння сутності нових видів активів та створю�

ють базу для розв'язання проблем їх визнання, оцінки

та бухгалтерського обліку.
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DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR COMPLEX EVALUATION THE INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено інвестиційну привабливість підприємства у теоретичному та прикладно�
му аспекті. Наведено статистичні дані щодо притоку прямих іноземних інвестицій в Україну та
проаналізовано структуру здійснення капітальних інвестицій в економіці України. Системати�
зовано наукові підходи до трактування понять "інвестиційна привабливість підприємства" та
узагальнено поняття "оцінювання інвестиційної привабливості підприємства". Обгрунтовано
існування "споживчого" та "аналітичного" підходу до трактування понять "інвестиційна приваб�
ливість підприємства". Розроблено метод комплексного оцінювання інвестиційної привабли�
вості підприємства CIAI (complex investment attractiveness index). Для структурування цілого
ряду показників оцінювання окремих сторін інвестиційної привабливості підприємства обгрун�
товано поняття внутрішньої цінності об'єкту інвестування (ВЦ) та зовнішньої цінності об'єкту
інвестування (ЗЦ). Запроваджено поняття ефект диверсифікації від інвестицій (ЕД) та доведе�
но необхідність його врахування під час оцінювання інвестиційної привабливості підприємства.
Проаналізовано показники оцінювання ефективності керівництва та фінансової ефективності
підприємства, які згруповано в блоки згідно методу CIAI. Обгрунтовано прикладний аспект за�
стосування методу CIAI та описано послідовність етапів застосування методу на практиці.

Author have been researched the investment attractiveness of the enterprise in the theoretical
and applied perspectives. The statistics on foreign direct investment in Ukraine are provided and the
structure of capital investments in the Ukrainian economy have been analyzed. The scientific
approaches to the interpretation of the term "investment attractiveness of the enterprise" are
systematized and the category "estimation of investment attractiveness of the enterprise" is
generalized. The existence of a "consumer" and "analytical" approach to the interpretation of the
term "investment attractiveness of the enterprise" is substantiated. The scientific problem of creating
a complex and flexible method for estimation the investment attractiveness of the enterprise were
revealed. The method of complex appraisal of investment attractiveness has been developed.
Complex investment attractiveness index (CIAI) have been developed.

Lsit of indicators for evaluation of specific aspects of the investment attractiveness within the
enterprise have been structured. The concept of the internal value of the enterprise (IV) and the
external value of the enterprise (EV) have been substantiated. The concept of investment
diversification effect (ED) is introduced and its importance for assessing the investment
attractiveness of an enterprise have been proved. The indexes of estimation of management
efficiency and financial efficiency of the enterprise were analyzed. The methods of assessing the
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effectiveness of investments, assessing the effectiveness of an enterprise's economic activity,
evaluating the prospects of the company on the market, assessing the effect of diversification were
described. The opportunities of application individual indicators in the CIAI model described, and
the limitations of using the Balanced Scorecard and Tablue de bord methods are considered. The
existing approaches of investment attractiveness estimation that are used at micro— and macro level
were described. The applied aspect of the CIAI method were substantiated by describing the applied
aspect in sequence of stages of the application of the method.

Ключові слова: капітальні інвестиції, інвестиційна привабливість підприємства, оцінювання інвести�

ційної привабливості, комплексний показник інвестиційної привабливості (CIAI), ефект диверсифікації,

внутрішня цінність інвестицій, зовнішня цінність інвестицій.

Key words: capital investments, investment attractiveness of an enterprise, investment attractiveness evaluation,

complex investment attractiveness index (CIAI), diversification effect, internal value of investments, external value

of investments.
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Рис. 1. Капітальні інвестиції в економіці
України у 2009 — 2018 рр.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Інвестиційна діяльність підприємства є важливим

процесом, який активізує поновлення основних та обо�

ротних фондів, створення нових виробничих потужнос�

тей або інтенсивний розвиток інновацій на підприємстві.

В такий спосіб закладаються основи довгострокового

виживання організації із подальшим ростом економіч�

них та фінансових результатів. У випадку недостатності

власних фінансових ресурсів для інвестування відбу�

вається залучення інвестора. Його рішення про інвесту�

вання в першу чергу залежатиме від інвестиційної при�

вабливості підприємства. Проблематика залучення інве�

стицій є актуальною як з практичної точки зору, так і з

наукової. В значній кількості наукових досліджень з

тематики інвестиційної привабливості та методів її оцін�

ки відображені різні результати та різноманітні підхо�

ди. Відповідно, питання інвестиційної привабливості

потребує систематизації та узагальнення наукових роз�

робок та структурування методів оцінювання інвести�

ційної привабливості підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інвестиційна привабливість підприємства та методи

її оцінювання є актуальною темою досліджень, яка ста�

ла предметом досліджень значної кількості науковців.

Тематика оцінки інвестиційної привабливості виклика�

ла науковий інтерес таких науковців: Антипенко Є.,

Бланк І., Гончарук А.Г., Шумікін С., Стойчева А., Чеме�

рис А.О., Яцик А.А., Кушнір Н.Б., Федоренко В.Г., Білик

М.С., Губанова Л., Юрій С., Лайко Г.П., Майорова Т.В.,

Орликовський М.О., Сталінська О.А. Щодо методики

оцінювання інвестиційної привабливості підприємства,

то ця проблема була досліджена Біляком Н.І., Губа�

новою Л., Лайко Г.П., Майоровою Т.В., Орликовсь�

ким М.О., Сталінською О.А., Мужуком Ю.В.

МЕТА СТАТТІ
Ціллю наукової статті є розроблення гнучкого ком�

плексного методу оцінювання інвестиційної привабли�

вості підприємства. Для досягнення цієї цілі необхідним

є узагальнення та систематизації дефініцій поняття

"інвестиційна привабливість підприємства", аналіз

структури інвестиційної привабливості та аналітичне об�

грунтування реалізації методу оцінювання інвестиційної

привабливості підприємства, який грунтується на комп�

лексному підході до її складових.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Інвестиційна діяльність відіграє ключову роль у роз�

витку як підприємства, так і економіки загалом. Сприяє

швидкому впровадження результатів НТП, масштабу�

ванню бізнесу та поширенню кращих практик господа�

рювання. В Україні за останні 10 років прослідковуєть�

ся позитивний приріст капітальних інвестицій в грив�

невому еквіваленті (рис. 1). За даними Держстату [1] у

2018 році в економіку України іноземними інвесторами

з 79 країн світу вкладено 2 360 млн дол. США прямих

інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяги освоєння ка�

пітальних інвестицій підприємств України у 2018 році

складають 526,34 млрд грн, що на 27,51 % більше від

обсягу капітальних інвестицій за 2017 рік.

Інвестиційно привабливими галузями економічної

діяльності, які освоїли найбільші обсяги інвестицій у

2018 році були [1]: промисловість — 34,1%, сільське,

лісове та рибне господарство — 12,5 %, будівництво —

9,9%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс�



103

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

портних засобів і мотоциклів — 9,0%, транспорт, склад�

ське господарство, поштова та кур'єрська діяльність —

8,5%, державне управління й

оборона; обов'язкове соціальне

страхування — 7,8%, інформа�

ція та телекомунікації — 5,4%

(рис. 2).

Українська економіка все

ще відстає від розвинених країн

ЄС за темпами приросту інвес�

тицій в економіку. Причинами

цьому є зовнішня та внутрішня

інвестиційна привабливість. Зов�

нішня інвестиційна приваб�

ливість включає фактори макро�

та мезосередовища, які знахо�

дяться поза контролем підприє�

мства. Їх вплив оцінюють за роз�

робленими методиками S&P,

Moody's, Doing business, або

World bank research тощо. Що ж

до мікрорівня, то керівництва

може самостійно впливати на

інвестиційну привабливість

підприємства, її окремі складові

та процеси її зміни. З іншого

боку, інвестору потрібні аналі�

тичні інструменти оцінювання

інвестиційної привабливості

підприємства для прийняття

інвестиційних рішень. Тому не�

обхідним є розроблення комп�

лексного методу оцінювання

інвестиційної привабливості

підприємства, який буде реле�

вантним як з точки зору керів�

ництва підприємства, так і з пер�

спективи інвестора.

Наявність множини науко�

вих досліджень, які присвячені

темі інвестиційної привабливості

підприємства створює різно�

манітність визначень, що запропоновані автора�

ми цих досліджень. Для досягнення цілей нау�

кового дослідження, на основі аналізу наукових

джерел проаналізовано тлумачення авторами

терміну "інвестиційна привабливість підприєм�

ства". Значна кількість визначень створює по�

требу в їх опрацюванні та пошуку спільних рис і

характеристик. Відповідно, всі опрацьовані

дефіцініції було згруповано за двома групами —

споживча та аналітична (табл. 1).

Аналітична група — визначення поняття

"інвестиційна привабливість підприємства" як

показника або набору показників, аналіз яких

дає змогу встановити рівень інвестиційної при�

вабливості підприємства. При цьому визначен�

ня не вказують на вигоди та переваги для інвес�

тора.

Споживча група — визначення поняття

"інвестиційна привабливість підприємства" як

сукупності характеристик різних напрямків

діяльності об'єкта інвестування, що можуть мати

цінність для інвестора в прийнятті інвестиційних рішень

Інформація та 
телекомунікації; 

5,40%

Транспорт, 
складське 

господарство, 
поштова та 
кур'єрська 

діяльність; 8,50%

Державне 
управління й 
оборона; 

обов'язкове 
соціальне 

страхування; 
7,80%

Оптова та 
роздрібна торгівля; 

ремонт 
автотранспортних 

засобів і 
мотоциклів; 

9,00%

Будівництво; 
9,90%

Сільське, лісове та 
рибне 

господарство; 
12,50%

Промисловість; 
34,10%

Джерело: [1].

Рис. 2. Структура капітальних інвестицій в Україні за
галузями

Автор Визначення поняття „інвестиційна привабливість підприємства» Група
Т.І. Костюк Інвестиційна привабливість – це складне економічне поняття, 

яке має системний характер, що виявляється в комплексі правил 
та умов вкладання інвестиційних ресурсів у той чи інший об’єкт 
у визначений час [2, с. 50] 

Споживча

О.А. Сталінська Інвестиційна привабливість – це інтегральний показник, 
об’єднуючий комплекс формалізованих і неформалізованих 
критеріїв, що характеризує доцільність вкладення капіталу в 
досліджуваний потенційний об’єкт інвестування [3, с. 68] 

Аналітична

С.О. Гуткевич Інвестиційна привабливість – узагальнююча характеристика 
переваг та недоліків інвестування окремих напрямів та об’єктів 
із позиції конкретного інвестора [4, с. 235] 

Споживча

М.Н. Крейніна Інвестиційна привабливість підприємства залежить від усіх 
показників, що характеризують його фінансовий стан, однак 
інвесторів безпосередньо цікавлять лише показники, що 
впливають на прибутковість капіталу, курс акцій та рівень 
дивідендів [5, с. 239] 

Аналітична

Л.М. Алексєєнко Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність 
показників, що комплексно характеризують діяльність 
підприємства і показують доцільність укладення в нього 
тимчасово вільних коштів [6, с. 72] 

Аналітична

А.Г. Загородній, 
Г.Л. Вознюк 

Інвестиційна привабливість – узагальнена характеристика 
переваг і недоліків інвестування окремих об’єктів чи напрямів із 
погляду інвестора [7, с. 27] 

Споживча 

І.О. Бланк Інвестиційна привабливість підприємства – це рівень 
задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших 
вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, 
яке може визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних 
показників, у тому числі інтегрального оцінювання [8, с. 92] 

Споживча

П.Т. Саблук,  
М.І. Кісіль, 
М.Ю. Коденська 

Інвестиційна привабливість визначається інтегральною 
сукупністю критеріїв дієвості умов інвестування, які 
забезпечують особистий інтерес інвесторів до вкладення 
капіталу з метою його примноження або отримання соціального 
ефекту [9, с. 213] 

Споживча

 Т.В. Майорова Інвестиційна привабливість підприємства включає в себе: 1) 
загальну характеристику підприємства; 2) характеристику 
технічної бази підприємства; 3) номенклатуру продукції, що 
випускається; 4) виробничу потужність; місце підприємства в 
галузі, на ринку, рівень його монопольності; 5) характеристику 
системи управління; 5) статутний фонд, власники підприємства, 
ціна акцій; 6) структуру витрат на виробництво; 7) обсяг 
прибутку та напрями його використання; 8) оцінку фінансового 
стану підприємства [10, с. 39 – 47] 

Аналітична
 

Г.П. Лайко Під інвестиційною привабливістю об’єктів господарювання слід 
розуміти сукупність виробничо-фінансових кількісних і якісних 
умов та критеріїв, які характеризують їхні потенційні 
можливості та економічні переваги порівняно з іншими 
об’єктами інвестування [11, с. 42] 

Аналітична 
 

Таблиця 1. Групування визначень поняття "інвестиційна
привабливість підприємства"
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та оцінці майбутніх вигод від інвестицій. Можна стверд�

жувати, що такий підхід є ширшим та розглядає підприє�

мство як цілісний об'єкт інвестування, на відміну від су�

купності показників, які не можуть бути повноцінним

відображенням всієї сукупності характеристик роботи

підприємства.

Таким чином, можна зробити висновок, що інвести�

ційна привабливість підприємства — це сукупність

кількісних та якісних характеристик підприємства, що

відображають його цінність та перспективи розвитку, і

в поєднанні із інтересами та цілями інвестора сприяють

притоку інвестицій у підприємство. Вибір характерис�

тик, які впливають на інвестиційну привабливість, їх ви�

мірювання та аналіз дають можливість оцінити рівень

інвестиційної привабливості підприємства.

На думку О.Є. Денисової [12], оцінювання інвести�

ційної привабливості виробничих підприємств полягає

в оцінюванні поточного стану організації, обсягів необ�

хідних сум інвестицій та прогнозуванні тенденцій, що

впливатимуть на підприємство в майбутньому. На�

томість, Т.В. Кулініч [13] розглядає необхідність засто�

сування комплексного підходу до оцінювання інвести�

ційної привабливості підприємства. Зміст підходу поля�

гатиме у використанні методів фінансового і маркетин�

гового аналізу, а також макроекономічних показників

привабливості регіону, галузі, країни, до яких належить

досліджуваний об'єкт, в урахуванні управлінського,

інноваційного, виробничого, соціально�економічного

аспектів, конкурентної позиції підприємства, а також

психологічного фактора прийняття рішення про інвес�

тиції.

На мою думку, оцінювання інвестиційної привабли�

вості підприємства — це процес активної взаємодії між

зацікавленими сторонами інвестування із виокремлення

об'єктивних та суб'єктивних індикаторів інвестиційної при�

вабливості, їх аналізування та виведення інтегрального

показника інвестиційної привабливості із застосуванням

комплексних методів інвестиційного аналізу.

Дослідження існуючих методів комплексного оці�

нювання інвестиційної привабливості [4; 6; 13], потреб

підприємств та інвесторів, дає змогу систематизувати

вимоги до комплексного методу. Комплексний метод

оцінювання інвестиційної привабливості має:

— бути гнучким: виконавець повинен мати мож�

ливість пристосувати цей метод до різного роду

підприємств та галузей;

— враховувати не тільки фінансову сторону робо�

ти підприємства, а й керівництво, маркетинг, ринки збу�

ту, постачання тощо;

— врахувати фінансові інтереси інвесторів;

— враховувати об'єктивні та суб'єктивні, кількісні

та якісні параметри інвестиційної привабливості підприє�

мства.

Виходячи з цього, пропоную оцінювати інвестицій�

ну привабливість підприємства за показником комплек�

сного показника інвестиційної привабливості (CIAI:

complex investment attractiveness index) (розроблено

автором)

(1),

де ВЦ — внутрішня цінність об'єкту інвестування;

ЗЦ — зовнішня цінність об'єкту інвестування: рин�

кова перспектива;

ЕД — ефект диверсифікації;

a, b, c — коефіцієнти вагомості блоку інвестиційної

привабливості, які дають змогу встановити пріоритети

між різними складовими оцінювання інвестиційної при�

вабливості підприємства; значення кожного коефіцієн�

ту встановлюється методом експертного опитування в

межах від 0 до 1, а сума всіх коефіцієнтів має становити

1 (a+b+c=1).

Внутрішня цінність об'єкту інвестування (ВЦ) — це

розгляд підприємства як закритої системи, що транс�

формує ресурси у фінансові результати із відповідним

рівнем ефективності. До цієї категорії варто віднести

показники фінансової ефективності, ефективності ке�

рівництва [14], відповідності стратегії ринковим умовам

та тенденціям тощо (табл. 2).

Зовнішня цінність об'єкту інвестування (ЗЦ) — фо�

кусування на підприємстві як суб'єкті ділових відносин

на ринку та частини економічного середовища. До цієї

категорії слід віднести перспективи розвитку ринку, на

якому функціонує підприємство, інновації на ринку та

перспективні винаходи, якими володіє підприємство,

можливості підприємства приносити дохід інвестору за

рахунок зростання вартості підприємства чи виплат

власникам.

Для формування комплексного методу оцінювання

інвестиційної привабливості підприємства було введе�

но поняття ефекту диверсифікації. Загальною ціллю

інвестування в підприємство є отримання у власність

частини підприємства або його цінних паперів з метою

зростання вартості інвестиції та отримання виплат влас�

никам за результатами діяльності підприємства. На ос�

нові дослідження джерел [1; 2; 4—7; 9], окрім загаль�

них цілей, інвестор може досягати суб'єктивні цілі, які

можуть бути різноманітними: контроль над ланцюгом

формування вартості — канали постачання, джерела ре�

сурсів; контроль над ринком — горизонтальна дивер�

сифікація; використання окремого майна підприємства

в більш перспективних цілях — перепродаж землі, роз�

продаж обладнання, перепрофілювання підприємства

тощо.

Через існування неявних суб'єктивних причин здійс�

нення інвестицій, необхідним є розгляд ефекту, який

виникає в перспективі інвестора отримати синергічний

ефект від поєднання між собою результатів або зусиль

різних підприємств, які знаходяться у власності одного

і того ж інвестора.

Ефект диверсифікації від інвестицій (ЕД) (авт.) —

полягає в отриманні інвестором додаткової вигоди від

інвестицій в підприємство за рахунок поєднання мож�

ливостей управління кількома пов'язаними підприєм�

ствами із досягненням синергічного ефекту. Диверси�

фікаційний ефект виникає тоді, коли у власності інвес�

тора або афілійованих з ним осіб знаходяться підприє�

мства, які можуть підсилювати одні одних та отримува�

ти більший ефект ніж за відсутності такої співпраці. На�

приклад, власник агропідприємства (А), яке вирощує

зернові, купує підприємство, яке має у власності зер�

нові елеватори (Б, об'єкт інвестування). Таким чином,

він отримує контроль над прибутками зернового елева�

тори Б (прямий ефект інвестицій), але його власне аг�

ропідприємство отримує значно вищі прибутки в поточ�

ному і наступному періодах через можливість зберігати
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зерно в повному об'ємі та продавати його в період най�

вищих цін, а не низьких цін у період збирання врожаю.

Тому можливість купити комплекс зернових елеваторів

буде для інвестора більш привабливим у порівнянні із

прибутковішими інвестиціями за інших рівних умов. Та�

кий ефект виникатиме і в інших галузях: придбання

підприємств добування ресурсів, придбання підпри�

ємств�власників патентів, придбання підприємств поста�

чальників із подальшим наданням привілейованих умов

власному підприємству виробнику тощо.

Вплив ефект диверсифікації є суб'єктивним та спо�

радичним у випадку здійснення інвестицій, відтак його

оцінювання має відбуватись у кожному конкретному

випадку. Це також і ускладнює його вимірювання, тому

доцільним є його визначення метод експертного опиту�

вання.

Набір методів оцінювання ефективності і результа�

тивності бізнесу, вигоди інвестори, ринкових перспек�

тив, відповідності стратегії тенденціям та цілям підприє�

мства є розробленими і широко використовується в т.ч.

і для цілей оцінювання інвестиційної привабливості. Се�

ред запропонованих методів відсутні ті, які могли б ком�

плексно оцінити інвестиційну

привабливість та були б дос�

татньо гнучкими для викори�

стання на практиці в різних

сферах підприємствами різ�

ного розміру та пріоритетів

інвестиційної діяльності.

Серед досліджених

мною методів є і ті, які ство�

рені для інших цілей, проте

їх інструментарій та мето�

дологічна частина можуть

бути застосовані для оціню�

вання інвестиційної приваб�

ливості підприємства. Пере�

дусім це стосується збалан�

сованої системи показників

(BSC) та Tablue de bord.

Вони створені як системи

управління підприємством,

але мають інструментарій індикаторів оцінки стану

підприємства, його внутрішнього та зовнішнього се�

редовища.

Всі досліджені методи доцільно згрупувати в чоти�

ри групи (табл. 2):

— Методи оцінки ефективності інвестицій (ЗЦ).

— Методи оцінки ефективності господарської діяль�

ності підприємства (ВЦ).

— Методи оцінки перспектив підприємства на рин�

ку (ЗЦ/ВЦ).

— Методи оцінювання ефекту диверсифікації (ЕД).

Структура факторів впливу на інвестиційну при�

вабливість підприємства, з перспективи "споживача"

— інвестора зображена у вигляді піраміди (рис. 3)

Пріоритетним для інвестора завжди є примноження

власних ресурсів та можливості нарощення капіталу

при інвестуванні в певний об'єкт, тому зовнішня

цінність інвестиційного проекту є основою для прий�

няття рішення про інвестування. Внутрішня цінність

також є вагомим фактором інвестиційної привабли�

вості для інвестора, та зростає в міру приросту ефек�

тивності підприємства. Ефект диверсифікації (за умо�

ви його виникнення) має третій пріоритет в моделі за

інших рівних умов. Проте можливі ситуації, коли

ефект диверсифікації буде визначальним для інвес�

тора при оцінюванні інвестиційної привабливості

підприємства.

Для застосування моделі на практиці, експертній

групі необхідно:

— обрати перелік показників оцінки із таблиці 2 для

кожної із груп: ЗЦ, ВЦ;

— оцінити методом експертного опитування якісні

показники роботи підприємства;

— дослідити можливість виникнення ефекту дивер�

сифікації (ЕД);

— визначити значення коефіцієнтів вагомості a, b, c.

Кожна група може містити кілька показників, і в цьо�

му випадку слід застосувати модель Харрінгтон, для

переведення показників з різними шкалами вимірюван�

ня до єдиної шкали, визначити коефіцієнти вагомості

для конкретного набору показників і розрахувати зна�

чення ЗЦ або ВЦ. Таким чином, із застосуванням фор�

Група Тип Методи
Методи оцінки 
ефективності 
інвестицій 

ВЦ Чистий прибуток на одну акцію (EPS) 
Коефіцієнт співвідношення ринкової і балансової вартості акцій (M / B) 
Рентабельність акціонерного капіталу (ROE); 
Рентабельність чистих активів (RONA); 
Ринкова додана вартість (MVA); 
Показник сукупної акціонерної прибутковості (TSR); 

Методи оцінки 
ефективності 
господарської 
діяльності 
підприємства 

ЗЦ Рентабельність інвестицій (ROI)
Модель Дюпона (Du Pont Model) 
Рентабельність чистих активів (RONA); 
Грошовий потік (Cash Flow) 
Економічна додана вартість (EVA);  
Прибуток до виплати відсотків, податків і дивідендів (EBITDA); 
Грошовий потік віддачі на інвестований капітал (CFROI) 

Методи оцінки 
перспектив 
підприємства на 
ринку 

ЗЦ/ВЦ Збалансована система показників (Balanced Scorecard); 
Tablue de bord 
Експертний метод 

Методи оцінювання 
ефекту 
диверсифікації 

ЕД Експертний метод 

Таблиця 2. Групи методів оцінки ефективності та інвестиційної
привабливості підприємства

ЗЦ 

ВЦ 

ЕД 

Рис. 3. Піраміда факторів впливу на
інвестиційну привабливість підприємства
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

мували (1) експертна група може розрахувати комплек�

сний показник інвестиційної привабності підприємства

(CIAI).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

У підсумку, опрацювання наукової літератури та

аналіз існуючих наукових дослідження дало можливість

узагальнити і структурувати тлумачення поняття "інвес�

тиційна привабливість підприємства", а також розроби�

ти метод CIAI для комплексного оцінювання інвести�

ційної привабливості підприємства.

У подальшому доцільно сфокусувати дослідження

в напрямку апробації розробленого методу та форму�

вання шкали інвестиційної привабливості підприємств

окремої галузі, регіону або країни в цілому.
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THE FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN REGIONAL TOURISM BASED
ON THE APPLICATION OF CLUSTER APPROACH

У статті визначено особливості управління туристичними проектами на основі використання кластер�
ного підходу, який є ефективним інструментом підвищення продуктивності, результативності та інновац�
ійної спрямованості окремих галузей і територій. Наведено приклади розвитку регіонального туризму в
іноземних державах на основі застосування кластерного підходу. Відзначено, що в основі створення ту�
ристичного кластеру покладено принципи кооперації, а конкурентні переваги на туристичному ринку ство�
рюються за рахунок об'єднання підприємств і організацій, стимулювання інновацій, нових напрямів тури�
стичної діяльності, що безперечно сприяє позиціонуванню території та впливає на формування позитив�
ного іміджу регіону. Наголошено на недостатній розробленості методологічної та інструментальної бази
кластерної політики, що значно ускладнює впровадження практичних механізмів реалізації кластерних
ініціатив в Україні. Дефіцит прикладів успішних і вдалих проектів на основі використання кластерного підхо�
ду ускладнює ефективний розвиток туристичної діяльності в окремих регіонах нашої держави.

The article defines the features of project management in regional tourism based on the application of cluster
approach, which is the effective tool for improving productivity, efficiency and innovation of definite industries
and territories. The examples of regional tourism development in foreign countries based on the application of
cluster approach are presented. It is noted that the principles of competition and co�operation are based on the
creation of a tourism cluster and that competitive advantages in the tourism market are created by the association
of enterprises and organizations, stimulation of innovations, new guidelines of tourism, which undoubtedly
contributes to the positioning of the territory and influences the formation of a positive regional image. According
to foreign experience of regional tourism markets, the cluster approach is to concentrate on a certain territory
where the enterprises and organizations are developing, producing, promoting and selling a tourism product
and other activities related to tourism. Project management in regional tourism based on the application of
cluster approach is associated with a number of advantages and is seen as the interaction of three subjects:
tourists, investors and state. So, for tourists — all types of goods and services are compact concentrated and
available in a limited area; for investors — an opportunity to combine efforts and resources to create a common
tourism and recreational infrastructure; for state — a simplified mechanism of legal regulation and participation
in financing. The insufficient development of the methodological and instrumental basis of cluster policy, which
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Унікальні природні ресурси та культурна спадщи�

на, якими володіє наша країна, не можуть розглядати�

ся в якості єдиної та достатнього умови для забезпе�

чення сталого розвитку туризму. В сучасній економіці

розвиток туризму залежить від наявності та ефектив�

ної діяльності певних територіальних утворень — тури�

стичних кластерів, що є сукупністю географічно скон�

центрованих у певному регіоні туристичних і транспор�

тних компаній, підприємств харчування та розміщення,

культурно�розважальних закладів тощо.

Реалізація кластерних ініціатив належить до най�

більш значущих напрямків стратегічного менеджменту

в іноземних країнах. Так званий кластерний підхід за�

рекомендував себе як ефективний інструмент підвищен�

ня продуктивності, результативності, інноваційної спря�

мованості окремих галузей і територій. Він ефективно

використовується під час розробки та реалізації регіо�

нальних туристичних проектів.

Необхідність підтримки та розвитку туристичних

кластерів відзначається практично в усіх документах

стратегічного розвитку сфери туризму, що активно роз�

робляються як на національному, так і на регіонально�

му рівні управління. Враховуючи цей факт, питання іден�

тифікації кластерів, оцінки їх впливу на економіку ре�

гіону, а також проблеми управління туристичними

проектами на основі використання кластерного підхо�

ду набувають за сучасних умов все більшої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зараз багато вчених пов'язують інноваційний шлях

розвитку різних секторів регіональної економіки, зок�

рема і сфери туризму, з поняттям кластеру. Серед відо�

мих вітчизняних дослідників, які присвятили свої нау�

кові праці зазначеній проблемі, слід виділити таких: Ю.

Алєксєєва, В. Гоблик, П. Гудзь, Л. Гонтаржевська, І.

Дишловий, І. Карташевська, М. Мальська, О. Музичен�

ко�Козловська, С. Нездоймінов, І. Писаревський, С. Со�

коленко, Т. Ткаченко та ін. Водночас проблема викори�

стання кластерного підходу як одного з механізмів роз�

витку регіонального туризму в державі потребує додат�

кового розгляду.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у здійсненні теоретико�методич�

ного узагальнення принципів роботи туристичного кла�

стеру, а також визначенні шляхів удосконалення управ�

ління регіональними туристичними проектами на основі

використання кластерного підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток економічних процесів у сучасному світі

характеризується зростаючим впливом дестабілізуючих

significantly complicates the implementation of practical mechanisms for the implementation of cluster initiatives
in Ukraine has been emphasized. The lack of examples of effective and successful projects based on the
application of clustering complicates the effective development of tourism activity in certain regions of our state.

Ключові слова: управління проектами, кластер, туризм, інтеграція, кооперація, конкурентні переваги.

Key words: project management, cluster, tourism, integration, cooperation, competitive advantages.

факторів як на макро�, так і на мікрорівні. Це змушує

підприємства здійснювати пошук найбільш ефективних

форм адаптації до існуючих реалій. Переглядаються

стереотипні уявлення про форми та методи здійснення

конкурентної боротьби. Дедалі очевидною стає гіпоте�

за про те, що у нових ринкових умовах розраховувати

на стабільність роботи підприємства не можливо без

використання ефективних форм взаємодії. Водночас

треба звернути увагу на те, що наразі відбувається

трансформація поглядів на механізми інтеграції. Вели�

ку зацікавленість керівників підприємств викликають не

жорсткі, а м'які форми інтеграції, що дозволяють гос�

подарюючим суб'єктам зберігати свою незалежність. До

таких форм інтеграції можна віднести територіальні кла�

стери.

Кластер можна розглядати як сукупність проектів

або один великий проект, якщо під час створення клас�

теру була поставлена чітка та досяжна мета, визначена

у часі. Поняття "кластер" можна визначити як довгост�

роковий комбінований мегапроект відкритого типу, який

складається з сукупності локальних проектів, виконан�

ня яких забезпечує окремим учасникам економічні пе�

реваги від співпраці у межах певної території [10].

В основі створення туристичного кластеру покладені

принципи конкуренції та кооперації. Конкурентні пере�

ваги території на туристичному ринку створюються за

рахунок об'єднання підприємств і організацій, стимулю�

вання інновацій, нових напрямків туристичної діяльності,

що безперечно сприяє позиціонуванню території та впли�

ває на формування позитивного іміджу регіону.

Переваги від кооперації підприємств, що надають

туристичні послуги, дозволяють ефективно використо�

вувати колективні можливості створення туристичного

продукту та сприяють розвитку інших підприємств, що

безпосередньо не належать до сфери туризму. Крім

цього, кооперовані мережі сприяють розвитку сучасних

моделей виробничого процесу, організації та обміну

технічної інформації, виробленню спільної маркетинго�

вої компанії. Взаємодія і синергія, що з'являється у ре�

зультаті спільних дій, має очевидну перевагу перед ізо�

льованою діяльністю підприємств [9, c. 114].

Туристичні кластери формуються на базі ключових

ресурсів регіону та орієнтовані на задоволення потреб

як місцевих жителів, так і гостей. Учасниками туристич�

ного кластеру крім підприємств та організацій, що за�

безпечують виробництво і реалізацію туристичних про�

дуктів або послуг, є науково�дослідні інститути, освітні

установи, професійні та громадські об'єднання, дер�

жавні органи влади тощо.

Вперше ідея створення галузевих кластерів для

підвищення регіональної конкурентоспроможності була

сформульована М. Портером. Відповідно до його кон�

цепції, об'єктивні передумови для виникнення кластера

можуть бути обумовлені наступними факторами:
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— створення умов для розвитку факторів виробниц�

тва (забезпечення природними і туристичними ресурса�

ми, високий рівень розвитку технологій, інфраструкту�

ри, трудових ресурсів);

— наявність у підприємств тривалої стратегії роз�

витку;

— присутність достатньої кількості підтримуючих

виробництв і конкурентоздатних постачальників [11,

c. 150].

На думку М. Портера, крім перерахованих факторів

в межах певної території мають бути створені умови для

розвитку інвестиційної діяльності та підготовки квалі�

фікованих кадрів. Зазвичай кластери виникають лише

на таких територіях, де створюються всі необхідні умо�

ви, що надають їм конкурентні переваги перед іншими

регіонами [11, c. 172].

Провідну роль у функціонуванні туристичного клас�

теру грають великі туроператорські компанії, що експор�

тують свої послуги за межі регіону або країни. Постачаль�

никами послуг є турагентства, заклади розміщення та

харчування, транспортні компанії, підприємства, що на�

дають супутні послуги та здійснюють виробництво товарів

туристичного попиту. Всі підприємства об'єднані спільним

бізнесом, ресурсами, ідеями, технологіями, інформацією

кооперуються з метою створення загальної координації

дій та доповнюють роботу один одного [7].

У сфері організації туризму знаковою тенденцією є

поява великих кластерів — специфічних туристичних

виробництв "повного циклу", які об'єднують у межах

однієї компанії авіаперевізників, міжнародні готельні

мережі, туроператорів, а також інші заклади обслуго�

вування туристів. Сучасний процес організації подорожі —

це не лише послуга з переміщення, проживання та хар�

чування, це — комплексний продукт, що асоціюється з

отриманням нового досвіду, переживань, визначеного

стилю споживання. Сучасна туристична фабрика "по�

вного циклу" на певний термін "продає" людині спосіб

життя з усіма атрибутами найкращої якості, наприклад:

можливістю придбання нових знань та досвіду або от�

римання гарного відпочинку, цікавого проведення

вільного часу тощо [1, с. 52].

У міжнародній практиці накопичений великий досвід

розвитку регіонального туризму на основі використан�

ня кластерного підходу.

Показовим є досвід ПАР, де наприкінці ХХ ст. орга�

ни державної влади та місцевого самоврядування по�

чали здійснювати кластерну політику в сфері туризму

за трьома основними напрямками:

— сприяння інституційному розвитку туристичних

кластерів за допомогою залучення міжнародної консал�

тингової компанії, яка налагоджує інформаційну взає�

модію між учасниками кластерного об'єднання через

організацію та проведення спеціальних заходів (семі�

нарів, консультацій, робочих зустрічей);

— розвиток механізмів підтримки кластерних проек�

тів, зокрема сприяння залученню інвестицій, модерні�

зації туристичних послуг, просуванню нових продуктів

на туристичному ринку;

— формування сприятливих умов для розвитку кла�

стеру за допомогою підтримки професійної підготовки

місцевого населення та забезпечення безпеки туристич�

ної діяльності.

Індустрія туризму в ПАР почала розвиватися нещо�

давно, відразу після падіння режиму апартеїду. Вслід

за демократичними виборами 1994 року кількість іно�

земних туристів, що відвідали цю країну стала швидко

зростати, ПАР поступово перетворилася у перспектив�

ну туристичну дестинацію. Однак, наприкінці 90�х років

ХХ ст. ринкова кон'юнктура різко погіршилася. Перед

загрозою втрати туристичних ринків держава і приват�

ний сектор перейшли до стратегії партнерства та висту�

пили зі спільною ініціативою щодо створення туристич�

них кластерів, які розглядалися як один з ефективних

інструментів підвищення конкурентоспроможності краї�

ни на світовому туристичному ринку. Незабаром було

прийнято рішення про створення одного кластеру на

національному рівні, двох тематичних і чотирьох локаль�

них кластерів на регіональному рівні [2, c. 217].

Як засвідчила практика, на національному рівні про�

цес створення кластерів вилився у створення добре про�

думаної організаційної управлінської структури. Він

здійснювався під контролем представників держави,

бізнесу, трудових колективів, які увійшли до складу ке�

руючої групи. Для виконання консалтингових робіт був

створений міжнародний консорціум, який об'єднав

кілька спеціалізованих компаній з Південної Африки,

Нової Зеландії та Сполучених Штатів Америки. Однак

це не означало, що ініціатива створення кластеру зво�

дилася до реалізації плану, запропонованого консуль�

тантами. Навпаки, вона виходила знизу, всі зацікавлені

сторони спільно на місці виробляли стратегію розвитку

при всебічній підтримці процесу прийняття рішень звер�

ху.

Одна з найбільш потужних і згуртованих спільнот

виникла у районі Кейліча, що розташований неподалік

від Кейптауна — найстарішого міста ПАР. Цей регіон

був обраний в якості полігону для створення одного

з чотирьох локальних туристичних кластерів. Нероз�

винена індустрія туризму, зростаюча конкуренція з

боку інших туристичних регіонів країни, напружена

криміногенна обстановка — такими були стартові

умови для формування туристичного кластеру в цій

місцевості.

Ініціатива створення проекту надійшла від туристич�

ної адміністрації Капської провінції та муніципалітету

Тайге, які забезпечили фінансову підтримку проекту.

Робота відбувалася у декілька стадій. Одним з перших

етапів було створення керуючої групи з представників

різних зацікавлених організацій. Під час проведеної нею

серії семінарів, консультацій, робочих зустрічей з ве�

личезною кількістю учасників, починаючи від місцевих

жителів, працівників туристичних підприємств до полі�

тичних діячів і міністра туризму ПАР, був вироблений

план дій за трьома стратегічними напрямами: підготов�

ка кадрів, маркетингові заходи та забезпечення безпе�

ки [2, c. 220].

На регіональному рівні, де найсильніше відчувають�

ся соціально�економічні результати туристичної діяль�

ності, будь�які ініціативи створення локальних кластерів

є особливо важливими. На невеликих територіях суб'єк�

ти підприємницької діяльності зазвичай швидко створю�

ють умови для налагодження міцних ділових відносин

(формальних та неформальних), заснованих на взаємній

довірі, діалозі та співробітництві.
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Вдалі приклади управління регіональними туристич�

ними проектами на основі використання кластерного

підходу яскраво демонструються у Туреччині. Наразі в

державі існує сім ефективно функціонуючих туристич�

них кластерів: Султанахмет, Кушадаси, Мармарис,

Фетхіє, Таксим, Кападокія та Анталія. Всі вищезазна�

чені туристичні кластери, крім Султанахмет і Кападокія,

сформовані на базі пляжного туризму. Найбільш попу�

лярним кластером є Анталія.

Слід відзначити, що пляжні туристичні кластери

формувалися на основі системи комплексного обслу�

говування "Все включено", яка стала важливою марке�

тинговою складовою стратегії управління національним

туристичним продуктом. Але не варто думати, що впро�

вадження та масове використання даної системи авто�

матично призводить до зростання кількості туристів у

регіоні або збільшення доходів від туристичної діяль�

ності. Турецький феномен лише може слугувати яскра�

вим прикладом того, як слід розвивати та просувати на

зовнішній ринок туристичний потенціал своєї країни.

Слід відзначити, що нині Туреччина входить у десятку

найбільш відвідуваних держав світу.

Наприкінці 90�х років ХХ ст. уряд країни розпочав

реалізацію спеціального плану розвитку туристичної

діяльності. Основою програми стала довгострокова

стратегія, в яку закладалися наступні пріоритети:

— створення державних інвестиційних програм роз�

витку туризму;

— потужна реклама та просування турецьких ку�

рортів;

— державний контроль за освоєнням туристичних

територій;

— доступність відпочинку для широкого кола спо�

живачів;

— комплексність та повнота туристичного продук�

ту;

— масштабна діяльність із завоювання нових сег�

ментів ринку.

Для вирішення поставлених завдань уряд Туреччи�

ни використовував теоретичну доктрину про полюси

розвитку. Полюсами зростання виступають центри еко�

номічного простору, де розміщуються підприємства

лідируючих галузей господарства, вони фактично ста�

ють "точками зростання" та полюсами концентрації

факторів виробництва. В якості таких "точок зростан�

ня" у турецькому випадку виступали конкретні території,

які були джерелами інновацій та науково�технічного

прогресу.

Першою "точкою зростання" стає турецький курорт

Анталія, з розвитку якого Туреччина почала освоювати

туристичний ринок Середземномор'я. Піднесення Анта�

лії було пов'язане з вкладанням величезних інвестицій,

які дозволили створити в межах цієї території сучасну

туристичну інфраструктуру. Були побудовані комфор�

табельні готелі, які забезпечували високий рівень об�

слуговування. В якості головного чинника успішного

розвитку курорту було грамотне його позиціонування

як туристичної дестинації та ефективна рекламно�про�

пагандистська діяльність [1, c. 168].

Загалом, кластерна політика, що реалізується

найбільш послідовно у розвинених країнах, продемон�

струвала свою життєздатність та сприяла успішному

формуванню основ технологічного укладу господар�

ства, а також просуванню на практиці ідей постіндуст�

ріального суспільства. Питання про те, наскільки Украї�

на може йти цим же шляхом, старанно вивчаючи та час�

то копіюючи теоретичні уявлення, а також наявні вдалі

практичні напрацювання, залишається відкритим [8,

c. 46].

Історія запозичення іноземного досвіду в нашій дер�

жаві змушує ставитися до нього з обережністю. Незва�

жаючи на цілу низку аналогій, які можна провести між

практикою комплексного, взаємопов'язаного і скоор�

динованого розвитку в період централізованого управ�

ління господарством та практикою кластерного розвит�

ку в ринкових умовах, слід звернути увагу на їх не�

сумісність з цілого ряду найважливіших установок, умов,

цілей розвитку, засобів досягнення тощо [7].

У багатьох країнах істотно різняться вихідні умови

реалізації кластерної політики. Необхідною умовою

останньої є наявність реального конкурентного середо�

вища. Передбачається, що під час реалізації кластер�

ної політики в першу чергу турбуються про розвиток

відкритого ринку, підтримку конкуренції як рушійної

сили підвищення ефективності роботи підприємств. Але

економіка сучасної України зараз характеризується

високим ступенем монополізації регіональних і локаль�

них ринків, що знижує загальну та, особливо, зовніш�

ню конкурентоспроможність економіки.

Державні ініціативи у кластерній політиці зазвичай

орієнтовані, передусім, на підтримку сильних і креатив�

них компаній, а також створення такого середовища, в

якому більш слабкі підприємства могли б підвищувати

свою конкурентоспроможність. Незважаючи на те, що

досвід останніх років свідчить про великі складності у

створенні такого середовища в Україні, рухатися у цьо�

му напрямі необхідно. За кордоном саме малі та середні

підприємства (не завжди високотехнологічні та креа�

тивні) формують кластери та кластерні ініціативи, бу�

дучи, насамперед, головними об'єктами проведення кла�

стерної політики.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Механізми організації туристичної діяльності на

основі використання кластерного підходу формують�

ся відповідно до законів конкурентної боротьби та

враховують специфіку регіонального аспекту в гло�

бальній економіці. Світова практика свідчить про ви�

соку економічну результативність діяльності великої

кількості кластерів, підтверджуючи їх конкурентні

переваги порівняно із традиційними формами орган�

ізації бізнесу.

Кластерний підхід забезпечує підвищення еконо�

мічної ефективності, рівня конкурентоспроможності ре�

гіонів через розвиток інфраструктури, формування су�

часних туристичних продуктів, забезпечення належно�

го рівня екологізації територій, закріплення сталих рин�

кових позицій тощо. Реалізація туристичних проектів на

основі використання кластерного підходу може стати

важливим чинником залучення додаткових фінансових

ресурсів у регіони, що сприятиме їх соціально�еконо�

мічному розвитку, скороченню міжрегіональних відмін�

ностей, включенню економіки регіонів у глобальні еко�

номічні процеси національного масштабу.
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ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ В ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ ТЕРИТОРІЇ

The article presents the principal structure of the goals, means and results of the functioning of a
unified system of preparation of innovative personnel on the levels of education and the preconditions
and social innovations in all subsystems and levels of education accumulated both in Ukraine and in
the world.

At the scientific and educational level, the development of the approach to further institutional
development of science and education is proposed — through the development and implementation
of mechanisms for reproduction of intellectual capital of Ukraine's research and innovation personnel.

Conceptually, this mechanism is intended to harmonize the content, pedagogical technologies,
curricula and programs, from the level of preschool education, the development of inclinations and
abilities in the school period, the formation of creative abilities of young scientists in the student, the
purposeful formation of scientists�innovators in graduate school and doctoral studies. The
mechanism should ensure the achievement of a high level and advanced character of training,
retraining and advanced training of specialists in promising areas of science and technology,
improving the quality of education and the efficiency of scientific research.

Conducting technical modernization and advanced training create conditions for the transition to
an innovative economy model. There is a whole range of proposals that would significantly increase
the number of private�public or public�private projects; partnership. Including Infrastructure.

The sequence of а higher role for business in the management of private�public partnership
institutes, including such as project expertise, the creation of registers of both implemented projects
and projects that are envisaged to implement such a partnership. That is, it is not just a partnership
in the development of budget money, but also a partnership in the creation of development institutes,
public�private partnership institutes.
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The purpose of the article is to determine the mecha�

nism of formation, accumulation and reproduction of

intellectual capital of Ukraine's research and innovation

personnel; substantiation of mechanisms of integration of

education and science in the process of regulating the

development of intellectual capital of the territory.

FORMULATION OF THE PROBLEM
The main condition for the transition of Ukraine to the

"knowledge economy" is the formation of a modern

national innovation system. Ukraine is at the start of large�

scale modernization. The structure of the economy is

expected to change from raw material to innovation.

Intellectual capital can only be developed by innovative

personnel. Therefore, Ukrainian business and foreign

The sequence of state actions in the development, coordination and implementation of this system
is defined: 1) the formulation of national goals related to the development of the scientific and
educational complex; 2) the formation of the scientific and educational system of society; 3) creation
of favorable conditions for the agreed programs of modernization of its subsystems and further
development; 4) clarification of the regulatory framework; 5) clarification of the state budget policy
in the field of financing science and education; 6) the formation of favorable conditions for involvement
in the business system.

У статті представлено принципову структуру цілей, засобів і результатів функціонування
єдиної системи підготовки інноваційних кадрів за рівнями освіти та передумови і соціальні інно�
вації по всіх підсистемах і рівнів освіти накопичені і в Україні, і в світі.

На науково�освітньому рівні запропоновано розроблення підходу до подальшого інституцій�
ного розвитку науки і освіти — через розробку та впровадження механізмів відтворення інте�
лектуального капіталу науково�інноваційних кадрів України.

Концептуально такий механізм покликаний погодити зміст, педагогічні технології, навчальні
плани і програми, починаючи з рівня дошкільної освіти, розвитку схильностей і здібностей в
шкільний період, формування творчих здібностей молодих вчених у студентстві, цілеспрямо�
ваного формування учених�інноваторів в аспірантурі та докторантурі. Механізм має забезпе�
чити досягнення високого рівня і випереджаючий характер підготовки, перепідготовки та підви�
щення кваліфікації фахівців по перспективних напрямках науки і технологій, поліпшення якості
освіти та ефективності наукових досліджень.

Проаналізовано, що проведення технічної модернізації та підвищення кваліфікації створю�
ють умови для переходу до інноваційної моделі економіки. Є цілий комплекс пропозицій, які
дозволили б істотно збільшити кількість проектів приватно�державного, або державно�приват�
ного; партнерства. В тому числі і інфраструктурних.

Доведено, що більш висока роль бізнесу в управлінні інститутами приватно�державного парт�
нерства, в тому числі таких, як експертиза проектів, створення реєстрів як реалізованих про�
ектів, так і проектів, що намічаються до реалізації такого партнерства. Тобто мова йде не тільки
партнерство в освоєнні бюджетних грошей, але й про партнерство у створенні інститутів роз�
витку, інститутів державно�приватного партнерства.

Визначено послідовність дій держави з розробки, узгодженню та здійсненнютакої системи:
1) формулювання національних цілей, пов'язаних з розвитком науково�освітнього комплексу;
2) формування науково�освітньої системи суспільства; 3) створення сприятливих умов для уз�
годжених програм модернізації її підсистем і подальшого розвитку; 4) уточнення нормативно�
правової бази; 5) уточнення бюджетної політики держави у сфері фінансування науки і освіти;
6) формування вигідних умов для залучення в систему бізнесу.

Key words: innovation of personnel, integration of education, intellectual capital, mechanisms, modernization of

science, territory.

Ключові слова: інновація кадрів, інтеграція освіти, інтелектуальний капітал, механізми, модернізація

науки, території.

partners worry about the lack of skilled personnel in

Ukraine. Competence and activity of innovative personnel

depends, first of all, on the accumulated intellectual capital.

The development of the national education system

becomes a key element of global competition and one of

the most important vital values. And Ukraine has

everything: both rich traditions and the potential to make

Ukrainian education — from school to university — one

of the best in the world.

The field of education is the basis for the expansion

of scientific activity. In turn, science also has a significant

educational potential. It is necessary to promote talented

young scientists who carry out active research, help them

successfully integrate into scientific and innovative

environments. Investments in research and development
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from business should be stimulated by the state and grow.

Incremental and directed state resources should be used

as efficiently as possible and focus on fundamental and

breakthrough trends. In order to assess the opportunities

and prospects for the integration of science, education

and business, it is necessary to take into account a number

of peculiarities of the domestic scientific and educational

complex and the changes taking place in it, the core of

which are independent specialized research organizations.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

The following foreign scientists contributed to the

theory of intellectual capital: R. Kaplan, D. Norton, and

others. Methodological aspects of the assessment of

intellectual capital are highlighted in the writings of such

scholars as O. Veretennikova, V. Inozemtsev, S. Ilya�

shenko, N. Krikun, M. Melon, E. Seleznev. The mechanism

of intellectual capital management is devoted to the work

of M. etrushenko, F. Mamatov. The question of formation

and reproduction of intellectual capital is reflected in the

scientific works of K.V. Kovtunenko.

PRESENTING MAIN MATERIAL
Prospects for building an intellectual�innovative

system in Ukraine, especially at the territorial level, are

hampered by existing institutional conditions. The ability

of the national economy to innovate, as well as the ability

to introduce advanced foreign technology, is reduced.

The strategic course of development of the state policy

of Ukraine is oriented towards the formation of its

innovative model, but economic and financial problems

hinder this process and do not allow the country to achieve

the proper level of innovation development.

The situation in the field of education is characterized

by such problems [6, p. 28]:

— Inadequacy of the quality of education to modern

requirements. Ukraine is not represented in any of the

major international rankings of the best universities. About

20% of employers point out the inconsistency of the

qualifications of employees in their position. Ukraine

closes the first hundred countries for use in the educational

process of information and communication technologies;

— inefficiency of the mechanism of state financing of

the education system. The level of provision of

comprehensive schools with modern means of study

(cabinets of biology, physics, chemistry) is 29.3% of the

need. The main items of budget expenditures are not aimed

at improving the quality of education, but on salary

payments and utility payments (over 70% of total funding);

— an increase in disproportions between the training

of specialists and the demand for them in the labor market.

In the formation of plans for the recruitment of students,

institution of higher education proceeds from the reasons

of maintaining the contingent of students and teachers;

— lack of a single educational space.

In addition, the situation in Ukraine in the field of

reproduction and change in the age structure of scientific

and scientific and pedagogical personnel shows that the

complex of state measures on attracting and securing the

personnel that is being implemented is insufficient and

does not make a decisive influence on the positive change

in the situation. The key is the lack of a single program

that supports the scientific research of young scientists

in the period of their choice of life path, first of all

immediately after the defense of the dissertation. The most

important element is the attractiveness of a young

researcher career. It is necessary to support the scientists

and scientific and pedagogical teams that perform a dual

role — firstly, they demonstrate the success of the

profession of a scientist and teacher, and secondly, they

carry out effective training of young scientific and

scientific and pedagogical staff [4].

For the development of state regulation of the

intellectual capital of a nation, it is necessary to clearly

prescribe the forms of integration of science and education

in the context of the broader task of integrating science,

education and production. It is necessary to emphasize

the need to include these processes in business in order

to provide innovative development of the economy, but at

the same time the integration of science and education is

allocated to an independent task. So, it turns out that

Ukraine should first integrate science and education and

then merge business into it. Such a scenario is deliberately

ineffective, especially since the world's leading economies

have realized it in the second half of the 20th century.

The practice of the leading industrialized countries

shows an increase in the contribution of universities to

the development of innovation and economic growth.

Public funding for research in higher educational

institutions is increasingly oriented towards specific socio�

economic goals and is dependent on the final results; the

role of contractual financing is growing. Although higher

education institutions in developed countries continue to

perform the bulk of basic research (up to 50% of the total

research and development in this sector), in a number of

countries, the share of university research funding by

industry is increasing from 8 to 14% (Canada, Belgium,

Hungary, Germany, Turkey). In China, it reaches 37%.

Innovative orientation of the activities of universities is

also ensured by the training of qualified scientists and

engineers, the increasing participation of teachers and

postgraduates in the execution of research and

development, the transfer of their results to industry [3].

Ukraine recognized expediency and entered the

Bologna process. However, the systematization of its

tasks at all levels of education in this system is not yet

available to the participating countries.

Taking into account the world experience and

institutional features of the national scientific and

educational complex in this area, the political will of the

country's leadership is needed, not only to change budget

priorities and improve its budget financing, but also to

pursue a fairly rigid policy on the reform of Ukraine's

scientific and educational complex.

Overcoming these shortcomings of the adopted

program requires an approach to further institutional

development of science and education — through the

development and implementation of mechanisms for

reproduction of intellectual capital of Ukraine's research

and innovation personnel.

Conceptually, this mechanism is intended to harmonize

the content, pedagogical technologies, curricula and

programs, from the level of preschool education, the
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development of inclinations and abilities in the school

period, the formation of creative abilities of young

scientists in the student, the purposeful formation of

scientists�innovators in graduate school and doctoral

studies.

The mechanism is intended to ensure the achievement

of a high level and advanced character of training,

retraining and advanced training of specialists in promising

areas of science and technology, improving the quality of

education and the efficiency of scientific research. The

sequence of government actions to develop, coordinate

and implement this system includes the following

measures:

1) the formulation of national goals related to the

development of scientific and educational complex;

2) the formation of the scientific and educational

system of society;

3) creation of favorable conditions for the agreed

programs of modernization of its subsystems and further

development;

4) clarification of the regulatory framework;

5) clarification of the state budget policy in the field

of financing science and education;

6) the formation of favorable conditions for

involvement in the business system.

This complicated and multidisciplinary program can

only be developed with a systematic approach, with a clear

link between the interaction of all levels of education, with

a clear presentation that needs to be obtained at the

outputs of each subsystem and level of education.

The Ukrainian school development program should

include the following main areas.

The first is the creation of such learning environments

in which children could already disclose their opportunities

at school, prepare themselves for life in a high�tech

competitive world.

Secondly, simultaneously with the introduction of new

standards of general education, an extensive system of

search and support for talented children, as well as their

support throughout the period of personality development,

should be built.

The third is the preservation, qualitative improvement

and replenishment of the personnel of the teachers.

Fourth, the form of schools should change — both in

form and in content.

The organizational structure of the educational�

research�and�production complex is intended to provide

an improvement in the quality of the implementation of a

continuous, multilevel and multilevel form of vocational

education with a significant reduction in overall costs by

eliminating duplication, harmonization and curriculum,

sharing and combining educational, laboratory, scientific,

production space, educational, scientific, industrial

equipment, computer technology, information funds,

material and financial resources.

Implementation of this model of state regulation of

intellectual capital requires revision of the entire university

management system, the solution of a sufficient number

of legal issues, the organization of financial flows and

economic levers of influence on structural units, the

development of various provisions, documentation for

accounting and financial control.

In this model, the institution of higher education as a

learning and research complex of the process of creating

new knowledge in fundamental research, the imple�

mentation of new ideas in applied research is inextricably

linked with the learning process: lectures, practical classes,

coursework, graduation design, research and develop�

ment, design work of students, dissertation work of

postgraduate students and doctoral students.

The student is closely connected and works near a

graduate student, a doctoral student, a professor, a

producer. The higher level of the system is the individual

training of scientists in postgraduate and doctoral studies.

For postgraduate education in the XXI century, new

qualitative characteristics are becoming dominant, which

are manifested in each level of the innovation system.

The new mechanism for the development of intellectual

capital can be educational, scientific and production

complexes. In their structure, besides educational insti�

tutions, branches, colleges, faculties, scientific and

educational�production divisions, various legal bases may

include industrial enterprises with corresponding techno�

logical and design bureaus, experimental and experienced

production, research and production centers and

laboratories.

The organizational structure of the educational�

research�and�production complex is intended to provide

an improvement in the quality of the implementation of a

continuous, multi�level and multilevel form of vocational

education, with a significant reduction of overall costs by

eliminating duplication, harmonizing curricula, sharing and

combining educational, laboratory, scientific, production

space, educational, scientific, production equipment,

computer technology, information funds, material and

financial resources.

The implementation of this mechanism requires

revision of the entire university management system, the

solution of a sufficient number of legal issues, the

organization of financial flows and economic levers of

influence on structural units, the development of various

provisions, documentation for accounting and financial

control.

Let's note the peculiarities of functioning of the

subsystem of scientific work of postgraduate students and

doctoral students at universities.

1. Personality orientation of dissertation tasks. The

personal approach to education and science involves the

individualization of scientific tasks, the formation of not

only professional abilities, but also personal qualities that

allow you to work comfortably and live in a modern,

democratic society. High professionalism and active social

position in society should distinguish the scientist,

including candidate and doctor of sciences, intended to

enter the intellectual�social elite of society.

2. A personal approach to the implementation of the

Scientific research work requires an individual planning of

activities, both in terms of research work and the timing

of its implementation. The most important part of the

activity of scientists is their mastery of methodology and

methods of scientific research, which allows you to move

from the principle of "scientific degree to life" to the

principle of "scientific search through life". Continuous and

fairly fast updating of knowledge requires a corresponding
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personal mood, readiness and skills of continuous self�

education throughout the active scientific life. Subsystem

of organization of scientific work, including postgraduate

education in the course of modernization should be able

to provide beginners and current scholars with the

necessary set of educational services continuous in all

stages of the life cycle of innovation.

3. Fundamentalization of science and education.

Fundamentality of the preparation and work of the scientist

in certain respects confines narrow specialization of

scientific research. Since the hard work gained in the

knowledge of outdated or changing, then the ability of

scientists should have an invariant basis, a methodological

foundation that allows timely adaptation of knowledge to

new living conditions. Truth is always relative, and the

search for "eternal motor" is only a motive for the constant

improvement of knowledge.

4. Freedom of choice. Excessive regulation of the

creative process, as a rule, is less productive, compared

with the conscious freedom of choice. The scientist

achieves the best results in a conscious self�organization

of the creative process. Choice of scientific organization

and scientific school, individual work plan, collection and

selection of information and methods of analysis,

opportunities for contacts with the manager and

consultants, availability of communication channels,

forming personal goals in scientific activity. Free

expression forms an irreplaceable creative environment,

directing the search in a productive direction.

5. Development of scientific and information culture.

In the modern information society, those researchers who

have mastered the skills of scientific research and a

sufficient level of information culture are seeking success.

The scientific and informational culture of the scientist

represents a stable system of knowledge and skills of

selection, analysis and synthesis of scientific information

in the general information space. The intellectual potential

of the researcher, the time and performance of his work

largely depend on the level of his personal scientific and

information culture [1].

6. Free access to world information resources. Already

hundreds of millions of people have access to the Internet.

Scientists, graduate students and doctoral students should

have free access and sufficient time to enter their network

and database. Directories, encyclopedias, scientific

journals, virtual scientific conferences, sites of scholarly

schools and individual scholars become available and

accelerate the weight of the phase of scientific work.

An effective mechanism of state regulation of the

development of scientific and educational activities at

universities should be based on the observance of the

agreed principles by all participants in the creative process.

In our opinion, these principles should include the following

provisions:

— early detection, consolidation and development of

creative abilities of students with their orientation to

scientific work;

— Individual planning of the activities of scientists and

applicants, taking into account the field of science,

personal abilities, the availability of information resources;

— freedom of choice of place, time and rate of

research;

— the transition from the principle of "scientific

degree to life" to the principle of "science through life";

— reliance on worldview, semantic models of

knowledge of the world on the synergistic level of integrity

and interconnection of man, society and nature;

— free development of individuality, creative potential

and opportunities for its implementation.

The main tendencies of state regulation of the effective

development of intellectual capital in the field of higher

education can be considered as follows [5]:

— improvement of the quality of training of scientists

on the basis of fundamentalization, the widespread use of

new methods of scientific research, the use of modern

information technology;

— the leading nature of scientific works, including

dissertation researches, their focus on solving perspective

problems in reproduction of innovations with life cycle up

to 10 — 15 years;

— increasing the availability of scientific and

postgraduate education, especially for small towns and

rural areas through the use of information and

telecommunication technologies;

— development of creative abilities (creativity) in the

preparation of scientists and teachers with the formation

of personal qualities necessary for successful activities

in different conditions. Systemic scientific thinking,

creative activity, scientific and information culture, high

morality provides sufficient adaptability of specialists,

their creative role in the development of society and

civilization.

In order for a new knowledge to be generated and

implemented in the country, an appropriate infrastructure

is needed. Ukraine has always been rich in inventions, but

there has never been a clearly established mechanism for

commercializing inventions. Fragmentary solutions do not

create them. Necessary system that covers all sectors, all

aspects of life. For this purpose, it is necessary to increase

the support of fundamental science, while improving the

organization of this science. And the task is to ensure that

the support infrastructure for such activities is not local.

This system should be comprehensive, from pre�school

education and education to postgraduate vocational

education and business communication. The united system

of training of innovative�oriented personnel envisages

expansion and legal regulation of institutes, infrastructure,

provides innovative reproduction of intellectual capital and

attraction of necessary investments [2; 7].

 1. New organizational forms: schools at leading

universities of the country. In Ukraine, it is necessary to

expand and coordinate the work of state and territorial

networks of innovative schools in the branches of science

— physics, chemistry, mathematics, biology, economics,

history, etc.

2. Further development of the network of territorial

educational production�innovation complexes, which

includes manufacturing enterprises, a multi�level education

system: schools for talented children, colleges, and

universities with clear territorial coordination are needed.

3. There is an objective need to develop a unified

system for attestation of intellectual potential of per�

sonnel: the school — the final — postgraduate study —

doctoral studies — innovative activity.
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4. It requires harmonization of the process of

investments into intellectual capital on the new principles

of formation of training of innovative personnel, including:

— Accounting for the duration of the investment cycle

for the training of scientific and innovative personnel in

20—30 years;

— accounting of the real, not understated investment

capacity of the educational process in preschool, school,

university and postgraduate education;

— compulsory co�financing of training of personnel

from the state, family, business with the definition of

mutual social and economic effects;

— determination of the optimal proportions of co�

financing from pre�school, school, university and

postgraduate vocational education.

CONCLUSIONS
Many things have already been done in Ukraine.

Infrastructure is created, investment funds work, industrial

parks work, special economic zones have appeared.

Breakthrough programs for the development of

nanotechnologies, biotechnologies, information and

communication technologies of energy, industrial

infrastructure, aircraft building and shipbuilding, etc. are

determined. The main unresolved issue is the commer�

cialization of the results of scientific research. This task

should be solved by business with its entrepreneurial

culture, the willingness to invest in risky projects and thus

return the economy to an innovative way of development.

In order the idea to be perceived by business, the idea

must become a product. And here the irreplaceable role of

education. At present, many achievements are based on

the successes of the old Soviet school. It has traditions

that have helped to succeed in current activities, but there

is no major — effective approaches to what should be a

modern professional researcher, scientist, manager.

Competition for knowledge and, consequently, the

continuity of education allows a student, entrepreneur or

researcher to develop throughout his professional life. It

is about creating a national system for assessing

intelligence and qualifications, in which qualifications are

confirmed and awarded, as well as recognized learning

outcomes regardless of whether they are obtained in a

permanent institution of vocational education, at the

enterprise or on their own.

Conducting technical modernization and advanced

training create conditions for the transition to an

innovative economy model. The infrastructure is often not

a foundation but a barrier to development. There is a whole

range of proposals that would significantly increase the

number of private�public or public�private projects;

partnership. Including Infrastructure.

A higher role for business in the management of

private�public partnership institutes, including such as

project expertise, the creation of registers of both

implemented projects and projects that are envisaged to

implement such a partnership. That is, it is not just a

partnership in the development of budget money, but also

a partnership in the creation of development institutes,

public�private partnership institutes.

The proposed unified system of state regulation of

intellectual capital will allow uniting all levels of education

into a single, uninterrupted system of formation and

development of intellectual capital of the territory.
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VECTORS OF GOVERNMENT REGULATION OF "GREEN" CREATION WORKING PLACES
IN THE TRANSFORMATION PROCESS FROM "AGGREGATION" OF AGRICULTURAL BUSINESS

У статті констатовано, що Україна як член ООН, приєднавшись до Резолюції Генеральної Асам�
блеї ООН "Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до
2030 року" та до програми ООН "Озеленення економіки в країнах Східного партнерства", обра�
ла шлях трансформаційних перетворень з "озеленення" економіки країни в цілому та аграрно�
го бізнесу, зокрема. Акцентовано, що трансформаційні перетворення з "озеленення" аграр�
ного бізнесу впродовж майже трьох десятиліть гальмуються внаслідок відсутності чіткого усв�
ідомлення реформаторами змістовної складової окремих ключових дефініцій теорії держав�
ного регулювання. Проаналізовано наукові підходи до трактування поняття "трансформаційні
перетворення". Запропоновано авторське розуміння змістовної складової поняття "трансфор�
маційні перетворення" у широкому та вузькому (з урахуванням специфіки "озеленення" аграр�
ного бізнесу) розумінні. Уточнено поняття "зеленої" економіки як економіки, спрямованої на
створення еколого�економічної цілісності, яка забезпечить нівелювання "екологічних ризиків"
та "екологічних дефіцитів" задля добробуту людства та справедливого доступу кожного з членів
суспільства до природних ресурсів. Наголошено на відмінних рисах трансформаційних пере�
творень з "озеленення" аграрного бізнесу. Розглянуто, змодельовані завдяки імітаційному мо�
делюванню, сценарії реалізації Стратегії розвитку сільського господарства та сільських тери�
торій на 2015—2020 роки. Обгрунтовано, що за будь�якого сценарію трансформаційні пере�
творення з "озеленення" аграрного бізнесу супроводжуватимуться збільшенням "зелених" ро�
бочих місць. Уточнено розуміння поняття "зелені" робочі місця. Визначено вектори державно�
го регулювання створення "зелених" робочих місць у процесі трансформаційних перетворень
з "озеленення" аграрного бізнесу, запровадження яких у вітчизняній практиці дозволить упе�
редити гальмування трансформаційних перетворень з "озеленення" завдяки залученню до
справи усіх суб'єктів, солідарно прагнучих досягти сталого розвитку аграрного бізнесу зрівно�
важеного за трьома вимірами: економічного, соціального та екологічного.

The article states that Ukraine as a member of the UN, joining the UN General Assembly Resolution
"The transformation of our world: Sustainable Development agenda for the period up to 2030" and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Переосмислення стратегії реалізації євроінтегра�

ційного курсу України потребує розробки нових

підходів щодо впровадження європейських стандартів

у різних сферах суспільного життя та наближення Ук�

раїни до вимог членства в ЄС. До тепер Україна зали�

шається неусталеним суспільством, що впливає на всі

вектори її розвитку, а також внутрішню й міжнародну

політику, оскільки протягом майже трьох десятиліть

державності вона так і не спромоглася сформувати по�

слідовну стратегію сталого розвитку, яка б визначала

принципи, напрями й цілі збалансованого економічно�

го зростання [2, с. 4]. В контексті вищезазначеного Ук�

раїна як член ООН приєдналась до Резолюції Генераль�

ної Асамблеї ООН "Перетворення нашого світу: Поря�

док денний в області сталого розвитку на період до 2030

року" (англ. Transforming our world: the 2030 Agenda for

Sustainable Development) та до програми ООН "Озеле�

нення економіки в країнах Східного партнерства" (англ.

EaP GREEN). А отже, обрала шлях трансформаційних

перетворень з "озеленення" економіки країни, голов�

ними принципами реалізації яких стали:

— оцінка й висунення на перший план екосистем�

них послуг як на макро�, мезо� та макрорівнях;

— забезпечення зайнятості населення за рахунок

створення "зелених" робочих місць та розробки відпо�

відної політики;

— використання ринкових механізмів для досягнен�

ня стійкого розвитку й підвищення економічної конку�

рентоспроможності [2, с. 4].

the UN program "Greening the economy in Eastern Partnership countries", chose the path of
transformational transformation from "greening" the economy of the country as a whole and agrarian
business, in particular. It is emphasized that the transformational transformation from the "greening"
of agrarian business over a decade has been slowed down due to the lack of a clear understanding by
the reformers of the content of certain key definitions of the theory of state regulation. The scientific
approaches to the interpretation of the concept of "transformational transformations" are analyzed.
The author's understanding of the content component of the concept of "transformational
transformation" in the broad and narrow (taking into account the specifics of "landscaping" of the
agrarian business) is understood. The concept of a "green" economy as an economy, aimed at
creating ecological and economic integrity, which will ensure the leveling of "environmental risks"
and "environmental deficiencies" for the welfare of humanity and fair access of each member of
society to natural resources, is specified. The distinctive features of transformational transformations
from "gardening" of agrarian business are emphasized. It is considered, simulated by simulation
modeling, scenarios for implementation of the Strategy for Agricultural Development and Rural Areas
for 2015—2020. It is substantiated that in any scenario transformational transformations from the
"greening" of agrarian business will be accompanied by an increase in "green" jobs. The concept of
"green" jobs is clarified. The vectors of state regulation of creation of "green" jobs in the process of
transformational transformations from the "greening" of agrarian business, the introduction of which
in the domestic practice will prevent the inhibition of the transformation transformations from
"landscaping" through the involvement of all actors who are jointly striving to achieve sustainable
development of agrarian Business Equilibrium in three dimensions: economic, social and
environmental.

Ключові слова: "зелена" економіка, "озеленення" аграрного бізнесу, трансформаційні перетворення,

державне регулювання, вектори державного регулювання.

Key words: "green" economy, "landscaping" of agrarian business, transformational transformations, state

regulation, vectors of state regulation.

Проте трансформаційні зрушення останніх років

засвідчують: гальмування трансформаційних перетво�

рень з "озеленення" як економіки країни в цілому, так і

аграрного бізнесу, зокрема; неповне використання мож�

ливостей, які складають могутній потенціал аграрного

бізнесу і т.д. Отже, сьогодні перед вітчизняною наукою

з державного регулювання та господарською практи�

кою постає питання мобілізації могутнього потенціалу

аграрного бізнесу задля прискорення трансформацій�

них перетворень з його "озеленення" та створення "зе�

лених" робочих місць у відповідності до європейських

стандартів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що

проблема державного регулювання створення "зелених"

робочих місць була і залишається предметом численних

досліджень. Зокрема, таких науковців, як Балдича О.М.,

Бодрова В.Г., Заволюки Ю.М., Квача Я.П., Кривенка С.В.,

Лагутіної І.В., Сафонової Н.І. та ін. Разом з тим, незважа�

ючи на суттєві напрацювання науковців з цієї проблема�

тики, чіткого уявлення про державне регулювання ство�

рення "зелених" робочих місць у процесі трансформац�

ійних перетворень з "озеленення" аграрного бізнесу до

тепер не сформовано. На сьогодні їх створення в Україні

особливо необхідне не лише з причини приєднання до

еко�програм ООН та взяття зобов'язань щодо трансфор�

маційних перетворень з "озеленення" економіки, а й з

причини потреби в економічному зростанні без збільшен�
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ня природоємності економічних систем з одночасним

зменшенням екологічного збитку від їх екодеструктив�

ної діяльності. Тож питання визначення векторів держав�

ного регулювання створення "зелених" робочих місць у

процесі трансформаційних перетворень з "озеленення"

економіки в цілому та аграрного бізнесу, зокрема, набу�

вають все більшої актуальності, а отже, потребують на

подальші дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення векторів державного ре�

гулювання створення "зелених" робочих місць у процесі

трансформаційних перетворень з "озеленення" аграр�

ного бізнесу за умови залучення до справи усіх суб'єктів,

солідарно прагнучих досягти сталого розвитку аграр�

ного бізнесу зрівноваженого за трьома вимірами: еко�

номічного, соціального та екологічного.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічні реформи, започатковані в Україні досить

актуальні та довгоочікувані, проте, їх реалізація галь�

мується з їх починанням. Багатьох проблем можливо

запобігти, якщо б реформатори із самого початку чітко

усвідомлювали змістовну складову окремих ключових

дефініцій теорії державного регулювання [9, с. 155].

Тож перш ніж визначитись з векторами державного ре�

гулювання створення "зелених" робочих місць в процесі

трансформаційних перетворень з "озеленення" аграр�

ного бізнесу, вважаємо за потрібне зупинитись на вив�

ченні змістовної складової окремих фундаментальних

понять.

Першочергово зупинимось на понятті "трансфор�

маційні перетворення", яке походить від етимологічно�

го слова "трансформація" (від латинського transfor�

matio), що буквально означає — перетворення, зміни.

Незважаючи на усталене розуміння слова "транс�

формація", нашими попередниками здійснено не пооди�

нокі спроби тлумачення терміну "трансформаційні пе�

ретворення" на власний розсуд, зокрема окремі з них

подано в таблиці 1.

Аналізуючи спроби науковців тлумачення поняття

"трансформаційні перетворення", очевидно, що це по�

няття є більш складним, ніж це представляється на пер�

ший погляд й навряд чи може бути повністю поясненим

лише в межах одного визначення з тієї причини, що бу�

дучи справедливим та вірним, будь�яке з визначень

може водночас повністю відповідати змісту поняття,

проте не розкривати його природу. З цього приводу

повністю доречним вважаємо трактування даного понят�

тя за холістичним підходом, за яким трансформаційні

перетворення у широкому розумінні слід розглядати як

сукупність змін, що виникли внаслідок здійснення у

певній послідовності передбачених, узгоджених, конт�

рольованих та координованих дій суб'єктів, солідарно

прагнучих досягти сталого розвитку зрівноваженого за

трьома вимірами: економічного, соціального та еколо�

гічного.

У вузькому розумінні визначення поняття "транс�

формаційні перетворення" мають бути більш деталізо�

вані та формуватись, виходячи зі специфіки певного

сектору економіки де вони відбуваються. Оскільки ж

мова йде про "озеленення" аграрного бізнесу, то для

розкриття змістовної складової цього поняття розгля�

немо відмінні риси "зеленої" економіки:

— екологізації економіки, яка передбачає імплемен�

тацію екологічного фактору в моделі забезпечення еко�

номічного зростання країни та її регіонів;

— забезпечення економічного зростання при менш

інтенсивному споживанні природних ресурсів, тобто за

принципом "створювати більше вартості за меншого

впливу" (англ. "creating more value with less impact");

— єдність та баланс суспільних та бізнес�інтересів

щодо забезпечення сталого споживання та виробницт�

ва, партнерська взаємодія та консолідація зусиль щодо

охорони довкілля та відновлення його стану;

— стимулювання розвитку екологічних видів діяль�

ності та обмеження підтримки забруднюючих довкілля

підприємств;

— впровадження "зелених" технологій задля досяг�

нення ефекту меліоризму (покращення становища світу

Автори Змістовна складова
Бодров В. [1] трансформаційні перетворення – перехід від одного типу 

організації господарського життя суспільства до іншого, зміна 
форм економічної системи відповідно до модернізації або 
радикального перетворення елементів, з яких вона складається 

Івлєва Г. [4] трансформаційні перетворення – характеристики будь-яких 
станів: від елементарної зміни аж до складного процесу реформ, 
які усвідомлено імплементуються 

Заволока Ю. [3] трансформаційні перетворення – якісні перетворення 
економічної системи, її вихід за межі стабільного 
функціонування і перехід у стан нерівноваги, кількісних і 
якісних змін різної інтенсивності і спрямованості 

Мочерний С. [5]  трансформаційні перетворення – процес перетворення однієї 
економічної системи на іншу, що супроводжується відмиранням 
одних елементів, рис, властивостей і появою інших 

Парсяк В.,  
Кочетва І. [9] 

трансформаційні перетворення – сукупність змін всередині 
об’єкту, внаслідок яких перетворення його істотних 
властивостей набувають обсягів, що призводять до кардинальної 
зміни якості усієї системи або окремих складових, які 
вирішальним чином впливають на її життєдіяльність 

Савчук В. [12] трансформаційні перетворення – процес заміни констатуючих 
ознак одного господарського порядку подібними ознаками 
іншого порядку, наслідком чого є докорінне перетворення 
економічної системи в цілому 

Таблиця 1. Наукові підходи щодо трактування поняття
"трансформаційні перетворення"
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та людства за рахунок розумного втручання людини в

будь�які процеси і сфери).

Виходячи з перелічених відмінних рис "зеленої"

економіки та її специфіки, під "зеленою" економікою

варто розуміти економіку, спрямовану на створення

еколого�економічної цілісності, яка забезпечить ніве�

лювання "екологічних ризиків" та "екологічних дефі�

цитів" задля добробуту людства та справедливого до�

ступу кожного з членів суспільства до природних ре�

сурсів.

Тож, виходячи з вищевикладеного, трансфор�

маційні перетворення з "озеленення" аграрного бізне�

су варто розглядати як перетворення в аграрному сек�

торі економіки, спрямовані на створення еколого�еко�

номічної цілісності органічного сільськогосподарсько�

го виробництва, зрівноваженого за трьома вимірами

сталого розвитку (економічного, соціального та еколо�

гічного), яка забезпечить нівелювання "екологічних ри�

зиків" та "екологічних дефіцитів" задля добробуту люд�

ства та задоволення інтересів майбутніх поколінь у ско�

роченні темпів виснаження природних ресурсів.

Початком трансформаційних перетворень з "озеле�

нення" аграрного бізнесу в Україні стала Державна

цільова програма розвитку українського села до 2015

року, яка мала на меті збільшити органічне виробницт�

во до 10% від загального обсягу сільськогосподарсь�

кого виробництва. Нині ж підгрунтям популяризації

органічного сільськогосподарського виробництва є

Стратегія розвитку сільського господарства та сільських

територій на 2015—2020 роки, за якою завдяки іміта�

ційному моделюванню, змодельовано два сценарії її ре�

алізації:

— оптимістичний сценарій (Green Economy plus або

ЗЕ+) припускає, що інвестиції у розмірі 91 євро (100 до�

ларів США) на гектар на рік компенсуються зменшен�

ням експлуатаційних витрат; 10%�вим збільшенням вро�

жайності; ринкова ціна на 20% вища, ніж продукція зви�

чайного сільського господарства; інтенсивність праці на

20% вище, ніж у традиційному сільськогосподарсько�

му виробництві;

— песимістичний сценарій ("Green Economy minus"

або ЗЕ�) передбачає інвестиції у розмірі 182 євро (200 до�

ларів США) на гектар на рік, також компенсується

зниженням операційних витрат; 30%�вим зниженням

врожайності; ринкові ціни дорівнюють цінам на зви�

чайні продукти; інтенсивність праці на 10% вище, ніж

у традиційному сільськогосподарському виробництві

[10].

За прогнозними розрахунками за будь�якого зі сце�

наріїв ((ЗE+/GE +) чи (ЗE�/GE�)) передбачається

збільшення "зелених" робочих місць [10].

За визначенням ЮНЕП, "зеленими" вважаються ро�

бочі місця в сільському господарстві, промисловості,

сфері послуг та управлінні, які суттєво впливають на

збереження, відновлення та підвищення якості довкіл�

ля, та відповідають принципам гідної праці, що включає

вимоги до умов праці, заробітної плати і соціального

діалогу [14].

За визначенням Світового банку, "зелені" робочі

місця — це робочі місця нового типу, що відіграють

істотну роль в озелененні підприємств та економіки. На

практиці ці робочі місця скорочують споживання енергії

й сировини; обмежують викиди та скиди забруднюю�

чих речовин; зводять до мінімуму рівень відходів; збе�

рігають і відновлюють екосистеми; сприяють адаптації

до змін клімату [13]. Таким чином, приходимо до вис�

новку, що "зеленими" є ті робочі місця, які мають відно�

шення до охорони біорізноманіття та навколишнього

середовища та на яких забезпечуються гідні і безпечні

умови праці.

Створення "зелених" робочих місць в процесі транс�

формаційних перетворень з "озеленення" аграрного

бізнесу визначається екологічною політикою держави,

яка, на жаль, в Україні до тепер не розглядається як

спосіб виходу з поточної рецесії, внаслідок чого спос�

терігаються розпорошеність та дублювання заходів, що

робить неможливим впровадження єдиної узгодженої

стратегії чи плану зелених дій.

Враховуючи вищевикладене, основними векторами

державного регулю�вання створення "зелених" робочих

місць в процесі трансформаційних перетворень з "озе�

ленення" аграрного бізнесу мають стати (рис. 1):

Таким чином, роль державного регулювання в "озе�

лененні" аграрного бізнесу має полягати у забезпеченні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка нормативно-правових актів, які забезпечать підготовку професійних кадрів, 
гідні умови праці, справедливу оплату праці, підвищення рівня безпеки праці, нові 
гарантії у разі втрати працездатності тощо

Стимулювання та бюджетна підтримка створення «зелених» робочих місць і перш за 
все, в господарствах дрібних власників, що сприятиме насамперед зниженню бідності 
українців 

Підготовка та перепідготовка професійних кадрів для «зелених» робочих місць, а 
також підвищення кваліфікації працівників органічного сільськогосподарського 
виробництва коштами держави

Сприяння перерозподілу працівників з секторів, що скорочуються до тих, що мають 
зростати внаслідок трансформаційних перетворень з «озеленення» економіки 

Визначення кваліфікаційних вимог до професійних кадрів для «зелених» робочих 
місць та внесення змін та доповнень до Класифікатора професій ДК 003:2010 

Рис. 1. Вектори державного регулювання створення "зелених" робочих місць
у процесі трансформаційних перетворень з "озеленення" економіки в цілому

та аграрного бізнесу

Джерело: авторське бачення.
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підтримки "зеленого" економічного розвитку і, водно�

час, усуненні бар'єрів, які можуть стримувати реаліза�

цію переходу до "зеленої" економіки.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження констатовано, що Ук�

раїна обрала шлях трансформаційних перетворень з

"озеленення" аграрного бізнесу, який варто розгляда�

ти як перетворення в аграрному секторі економіки, спря�

мовані на створення еколого�економічної цілісності

органічного сільськогосподар�ського виробництва,

зрівноваженого за трьома вимірами сталого розвитку

(економічного, соціального та екологічного), яка забез�

печить нівелювання "екологічних ризиків" та "екологіч�

них дефіцитів" задля добробуту людства та задоволен�

ня інтересів майбутніх поколінь у скороченні темпів вис�

наження природних ресурсів.

Обгрунтовано, що за будь�якого зі сценаріїв реалі�

зації Стратегії розвитку сільського господарства та

сільських територій на 2015—2020 роки трансфор�

маційні перетворення з "озеленення" аграрного бізне�

су супроводжуватимуться збільшенням "зелених" робо�

чих місць, запровадження яких у вітчизняній практиці

дозволить упередити гальмування трансформаційних

перетворень з "озеленення" завдяки залученню до спра�

ви усіх суб'єктів, солідарно прагнучих досягти сталого

розвитку аграрного бізнесу зрівноваже�ного за трьома

вимірами: економічного, соціального та екологічного.
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DEVELOPMENT OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE REGULATORY PROCESSES IN SOCIOJ
ECONOMIC RELATIONS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Статтю присвячено аналізу генезису політико�адміністративних процесів нормативно�пра�
вового регулювання у галузі будівництва. Визначено, що у різні періоди по�різному трактували
роль держави у становленні та розвитку соціально�економічних відносин у будівництві. Ефек�
тивність державного регулювання будівельної галузі залежала від рівня її розвитку, а також
конкретних політичних та економічних умов. Мета статті полягає у здійсненні аналізу розвитку
політико�адміністративних процесів нормативно�правового регулювання соціально�економі�
чних відносин у будівельній галузі. Зазначено, що будівництво на кожному із етапів еволюції
було базовою галуззю економіки країни. Адже будівельна діяльність створює основні фонди як
продуктивного, так і невиробничого характеру для функціонування багатьох галузей народно�
го господарства, забезпечує побутові, соціальні та культурні потреби населення, сприяє ство�
ренню значної кількості нових робочих місць, забезпечує реалізацію продукції інших секторів
економіки, що залучається до процесу здійснення будівництва. Обгрунтовано, що ефективність
будівельної галузі залежить від державної політики щодо її підтримки та державного регулю�
вання, що спрямоване на інформаційне забезпечення, створення нормативної бази, забезпе�
чення оптимального режиму оподаткування тощо. Розвиток будівництва є одним із тих критеріїв,
який свідчить про стабільність та економічний розвиток країни, а доступність об'єктів будів�
ництва та їх забезпечення інфраструктурою є гарантією соціального захисту громадян. Проте,
незважаючи на суспільно�економічну значущість та важливість будівництва для розвитку дер�
жави, у цій сфері існує багато проблем, які потребують невідкладного вирішення. Зокрема ак�
туальними є дослідження сутності та змісту політико�адміністративних процесів нормативно�
правового регулювання соціально�економічних відносин у будівництві в ході їх становлення та
розвитку.

The article is dedicated to the analysis on genesis of political and administrative processes as to
legal regulation in the field of construction. It is determined that interpretation of the state role in the
formation and development of socio�economic relations in construction varied in different periods.
At the same time, the degree of state regulation of the construction industry depended on the level
of its development, as well as specific political and economic conditions. The purpose of the article
is to analyze development of political and administrative processes as to legal regulation of socio�
economic relations in the construction industry. It is indicated that construction has been the basic
industry in the economy at each stage of evolution. After all, construction activity creates fixed assets
of both production and non�production nature necessary for the functioning of numerous economy
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sectors, covers household, social and cultural needs of the population, contributes to the creation
of a significant number of new jobs and product sales from other economy sectors that are used in
the construction process. It is proved that the construction industry efficiency depends on the state
policy for its support and state regulation aimed at information support, the creation of a regulatory
framework, the optimal tax regime and the like. The construction development is one of those criteria
indicating stability and economic development of the country, meanwhile the availability of
construction projects and their infrastructure is a guarantee of social protection of citizens. However,
despite the socio�economic significance of construction and its importance in the state development,
there are many challenges in this area that call for seeking urgent solutions. Researching on the
essence and content of political and administrative processes as to legal regulation of socio�economic
relations in construction in the course of their formation and development is presented as relevant.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Існуючий стан розвитку ринкової економіки, зокре�

ма, функціонування будівельної галузі, визначення кур�

су нашої країни на європейську інтеграцію, визначив

необхідність розроблення нових законодавчих актів, що

регулюють суспільні відносини в сфері будівництва, а

також необхідність приведення законодавства у

відповідність до міжнародних і європейських стан�

дартів.

Цілеспрямований вплив сукупності способів, форм

і методів державного управління на галузь будівницт�

ва, на забезпечення відповідних законних прав та сво�

бод учасників будівельних відносин, а також на забез�

печення суспільних інтересів населення має багатогран�

ний характер. На сьогодні питання, що пов'язані з таки�

ми важливими аспектами державного управління буді�

вельною галуззю, як: удосконалення механізмів ліцен�

зування, безпека та якість об'єктів будівництва, розви�

ток інституту професійної сертифікації відповідальних

виконавців окремих видів будівельних робіт, або послуг,

розроблення оптимальних технічних рішень та затвер�

дження проектної документації, подальше удосконален�

ня механізмів визначення вартості проектних робіт, а

також усунення корупційних ризиків, мають першоряд�

не значення. Розгляд цих аспектів має бути спрямова�

ний на роз'яснення організаційно�правових основ, без

яких практично неможливо організувати повноцінний

процес зведення будівель, споруд, інженерних мереж

тощо [1]. Отже, постає необхідність дослідження за�

значених та інших актуальних аспектів галузі, розгля�

даючи їх у генезі розвитку політико�адміністративних

процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження з питань регулювання соціально�еко�

номічних відносин у будівельній галузі, представлені у

різних наукових роботах, у яких розкривається склад�

ність та багатоплановість аспекту "нормативно�право�

вого регулювання будівництва". Достатньо повно пред�

ставені підходи до його визначення, його зв'язку із по�

Ключові слова: політико�адміністративні процеси, будівництво, соціально�економічні відносини, нор�

мативно�правове регулювання, механізми державного управління, економічний розвиток країни.

Key words: political and administrative processes, construction, socio�economic relations, legal regulation, public

administration mechanisms, economic development of the country.

няттями децентралізації, європейської інгтеграції. Пуб�

лікації останніх років не зосереджені виключно на тео�

ретичному дискурсі, а тяжіють до більш прикладних

аспектів, що потребує, серед іншого, вивчення станов�

лення та розвитку політико�адміністративних процесів

нормативно�правового регулювання соціально�еконо�

мічних відносин у будівельній галузі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз розвитку політико�адмініст�

ративних процесів нормативно�правового регулювання

соціально�економічних відносин в будівельній галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ефективність управління будівельною галуззю за�

лежить від державної політики щодо підтримки та регу�

лювання галузі, спрямованої на: забезпечення опти�

мального інвестиційного клімату; поглиблення ринко�

вих відносин; удосконалення механізмів закупівель бу�

дівельної продукції, робіт та послуг на державному та

регіональному рівнях; створення сприятливих умов для

вітчизняних підприємств та виробників та, як результат,

входження в систему світового ринку тощо.

Дослідження нормативно�правового регулювання

соціально�економічних відносин у будівництві буде по�

вним, якщо поряд із характеристиками існуючого стану

нормативно�правового регулювання соціально�еконо�

мічних відносин, воно буде розглянуте крізь призму

історичного розвитку та становлення. Як відомо, до�

слідження цих питань у площині їх генезису дозволить

більш точно визначити сутність питання, сформулюва�

ти уяву про її природу, особливості існування та роз�

витку в різні історичні періоди та, з урахуванням резуль�

татів аналізу, визначити основні тенденції розвитку за�

конодавства в сучасний період. Крім того, системати�

зація знань щодо розвитку та становлення норматив�

но�правового регулювання соціально�економічних

відносин у будівництві є підгрунтям для оптимізації та

реформування законодавства у цій сфері. Також до�

слідження еволюції будівельної галузі дає можливість

узагальнити історичні факти, визначити причини виник�
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нення, зміни, тенденції історичного розвитку та врахо�

вувати їх при визначенні обгрунтованості та ефектив�

ності сучасного законодавства [2].

Варто відзначити, що формування законодавства з

питань будівництва пройшло відповідні періоди, які мож�

на розділити на етапи, за критерієм наявних історичних

нарисів і правових актів. Розвиток законодавства буді�

вельної сфери можна визначити за такими етапами [3]:

— часи Київської Русі та Галицько�Волинського

князівства;

Таблиця 1. Розвиток політико6адміністративних процесів нормативно6правового регулювання
соціально6економічних відносин у будівельній галузі

Назва етапу Характеристика етапу 
Часи Київської Русі, 
Галицько-
Волинського 
князівства 

Окремі вимоги за часи княжої доби регулювали будівництво мостів, каналів, князівських маєтків, храмів тощо. Основне їх 
призначення полягало в обороні. Поступово закладаються основи стандартизації в будівництві, так звані норми міри й 
ваги.  

Литовсько-польська 
доба 

Основним джерелом будівельних вимог тривалий час була «Руська Правда» Ярослава Мудрого. Згодом її замінили власні 
акти Литовсько-Руської держави, серед яких, найвідоміші - Литовські статути 1529, 1566 і 1588 рр. Окремим містам 
надається магдебурзьке право – звільнення цих міст з-під юрисдикції державної адміністрації та надання можливості 
здійснювати самоврядування.  

Козацько- 
гетьманська доба 

Розвиток нормативно-правового регулювання будівництва пов’язаний із розбудовою і становленням військової сфери, а 
отже, мав оборонне значення. 
Зазначений проміжок часу характеризується будівництвом об’єктів українського козацтва. 

Етап XVIII-XIX ст. 
(до 1917 року) 

Розробка у 1811-1812 рр. «Урочных реестров по части гражданского строительства и по военной работе», на основі 
апробації яких у 1832 році був виданий нормативний збірник «Урочное положение на все общие работы, производящиеся 
при крепостях, государственных зданиях и гидротехнических сооружениях». Ці документи містили норми, щодо 
залучення робочої сили, застосування транспортних засобів і матеріалів у будівництві [4].  
Діяли регламентаційні документи початку XVIII ст. (спеціальні Уложення по Кам’яному наказу, Межова інструкція, 
численні імператорські укази, що активно видавалися протягом першої половини XVIII ст. Головним керівним 
документом був прийнятий у 1857 році Статут будівельний, яким визначались повноваження органів державної влади. 
Поряд зі Статутом будівельним Київською міською думою були прийняті правила забудови міста. Рішення з питань 
будівництва ухвалювалися міськими думами.  
Позитивними напрацюваннями будівельного законодавства у цей період стало запровадження будівельних стандартів; 
створення спеціалізованих будівельних управлінь (будівельне управління Міської управи, технічний будівельний комітет 
Міністерства внутрішніх справ), наділених повноваженнями щодо видачі дозволів на будівництво. 

Етап Української 
народної республіки 
(1917-1920 роки) 

За часів Української народної республіки (1917-1920 роки) не відбувається суттєвих змін у нормативно-правовому 
регулюванні будівельної галузі. Цей проміжок часу здебільшого спрямований на розвиток військової промисловості, 
стабілізацію громадського порядку в країні, захист приватної власності. Відбувається становлення профспілок на 
будівельних підприємствах, в установах та організаціях, виникають спілки будівельників, організовуються будівельні 
профспілкові об’єднання, які відстоювали права працівників. У зв’язку з цим, період  з 1917 по 1920 рр. можна окреслити 
як період застою щодо питань нормативно-правового регулювання будівництва. 

Радянський етап (до 
90-х років XX ст) 

Відбуваються суттєві зміни у будівельному нормуванні. У                           1929 – 1930 рр. був виданий новий за формою і 
змістом нормативний збірник «Свод производственных строительных норм», на основі якого у 1931 р. було введено в дію 
«Единые нормы выработки и расценки на строительную работу» [5].  
Після визволення території України від окупації і закінчення Другої Світової війни для відновлення міст і сіл в УРСР було 
створено Міністерство житлово-цивільного будівництва УРСР, Інститут цивільних інженерів [6], введено посади обласних 
уповноважених Державного плану будівництва. Стрімкий розвиток нормативно-правового регулювання будівельної 
галузі, становлення її як самостійної галузі, вплинули на спеціалізацію повноважень органів державної влади, а саме: 
утворення трьох міністерств у сфері будівництва, децентралізацію повноважень міністерств у створенні великих 
територіальних будівельно-монтажних управлінь (1955 р.) [8], створення органів державного архітектурно-будівельного 
контролю (Держбудконтролю) при Радах Міністрів союзних і автономних республік, виконкомах обласних, крайових і 
міських Рад. Повноваження останніх були спрямовані на: видачу дозволів на виробництво будівельних робіт, перевірку 
забудови великих міст і населених пунктів міського типу, а також виконання контрольних функцій дотримання якості 
будівництва об’єктів житлово-цивільного призначення незалежно від їх відомчої підпорядкованості [8].  
Поряд зі спеціалізованими міністерствами у будівельній галузі відбувається створення та подальша реорганізація органів 
державної влади у галузі сертифікації та стандартизації. Координаційна діяльність зазначених суб’єктів базується на 
спільному впровадженні будівельних стандартів у важкій індустрії, промисловому виробництві, сільському будівництві 
тощо. За кожним органом державної влади у галузі оцінки відповідності та стандартизації закріплюються повноваження 
щодо оцінки відповідності всієї продукції, а за будівельним міністерством – чітко визначеної. Таким чином, радянський 
період характеризується: розробленням і прийняттям значної кількості нормативно-правових актів у будівельній галузі; 
державних стандартів, будівельних норм і правил. Відбувається стрімке відновлення будівельної галузі через державне 
стимулювання будівництва різними організаційно-правовими засобами; удосконаленням системи органів державної влади 
у будівельній галузі, шляхом створення спеціалізованих міністерств на загальносоюзному, республіканському рівнях у 
відповідних сферах будівництва; виокремленні органів державної влади для здійснення контрольно-наглядових 
повноважень у будівельній галузі. 

 Перехідний етап до 
ринкової економіки 
(90 роки XX ст.) 

Прослідковується розгалуженість системи стандартизації, невпорядкованість законодавства у будівельній галузі. Україна 
успадкувала всі напрацювання колишнього СРСР щодо нормування та стандартизації, але не мала достатнього потенціалу 
і постало питання щодо актуалізації нормативної бази головним чином за рахунок введення на своїй території документів, 
розроблених Міждержавною науково-технічною комісією зі стандартизації, поряд із застосованням державних стандартів 
(ГОСТ), державних будівельних норм (СНиП), галузевих стандартів (ГС), технічних умов (ТУ) колишнього СРСР. Таким 
чином, існуюча система стандартизації не відповідала вимогам міжнародних організацій зі стандартизації, що зумовлено, 
зокрема, застосуванням значної кількості нормативних документів колишнього СРСР, недостатньою активністю суб’єктів 
господарювання, недостатнім фінансуванням розроблення національних стандартів, відповідним рівнем підготовки 
проектів нормативних документів. Започатковано інституцію державних стандартів України та будівельних норм України. 
Аналіз нормативної бази України свідчить, що на той період, суттєва частина чинних в Україні нормативних документів у 
галузі будівництва морально застаріла і підлягала перегляду, внесення змін або скасування.  

Етап розвитку 
євроінтеграційних 
процесів (з початку 
XXI ст. до 
сьогодення) 

Цей період характеризувався такими рисами: 
законодавче визначення державних (пізніше – національних) стандартів, формування технічних комітетів зі стандартизації 
у будівництві; законодавче визначення будівельних норм та системи їх утворення та використання.  
Перегляд стандартів та будівельних норм колишнього СРСР, суттєве скорочення обсягу будівельних норм (обов’язкових 
документів) та збільшення кількості стандартів, гармонізованих із міжнародними та європейськими, а також розширення 
технічної нормативної бази у будівництві.  
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— литовсько�польська доба;

— козацько� гетьманська доба;

— етап XVIII—XIX ст. (до 1917 року);

— етап Української народної республіки (1917—

1920 роки);

— радянський етап (до 90�х років XX ст.);

— перехідний етап до ринкової економіки (90 роки

XX ст.);

— етап розвитку євроінтеграційних процесів (з по�

чатку XXI ст. до сьогодення).

У таблиці 1 детально описано, вищезазначені етапи

в частині розвитку політико�адміністративних процесів

нормативно�правового регулювання соціально�еконо�

мічних відносин у будівельній галузі.

Об'єднання різних періодів політико�адміністратив�

них процесів у систему відповідних етапів (табл. 1) доз�

волить здійснити більш повний аналіз процесів розвит�

ку законодавства, що було розроблено та застосову�

валось на території сучасної України у взаємозв'язку із

формуванням відповідних державних органів та політи�

ко�адміністративих процесів. Аналіз відповідних змін у

законодавстві в історичному аспекті, в поєднанні з ура�

хуванням сучасних тенденцій, дозволяє віднайти нові

шляхи та напрями удосконалення нормативно�правової

бази у сфері будівництва.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Нові напрями розвитку політико�адміністративних

процесів нормативно�правового регулювання соціально�

економічних відносин у будівельній галузі, націлені перш

за все на європейську інтеграцію та входження України у

світовий економічний простір, є значним поштовхом роз�

витку будівельної галузі та системи її регулювання. Однак,

незважаючи на це, як і раніше існує невирішене в повному

обсязі питання — системна проблема ефективності зако�

нодавчих норм та їх ефективного застосування у системі

регулювання соціально�економічних відносин в будів�

ництві в Україні в умовах ринкових реформ та євроінтег�

раційних процесів. Актуальним залишається питання впро�

вадження необхідних інституційних та системних змін

щодо усунення недосконалостей у законодавстві в галузі

будівництва, необхідність продовження вдосконалення

системи технічного регулювання, узгодженість змін буді�

вельних норм та національних стандартів.
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LEGISLATIVE REGULATION OF MUNICIPAL WATER RESOURCES USE

У статті визначається проблематика регулювання питань комунального водокористування,
що знаходяться у полі державного регулювання, проаналізовано аспекти управління комуналь�
ним водопостачанням за кордоном, відповідно, на основі іноземного досвіду сформовано підхо�
ди до системного покращання механізмів управління комунальним водокористуванням. Було
враховано передумови досягнення консенсусу між усіма суб'єктами системи водокористуван�
ня за умови використання новітніх методологічних підходів.

Проаналізовано концепцію використання співвідношення забезпеченості централізованим
водопостачанням та величиною питомого водоспоживання у якості базового критерію визна�
чення функціональності системи раціонального комунального водокористування.

Класифіковано та проаналізовано основні нормативно�правові документи у галузі законо�
давчого регулювання комунального водокористування. Визначено технічні та економічні пере�
думови вирішення проблематики комунального водокористування, а також врахування фіскаль�
них регуляторів для вирішення ключових проблем. Визначено базовий курс стратегії раціональ�
ного комунального водокористування як слідування концепції сталого розвитку з урахуванням
політики децентралізації. Проаналізовано вплив децентралізаційних процесів на системну
модель раціонального водокористування у частині комунального господарства. Запропонова�
но методи врахування актуальних потреб водокористувачів, водночас врахування екологічно�
го фактору як стратегії державної регуляторної політики. Доведено, що практична реалізація
завдання вирішення проблем раціонального комунального водокористування потребує подаль�
шого вдосконалення державної політики у цій сфері.

The article defines the issues of regulation of communal water use issues in the field of state
regulation, analyzes the aspects of communal water supply management abroad, respectively, based
on foreign experience, approaches to systematic improvement of communal water management
mechanisms are formed. The prerequisites for reaching a consensus among all entities of the system
of water use were taken into account, subject to the use of the latest methodological approaches.

The concept of using the ratio of provision with centralized water supply and the value of specific
water consumption as the basic criterion for determining the functionality of the system of rational
municipal water use is analyzed.

The global approach to managerial decisions regarding water ecosystems, taking into account
the goal of solving problems of communal water use, implies the principles of sustainable
development. The instrumental basis for the transformation of the communal water economy to the
model of water management, taking into account the concept of sustainable development, is following
such strategy: strengthening the role of fiscal regulators; formation and improvement of the private
property institute to accelerate the functioning of initiatives in entrepreneurial activity; search for
opportunities for regulation of water sector development at the regional level, taking into account
the concept of basin management.

The basic legal documents in the field of legislative regulation of communal water use have been
classified and analyzed. The technical and economic prerequisites for solving the problems of

DOI: 10.32702/2306�6814.2019.12.127
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Законодавче регулювання комунального водокори�

стування узагальнене у ряді законів та нормативних

документів. Попри наявність нормативно�правової бази,

комунальне водокористування пов'язане з низкою про�

блемних аспектів екологічного характеру. Науковцями

стан галузі комунального водопостачання визначено як

критичний, у зв'язку з чим державне регулювання по�

кладене вирішувати системні проблемні питання, пов'я�

зані як із технічними чинниками, так і з недосконалістю

важелів економічного впливу. Ключовим є досягнення

мотиваційного консенсусу водокористувачів комуналь�

ного сектору та суб'єктів державного нагляду за здійс�

ненням комунального водопостачання, а також безпо�

середньо з елементами системи комунального водопо�

стачання. Екологічний фактор, попри значимість для всіх

суб'єктів, нині враховується доволі пунктирно.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання державної політики регулювання комуналь�

ного водокористування знаходиться у полі зору широ�

кого кола науковців як у галузі державного управління,

так і в галузях, безпосередньо пов'язаних з водокорис�

туванням та обслуговуванням комунального сектору.

Проблематику раціонального водокористування кому�

нального сектору досліджували науковці Яцик А.В.,

Хвесик М.А., Запольський А.К., Дубас Р.Г. [2; 5; 6; 7].

Науковці зосереджуються на питаннях екологічної без�

пеки у контексті водокористування, у тому числі кому�

нального, а також на сучасних економічних процесах,

спровокованих реформаторськими рішеннями законо�

творців, зокрема у контексті питань децентралізації і

впливу децентралізаційних процесів на якість та до�

ступність води для комунального споживання, а також

на питання її тарифікації.

Практична реалізація завдання вирішення проблем

раціонального водокористування у комунальному сек�

торі потребує подальшого вдосконалення державної

політики та подальших наукових досліджень у цьому

напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є  формуванні напрямів державної по�

літики у сфері ощадливого комунального водокорис�

Ключові слова: водні ресурси, комунальне водокористування, децентралізація, екологічний фактор.

Key words: water resources, municipal water use, decentralization, ecological factor.

communal water use, as well as taking into account fiscal regulators for solving key problems are
determined. The basic course of the strategy of rational municipal water use as the basis for the
concept of sustainable development, taking into account the policy of decentralization, is determined.
The influence of decentralization processes on the system model of rational water use in the part of
communal economy is analyzed. The methods of taking into account the actual needs of water users
are proposed, while the ecological factor is taken into account as a strategy of the state regulatory
policy. It is proved that the practical realization of the task of solving problems of rational municipal
water use requires further improvement of the state policy in this sphere.

тування та вирішення базових проблем сектору кому�

нального водокористування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи проблематику комунального водоспо�

живання, визначимо критерії рівня раціонального водо�

споживання у відповідній галузі та точки впливу держав�

ної політики на ключові етапи розвитку комунального

водокористування на шляху до його раціоналізації.

А.С. Вельбик пропонує використовувати співвідношен�

ня двох базових показників: забезпеченості централі�

зованим водопостачанням та величиною питомого во�

доспоживання [1, с. 154]. Саме невідповідність між цими

показниками визначаємо першопричиною виникнення

суттєвих проблем галузі. Надалі причинами критичного

стану галузі науковці вважають ряд ознак, що напряму

або опосередковано пов'язані з проблематикою дер�

жавного управління галуззю. До технічних причин відно�

симо: незадовільний стан водопровідних мереж, не�

справність водозбірної арматури, відсутність обмеж�

ників витрати на вводах у квартири і регуляторів тиску;

до економічних — часткову відсутність та недоско�

налість важелів економічного впливу, впровадження

яких потребує наявності контрольно�вимірювальної

апаратури [2]. Зауважимо також екологічну складову,

що виявляється у низькій забезпеченості системами

водовідведення.

Сутність державної політики регулювання водоко�

ристування, у тому числі у комунальному секторі, пред�

ставлено у таблиці.

Глобальний підхід до прийняття управлінських

рішень стосовно водних екосистем з урахуванням мети

вирішення проблем комунального водокористування

передбачає слідування принципам сталого розвитку [5,

с. 39—40]. Інструментальною базою трансформації ко�

мунального водного господарства до моделі регулюван�

ня водного господарства із врахуванням концепції ста�

лого розвитку є такі кроки: посилення ролі фіскальних

регуляторів; формування та удосконалення інституту

приватної власності для прискорення функціонування

ініціатив у підприємницькій діяльності; пошук можливо�

стей регулювання розвитку водного господарства на ре�

гіональному рівні, враховуючи концепцію басейнового

управління [6, с. 13].

Отже, ми структурували систему зв'язків між еко�

логічною політикою у сфері комунального водокорис�
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тування та факторами впливу на забезпечення повно�

цінної функціональності механізмів раціонального ко�

мунального водокористування. Врахуємо також факто�

ри ризику (критичні точки), що потребують удоскона�

лення у рамках цієї моделі. Ключовим фактором є сліду�

вання напрямку екологізації водокористування, що має

на увазі системну державну екологічну політику у сфері

водоспоживання, у тому числі комунального.

Таким чином, врахування усіх факторів ризику та

приведення усіх складових екологічної політики до

єдиної повноцінної функціо�

нальної системи може якісно

вплинути на співвідношення за�

безпеченості централізованим

водопостачанням та величиною

питомого водоспоживання, що

визначаємо ключовим питанням

проблематики раціонального ко�

мунального водокористування.

Виходячи з цього, погодимося з

Р.Г. Дубас, який вважає, що го�

ловним інструментом регулю�

вання господарської діяльності

повинен бути не дефіцит матері�

альних цінностей чи послуг, а

збитки від дефіциту. У такому

випадку, зменшення дефіциту в

державних секторах економіки

може відбуватися лише при об�

меженні свободи приватних

суб'єктів [7, с. 89].

Аналізуючи іноземну еконо�

мічну літературу, вітчизняні на�

уковці приходять до концепції

приватного розпорядження

природними ресурсами, зокре�

ма водними, у контексті вирі�

шення проблеми надмірного споживання. Модель при�

ватної власності на водні ресурси у європейських краї�

нах представлена складним механізмом із функціями

володіння, розпорядження та користування ресурса�

ми, але водночас із врахуванням лімітуючих факторів

для приватних власників, що передбачає досягнення

консенсусу між суб'єктами водокористування. Ключо�

вим у наслідуванні дієвим механізмам раціоналізації

водокористування за кордоном вважаємо курс Украї�

ни на децентралізацію, адже у такому випадку децент�

Функціональні 
характеристики 
суб’єкта надання 

послуг 

Умови для надання послуг Поточне законодавство, що регулює даний 
етап діяльності 

Майно, яким володіє 
суб’єкт надання послуг 

Здійснюється на основі 
господарського права 

Ст. 136 Господарського
Кодексу України 

Ліцензії Обов’язкове отримання 
ліцензії 

Ст.7 Закону України «Про природні 
монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-III Ст. 
18 Закон України «Про питну воду та питне 
водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-
III Закон України «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності» від 
01.006.2000 р. № 1775-III 

Первинне 
водокористування 

Дозвіл на спеціальне 
водокористування 

Лист Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України від 
15.03.2011 р. № 5515/16/10-11- МП 

Користування надрами 
(у разі необхідності) 

Дозвіл на користування 
надрами, якщо 
продуктивність 
водозаборів перевищує 
300 куб. м. на добу 

Ст. 23 Кодексу України про надра

Сплата податків Згідно загальної системи 
оподаткування 

Податковий кодекс України.

Система економічних 
відносин зі 
споживачами 

На підставі угод Роз’яснення Мінрегіону щодо договірних 
відносин під час надання послуг з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення від 12.02.2013 р. 

Реалізація платного 
водокористування 

Формування тарифів на 
водопостачання та 
водовідведення 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги» від 01.06.2011 р. № 869 

Таблиця 1. Законодавча база для здійснення водокористування

Джерело: розроблено автором на основі [3; 4].

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ (виділені інструменти, що прямим 

чином впливають на комунальний сектор) 

ліцензії та 

сертифікація 

нормативи система 

розподілу 

коштів 

тимчасові 

фінансові 

фільги 

система 

відшкодування 

збитків 

страхування облік водних 

ресурсів 

   Екологічна політика  

Фактори ризику (потребують 

удосконалення) 

1.Методичні підходи до економічної оцінки 

водних ресурсів (раціональна тарифікація) 

2.Методичні підходи до обліку 

господарської діяльності 
3.Покращання технічного забезпечення 

4.Врахування регіонального фактору 

 

Фактори 
1.Структурний 

2.Суспільно-політичний 

3.Ресурсно-функціональний 

4.Організаційно-економічний 

5.Нормативно-правовий 

6.Фінансово-економічний 

7.Управлінський 

8. Інформаційний 

9.Соціально-культурний 

10.Військово-економічний 

11.Методологічний 

Структурна

Інвестиційна 

Фінансово-кредитна 

Соціальна 
Податкова 

Зовнішньо-економічна 

Науково-технічна 

Бюджетна 

Таблиця 2. Екологічна політика
у галузі комунального водокористування



Інвестиції: практика та досвід № 12/2019130

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ралізаційний аспект у контексті управління комуналь�

ним водокористуванням можна розглядати як складо�

ву реформування локального комунального господар�

ства [8]. Для досягнення балансу між економічними та

екологічними пріоритетами управління водними ресур�

сами у контексті комунального водокористування, не�

обхідно визначати допустимі рівні базових показників

за критеріями рівня водозабезпеченості комунально�

го сектору, що враховуватиме доступність води, а та�

кож та її якість; та екологічними показниками. Таким

чином, ми визначимо умови балансу між економічни�

ми та екологічними пріоритетами водокористування та

управління водними ресурсами. Методика врахування

якості має на увазі врахування проблематики кому�

нального водоспоживання у контексті надмірної зно�

шуваності основних фондів сектору для запроваджен�

ня інтегрованої системи комунального водоспоживан�

ня.

Останні праці науковців у сфері водокористуван�

ня свідчать про підпорядкування створюваної моделі

раціонального водокористування принципам сталого

розвитку [9]. Основою інструментальної бази пере�

ведення водного господарства до моделі ведення

водного господарства із врахуванням концепції ста�

лого розвитку є такі заходи: посилення ролі фіскаль�

них регуляторів; формування та вдосконалення інсти�

туту приватної власності для прискорення функціо�

нування ініціатив у підприємницькій діяльності;

підтримання водокористувачів як суб'єктів ведення

підприємницької діяльності шляхом інституціоналі�

зації нових форм кредитування для можливості впро�

вадження екологічно орієнтованого виробництва;

знаходження можливостей регулювання розвитку

водного господарства на регіональному рівні (у тому

числі концепція басейнового управління) [6, с. 13].

Здійснення зазначених заходів сприятиме узгоджен�

ню сучасних та перспективних пріоритетів водокори�

стування.

ВИСНОВКИ
Отже, враховуючи деградацію водних екосистем

малих річок в Україні, пропонуємо врахування мож�

ливостей навколишнього середовища при плануванні

збільшень комунального водоспоживання (у тому

числі у концепції містобудування); дослідження пе�

ретворення речовини та енергії в екосистемах, швид�

кості обороту біогенних елементів та спроможності

екосистем витримувати запропоновані їм наванта�

ження, дослідження напряму та інтенсивності про�

цесів біологічного самоочищення. Пропонуємо вра�

хування лімітуючого фактору та глобального підхо�

ду до прийняття управлінських рішень у рамках еко�

систем.
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У статті здійснено аналіз тенденцій розвитку партисипативних бюджетів на місцевому рівні.
Зазначено, що партисипативні бюджети сприяють інклюзивному управлінню та впливу на про�
цес прийняття управлінських рішень, життєво важливих для інтересів громадян. Обгрунтова�
но, що задля налагодження діалогу між владою та громадою, а також формування спільної куль�
тури відповідальності потрібно створити ефективний інструментарій цифрової демократії. У
статті подаються три складові цифрової демократії, які потрібно враховувати для сталого роз�
витку партисипативного бюджетування в Україні. Визначено етапи формування такого інстру�
ментарію, проблеми та виклики, які виникають у суспільства під час використання інструменту
партисипативного бюджету. Здійснено моніторинг та аналіз механізмів реалізації партисипа�
тивних бюджетів України з метою подальшого прогнозування участі мешканців у процесах по�
кращення життєдіяльності населених пунктів.

The article analyzes the trends of the participatory budgets development at the local level. The
crisis of confidence, the reluctance of residents assuming shared responsibility for the processes
taking place in their communities and the misunderstanding of reforms being implemented in Ukraine
lead to a situation where the existing tools of digital democracy face challenges to their effectiveness.

The purpose of this study is to analyze the existing experience of digital democracy tools functioning
on the example of participatory budget in order to make the process more efficient at the local level;
to form the general perception of challenges and risks that communities encounter when operating
such instruments and also to provide mechanisms to improve it.

The key issue of participatory budgeting tools in Ukraine, and other democratic instruments that
are implemented in Ukraine (public consultations, public councils, etc.) are not the formation of
additional legislative initiatives (budgets, expenditures, instruments), but is connected with the
approach for it functioning and main demand from society as to what results will be achieved in terms
of these tools usage.

In particular, the participatory budget tool in Ukraine raises many issues and threats to the
functioning and compliance with democratic standards for the formation of public budgets. Until
now, common standards and approaches to the functioning of this tool did not exist, except for local
attempts. There is also no philosophy and methodology for qualitative participation of citizens within
the framework of the functioning of this instrument.

Usually, when forming and functioning a participatory budget, the emphasis is more concentrated
on the budget funds usage, but not on the training of those responsible for decision�making. Nor is
there an emphasis on participation in the formation on qualitative space of the participatory budget.

It is proved that the joint formation of the city's ecosystem (identification of priorities, co�
responsibility for all processes taking place in the city and desires and opportunities for its
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Криза довіри, небажання мешканців брати на себе

відповідальність за процеси, які відбувається в їхньому

населеному пункті, нерозуміння реформ, які впровад�

жуються в Україні призводить до ситуації, коли існую�

чий інструментарій цифрової демократії постає перед

різними викликами ефективності свого функціонуван�

ня.

Партисипативний бюджет, бюджет участі, громадсь�

кий бюджет — різні назви по суті одного й того самого

інструментарію. Ще в 2007 році експерти Світового Бан�

ку надали таке визначення цьому поняттю: учасницьке

бюджетування є підходом до бюджетування прямої де�

мократії. Такий інструментарій надає громадянам мож�

ливість дізнатись більше про діяльність влади, обгово�

рювати на впливати на розподіл державних ресурсів.

Цей інструмент є ефективним для навчання, залучення

громадян, формування співвідповідальності, а також

сприяє підвищенню рівня прозорості та підзвітності, що

позитивно впливає на налагодження діалогу між владою

і громадою. Учасницьке бюджетування також зміцнює

інклюзивне управління, надаючи можливість маргіналь�

ним і нерепрезентативним групам бути почутими та впли�

вати на процес прийняття управлінських рішень, життє�

во важливих для інтересів громадян [1].

Партисипативне бюджетування може нести і значні

ризики. Партисипативні процеси можуть також викори�

стовуватись різними групами впливу. Або маскувати не�

демократичну, елітарну природу чи виключення певних

категорій громадян, надаючи уявлення більш широкої

участі та інклюзивного врядування, використовуючи

державні кошти для лобіювання інтересів певних пол�

ітичних груп. Ризиками запровадження бюджетів участі

є можливість їх використання задля незаконного та не�

справедливого розподілу бюджетів. Разом з тим цей

інструмент також може використовуватись для позбав�

лення права на участь маргіналізованих груп, які вис�

ловлюють свою думку стосовно здійснення місцевого

самоврядування.

Це також може відбутись через розв'язання "тиранії

прийняття рішень і контролю" перекриттям існуючих за�

конних процесів прийняття рішень, наприклад, шляхом

обмеження ролі виборних місцевих рад у бюджетних

рішеннях. "Тиранія групової динаміки" може дозволи�

ти маніпулятивним фасилітаторам зберігати і захищати

інтереси керівних еліт. Щоб запобігти цим зловживан�

ням, партисипаторний процес повинен повністю визна�

ти місцеву політику та сприяти налагодженню формаль�

них та неформальних відносин з владою таким чином,

щоб процеси прийняття рішень були ефективними [1].

improvement) is an important condition for implementation of participatory budgets by local self�
government bodies of Ukraine. It is also indicated that animation processes for attracting residents
to use digital democracy instruments will promote an effective modernization of the rules and
mechanisms for the public budgets functioning. It has been determined that the participatory budget
has the potential for sustainable functioning and trust building between the authorities and local
communities.

Ключові слова: партисипативний бюджет, громадський бюджет, бюджет участі, цифрова демокра�

тія, цифрова партисипація, врядування, цифрові технології.

Key words: participatory budget, digital democracy, digital participazation, governance, digital technology.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика застосування електронної та цифро�

вої демократії стала об'єктом наукових досліджень

різних вчених галузі державного управління, так, на

нашу думку, серед багатьох вітчизняних публікацій

особливу увагу привертають праці таких дослідників як

Серенка А. [2], Карпенка О. [3], Колодій А. [4]. Питання

цифрової демократії та цифрової партисипації також

досліджували такі зарубіжні науковці Я. Ван Дійк [5],

C. Грессель [6], Дж. Саймон, Т. Бесс, В. Боельман,

Дж. Малген [7] та інші. Проте невирішеною частиною

загальної проблеми дослідження залишається належ�

не теоретико�методологічне обгрунтування інструмен�

тарію цифрової демократії на місцевому рівні в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою даного дослідження є аналіз існуючого дос�

віду функціонування інструменту цифрової демократії

на прикладі партисипативного бюджету задля того, щоб

зробити процес більш ефективним на місцевому рівні;

сформувати загальне уявлення про виклики та ризики,

з якими стикаються населені пункти при функціонуванні

такого інструменту, а також запропонувати механізми

для його покращення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до аналітичної записки "Стан впровад�

ження громадського бюджету (бюджету участі) у містах

України", виконаної експертами Громадської спілки

"Центр розвитку інновацій" за підтримки Програми

EGAP, Фонду Східна Європа в 2017 році, станом на ве�

ресень 2017 року 92 органи місцевого самоврядування

запровадили громадський бюджет, серед них — 1 об�

ласна рада, 1 районна рада, 12 об'єднаних територіаль�

них громад (ОТГ) та 78 міст. Кожен із вищезазначених

органів місцевого самоврядування (далі — ОМС) пере�

буває на своєму рівні впровадження громадського бюд�

жету: деякі міста розпочали цей процес ще у 2015 році

(наприклад, Луцьк та Черкаси), а деякі (наприклад, Зе�

ленодольська ОТГ, Первомайськ, Харків) — прийняли

відповідні Положення лише у 2017 році. Варто зазначи�

ти, що усі обласні центри України, окрім Херсона, за�

провадили громадський бюджет [8].

Вже станом на 2018 рік було зазначено, що гро�

мадський бюджет запроваджено майже у 120 ОМС

України та усіма обласними центрами України (за дани�

ми всеукраїнського дослідження розвитку Громадсько�

го Бюджету, проведеного Центром розвитку інновацій)

[9].
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Ключова проблема громадського бюджету в Ук�

раїні, як і ряду інших демократичних інструментів, які

запроваджуються в державі (консультацій, громадських

рад та ін.) полягає не в формуванні додаткових законо�

давчих ініціатив (бюджетів, витрат, інструментів), а по�

в'язана з підходом до функціонування та з ключовим

запитом суспільства стосовно того, які результати бу�

дуть одержані в рамках партисипативних інструментів.

Важливо зазначити, що відбувається спотворення ба�

зових підходів до участі. Замість ключових інструментів,

навиків, базових підходів використовуються окремі еле�

менти як цифрової демократії, так і взагалі інструментів,

пов'язаних з партисипацією, публічними консультаціями.

Зокрема громадські ради, які були створені в Україні

відповідно до ряду нормативних актів, таких як Постано�

ва Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року

№ 996 "Про забезпечення участі громадськості у фор�

муванні та реалізації державної політики", Постанова Ка�

бінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1378

"Типове Положення про громадську раду при централь�

ному, місцевому органі виконавчому владі" та ін., мали

випадки формалізованого характеру, використовувались

політичними та фінансовими групами для формування

власних інтересів. Відповідно, в Україні залишається заг�

роза підміни понять у використанні інструментів, що спо�

стерігається на прикладі українських реалій, зокрема, як

використання інструментів "електронної" демократії, так

і звичайних інструментів демократії.

Власне, відмінність від західних, особливо євро�

пейських підходів складається з трьох складових циф�

рової демократії:

— відповідне якісне нормування процедур, поло�

жень, законів та інших документів, які мають досить ши�

рокий спектр для користування цими інструментами;

— наявність якісного інструменту, захищеного, зро�

зумілого, орієнтованого на користувача, того, який дає

можливість досягнути кінцевої мети (інформування, реп�

резентації та участі в процесі прийняття рішень);

— якісна кваліфікація та відповідні мотиви як в

сервісній інфраструктурі, так безпосередньо в тих, хто

може бути залучений в якості кінцевого користувача.

Зокрема інструмент "громадський бюджет" в Ук�

раїні викликає багато питань та загроз щодо функціо�

нування та відповідності демократичним стандартам

формування громадських бюджетів.

До сьогодні не сформовано єдиних стандартів і

підходів щодо функціонування цього інструменту, окрім

локальних спроб. Також не сформовано філософію та

методологію якісної участі громадян у межах функціо�

нування цього інструмента.

Зазвичай, під час формування/функціонування гро�

мадського бюджету акцент зосереджується більше на

аспекті використання бюджетних коштів, але не на на�

вчанні людей відповідальності за прийняття рішень та

участі в формуванні власного якісного простору в фор�

муванні/функціонуванні громадського бюджету.

Проте існують певні перешкоди для ефективного

функціонування цього інструменту:

—  низька компетенція і розуміння громадян щодо

ролі і завдань проекту громадських бюджетів;

—  відсутність єдиного підходу в сприйнятті як

організатора, так і виконавця громадського бюджету і

на території населеного пункту, і на території України;

—  відсутність етичних стандартів запровадження

громадських бюджетів;

—  загроза використання політиками громадських

бюджетів як кроків реалізації власних стратегій;

—  формальний підхід до оцінки ефективності, мо�

ніторингу, контролю і супроводу проектів громадських

бюджетів.

Досить показовим є приклад впровадження окре�

мих проектів, пов'язаних з громадським бюджетом. За�

галом, можна визначити 3 етапи формування теперіш�

нього стану цього інструменту.

Перший етап — це запровадження загального

інструментарію. Ключова проблема цього етапу поля�

гала у відсутності якісної верифікації учасників та низь�

кому рівні сприйняття громадських бюджетів з базовою

ціллю, яка була поставлена по громадському бюджету.

Другий етап полягав у намаганні оптимізувати ці процеси

і забезпечити технологічний якісний супровід процесу

функціонування громадського бюджету. Третій етап —

це формування базових підходів та розуміння ролі гро�

мадян в громадських бюджетах.

Такий шлях становлення інструменту "громадський

бюджет" створив два ефекти. По�перше, це громадські

проекти, підтримка яких зросла з позиції людей, по�дру�

ге, це також сприяння зниженню рівня маніпуляцій з

боку недоброчесних учасників.

Власне, основна ідея, якої не вистачає в цьому

інструменті — це те, що ключовим питанням є не тільки

нормування процесу (положення і т. ін.), а й сформова�

на та контрольована відповідальність учасників проце�

су.

Важливим аспектом є процес якісної ідентифікації

задля зниження рівня фальсифікацій. Проте без відсут�

ності відповідальності самих ініціаторів процесу все

одно можуть виникати маніпуляції.

Цифрова демократія повинна рухатись від популіз�

му, від загальних речей, від свободи в інтернеті потрібно

переходити до свідомої участі громадян в партисипації

та управлінні процесами. Адже партисипація — це відпо�

відальність, і ключове завдання полягає у формуванні

відповідальності участі. Мова не про кримінальну відпо�

відальність, а про бажання включитись і нести відпові�

дальність за процес. Головна ідея полягає у тому, щоб

якомога більше людей залучити до діяльності в системі

формування внутрішньої відповідальності та внутріш�

ньої активності.

Якщо розглядати законодавчу базу, то варто за�

значити, що як такого чітко визначеного механізму впро�

вадження партисипаторного бюджетування нема. Саме

тому, відповідно до Закону України "Про органи міс�

цевого самоврядування в Україні" № 280/97�ВР від п.

22 статті 26 ("Затвердження програм соціально�еконо�

мічного та культурного розвитку відповідних адмініст�

ративно�територіальних одиниць, цільових програм з

інших питань місцевого самоврядування") та у зв'язку з

відсутністю механізму впровадження громадського

бюджету, затвердженого нормативно�правовими акта�

ми на державному рівні, органи місцевого самовряду�

вання затверджують відповідні положення, в яких са�

мостійно визначають параметри та назву зазначеного

процесу, наприклад: громадський бюджет, бюджет

участі, партисипативний бюджет, бюджет місцевих

ініціатив та інше.

З 2013 року проводиться щорічний Моніторинг

впровадження інструментів електронного урядування в

органах місцевого самоврядування найбільших міст Ук�

раїни, який реалізується ГО "Подільська агенція регіо�
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нального розвитку" спільно з Асоціацією

органів місцевого самоврядування "Міста

електронного урядування в Україні", ВГО

"Громадська мережа ОПОРА" та іншими

партнерами (залежно від року досліджен�

ня). В 2018 році у дослідженні ступеня

впровадження інструментів електронної

партисипації в органах місцевого само�

врядування розглядалися три аспекти

електронної участі на місцевому рівні: на�

явність на сайтах міських рад інструментів

зворотного зв'язку з громадськістю;

рівень впровадження електронних петицій

та наявність інформації щодо бюджетів

громадських ініціатив [10].

У межах підкатегорії Бюджет учас�

ті/партисипативний бюджет оцінува�

лись такі аспекти як наявність на сайті

міської ради рубрики або банера "Гро�

мадський бюджет"; наявність інформа�

ційних повідомлень про початок та пе�

ребіг голосування за проекти громадсь�

кого бюджету; наявність можливості

електронного голосування за проекти,

подані на фінансування через громадсь�

кий бюджет; наявність інформації про

проекти, які стали переможцями; на�

явність інформації про хід реалізації

проектів, які фінансуються через гро�

мадський бюджет. Така категорія вклю�

чає 5 показників, яка оцінюється за п'я�

тибальною шкалою.

Відповідно до вищезазначеного дос�

лідження, бюджет громадських ініціатив

(бюджет участі, громадський бюджет) по�

дається як частина коштів міського бюд�

жету, щодо якої мешканці міста само�

стійно обирають, на що їх витрачати, шля�

хом голосування, результати якого мають

пряму дію, незалежно від волі чиновників

та депутатів. Автором проекту може бути

громадянин віком від 16 років. Він повинен детально роз�

писати проект — від ідеї до витрат на його реалізацію.

З�поміж досліджуваних міст (до вибірки увійшли 125

найбільших міст України, проте частина з них знаходить�

ся на непідконтрольній Україні території, тому оціню�

валось 98 міських рад) було виявлено, що рубрика "Гро�

мадський бюджет" наявна на веб�сайтах 62 міст.

57 міст на своїх сайтах публікують інформаційні по�

відомлення про початок та перебіг голосування за про�

екти громадського бюджету. Громадяни 49 міст мають

можливість електронного голосування за проекти, по�

дані на фінансування через громадський бюджет. На

сайтах менше половини від досліджуваних міських рад

(47) наявна інформації про проекти, які стали перемож�

цями. І лише 28 муніципалітетів інформують своїх гро�

мадян про хід реалізації проектів, які фінансуються че�

рез громадський бюджет [10].

Таким чином, стає зрозуміло, що потрібне не лише

ефективне функціонування проекту, але й постійний

інформаційний супровід, який зробить цей процес більш

ефективним.

Відповідно, 5 балів з 5�и можливих і перше місце

зайняли такі міста: Бахмут, Боярка, Вінниця, Дніпро,

Дружківка, Житомир, Запоріжжя, Київ, Коломия, Кре�

менчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Луцьк, Львів, Му�

качево, Нетішин, Одеса, Охтирка, Полтава, Рівне, Тер�

нопіль, Черкаси, Чернівці, Чернігів.

З метою дослідження динаміки розвитку інструмен�

ту "Бюджет громадських ініціатив", пропонуємо розг�

лянути приклад міста Вінниці. Наприкінці 2015 року був

впроваджений інструмент прямої демократії — бюджет

участі, зокрема рішенням міської ради № 13 від

25.12.2015 року затверджено "Положення про Бюджет

громадських ініціатив м. Вінниці", яке й визначає основні

засади процесу взаємодії органів місцевого самовря�

дування та членів територіальної громади щодо впро�

вадження інноваційних механізмів залучення громадсь�

кості до розподілу коштів міського бюджету [11].

Перший пілотний етап конкурсу стартував у лютому

2016 року. На 2016 рік для реалізації проектів в рамках

Бюджету громадських ініціатив було передбачено

фінансування обсягом 5 мільйонів гривень. Під час пер�

шого, пілотного етапу на конкурс було подано 174 про�

екти, з них переважна більшість стосувалась благоуст�

рою міста. Відповідно до умов конкурсу проекти роз�

поділялися на дві категорії: малі проекти (сумою до

200 тисяч гривень) та великі проекти (від 200 тисяч гри�

вень до 1 мільйона гривень) у співвідношенні 50% на

№ Назва інструменту 
Кількість міст, в 
яких інструмент 

наявний відсутній
1. Наявність рубрики «Громадський бюджет» 62 36
2. Наявність інформаційних повідомлень про початок та 

перебіг голосування за проекти громадського бюджету 
57 41

3. Наявність можливості електронного голосування за проекти, 
подані на фінансування через громадський бюджет 

49 49 

4. Наявність інформації про проекти, які стали переможцями 47 51
5. Наявність інформації про хід реалізації проектів, які 

фінансуються через громадський бюджет 
28 70

Таблиця 1. Оцінювання результатів впровадження
бюджетів громадських ініціатив / бюджетів участі

Джерело: Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування
в органах місцевого самоврядування найбільших міст України за 2017 рік [10].

Рис. 1. Оцінювання наявності інформації
про партисипативні бюджети міст та висвітлення

етапів їх реалізації
Джерело: Моніторинг впровадження інструментів електронного урядування в

органах місцевого самоврядування найбільших міст України за 2017 рік [10].
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50%. Всього на загальноміське голосування було ви�

несено 80 проектів, з них 43 великих та 37 малих.

Голосування відбувалось упродовж першої декади

квітня 2016 року, як у паперовому вигляді, так і в онлайн�

режимі на сайті Вінницької міської ради в розділі "Бюд�

жет громадських ініціатив" шляхом заповнення анкети че�

рез ідентифікацію в електронному кабінеті мешканця [12].

Другий конкурс реалізації інструменту "Бюджет гро�

мадських ініціатив" відбувся в тому ж 2016 році. Влас�

не, бюджет конкурсу на 2017 рік вже склав 6,5 мільйо�

на гривень із співвідношенням 85% на реалізацію ве�

ликих проектів та 15% на реалізацію малих проектів.

Подача проектних пропозицій відбувалась з 15 липня

до 5 вересня 2016 року (продовжено з метою подачі

проектів на "День міста 2016", а голосування відбува�

лось з 1 по 10 жовтня 2016 року [13].

Третій конкурс відбувався впродовж 2017 року. На

реалізацію проектів у 2018 році було заплановано вит�

ратити в сумі 7 мільйонів гривень. Співвідношення між

фінансуванням проектів залишилось таким же. Подача

проектів відбувалась з 1 квітня до 15 травня 2017 року.

Один автор мав можливість подавати один великий та

один малий проект. Голосування за проекти відбулось

з 1 по 10 жовтня 2017 року [14].

Четвертий конкурс проведено в 2018 році. Бюджет на

реалізацію проектів в 2019 році і співвідношення між

фінансування проектів залишились такими самими. Ново�

введенням стала можливість подачі проекту та голосуван�

ня через всеукраїнську платформу "Громадський бюд�

жет". Проекти подавались з 1 квітня по 15 травня 2018

року. Додатково проводились семінари стосовно написан�

ня проектів та "Ярмарка проектів" — презентація автора�

ми власних проектів. Голосування за проекти відбулося з

1 по 15 жовтня 2018 року. Нововведенням стало те, що

кожен мешканець міста отримав можливість проголосу�

вати за 4 проекти — два великих і два малих [15].

П'ятий конкурс триває впродовж 2019 року, по�

дача проектів здійснювалася з 1 квітня до 15 травня

2019 року. Оцінювання проектів відбуватиметься з

16 травня до 1 серпня 2019 року. В рамках інформацій�

ної кампанії конкурсу, під час подачі проектів, прове�

дено зустріч з авторами та потенційними авторами

проектів, та передбачено проведення "Ярмарку про�

ектів" — представлення авторів своїх проектів, презен�

туючи на загал ідеї для містян та представників вико�

навчих органів, з метою коригування складових проек�

ту, задля допущення більшої кількості проектів до го�

лосування та реальної можливості їх реалізації на тери�

торії вже Вінницької міської ОТГ.

Загалом варто зазначити, що інструмент "Бюджет

громадських ініціатив" видозмінюється кожного року,

відповідно до нових пропозицій, потреб мешканців та

громадськості, щоб процес партисипації ставав більш

ефективним для усіх стейкхолдерів.

ГО "Подільська агенція регіонального розвитку"

розробила покрокову візуалізаційну презентацію сто�

совно того, як подати проект на конкурс "Бюджет гро�

мадських ініціатив" та яким чином проголосувати за

проекти в онлайн�режимі [16].

ВИСНОВКИ
У рамках проведеного дослідження особливостей

моніторингу та оцінювання партисипативних бюд�

жетів в Україні одержано ряд висновків та рекомен�

дацій:

1. Обгрунтовано, що спільне формування екосис�

теми міста (визначення пріоритетів, співвідповідальності

за усі процеси, які відбуваються в місті, та бажання і

можливостей до його покращення) є важливою умовою

реалізації на практиці партисипативних бюджетів орга�

нами місцевого самоврядування України.

2. Доведено, що анімаційні процеси залучення меш�

канців до використання інструментів цифрової демок�

ратії сприятимуть ефективній модернізації правил та ме�

ханізмів функціонування громадських бюджетів.

3. Визначено, що інструментарій "бюджет гро�

мадських ініціатив" має потенціал до сталого функціо�

нування та формування довіри між владою та місцеви�

ми громадами.
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