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TRAJECTORY OF SOCIOqECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

У статті обгрунтовано траєкторію соціально�економічного розвитку України за період 2013—
2019 рр. Дослідження траєкторії розвитку держави вимагають постійного оновлення статис�
тичних спостережень та переоцінення загальної моделі з урахуванням нових вхідних даних. У
дослідженні використано сукупність показників, що описують соціально�економічний розви�
ток держави за методологією Державної служби статистики України. Здійснено критичний
аналіз рівня значень та динаміки соціально�економічних показників. До обраної сукупності по�
казників застосовано методи інтегрального оцінювання. За результатами дослідження дове�
дено пожвавлення та відновлення позитивної тенденції інтегрального показника соціально�еко�
номічного розвитку країни починаючи вже з 2016 р. Траєкторія соціально�економічного роз�
витку України мінлива, формується в межах певного коридору, що із часом поступово звужуєть�
ся, її принципові зміни збігаються із періодами кризи в державі.

The article substantiates the trajectory of socio�economic development of Ukraine for the period
2013—2019. The relevance of the research topic is proved by the fact that studies of the trajectory
of the state require constant updating of statistical observations and reassessment of the overall
model taking into account new input data. The study used a set of indicators describing the socio�
economic development of the state according to the methodology of the State Statistics Service of
Ukraine, in particular: average monthly wages, wage arrears, number of registered unemployed,
consumer price index, industrial output, agricultural output construction work performed, export of
goods, import of goods, retail trade turnover, freight turnover, passenger turnover. A critical analysis
of the level of values and dynamics of socio�economic indicators.

The dynamics of these indicators show that 2014 was a difficult year for the country's economy,
the number of bankrupt enterprises increased, so the growth rate of such an indicator as wage arrears
was the most important for the entire period to be analyzed. In addition, in 2014, as a result of negative
processes in the economy, the number of registered unemployed and the consumer price index
increased and is of the greatest importance for the period under study. Also, due to the loss of
territories, freight and passenger turnover in 2014 had the lowest rates. Negative trends in the
economy are a consequence of the fact that exports and imports of goods reached the lowest value
in 2015. In addition, as a result of measures approved by the government, including an increase in
the minimum wage, there is an increase in the average monthly wage, the maximum value was
recorded in 2017.
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Integrated evaluation methods were applied to the selected set of indicators, indicators were
rationed and additive coagulation was used. According to the results of the study proved a gradual
recovery and recovery of the positive trend observed since 2016, at that time the figure reached
0.40 points and in 2019 amounted to 0.68 points. Thus, even in 2019 the level of socio�economic
development is characterized as average, the dynamics are characterized by a high level of volatility.
However, the trajectory of development is described by positive trends in recent years of the study.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Спрямування соціально�економічного розвитку є

пріоритетним завданням для владних структур в умо�

вах, вирішення яких вимагає постійної адаптації макро�

та мікропроцесів держави до мінливого зовнішнього та

внутрішнього середовища. Чіткість, логічність та по�

слідовність змін повинні мати поступовий характер, вра�

ховувати перехідні періоди та можливе відторгнення но�

вацій. Задаючи траєкторію розвитку, необхідно розум�

іти допустимі межі зростання, наявні можливості ске�

ровування на певних етапах розвитку, ризики втрати по�

зицій т переходу на новий етап. Дослідження траєкторії

у фазовому просторі вимагають постійного оновлення

статистичних спостережень та переоцінення загальної

моделі з урахуванням нових вхідних даних, тому тема

актуальна та своєчасна.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Моніторингу тенденцій та формуванню нових трає�

кторій соціально�економічного розвитку присвячено

багато наукових робіт. Проте, зважаючи на необхідність

дотримання принципу сучасності та актуальності під час

проведення наукових досліджень, вважаємо за потрібне

вказати лише останні результати, які формують сучас�

ний погляд на вирішення поставленої проблеми дослід�

ження. Так, заслуговують на увагу роботи присвячені

питанням соціально�економічного становища [2—4],

тенденцій, динаміки та мінливості розвитку [4; 6; 7],

впливу факторного середовища [3; 5; 6], розбудови та

впровадження стратегій [5; 7], регіонального розвитку

[3; 6; 9], моделювання [9—11] та інші. Втім, життя не

стоїть на місті, тому результати потребують перегляду

та переоцінення з урахуванням оновленого масиву да�

них.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати траєкторію соціаль�

но�економічного розвитку України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціально�економічний розвиток держави за мето�

дологією Державної служби статистики України опи�

Ключові слова: соціально�економічний розвиток, траєкторія, тенденція, динаміка, темпи росту, кри�

за, національна економіка.

Key words: socio�economic development, trajectory, trend, dynamics, growth rates, crisis, national economy.

сується таким кортежем параметрів: які визначаються

у конкретний період. Динаміку показників наведено у

таблицях 1, 2.

За результатами дослідженням показника темпи

росту середньомісячної заробітної плати встановлено,

що протягом усього періоду відбувалося його зростан�

ня, при цьому процес був нестабільним, коефіцієнт ва�

ріації становив 60,18%. Так, незначно збільшуючись

протягом 2010—2011 років з 117,47 % до 117,60 %,

протягом наступних двох років показник мав тенденцію

до зменшення і становив вже 106,91 % у 2013 році. У

2014 року відмічається зростання показника до значен�

ня 107,48 %, у 2015 році — до 120,68 %. У 2016 році

темп росту показника майже не змінився і становив

120,86 %, проте, у 2017 році значення показника, до�

сягнувши максимуму за досліджуваний період 140,12 %,

почали знижуватися і становили у 2018 року 124,79 %,

у 2019 році — 118,41 %.

Темп росту показника заборгованість з виплати

заробітної плати коливалися протягом усього періоду.

Коефіцієнт варіації становив 41,13%. Так, незначно

знизившись із значення 82,68 % (2010 рік) до 80,24 %

(2011 рік), з 2012 року (91,44 %) темп росту заборгова�

ності з виплати заробітної плати почав стрімко зроста�

ти, досягнувши свого найбільшого за досліджуваний

період значення у 2014 році239,04 %. У 2015 році тем�

пи росту показника різко зменшилися і досягли 77,18%,

однак з 2016 року (106,55 %) почали зростати, до�

сягнувши значення 118,18 у 2017 році, потім знов па�

діння у 2018 році до 111,68 % та незначне зростання у

2019 році до значення 114,72 %.

Темп росту показника кількість зареєстрованих без�

робітних коливався щороку. Коефіцієнт варіації стано�

вив 17,50%. Так, із значення 102,50 %, яке мав показ�

ник у 2010 році протягом наступного 2011 року показ�

ник знизився до рівня 88,60 %, знов збільшився до зна�

чення 104,97 % у 2012 році, впав до рівня 96,23 % у

2013 році та досяг найбільшого значення за досліджу�

ваний період у 2014 році — 105,02 %.

Водночас у 2015 року відмічаємо падіння показни�

ка до значення 79,63 % у 2016 році і знов протягом

2017—2019 років його зростання, коли значення показ�

ника становили 90,69 %, 96,42 % та 100 % відповідно.

Показник темп росту Індекс споживчих цін стано�
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вив у 2010 році 97,15 %, незначно зменшився протягом

2011—2013 років до значення 95,41 %(2012 рік), а з

2013 року почав зростати (100,70 %) і у 2014 році досяг

максимального значення за весь період, що підлягав

аналізу, що становило 124,28 %. Далі відмічаємо змен�

шення показника у 2015 року до значення 114,73 %, яке

продовжувалося до 2016 року, коли показник становив

78,44 %, а з 2017 року — знов зростання до рівня

101,16% і зменшення у 2018, 2019 роках до 96,57 % та

94,81 % відповідно. Загалом коефіцієнт варіації стано�

вив 11,13%.

Темпи росту показника обсяг реалізованої промис�

лової продукції протягом 2010—2013 років мав чітку

тенденцію до зниження та становив 133,94 %, 127,17%,

100,65 % та 99,15 % відповідно. Однак, у 2014 році

відмічаємо стрімке досягнення показником максималь�

ного значення за весь досліджуваний період1000,39 %

та таке ж стрімке його падіння до рівня 13,42 % у 2015

році. І знову бачимо різке збільшення показника у 2016

році до рівня 115,83 %, продовження зростання у 2017

році (123,10 %) та зменшення протягом 2018—2019

років, коли значення показника становили 117,37 % та

100,39 % відповідно. Загалом коефіцієнт варіації ста�

новив 123,62%.

Щодо показника темпи росту обсягу сільськогоспо�

дарської продукції, який становив у 2010 році 120,25 %,

відмічається його збільшення у 2011 році до значення

143,34 %, потім — різке падіння до 97,42 % (2012 рік)

та поступове зростання, що тривало по 2015 рік включ�

но, коли темпи росту показника досягли максимально�

го значення146,76 %. Протягом 2016—2017 років

відмічається зменшення показника із досягненням роз�

міру 109,47 % у 2017 році, у 2018 році — зростання до

значення 122,06 % та знов зменшення у 2019 році до

100 %. Коефіцієнт варіації становив 55,58%.

Значення показника темпи росту обсягів виконаних

будівельних робіт протягом періоду, що підлягав до�

слідженню, також суттєво коливалися. Так, протягом

2010—2011 років показник суттєво зростав і становив

113,96 % та 140,02 % відповідно, та, починаючи з

2012 року відмічаємо зменшення показника і у 2014 році

його значення становило 85,31 %. Протягом 2015—

2017 років значення показника стабільно зростали і ста�

новили 111,33 %, 126,87 % та 142,47 % відповідно. Далі

відмічаємо зменшення показника, значення якого ста�

новили у 2018—2019 роках 134,82 % та 129,90 %

відповідно. Загалом, коефіцієнт варіації становив

55,81%.

Показник темпи росту Експорт товарів мав най�

більші значення у 2010, 2011 роках, що становили

129,57% та 134,30 % відповідно. Починаючі з 2012 року

відмічається щорічне зменшення його значень до

68,89% у 2015 році, протягом 2016—2017 років — зро�

стання, коли показник становив 94,82 % та 124,63 %

відповідно, та знов плавне падіння до значення 100 % у

2019 році. Коефіцієнт варіації становив 23,41%.

Показник темпи росту Імпорт товарів зростав про�

тягом 2010—2011 років та мав значення 133,82 % та

Таблиця 1. Ряди динаміки показників соціально�економічного
розвитку України

Найменування 
показника 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Середньомісячна 
заробітна плата, грн, 

SZ  

1906 2239 2633 3025 3234 3476 4195 5070 7104 8865 10497 

Заборгованість із 
виплати заробітної 
плати, млн грн, ZB  

1473,3 1218,1 977,4 893,7 1019,4 2436,8 1880,8 2004 2368,4 2645,1 3034,4 

Кількість 
зареєстрованих 
безробітних, тис. осіб, 

BR  

531,6 544,9 482,8 506,8 487,7 512,2 490,8 390,8 354,4 341,7 341,7 

Індекс споживчих цін, 
%, I  

112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8 104,1 

Обсяг реалізованої 
промислової продукції, 
млн грн, PP  

591965,4 792899,1 1008313,2 1014906,6 1006280,5 10066769 1351374,7 1565332,5 1926868 2261639,7 2272655,7

Обсяг 
сільськогосподарської 
продукції, млн грн, SP  

153800 184940 265100 258270 308100 370800 544193 631105 690895 843295 843295 

Обсяг виконаних 
будівельних робіт,  
млн. грн, BP  

37886,8 43174,9 60454,3 62280 58879,8 50228,7 55917,5 70942,4 101074,6 136270,2 177009,5

Експорт товарів, млн 
дол. США, E  

35602,9 46129,6 61950,2 63084,7 57433,3 50113,6 34523,3 32734,4 39486,1 43247,6 43247,6 

Імпорт товарів, млн дол. 
США, M  

40417,9 54087,6 74714,4 76860,7 70039,8 49820,4 34273,8 35058,7 44697,6 52113,3 52113,3 

Оборот роздрібної 
торгівлі, млн грн, T  

442793,2 529883,2 674723,1 804330,8 884203,7 903534,5 1018778,2 1159271,9 816553,5 928556,4 928556,4

Вантажооборот, млн 
ткм, V  

380 404572,8 426427,7 394648,1 379045 335151,7 315341,8 323473,9 343057,1 331661,4 338885,2

Пасажирооборот, млн 
пас. км, P  

130,1 129815,3 134254 132479,7 128508,2 106147,8 97280,7 102239,4 99277,7 103792,4 103792,4
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138,14 % відповідно. Протягом 2012—2015 років

відмічаємо тенденцію зменшення показника, що стано�

вив 102,87 %, 791,13 %, 71,13 % та 68,79 % відповід�

но. Однак за 2016—2017 роки відмічаємо зростання по�

казника до 127,49 % у 2017 році та знов падіння протя�

гом 2018—2019 років, коли показник становив 116,59%

та 100 % відповідно. Коефіцієнт варіації становив

28,20%.

Показник темпи росту роздрібної торгівлі, який ста�

новив у 2010 році119,67 %, збільшився у 2011 році до

значення 127,33 %, протягом 2012—2014 років мав тен�

денцію до зменшення і становив 119,21 %, 109,93 % та

102,19 % відповідно. У 2015 році показник збільшився

до значення 112,75 %, тенденція тривала по 2016 рік,

однак збільшення було несуттєве і показник становив

113,79 %. У 2017 році — різке зменшення показника

до значення 70,44 %, у 2018 році значення показника

збільшилося майже до рівня 2016 року і становило

113,72 %, у 2019 році — знов падіння до рівня 100 %.

Коефіцієнт варіації становив 25,28%.

Показник темпи росту вантажообороту, який мав

максимальне значення у 2010 році — 106466,53 %, за

весь період, що досліджувався, так і не досяг навіть

приблизного рівня, що відмічався на початку досліджу�

ваного періоду, протягом 2011—2019 років незначно

коливався і на кінець періоду дорівнював 102,18 %. За�

галом коефіцієнт варіації становив 34,98%.

Аналогічну тенденцію має і показник темпи росту

пасажирообороту, найбільше значення якого також

відмічено у 2010 році — 99781,17 %, також коливався і

на кінець періоду становив 100 %. Коефіцієнт варіації

становив 35,99%.

Таким чином, відмічаємо, що 2011 рік характе�

ризується найвищими темпами росту таких показ�

ників, як обсяг сільськогосподарської продукції, об�

сяги виконаних будівельних робіт, експорт товарів,

імпорт товарів та роздрібної торгівлі. Водночас ди�

наміка наведених показників свідчить про те, що

2014 рік був тяжким для економіки країни, збільши�

лася кількість збанкрутілих підприємств, тому тем�

пи росту такого показника, як заборгованість з вип�

лати заробітної плати, мала найбільше значення за

весь період, що підлягав аналізу (239,04%). Макси�

мальне значення також досягнув і такий показник,

як темпи росту обсягів реалізованої промислової

продукції (1000,39 %), що пояснюється необхідні�

стю реалізації активів промислових підприємств, у

тому числі і для погашення заборгованості по за�

робітній платі працівників.

Крім того, у 2014 році у результаті негативних про�

цесів в економіці зростає та має найбільше значення за

період, що підлягав дослідженню, кількість зареєстро�

ваних безробітних (105,02 %) та індекс споживчих цін

(124,28 %). Також внаслідок втрати територій вантажо�

оборот та пасажирооборот у 2014 році мав найнижчі

показники. Негативні тенденції в економіці є наслідком

того, що експорт та імпорт товарів досягли у 2015 році

найнижчого значення, що становить 68,89% та 68,79 %

відповідно.

Водночас, як результат затверджених урядом за�

ходів, у тому числі, і щодо збільшення розміру мінімаль�

ної заробітної плати, відмічається зростання середньо�

місячної заробітної плати, максимальне значення зафі�

ксовано у 2017 році.

З метою формування загального уявлено про траєк�

торію соціально�економічного розвитку України, вико�

ристаємо методи побудови інтегральних показників у

наступній послідовності:

1) нормування показників відповідно до якості їх

впливу:

Рис. 1. Траєкторія соціально�економічного розвитку України,
ум. од.

Таблиця 2. Статистичні показники за даними рядів динаміки
соціально�економічного розвитку України

  
Середньо-
місячна 
заробітна 
плата, грн 

Заборго-
ваність із 
виплати 
заробітної 
плати,  
млн грн 

Кількість 
зареєст-
рованих 
безробіт-
них,  

тис. осіб 

Індекс 
споживчих 
цін, % 

Обсяг 
реалізованої 
промислової 
продукції, 
млн грн 

Обсяг 
сільськогос-
подарської 
продукції, 
млн грн 

Обсяг 
виконаних 
будівель-
них робіт, 
млн грн 

Експорт 
товарів, 
млн дол. 
США 

Імпорт 
товарів, 
млн дол. 
США 

Оборот 
роздрібної 
торгівлі, 
млн грн 

Вантажо-
оборот, 
млн т км

Пасажироо
борот,  

млн пас. км

Середнє 
значення 

4749,45 1813,76 453,22 112,23 2169000,44 463072,09 77647,15 46141,21 53108,86 826471,35 326604,06 103428,88 

Стандартне 
відхилення  

2858,06 746,01 79,32 12,49 2681368,60 257396,95 43336,43 10803,28 14979,11 208959,84 114237,85 37221,09 

Коефіцієнт 
варіації, % 

60,18 41,13 17,50 11,13 123,62 55,58 55,81 23,41 28,20 25,28 34,98 35,99 
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У результаті маємо наступну траєкторію соціально�

економічного розвитку України (рис. 1).

ВИСНОВКИ
Зважаючи на отримані результати дослідження,

дійшли висновку, що траєкторія соціально�економічно�

го розвитку України формується в межах певного ко�

ридору, що із часом поступово звужується, її принци�

пові зміни співпадають із періодами кризи в державі.

Доведено зростання інтегрального показника со�

ціально�економічного розвитку країни протягом 2009—

2012 рр. з рівня 0,14 п. до рівня 0,59 п., далі показник

незначно знизився у 2013—2014 рр. до рівня 0,58 п. та

різко знизився у 2015 р. до рівня 0,35 п. Поступове по�

жвавлення та відновлення позитивної тенденції спосте�

рігається з 2016 р., на той період показник досяг рівня

0,40 п. та вже у 2019 р. становив 0,68 п. Отже, навіть у

2019 р. рівень соціально�економічного розвитку харак�

теризується як середнього значення, динаміці притаман�

ний високий рівень волатильності. Втім, траєкторія роз�

витку описується позитивними тенденціями в останні

роки дослідження.
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Актуальність статті визначається зростанням уваги до розвитку методології фінансової архі�
тектоніки в умовах переосмислення нових процесів, які виникають в економічній, маркетин�
говій діяльності, менеджменті. Метою статті є визначення потенціалу розвитку фінансової
архітектоніки для економіки, менеджменту, маркетингу. Теоретико�методологічним підгрунтям
дослідження є методи діалектичного пізнання, аналізу і синтезу, узагальнення, систематизації.
Основний науковий результат статті полягає у визначенні потенціалу розвитку фінансової архі�
тектоніки для економіки, менеджменту, маркетингу на основі ідентифікації принципів побудо�
ви і взаємодії фінансово�економічної, управлінської та маркетингової систем. Обгрунтовано
дефініції фінансової архітектоніки і фінансової архітектури, проведено їх порівняння, визначе�
но їх спільні риси і відмінності. Фінансову архітектоніку визначено: по�перше, наукою про ство�
рення фінансової архітектури, про природу, специфіку, принципи розбудови фінансових сис�
тем різних рівнів; по�друге, категорією вищого порядку порівняно з фінансовою архітектурою,
оскільки містить методологію її створення, і грунтується не лише на ієрархічних, але і на мере�
жевих зв'язках; по�третє, як побудову, структуру фінансової системи, яка грунтується на гар�
монійному взаємозв'язку об'єднаних у єдине ціле елементів, орієнтованих на ефективне управ�
ління фінансовими ресурсами, їх оптимальне розподілення між економічними агентами.
Основними підходами до трактування фінансової архітектоніки визначено: процесний і систем�
ний. Відповідно до першого підходу вона є процесом прийняття управлінських рішень, які сто�
суються збалансування фінансових та економіко�виробничих, управлінських і маркетингових
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах інтеграції України до європейського еко�

номічного і соціокультурного простору зростає роль

забезпечення ефективного структурно�секторального

розвитку з метою забезпечення просування до пост�

відносин; згідно з другим підходом, фінансова архітектоніка — складна система, що має внут�
рішню цілісну структуру і функціонує в умовах невизначеності й імовірнісної природи параметрів
економічного середовища і здатна продукувати отримання синергетичного ефекту (мобіліза�
ційного, накопичувального, реалізаційного). Систематизовано якісні ознаки фінансової архі�
тектоніки та її функції для економіки, менеджменту, маркетингу. Показано, що прийоми фінан�
сової архітектоніки дозволяють гармонізувати функціонування елементів економічної, управ�
лінської, маркетингової систем, забезпечувати їх взаємодію, стійкий і збалансований розви�
ток на різних рівнях (макро�, мезо�, мікро�) із виникненням ефекту фінансіалізації. Формалізо�
вано потенціал фінансової архітектоніки для розвитку економіки, менеджменту і маркетингу в
категоріях функцій управління.

The relevance of the article is determined by the growing attention to the development of the
methodology of financial architecture in terms of rethinking the new processes that arise in economic,
marketing and management. The purpose of the article is to determine the development potential of
financial architecture for economics, management, marketing. Theoretical and methodological basis
of the study are the methods of dialectical cognition, analysis and synthesis, generalization,
systematization. The main scientific result of the article is to determine the potential for the
development of financial architecture for economics, management, marketing based on the
identification of the principles of construction and interaction of financial and economic, management
and marketing systems. The definitions of financial architecture and financial architecture are
substantiated, their comparison is made, their common features and differences are determined.
Financial architecture is defined by: first, the science of creating financial architecture, the nature,
specificity, principles of development of financial systems at different levels; secondly, a higher�
order category compared to financial architecture, as it contains the methodology of its creation,
and is based not only on hierarchical but also on network connections; thirdly, as a construction, the
structure of the financial system, which is based on the harmonious interconnection of the elements
united in a single whole, focused on the effective management of financial resources, their optimal
distribution among economic agents. The main approaches to the interpretation of financial
architecture are: process and system. According to the first approach, it is the process of making
managerial decisions concerning the balancing of financial and economic�industrial, managerial and
marketing relations; According to the second approach, financial architecture is a complex system
that has an internal integral structure and operates under conditions of uncertainty and probabilistic
nature of the parameters of the economic environment and is able to produce a synergistic effect
(mobilization, accumulation, implementation). The qualitative features of financial architecture and
its functions for economics, management, marketing are systematized. It is shown that the techniques
of financial architecture allow to harmonize the functioning of elements of economic, managerial,
marketing systems, ensure their interaction, sustainable and balanced development at different levels
(macro�, meso�, micro) with the emergence of the effect of financialization. The potential of financial
architecture for the development of economics, management and marketing in the categories of
management functions is formalized.

Ключові слова: фінансова архітектура, потенціал розвитку, економіка, менеджмент, маркетинг.
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індустріального суспільства і усунення факторів, які

деформують ринковий характер відносин в економіці,

менеджменті, маркетинзі. Теоретико�методологічним

підгрунтям вирішення окресленого завдання можуть

слугувати закони архітектоніки, зокрема правило "зо�

лотої пропорції", яке дозволяє визначити оптимальну

секторальну структуру шляхом аналізу існуючих струк�

турних пропорцій, а також найбільш наближені до іде�
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альних засоби організації виробництва і збуту про�

дукції, товарів, робіт, послуг, організаційні структури

управління тощо [1, c. 27]. Методологія фінансової

архітектоніки дозволяє не лише забезпечити компози�

ційне впорядкування та єднання всіх структурних еле�

ментів фінансової системи на місцевому рівні та її

цілісність, а й виявити причинно�наслідкові зв'язки між

ними і обумовити дієві механізми управління змінами,

а також розкрити можливості щодо її саморозвитку і

удосконалення [2, c. 77]. Актуальність зростання ува�

ги до розвитку методології фінансової архітектоніки

обумовлена потребою переосмислення нових про�

цесів, які виникають в економічній, маркетинговій

діяльності, менеджменті.

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

Питанням міждисциплінарних зв'язків фінансової

архітектоніки присвячені праці багатьох учених. Полто�

рак А.С. надає визначення категорії "фінансова глоба�

лізація" через врахування архітектоніки інтеграційних

процесів у фінансовій сфері як інтеграції національних

фінансових систем у світових інститутах та фінансових

ринках завдяки вільному руху капіталів, що відбуваєть�

ся на трьох рівнях прояву: національному, регіонально�

му, світовому [3, c. 94]. Черненко О.В. запропоновано

архітектоніку маркетингової інформаційної системи, яка

є адаптованою до особливостей нового середовища та

дозволяє простежити процес утворення, природу та

напрями руху інформації [4, c. 438]. Доценко С.І., Крас�

нобаєвою В.А. досліджено архітектоніку функціональ�

ної системи як основу для формування моделі діяль�

ності енергетичного менеджменту [5, c. 21]. Сосновсь�

кою О.О., Житар М.О. узагальнено сукупність чинників

та стійких характеристик внутрішнього та зовнішнього

фінансового простору, які безпосередньо впливають на

особливості побудови фінансової архітектоніки під�

приємств та безпеку їх фінансової підсистеми в умовах

невизначеності економічного середовища [6, c. 196].

Кузенко О.Л. акцентує увагу на фінансовій архітектоніці

як безпековій категорії, що має специфіку на різних

рівнях управління [7, c. 133]. У циклі наукових праць

Глущенко О.В. фінансова архітектоніка розглядається

скрізь призму нових теоретико�методологічних аспектів

управління економічними процесами [8; 9] з акцентом

на публічні фінанси [10, c. 333]. Високо оцінюючи нау�

ковий доробок зазначених авторів, слід визнати недо�

статню увагу до дослідження діалектики взаємозв'язку

фінансової архітектоніки із економікою, менеджмен�

том, маркетингом.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення потенціалу розвитку

фінансової архітектоніки для економіки, менеджменту,

маркетингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Поняття "архітектоніка" має грецьке походження і

містить підтексти, які асоціюються із "системою", "го�

ловною будовою", "конструкцією", "композицією"

тощо. Історично термін "архітектоніка" виник у сфері

будівництва для визначення загальних закономірностей

створення цілісних будівельних конструкцій, співвідно�

шення зовнішніх та внутрішніх (конструктивних) частин.

У сучасних умовах сфера використання терміну значно

розширилася, що привело до виникнення стійких сло�

восполучень "інституціональна архітектоніка", "соціаль�

на архітектоніка", "фінансова архітектоніка", які від�

дзеркалюють цілісність суспільства, співвідношення

частин та цілого у широкому спектрі політичних, со�

ціально�економічних відносин. "Архітектура" та "архі�

тектоніка" є близькими поняттями, відмінність між яки�

ми полягає у визначенні ролі ієрархії під час розкриття

сполучення між їх елементами [11, c. 50]. В архітектурі

вона значно вище, ніж в архітектоніці, оскільки в рам�

ках останньої поширені також горизонтальні, або ме�

режеві, зв'язки між елементами.

В основі "фінансової архітектоніки" лежить гармо�

нійний взаємозв'язок між об'єднаними у єдине ціле еле�

ментами фінансової системи, який уособлюється у фор�

муванні, розподілі і використанні фінансових ресурсів,

русі грошових коштів, що генеруються операційною,

фінансовою та інвестиційною діяльністю, а також у скла�

данні та контролі виконання бюджетів на економічну,

управлінську та маркетингову діяльність. Як синтетич�

на категорія, фінансова архітектоніка формалізує прин�

ципи побудови і взаємодії фінансово�економічної,

управлінської та маркетингової систем, визначає век�

тори і загальну динаміку їх розвитку у напрями досяг�

нення визначеної місії та стратегічних завдань.

Різноманіття підходів до трактування фінансової

архітектоніки зводиться до двох основних: процесний і

системний. Відповідно до першого підходу вона є про�

цесом узгодженого управління фінансовими та іншими

ресурсами підприємства; інструментом збалансування

фінансових та економіко�виробничих, управлінських і

маркетингових відносин; згідно з другим підходом,

фінансова архітектоніка — складна система, що функ�

ціонує в умовах невизначеності й імовірнісної природи

параметрів економічного середовища і здатна проду�

кувати отримання синергетичного ефекту як значного

нарощення прибутковості підприємства, так і низки по�

зитивних соціальних екстерналій [12, c. 21]. Як інститу�

ційний процес, фінансова архітектоніка реалізується

через управлінські рішення, які приймаються в інтере�

сах збалансованості фінансової системи держави, ре�

гіонів, суб'єктів господарювання, домогосподарств. Як

система фінансова архітектоніка має внутрішню сутність

і структуру, цілісність якої виявляється шляхом форму�

вання особливої взаємодії, обумовленості, компози�

ційного сполучення між її елементами за умов нескінчен�

но великої їх кількості шляхом впорядкування.

Якісними ознаками фінансової архітектоніки є:

відкритість, здатність до розвитку, цілісність зовнішньої

форми та внутрішнього змісту, здатність до розмежу�
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вання системних і несистемних елементів. Нестабіль�

ність економічного простору призводить до виникнен�

ня хаотичних явищ, які здатні порушити стійкість і саму

цілісність фінансової системи. У зазначених умовах

фінансова архітектоніка виконує захисну функцію, да�

ючи адекватну відповідь на дію певних атракторів, —

приймаючи зміну існуючих, та/або виникнення систем�

них елементів, а також протидіючі створенню несистем�

них елементів. Здатність фінансової архітектоніки роз�

пізнавати якість і напрям змін забезпечує стійкість ста�

ну фінансової системи у точках біфуркації.

Фінансова архітектоніка — це структура фінансо�

вої системи, яка відповідає її внутрішній сутності, вияв�

ляє свої ознаки у процесі управління і опосередковує

рух фінансових ресурсів і грошей у економіко�вироб�

ничих і маркетингових системах.

Фінансова архітектоніка є наукою про створення

фінансової архітектури, про природу, специфіку, прин�

ципи розбудови фінансових систем різних рівнів, які

грунтуються на єдності, загальних закономірностях їх

розвитку й регулювання [13, c. 31]. Поняття фінансових

систем і фінансової архітектури є тісно пов'язаними між

собою, оскільки в їх основі лежать елементи та зв'язки

між ними. Розвиток фінансової архітектури супровод�

жується виникненням якісно нових елементів в органі�

зації економічної, управлінської, маркетингової діяль�

ності у фінансовому просторі. Фінансова архітектура є

вибудованою сукупністю елементів фінансового забез�

печення функціонування економічної системи, менед�

жменту і маркетингу, їх фінансового регулювання,

фінансового контролю, а також визначення фінансових

критеріїв ефективності.

Потенціал розвитку фінансової архітектоніки для

економіки, менеджменту, маркетингу пов'язаний із фун�

кціями, які вона виконує:

— побудова фінансових елементів моделей функ�

ціонування та інтеграції зазначених систем;

— формування фінансової інфраструктури, що опо�

середковує економічні відносини, менеджмент, марке�

тинг;

— зовнішнє фінансове регулювання економічних

відносин, менеджменту, маркетингу, у т.ч. шляхом

регламентування на основі Податкового і Бюджетного

кодексів України, кодексів корпоративного управління,

фінансових норм і стандартів;

— внутрішнє фінансове регулювання економічних

відносин, менеджменту, маркетингу, у т.ч. на основі

фінансового контролінгу (виділення центрів витрат, при�

бутків, відповідальності);

— розробка і реалізація фінансової стратегії і так�

тики менеджменту, економічної і маркетингової політи�

ки;

— зниження фінансових ризиків, які супроводжу�

ють економічну, управлінську, маркетингову діяльність.

Конкурентоспроможність поняття "архітектоніка"

порівняно з аналогами, такими як "система", "ринок",

"механізм" визначається якісними трансформаціями

економіки, менеджменту, маркетингу на основі форму�

вання нових технологічних укладів, інноваційних техно�

логій, зростання ролі інтелектуального капіталу, елект�

ронних форм бізнес�процесів в економіці, менеджменті,

маркетинзі. Архітектоніка їх фінансового забезпечен�

ня визначає форму і просторове розміщення елементів

економіки, менеджменту, маркетингу, їх мережеві взає�

мозв'язки та ієрархічну підпорядкованість досягненню

стратегічних завдань.

Фінансова архітектоніка має стійкі діалектичні зв'яз�

ки на різних рівнях управління і стимулювання еконо�

мічних процесів:

— на макрорівні — із бюджетною підтримкою еко�

номічної діяльності, державним інвестуванням, держав�

ним податковим менеджментом, забезпеченням прозо�

рості публічних закупівель, державним аудитом ефек�

тивності і законності витрачання бюджетних коштів;

— на мезорівні — із механізмами бюджетної децен�

тралізації, спільним інвестуванням територіальних гро�

мад, або краудфандингом (англ. сrowdfunding, crowd

— "громада, гурт, юрба", funding — "фінансування"),

регіональним податковим менеджментом, забезпечен�

ням прозорості реалізації регіональних і галузевих бюд�

жетних програм, муніципальним аудитом ефективності

і законності витрачання бюджетних коштів;

— на мікрорівні — зі зміцненням конкурентоспро�

можності підприємства на фінансовому і товарному рин�

ках; оптимізацією структури фінансових ресурсів; гар�

монізацією загального, фінансового, маркетингового

менеджменту; забезпеченням економічного потенціалу

необхіднім обсягом фінансових, матеріальних, кадро�

вих, інформаційних ресурсів.

На різних економічних рівнях фінансова архітекто�

ніка може приймати специфічні форми залежно від виду

економічних відносин, які нею опосередковуються.

Однією із таких форм на макро� і мезорівні є бюджетна

архітектоніка, яка є динамічним інституційним процесом

реалізації бюджетної політики в конкретних соціально�

економічних умовах розвитку держави, який полягає у

формуванні ієрархічної системи бюджетного простору,

складовими якої є оптимальні співвідношення бюджет�

них, соціальних, податкових, монетарних та державних

боргових індикаторів, що визначають бюджетний про�

цес, спрямований на забезпечення ефективного і ре�

зультативного управління бюджетними коштами з ме�

тою підвищення стандартів життя і рівня добробуту на�

селення [14, c. 7].

На мікрорівні фінансова архітектоніка лежить в

основі управління корпоративними структурами та по�

єднує елементи фінансового менеджменту, кадрового

менеджменту, маркетингового менеджменту.

Ієрархія елементів фінансової архітектоніки про�

слідковується на прикладі взаємодії публічних (центра�

лізованих) фінансів, які домінують над приватними (де�

централізованими). Ієрархія проявляється у впорядку�

ванні правил функціонування фінансів мезо� і мікрорів�

ня, акумуляції і перерозподілі податкових надходжень,

прийнятті рішень щодо фінансування суспільних потреб.

Із позицій ієрархічного підходу фінансова архітектоні�

ка є сукупністю загальносистемних імперативів та до�

мінант, які створюють систему, орієнтовану на опти�

мальність, безперервність руху фінансових потоків із

метою забезпечення сталості соціально�економічного

розвитку національного господарства [15, c. 23].

Централізовані фінанси макро� і мезорівня пред�

ставлені державною і муніципальною власністю, децен�

тралізовані — приватною власністю і власністю домо�
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господарств. Проте це не виключає участь у капіталі

суб'єктів господарювання недержавної форми влас�

ності держави і територіальних громад. Архітектура

децентралізованих фінансів забезпечує найбільш тісний

зв'язок із елементами економіки, менеджменту, марке�

тингу, оскільки саме на цьому рівні відбувається пере�

творення фінансових ресурсів на готову продукцію, то�

вари, роботи та послуги у процесі виробничо�економіч�

ної стадії, збут кінцевого продукту для його подальшо�

го проміжного і кінцевого споживання, відтворення

людського капіталу тощо. Децентралізовані фінанси

також демонструють мережеві зв'язки між елементами

фінансової архітектоніки, представленими суб'єктами

господарювання і домогосподарками, відносини між

якими є рівноправними і регулюються нормами цивіль�

ного права.

Атрибути фінансової архітектоніки визначаються

об'єктивними і суб'єктивними факторами. До першої

групи факторів відносять: параметри інституціональ�

ного середовища функціонування економічних

суб'єктів; до другої — цільові орієнтири, визначені

органами державного і муніципального управління,

власниками та менеджерами підприємницьких струк�

тур; економічна поведінка суб'єктів прийняття управ�

лінських рішень та споживачів, що визначається їх

особистісними та психіко�емоційними якостями [16,

c. 38].

Ієрархічна взаємодія елементів фінансової архітек�

тоніки відбувається за допомогою трансмісійного ме�

ханізму, який забезпечує управлінський вплив держав�

ного інституту (модератору) на поведінку економічних

агентів, що відображається у зміні певних макроеконо�

мічних індикаторів. За очікуваної поведінки суб'єктів —

отримувачів імпульсів та належній якості трансмісійно�

го каналу фінансова система переходить до бажаного

стану. Наявність відхилень пояснюється нераціональ�

ною, або неочікуваною поведінкою економічних агентів,

помилковим вибором ними стратегій, імпульсами слаб�

кої сили або нечітко визначеним векторами руху ре�

сурсів (потоків, платежів), які виходять від суб'єкта

управління. Об'єктами трансмісії у рамках фінансової

архітектоніки є: податкові платежі, грошові потоки,

фінансові ресурси.

Як система, фінансова архітектоніка має досягати

конкретної мети, а результати її досягнення мають ви�

мірюватися показниками ефективності, провідне місце

серед яких посідають показники фінансової ефектив�

ності, що мають певну специфіку на різних економіч�

них рівнях:

— на макрорівні — сальдо Державного і консолі�

дованого бюджету, величина внутрішнього і зовніш�

нього державного боргу; податкове навантаження на

платників податків; рівень бюджетного забезпечення

добробуту населення країни; розмір втрат бюджету від

неефективного державного управління і публічних за�

купівель;

— на мезорівні — питома вага трансфертів у дохо�

дах місцевих бюджетів, сальдо місцевих бюджетів,

рівень бюджетного забезпечення потреб територіаль�

них громад;

— на мікрорівні — величина фінансового резуль�

тату, рентабельності, вартості підприємства.

Конструктивним підгрунтям фінансової архітектоні�

ки є досягнення ресурсної рівноваги, яка забезпечуєть�

ся балансом фінансових, матеріальних, кадрових,

інформаційних ресурсів. Порушення зазначеної рівно�

ваги означає дефіцит певного виду ресурсу, який підля�

гає балансуванню із внутрішніх і зовнішніх джерел.

Потенціал фінансової архітектоніки для розвитку

економіки, менеджменту і маркетингу можна описати в

категоріях функцій управління:

— стратегічне планування цільових орієнтирів

фінансової архітектоніки та їх конкретизація на рівні

економічної, управлінської, маркетингової діяльності;

— тактичне планування, у рамках якого уточняють�

ся стратегічні плани щодо створення конструктивних

елементів фінансової архітектоніки;

— оперативне управління, у рамках якого забезпе�

чується прийняття рішень відповідальними особами

шляхом підготовки розпорядчих документів;

— управлінський облік доходів і витрат за елемен�

тами і видами діяльності (операційна, фінансова, інвес�

тиційна);

— забезпечення функціонування системи внутріш�

нього контролю за виконанням управлінських рішень,

досягненням стратегічних завдань і ефективністю взає�

модії елементів фінансової архітектоніки.

Оскільки фінансова архітектоніка є системою, здат�

ною протидіяти негативним факторам зовнішнього і

внутрішнього середовища і забезпечувати динамічну

рівновагу, то сукупний ефект від її функціонування може

перевищувати арифметичну суму ефектів, які виника�

ють на рівні інституційних одиниць, тобто мова йде про

синергетичний ефект. За умови дотримання принципу

двоїстості (зовнішньої і внутрішньої цілісності фінансо�

вої архітектоніки як системи) виникають синергетичні

ефекти у таких формах: мобілізаційна, накопичувальна,

реалізаційна [17, c. 125], які можна узагальнити одним

терміном — фінансіалізація (англ. — financialization).

У рамках даного дослідження під фінансіалізацією ро�

зуміємо форму функціонування економіки, менеджмен�

ту та маркетингу, що характеризується розширенням

сфери фінансових відносин, переважанням фінансових

угод, важливістю фінансових результатів як критеріїв

оцінки ефективності діяльності тощо. Мобілізаційний

синергетичний ефект фінансової архітектоніки полягає

в мобілізації економічного, управлінського, маркетин�

гового потенціалу, накопичувальний — в їх акумуляції,

реалізаційний — в їх використанні.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Основний науковий результат статті полягає у ви�

значенні потенціалу розвитку фінансової архітектоніки

для економіки, менеджменту, маркетингу на основі іден�

тифікації принципів побудови і взаємодії фінансово�еко�

номічної, управлінської та маркетингової систем.

1. Дефініцію фінансової архітектоніки пропонуєть�

ся визначити як побудову, структуру фінансової систе�

ми, яка грунтується на гармонійному взаємозв'язку

об'єднаних у єдине ціле її елементів, орієнтованих на

ефективне управління фінансовими ресурсами, їх опти�
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мальне розподілення між економічними агентами.

Фінансова архітектура є вибудованою сукупністю еле�

ментів фінансового забезпечення функціонування еко�

номічної системи, менеджменту і маркетингу, їх фінан�

сового регулювання, фінансового контролю, а також

визначення фінансових критеріїв ефективності.

2. Фінансова архітектоніка є наукою про створен�

ня фінансової архітектури, про природу, специфіку,

принципи розбудови фінансових систем різних рівнів,

які грунтуються на єдності, загальних закономірностях

їх розвитку й регулювання. Фінансова архітектоніка є

категорією вищого порядку порівняно з фінансовою

архітектурою, оскільки містить методологію її створен�

ня, і грунтується не лише на ієрархічних, але і на мере�

жевих зв'язках.

3. Основними підходами до трактування фінансової

архітектоніки визначено: процесний і системний. Відпо�

відно до першого підходу вона є процесом прийняття

управлінських рішень, які стосуються збалансування

фінансових та економіко�виробничих, управлінських і

маркетингових відносин; згідно з другим підходом,

фінансова архітектоніка — складна система, що функ�

ціонує в умовах невизначеності й імовірнісної природи

параметрів економічного середовища і здатна проду�

кувати отримання синергетичного ефекту (мобілізацій�

ного, накопичувального, реалізаційного), має внутріш�

ню сутність і структуру, цілісність якої виявляється шля�

хом формування особливої взаємодії, обумовленості,

композиційного сполучення між її елементами за умов

нескінченно великої їх кількості шляхом впорядкуван�

ня.

4. Якісними ознаками фінансової архітектоніки є:

відкритість, здатність до розвитку, цілісність зовнішньої

форми та внутрішнього змісту, спосібність розмежуван�

ня системних і несистемних елементів, захист від нега�

тивної дії атракторів, забезпечення стійкості стану

фінансової системи у точках біфуркації. Функції фінан�

сової архітектоніки для економіки, менеджменту, мар�

кетингу пов'язані із тим, які вона виконує: побудова

фінансових елементів моделей функціонування та інтег�

рації зазначених систем; формування фінансової інфра�

структури, зовнішнє та внутрішнє фінансове регулюван�

ня економічних відносин, менеджменту, маркетингу;

розробка і реалізація фінансової стратегії і тактики ме�

неджменту, економічної і маркетингової політики; зни�

ження фінансових ризиків, які супроводжують еконо�

мічну, управлінську, маркетингову діяльність.

5. Прийоми фінансової архітектоніки дозволяють

гармонізувати функціонування елементів економічної,

управлінської, маркетингової систем, забезпечувати їх

взаємодію, стійкий і збалансований розвиток на різних

рівнях (макро�, мезо�, мікро�) із виникненням ефекту

фінансіалізації. Потенціал фінансової архітектоніки для

розвитку економіки, менеджменту і маркетингу можна

описати в категоріях функцій управління: стратегічне та

тактичне планування цільових орієнтирів фінансової

архітектоніки та їх конкретизація на рівні економічної,

управлінської, маркетингової діяльності; оперативне

управління; управлінський облік доходів і витрат за еле�

ментами і видами діяльності; забезпечення функціону�

вання системи внутрішнього контролю за виконанням

управлінських рішень, досягненням стратегічних зав�

дань і ефективністю взаємодії елементів фінансової

архітектоніки.

Перспективами подальших досліджень є визначен�

ня сутнісних ознак фінансової архітектоніки як базису

розбудови управління національною економікою.
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BUSINESS ANALYTICAL WORK IN THE COMMERCIAL ACTIVITY: SUBSTANTIATION
OF ECONOMIC DECISIONS CONCERNING RETAIL TRADE

У ринковій економіці торгівля є найбільш розповсюдженою сферою підприємницької діяльності і є од�
нією тих сфер, що наразі найбільш активно розвивається в економіці України. Основне значення торгівлі
полягає в тому, що вона забезпечує доведення споживчих товарів і послуг від виробника до споживача
шляхом купівлі�продажу товарів та послуг. Роздрібна торгівля, будучи одним з етапів складного процесу
товарообороту, виявляє необхідні за ціною і потребами товари, тобто є показником попиту. У ході дослід�
ження з'ясовано, що зростаюча потреба комплексного підходу у вирішенні питань формування принципів
ведення товарної інноваційної політики та реалізації її ключових функцій у сфері розвитку торговельного
підприємництва в системі роздрібної торгівлі, актуалізує необхідність обгрунтування і впровадження дієвого
механізму, зорієнтованого на удосконалення системи бізнес�аналітичної роботи та комерціалізації цього
виду діяльності.

У статті визначено сутність, місце та роль роздрібної торгівлі у структурі товарообороту України. Окрес�
лено ключові положення пріоритетних напрямів розвитку роздрібної торгівлі. Проведено аналіз суті, скла�
дових елементів, ролі та значення процесів бізнес�аналітики в системі роздрібної торгівлі. Визначено ос�
новні завдання бізнес�аналітичної роботи у сфері роздрібної торгівлі. У підсумку надано практичні пропо�
зиції щодо удосконалення системи бізнес�аналітичного забезпечення підприємств роздрібної торгівлі.

In a market economy, trading is the most common area of business and is one of the areas that is currently most
actively developing in the economy of Ukraine. Retail, being one of the stages of a complex process of trade,
identifies the necessary price and needs of goods, so it is an indicator of demand. Considering retail trading as a
commercial or exchange activity, it should be noted that it is an important element of the system of movement of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Торгівля є однією тих сфер, що наразі найбільш

активно розвивається в економіці України. Роздрібна

торгівля, будучи одним з етапів складного процесу то�

варообороту, виявляє необхідні за ціною і потребами

товари, тобто є показником попиту. Водночас роздріб�

на торгівля не тільки миттєво реагує на зміни в ринко�

вому середовищі, а й може сприяти поліпшенню якості

життя суспільства за рахунок своєчасного задоволен�

ня потреб кожного його члена. Зростаюча потреба ком�

плексного підходу у вирішенні питань формування прин�

ципів ведення товарної інноваційної політики та реалі�

зації її ключових функцій у сфері розвитку торговель�

ного підприємництва в системі роздрібної торгівлі, ак�

туалізує необхідність обгрунтування і впровадження

дієвого механізму, зорієнтованого на удосконалення си�

стеми бізнес�аналітичної роботи та комерціалізації да�

ного виду діяльності. Тому вивчення специфіки веден�

ня та удосконалення бізнес�аналітичної роботи в сис�

темі роздрібної торгівлі та способів її оптимізації є акту�

альною темою та потребує детального дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розвитку та комерціалізації роздрібної

торгівлі, приділено багато уваги у працях вітчизняних та

зарубіжних дослідників. Так, зокрема Данило С.І. вважає,

що ".. роздрібна торгівля, порівняно з іншими видами еко�

номічної діяльності, має свої особливості, що зумовлю�

ють як характер її розвитку, так і специфіку відносно ре�

гулювання. Це, зокрема, важлива системоутворююча роль

у налагодженні міжфункціональних, міжгалузевих,

міжсекторальних зв'язків; вплив на розвиток внутрішньо�

го споживчого ринку, задоволення споживчих потреб на�

селення і належного рівня якості життя; важлива соціаль�

на зорієнтованість; екстенсивне зростання шляхом роз�

будови об'єктів торгівлі; взаємозв'язок з інвестиційним се�

редовищем регіональних економічних комплексів та роз�

витком малого бізнесу; упровадження інновацій; активна

участь громадського сектору; висока взаємозалежність із

розвитком малого підприємництва" [1, с. 6].

goods and occupying an intermediate position between the social and industrial spheres that sells goods and
products to the eventual consumers. The integrated requirement for an integrated approach to addressing the
formation of the innovative policy principles of product and the implementation of its key functions in the field of
trade entrepreneurship in the retail system, updates the need to justify and implement an effective mechanism
aimed at improving the system of business analysis and commercialization of this activity. Therefore, the study of
the specifics of conducting and improving business analytical work in the retail system and ways to optimize it is a
topical issue and requires detailed research. During the study it was found that the results of scientific research
are not sufficiently consistent with the current state of the business analytical system and the commercialization
of retail, trends and challenges characteristical to this area of the economic activity. Hence, it causes a requirement
to analyzation and formation of innovative policy for analytical work in the retail trading system.

The article defines the essence, place and role of retail trade in the structure of trade turnover of Ukraine. The
key provisions of the priority directions of retail trade development have been outlined. The analysis of the essence,
constituent elements, role and significance of business analytics processes in the retail system have been carried
out. The main tasks of business analytical work in the field of retail trade have been determined. As a result, practical
proposals for improving the system of business and analytical support of retail enterprises are provided.

Ключові слова: товарознавство, торговельне підприємництво бізнес�аналітика, комерційна діяльність,

товарна інноваційна політика, захист прав споживачів, роздрібна торгівля.

Key words: trading, retail trade business, business analytics, commercial activity, innovative trading policy,

customer, retail.

"Роздрібна торгівля — торгівля товарами, призна�

ченими для кінцевого споживання в особистих, сімей�

них і домашніх цілях або для іншого, не пов'язаного з

продажем, використання та надання пов'язаних з цим

супутніх послуг" — вказують Балджи М.Д., Допіра І.А.,

Однолько В.О. і зазначають, що "роздрібна торгівля є

стартовим майданчиком для нового циклу виробництва

і обігу, оскільки товар перетворюється на гроші. При

роздрібній торгівлі товари переходять зі сфери обігу у

сферу колективного, індивідуального, особистого спо�

живання, тобто стають власністю споживачів. Покупці

через роздрібну торгівлю оптимально задовольняють

свої потреби, а роздрібна торгівля, враховуючи в своє�

му асортименті побажання покупців, може більше про�

дати товарів і забезпечити собі комерційний успіх [7,

с.19]. "Роздрібна торгівля є сектором економіки, утво�

реним сукупністю суб'єктів господарювання, що здійс�

нюють продаж населенню або підприємствам, органі�

заціям, установам товарів для їх особистого споживан�

ня і некомерційного використання, а також надання су�

путніх торговельних послуг, та інституцій інфраструк�

тури роздрібного споживчого ринку" [1, с. 14—15].

"Основна мета роздрібної торгівлі зводиться до ста�

більного забезпечення високоякісними товарами, ши�

рокого асортименту різних категорій населення для за�

доволення їхнього попиту на дані товари. Саме роздрі�

бна торгівля завершує процес товарного обігу, адже за

її допомогою товари, які вироблені в інших галузях еко�

номіки доводяться до кінцевого споживача" — зазна�

чає А.С. Карнаушенко [2].

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Проте результати наукових досліджень, що є ваго�

мою основою теоретико�методичних засад політики

розвитку роздрібної торгівлі, недостатньо узгоджують�

ся із сучасним станом системи бізнес�аналітичної роботи

та питаннями комерціалізації роздрібної торгівлі, тен�

денціями і викликами, характерними для даного напря�

му економічної діяльності. А відтак викликає потребу в

аналізі та формуванні інноваційної політики щодо ана�

літичної роботи в системі роздрібної торгівлі.



19

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає визначенні основних аспектів удос�

коналення діяльності у сфері роздрібної торгівлі, зокре�

ма на основі проведення бізнес�аналітичної роботи.

Зважаючи на мету, основними завданнями дослід�

ження є визначення сутності, місця та ролі роздрібної

торгівлі в структурі товарообороту; окреслити ключові

позиції пріоритетних напрямів розвитку роздрібної

торгівлі; проаналізувати суть, складові елементи, роль та

значення процесів бізнес�аналітики в системі роздрібної

торгівлі; окреслити основні завдання бізнес�аналітичної

роботи у сфері роздрібної торгівлі; надати практичні про�

позиції щодо удосконалення системи бізнес�аналітично�

го забезпечення підприємств роздрібної торгівлі.

Теоретико�методологічним базисом дослідження

слугували положення й розробки вітчизняних вчених та

зарубіжний досвід з проблем теорії та практики комер�

ціалізації в системі економічної діяльності, визначення

ключових форм організації торгівлі та побудови ринко�

вої інфраструктури питань ведення товарної інновацій�

ної політики, питань захисту прав споживачів продо�

вольчих та непродовольчих товарів тощо. У процесі до�

слідження було використано монографічний, абстрак�

тно�логічний, соціологічний методи досліджень та осо�

бисті оцінки авторів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У ринковій економіці торгівля є найбільш розпов�

сюдженою сферою підприємницької діяльності. Основ�

не значення торгівлі полягає в тому, що вона забезпе�

чує доведення споживчих товарів і послуг від виробни�

ка до споживача шляхом купівлі�продажу товарів та

послуг.

Комерційна діяльність є частиною підприємницької

діяльності на товарному ринку і відрізняється від неї

лише тим, що не охоплює сам процес виготовлення то�

вару чи надання послуги. Будь�яке підприємство (орга�

нізація, фірма), що пропонує на ринку продукти праці

та послуги, і бере участь у процесі обміну, може бути

віднесене до підприємств торгівлі. Комерційна робота

з продажу товарів у роздрібних торгових підприємствах

на відміну від оптових підприємств має свої особливості:

роздрібні підприємства реалізують товари безпосеред�

ньо населенню, тобто фізичним особам, застосовуючи

свої специфічні способи і методи роздрібного прода�

жу; торгове обслуговування населення припускає на�

явність спеціально влаштованих і обладнаних торгових

приміщень, пристосованих для кращого обслуговуван�

ня покупців; уміння запропонувати і продати товар кон�

кретній людині; здійснення підбору і формування тор�

гового асортименту; постійне вивчення й обліку спожив�

чих запитів покупців [7, с. 20].

Розглядаючи роздрібну торгівлю як комерційну

діяльність або діяльність у сфері обміну, слід зазначи�

ти, що вона є важливим елементом системи руху товару

і займаючи проміжне положення між соціальною і ви�

робничою сферою, здійснює збут товарів і продуктів

кінцевим споживачам [2].

Згідно даних аналітичної компанії Deloitte Global у

2017 р. 250 найбільших світових роздрібних компаній

досягли значних показників зростання. Прибуток від

роздрібної торгівлі у 2018 р. зріс на 8,3%. За рахунок

цього сукупний показник зростання, скоригований з

урахуванням коливань курсу, склав 5,7%, що переви�

щує показник 2016 р. (4,1%) [3].

Згідно з даними Державної служби статистики Ук�

раїни протягом січня�вересня 2018 р. оборот роздріб�

ної торгівлі досяг близько 659,7 млрд грн, що в по�

рівнянних цінах на 5,5% більше від обсягу січня — ве�

ресня 2017 р. (табл. 1) [4].

Аналізуючи дані таблиці 1, оборот роздрібної тор�

гівлі у січні — березні 2018 р. порівняно з аналогічним

періодом 2017 р. (у порівнянних цінах) зріс на 7,6%. У

січні — березні 2018 р. індекс фізичного обсягу оборо�

ту роздрібної торгівлі порівняно із січнем — березнем

2017 р. у порівнянних цінах становив 107,6%, у березні

2018 р. порівняно із лютим — 113,1%, а з березнем

2017 р. — 107,6%. Серед регіонів найбільше зростання

обороту роздрібної торгівлі в січні — березні 2018 р.

порівняно із січнем — березнем 2017 р. спостерігалося

у Вінницькій (на 12,3%), Закарпатській (на 11,8%) та

Миколаївській (на 10,8%) областях. Отже, як свідчать

дані Державної служби статистики України, лідерами

за абсолютними показниками роздрібного товарообо�

роту підприємств роздрібної торгівлі за січень — бере�

зень 2018 року стали: Київ (36,065 млрд грн), Дніпро�

петровська (14,796 млрд грн), Харківська (12,248 млрд

грн), Одеська (11,976 млрд грн), Київська (10,604 млрд

грн) області.

У сучасному суспільстві роль бізнес�аналітики в ко�

мерційній діяльності зростає. Це обумовлено, зокрема,

неконтрольованим розвитком усіх процесів і явищ як в

економіці, політиці, так і в суспільному житті. Діяльність

будь�яких структур сьогодні потребує хоча б мінімаль�

ного прогнозованого розвитку, захисту від ризиків, не�

безпек і викликів. Саме таким універсальним елементом

дослідження питань прогнозування та розвитку бізнес�

утворень є аналітика.

Нам нашу думку, бізнес�аналітика — структурова�

на система знань стосовно економічних процесів

підприємницької діяльності.

Складовими системи аналітики є: логіка (наука про

закономірності правильного мислення), методологія

(система принципів, методів і прийомів пізнавальної

діяльності), евристика (наука, що відкриває нове в

різних сферах життя), інформатика (наука про інфор�

мацію, способи її отримання, накопичення, обробки і

передачі [5, с. 242].

На основі проведеного аналізу Deloitte Global бізнес�

аналітиками складено звіт "Global Powers of Retailing 2019"

у якому висвітлено питання основних змін щодо правил

роздрібної торгівлі. В ході бізнес�аналізу визначено, що

для пожвавлення комерційної діяльності необхідно впро�

вадження інновацій, застосування оновлених інструментів

взаємодії, консолідації, інтеграції та автоматизації, що

дозволить підвищити ефективність ведення роздрібного

бізнесу як на сьогодні, так і в майбутньому.

У звіті "Global Powers of Retailing 2019" можна ви�

ділити ключові позиції, щодо пріоритетних напрямів

розвитку роздрібної торгівлі у світі, зокрема:

1. Формування інновацій на основі використання

цифрових можливостей. Роздрібні підприємства по

всьому світу стрімко пристосовуються до того, що з

точки зору споживача, процес здійснення покупок не
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полягає лише в тому, щоб зробити вибір між звичайним

роздрібним магазином та інтернет�магазином або ви�

значити оптимальний для себе канал збуту. Навпаки,

споживачі прагнуть здобути незалежність від каналів

збуту.

2. Формування унікального споживчого досвіду.

Стандартні роздрібні магазини не втрачають своїх по�

зицій. Вони як і раніше реалізують 90% всіх товарів

світу. Для того щоб успішно конкурувати з інтернет�ма�

газинами та забезпечити своїм клієнтам зручність поку�

пок та асортимент продукції (послуг), який пропонуєть�

ся в режимі онлайн, роздрібним магазинам необхідно

підвищувати якість обслуговування клієнтів і ступінь їх

залученості в розвиток бренду.

3. Упровадження інноваційних технологій в процес

роздрібної торгівлі. Кожне роздрібне підприємства по�

винно стежити за розвитком інноваційних технологій,

зокрема, Internet of Things (IoT), штучного інтелекту,

розроблення віртуальної реальності, передових робо�

тотехнік та по можливості впроваджувати їх в організа�

ційний процес роздрібної торгівлі [2; 3].

Отже, слід констатувати той факт, що бізнес�аналі�

тична робота відіграє вагомого значення й у сфері роз�

дрібної торгівлі.

Під час прийняття управлінських рішень щодо на�

лагодження збутових та фінансово�економічних про�

цесів, залучення інвестицій та упровадження нововве�

день, керівництву підприємства роздрібної торгівлі не�

обхідно постійно аналізувати інформацію, отриману

стосовно усіх процесів своєї діяльності.

Використовуючи бізнес�аналітичні показники, ме�

неджмент підприємства роздрібної торгівлі зможе прий�

няти правильне рішення щодо складання планів подаль�

шої роботи.

Основними завданнями бізнес�аналітичної роботи

у сфері роздрібної торгівлі є:

— контроль за виконанням планів з реалізації про�

дукції та отримання прибутку, аналіз динаміки розвит�

ку товарознавчих процесів;

— визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктив�

них факторів на формування фінансових результатів

діяльності;

— виявлення резервів збільшення прибутку;

— оцінка роботи підприємства щодо використання

можливостей збільшення прибутку та рентабельності;

— розробка заходів задля використання виявлених

резервів.

За допомогою бізнес�аналітичних даних підприєм�

ства роздрібної торгівлі мають змогу:

— сформувати реальні прогнози фінансово�госпо�

дарських показників;

— оперативно реагувати на негативні результати

діяльності;

— координувати роботу структурних підрозділів і

спрямовувати їх на досягнення поставлених цілей.

Система аналітики дає змогу систематизувати фі�

нансово�економічну інформацію, яка є основою для

прийняття управлінських рішень. У результаті чого ви�

никає одне з найважливіших переваг бюджетування над

іншими інструментами управління фінансово�госпо�

дарською діяльністю підприємства, а саме надходжен�

ня інформації в режимі реального часу, що істотно впли�

ває на можливість оперативного управління.

Для удосконалення системи бізнес�аналітичного

забезпечення підприємств роздрібної торгівлі, нами

пропонується упровадити використання CRM�системи,

яка допоможе оптимізувати процеси усередині підприє�

мства і систематизувати дані для проведення подаль�

шої аналітичної роботи.

CRM�система управління продажами і комунікація�

ми з клієнтами. Концепція CRM (Customer Relationship

Management) означає, що розрізнені інструменти веден�

ня бізнесу об'єднуються в налагоджену систему. Замість

Excel�таблиць, месенджерів, дублювання документів,

спрощення ведення документообігу підприємство може

використовувати лише один�єдиний сервіс. До CRM�сер�

вісної системи входять програми для збору даних

клієнтської бази, управління угодами, контролю за ме�

неджерами, аналітики та прогнозування. CRM�сервіс

спрощує рутинну роботу, прискорює прийняття правиль�

них рішень і виключає помилки.

Перевагами використання CRM�систем є:

— сформована єдина база замовників і контра�

гентів, в якій зберігаються всі дані про них;

— прозорість і контроль роботи відділу продажів.

Відразу зрозуміло, хто за що відповідає і на яких ета�

пах угоди;

— облік і аналіз статистики руху замовлень. Можна

швидко визначити, з чиєї вини замовлення не викона�

но, проаналізувати причини і зробити висновки;

Таблиця 1. Регіональна структура обороту
роздрібної торгівлі у січні — вересні 2018 р.1

Примітка: 1 Без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимча�

сово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
*Джерело: [4].

Індекс фізичного обсягу 
обороту роздрібної торгівлі 

(у порівнянних цінах), % 
Область 

Оборот 
роздрібної 
торгівлі у 

січні-вересні 
2018 р.,  
млн грн 

вересень  
2018 р.  

до вересня 
2017 р. 

січень - вересень 
2018 р. 
до січня - 

вересня 2017 р. 
Україна  659661,0 106,9 105,5 
Вінницька 17705,6 112,6 109,1 
Волинська 11713,5 100,6 103,4 
Дніпропетровська 59774,5 107,8 106,6 
Донецька 20236,4 117,0 113,7 
Житомирська 16443,6 107,7 108,0 
Закарпатська 15733,9 117,5 111,1 
Запорізька 27624,7 107,7 104,4 
Івано-Франківська 15278,3 111,9 107,8 
Київська  47749,9 110,8 110,1 
Кіровоградська 12176,8 98,3 102,5 
Луганська 5793,9 129,1 127,9 
Львівська 40469,2 103,0 103,7 
Миколаївська 16070,5 106,0 107,8 
Одеська 49039,3 104,4 101,5 
Полтавська 21823,3 114,1 111,1 
Рівненська 12290,0 106,5 107,6 
Сумська 13936,3 110,0 108,4 
Тернопільська 9320,1 110,1 108,8 
Харківська 51403,4 101,8 101,0 
Херсонська 15673,8 102,7 105,4 
Хмельницька 14458,7 103,1 101,3 
Черкаська 16066,9 110,8 107,1 
Чернівецька 10446,5 104,1 101,2 
Чернігівська 13081,0 103,1 105,1 
м. Київ 125350,9 107,2 103,2 
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опираючись на статистику та аналіз, можна прогно�

зувати прибуток і планувати подальшу діяльність

підприємства.

Правильно підібрана CRM�система допоможе опти�

мізувати аналітичну роботу підприємства, що сприяти�

ме його фінансово�економічному розвитку.

Для підприємств роздрібної торгівлі нами пропо�

нується використання CRM�програмаи "Бітрікс24".

Завдяки використанню функцій CRM�системи

"Бітрікс24":

— заявки потенційних покупців на сайті і дзвінки

через АТС автоматично фіксуються в базі і перетворю�

ються в завдання для співробітників служби продажів.

Втрати звернень виключаються;

— усі етапи договору контролюються в інфор�

маційній системі. Програма підказує співробітникові

подальші дії. Наприклад, нагадати замовникові про тер�

міни, поміняти статус угоди, виставити рахунок. Завдя�

ки роботі в CRM�системі, збитки від помилок і забудь�

куватості персоналу зводяться до мінімуму.

— історія договорів і пов'язані з ними документи

доступні керівникам і виконавцям. Пошук у базі легко

виявляє потрібні дані;

— робота в програмі дозволяє швидше планувати і

вирішувати робочі справи. Можна ставити завдання ко�

легам, призначати зустрічі з покупцями, планувати

дзвінки або надсилати листи [6].

Функціонал "Бітрікс24" забезпечує все, що необхі�

дно для організації діяльності підприємства. Інструмен�

тарій програми тісно взаємопов'язаний між собою, а це

означає, що не доведеться перемикатися між числен�

ними сервісами.

Головною перевагою такої програми є те, що не по�

трібно додаткового програмного забезпечення. Поча�

ти працювати можна відразу після реєстрації. Достат�

ньо будь�якого браузера.

ВИСНОВКИ
Використання бізнес�аналітичної роботи в ко�

мерційній діяльності підприємств роздрібної торгівлі

покликане забезпечувати інформацією працівників,

відповідальних за певну ділянку роботи та у певний час

з метою прийняття правильних для підприємства рішень.

Тому у роботі з аналітикою недостатньо просто вико�

ристовувати інформаційні технології, а важливо іден�

тифікувати, які бізнес�процеси необхідно підтримувати

через інформаційну систему, а також визначити, яким

чином створюється додаткова вартість на підприємстві.

Указане дає змогу стверджувати, що бізнес�аналітика —

це комбінація інформаційних технологій, людських

знань і умінь та організаційних процесів. Слід зазначи�

ти, що українські продавці недостатньо конкуренто�

спроможні та "відстають" у інноваційних технологіях від

міжнародних. Для пожвавлення комерційної діяльності

у сфері роздрібної торгівлі слід упроваджувати інно�

ваційні процеси, зокрема їх автоматизацію та цифрові�

зацію, указане дасть змогу підвищити ефективність ве�

дення роздрібного бізнесу у майбутньому. Отже, удос�

коналення інструментарію наукового дослідження має

дуже велике значення і є основою успіху і ефективності

бізнес�аналітичної роботи підприємств роздрібної

торгівлі. Глибоке проникнення в сутність досліджува�

них явищ дає змогу отримати більш точні результати та

спрогнозувати подальшу роботу.
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РЕКЛАМНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Peculiarities of advertising concepts of milk processing enterprises in Cherkasy region were
demonstrated in the article and the evaluation of the level of their perception by consumers was
done. It was determined that all milk processing enterprises of the region have their own advertising
concept and  systematic character of  extension and defining channels of the extension of advertising
applications are determined by the  extent of activity of certain producers of goods and by location
of sales markets with their production, financial possibilities, belonging to corporative joining,
purpose and consequently channels of production realization.

Using a monographic research method, it was found that the full range of marketing
communications and advertising channels is used by only four powerful companies in the region,
which products are presented at national or regional markets and bigger part of the assortment is
intended for final consumption. It is proved that they have in common brand�oriented advertising
campaigns for individual product positions, lack of segmentation of the target audience and clear
competitive positioning.

A study of the impact of advertising on the choice of consumers of dairy products in Uman, Cherkasy
region using the survey method showed that for 38.4% of respondents it has no effect and only for
26% it is the main factor in making a purchase decision. The analysis of the level of memorization of
advertising of products of powerful dairy enterprises of Cherkasy region revealed that 27.7% of
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DEFINING THE PROBLEM
The market of dairy products is quite saturated, it has

a large number of products from different manufacturers

that have approximately the same quality characteristics.

Thus, milk processing companies operate in markets that

have the characteristics of markets of pure and

monopolistic competition at the same time. Within the

strategic group, which unites producers that produce and

sell goods of similar quality, the possibilities of their

marketing pricing policy are limited. All this forces

businesses to look for opportunities to express themselves

to potential consumers and business partners. Attempts

to replace communication activity with increasing

commercial efforts, similar to the extensive increase in the

respondents could not remember the advertising of any of these producers, 34% remembered the
advertising of all, and the distribution of the number of respondents who mentioned advertising of
each brand enterprises are proportional to their presence in the information space. A study of the
level of perception of advertising demonstrated that only for the products of one brand, the
percentage of consumers — respondents who remembered advertising and positively perceived it
almost coincides. It is concluded that significant differences in the levels of memorization and levels
of perception of advertising of products of other brands of dairy enterprises in Cherkasy region
indicate the need to revise their advertising concepts.

У статті висвітлено особливості рекламних концепцій молокопереробних підприємств Чер�
каської області та здійснено оцінку рівня їх сприйняття споживачами. Визначено, що всі моло�
копереробні підприємства області мають власну рекламну концепцію, а систематичність роз�
повсюдження і вибір каналів поширення рекламних звернень визначається масштабами діяль�
ності окремих товаровиробників та географією ринків збуту їх продукції, фінансовими можли�
востями, приналежністю до корпоративних об'єднань, призначенням і, відповідно, каналами
реалізації продукції.

З використанням монографічного методу дослідження з'ясовано, що повний спектр марке�
тингових комунікацій і каналів поширення рекламних звернень використовують лише чотири
потужних підприємства області, продукцію яких представлено на загальнонаціональному або
регіональному ринках і більшу частину асортименту яких призначено для кінцевого споживан�
ня. Доведено, що спільними для них є бренд�орієнтовані рекламні кампанії для окремих товар�
них позицій, відсутність сегментації цільової аудиторії і чіткого конкурентного позиціонування.

Дослідження впливу реклами на вибір споживачів молокопродуктів міста Умань Черкаської
області з використанням методу анкетного опитування показало, що на 38,4% респондентів
вона не має впливу і лише для 26% вона є основним чинником при прийнятті рішення про купі�
влю. Аналіз рівня запам'ятовування реклами продукції потужних молокопереробних
підприємств Черкаської області виявив, що 27,7% респондентів не змогли пригадати реклами
жодного з цих виробників, 34% запам'ятали рекламу усіх, а розподіл кількості респондентів,
які згадали рекламу товарів торгових марок кожного окремого підприємства пропорційний їх
присутності в інформаційному просторі. Дослідження ж рівня сприйняття реклами показало,
що лише для продукції одного бренда відсоток споживачів — респондентів, які запам'ятали
рекламу і позитивно її сприйняли майже співпадає. Зроблено висновок, що значні розбіжності
у рівнях запам'ятовування і рівнях сприйняття реклами продукції інших торгових марок моло�
копереробних підприємств Черкаської області вказують на необхідність перегляду їх реклам�
них концепцій.

Key words: milk processing enterprises, advertisement, advertising concept, advertising application, level of

memorization of the advertisement, level of perception of the advertisement.

Ключові слова: молокопереробні підприємства, реклама, рекламна концепція, рекламне звернення, рівень

запам'ятовування реклами, рівень сприйняття реклами.

presence of consumers in the information space, do not

give the desired and long�term effects. In addition, the

formation of a positive image of a brand directly depends

on how creative and thoughtful the concept of product

advertising is.

ANALYSIS OF THE LATEST RESEARCH
AND PUBLICATIONS

We can fully agree with the opinion of Y.V. Sidorenko

that in conditions of oversaturation of markets with goods

and services and the intensification of crisis phenomena

in economic life, theoretical and applied principles of

advertising psychology become an important driver of

goods promotion, and as a consequence — strengthening
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competitive positions [1, p. 23]. At the same time, the

sharpening of competition in the national market of dairy

products, according to O.V. Pyankova, makes virtually no

alternative way of brand development of enterprises, which

is based on consumer needs [2, p. 32]. L.Yu. Lufrenko

considering the mechanism of formation of advertising

campaigns of milk processing enterprises, emphasizes its

complexity and variety [3, p. 454] and notes that the

comprehensive and consistent implementation of

advertising activities developed in the context of brand�

oriented advertising strategy, allows to obtain a much

greater communication effect than individual, unrelated to

a common goal and separated in time [4, p. 182]. It is

confirmed by the results of a survey by N.R. Kurbak, who

polled the residents of Lviv region, according to which

49.2% of respondents determined that their choice of

dairy products is influenced by brand awareness and 13%

are influenced by advertising [5, p. 92]. According to the

research by O.V. Smolyanyuk, the reduction of commu�

nication activity, as well as the presence in trading

networks, significantly and negatively affects the position

and value of their brands for most dairy companies [6,

p. 197]. The presence of a significant positive impact of

advertising on the income of dairy producers has been

established by foreign researchers [7; 8], but it is

mentioned that for different products (milk, cheese) the

effectiveness of advertising costs differ significantly.

Besides, their effectiveness mostly depends on the

creativity of advertising campaigns of individual manu�

facturers.

FORMULATION OF ARTICLE AIMS
The aim of the following article is the research of

advertising concepts of milk processing enterprises in

Cherkasy region and the level of their perception by

consumers.

PRESENTATION OF THE MAIN
INFORMATION OF THE RESEARCH

From the point of view of the organization of product

distribution, all milk processing enterprises of Cherkasy

region can be divided into two groups: those that make

decisions independently and those that are a part of

corporate associations with central services for finance,

marketing, etc.

The first category includes small processing shops (the

decision is made by the owner), PJSC "Zvenigorodka

Cheese Plant" (sales department), PJSC "Yuriia" (marke�

ting, logistics, sales and commercial departments  are

responsible for certain aspects of product distribution),

PJSC "Kaniv Butter and Cheese Plant "(sales and export

departments).

The second category includes ALC "Zolotonosha Oil

Plant" and companies of the "Agropolis" campaign group.

no influence;
38,4%

high 
influence; 

13,4%

medium 
influence; 

48,2%

Fig. 1. Consumers evaluation of advertising influence on making decisions towards
purchasing dairy products

Advice of friends 
or relatives; 

16,9%
Price; 45,3%

Other (habits, 
attraction of the 
package, new 
flavor etc.); 

11,8%
Advertisement; 

26,0%

Fig. 2. The main factors of influence on making decisions by consumers about buying dairy products
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Thus, the first plant is a part of the group of companies

"Molochnyi Alians", where the distribution of products in

the domestic market is a specialized unit, built on a regional

basis (has a central office and regional offices — northeast

region, western region, southern region, southeastern

region, central region). A separate division is engaged in

export of production. In its turn, Agropolis uses a network

of distributors and its own sales department to sell its

products.

Dairy enterprises of the region that was being studied,

regardless of the size, carry out various measures to

promote products to the market. The use of marketing

tools depends on the financial condition of economic

entities and the scale of their activities. However,

according to the research, each of them has its own

advertising concept.

The survey was conducted at the exit of supermarkets

and grocery stores (ATB, Velmart, Furshet) in Uman,

Cherkasy region in May — June 2020 to determine the

impact of advertising on consumer choice. The total sample

was 112 people aged 19—67 years. For a significant

number of respondents — 43 people, mostly middle�aged

and elderly, advertising has no effect (Fig. 1).

Regarding the factors used by the surveyed buyers of

dairy products (the question provided a single answer of

respondents), the most important for 51 people is the

price, for 29 — advertisement, for 19 — the advice of

friends or relatives, for 13 — other (Fig. 2).

Manufacturers use advertising in trading networks,

outdoor advertising, TV advertising, advertising on social

networks and on their own sites among the channels of

distribution of advertising appeals, but there are some

differences in the choice of channels due to the

predominant purpose (final or intermediate consumption)

and location of markets.

Small private producers that offer a limited range of

products (raw milk, cottage cheese, cheese of their own

production) and sell it in local markets since last year have

begun using social networks actively to promote their own

products. This process was intensified due to the

disruption of logistics links and the ban on markets during

the strict quarantine restrictions in April — May 2020. As

a rule, other channels of information dissemination are not

used by them.

Only powerful milk processing enterprises in Cherkasy

region, products of which are presented on the national or

regional markets, systematically use advertising to

promote their own products using the most widely used

means of communication: television and the Internet. Thus,

the widest line of products among the dairy enterprises of

the region has PJSC "Yuriia" in Cherkasy (trademark

"Voloshkove Pole"): the width of the product�mix —

Trademark Advertising motto The main 
advertising message TV-channel 

Voloshkove pole Delicious as in childhood 
Voloshkove pole for 
everyone 
Voloshkove pole – live 
product  

Qualitative, useful 
products for 
everyday meals  

STB, New 
Channel 

Cheese Club Traditions united by flavor 
Established for delight 

Unique flavor, 
technologies of 
production 

STB, New 
Channel,  
Ukraiina 

KANIV 1971 Quality without 
compromises  

Traditional recipes, 
achievable prices 

М1, New 
Channel,  
Ukraiina, 
Inter 

Zveni Hora Proficiency that comes with 
time 

Quality, convenient 
package 

STB, Inter 

Pyriatyn Do not waste a minute, taste 
to the last moment  
Pyriatyn Cheese is always 
with milk  

Diversity of flavors, 
convenient package; 
it unites cheese 
lovers 

NLО TV, 
ICTV, Іnter, 
1+1 

Table 1. Characteristics of television advertising of trademarks of milk processing enterprises
in Cherkasy region on national channels

54

57

42

81

63

31

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Voloshkove Pole

Cheese Club

KANIV 1971

Zveni Hora

Pyriatyn

Do not remember any item

people

Fig. 3. The level of memorization of products advertising by consumers�respondents



Інвестиції: практика та досвід № 15—16/202026

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

10 items, the length — 3.2. The key items that are included

into group A of the company's products according to the

ABC analysis are milk, butter, yogurt, sour cream and kefir.

Advertising of individual product items distributed over

time, is reminiscent, is designed for all categories of

consumers and emphasizes the usefulness and quality of

products (Table 1).

ALC "Zolotonosha Oil Plant" is a part of the group of

companies "Molochnyi Alians" and produces products of

7 groups, two of which were established in 2018. The

company's products are sold under several brands

"Zlatokray", "Pyriatyn", "Slavia" and "Molochnyi Alians".

Under the first brand butter is sold, and the next two

brands are presented by cheese (other types of production

of these brands are made by other enterprises of the

group).

Trademark "Zlatokray" is a regional brand, and is

intended for the sale of products mainly to catering

establishments and organizations that procure through

tender procedures. It causes a lack of direct product

advertising.

The cheese of "Pyryatyn" and "Slavia" trademarks,

which are also produced by LAC "Zolotonosha Butter�

Making Plant" are sold throughout Ukraine, but only those

kinds of products that are produced under the first brand

are actively advertised by the media. At the same time, as

media monitoring has shown, there is a variability of

commercials using different slogans, where the emphasis

is on the diversity of tastes and the call for everyday

consumption. A characteristic feature of their common

style is the dynamics, drive and the presence of elements

of humor, which indicates the predominant focus of

advertising appeals to the youth segment and middle�aged

people.

The Molochnyi Alians brand is used directly for whey

powder, skimmed milk powder and whole milk powder,

butter (20 kg packing), consequently products that are

used mainly for intermediate consumption. It leads to the

concentration of advertising efforts in the field of

popularization of the whole group of companies, rather

than the trademark of individual products, as well as

advertising mainly on specialized sites related to the food

industry and profiles on social networks.

PJSC "Zvenigorod Cheese Plant" has only one brand

"Zveni Gora", under which it produces four main product

groups: butter, cheese, processed cheese, cottage cheese.

The main advertising efforts are aimed at promoting

processed cheese and cheese, which are key products of

the company (about 70% of sales revenue) and it may

indicate the company's desire to maintain regional

leadership in this market segment. A single ethnic style

combines different commercials, and the main emphasis

is made on the experience that provides proficiency.

PJSC "Kaniv Butter and Cheese Plant" specializes in

the production of cheese, produced under the trademarks

"Cheese Club" and "KANIV 1971". The products of the first

brand are mainly designed for consumers (gourmets) with

high and medium incomes, while the second — for the

middle price segment. The company concentrates its main

advertising efforts on promoting the products of the first

brand and the main message for consumers is the

uniqueness of taste and production technology. Periodic

advertising of KANIV 1971 cheese is much lower, and the

emphasis is on quality and affordable prices.

Common to TV advertising of all manufacturers is the

emphasis on quality and taste, mentioning the brand and

advertising only certain products from the entire range,

as well as (except for "Pyriatyn" trademark) addressing

advertising to all potential consumers without highlighting

individual segments.

The analysis of the level of memorization of advertising

by respondents has shown that 31 people out of 112 do

not remember (or have not seen) advertising of any of the

analyzed brands (Fig. 3). The advertising of products of

the trdemark "Zveni Hora" was remembered the most.

Only 38 people, out of the total sample of respondents,

remember the advertising of dairy products of all these

brands. The results of a single choice of the most

successful product advertising by these consumers has

shown that 47.4% (18 people) believe that it is the adver�

tising of "Zveni Hora" trademark (Fig. 4). Advertising of

Voloshkove Pole trademark products gained the least

number of supporters — 5.3%.

At the same time, respondents, who liked the

advertising of Zveni Hora trademark products, almost

proportionally belong to different age categories. Among

connoisseurs of advertising of products of "Pyriatyn"

trademark, all people are of young age. It is worth noting,

that despite the high memorability of advertising of this

brand, a significant number of respondents have not given

their preference, which may indicate poor positioning. 3

young people (19—34 years old) and 7 middle�aged people

5,3

28,9

10,5

47,4

7,9

0 10 20 30 40 50

Voloshkove Pole

Cheese Club

KANIV 1971

Zveni Hora

Pyriatyn

%

Fig. 4. The level of perception of advertising of products
of milk processing enterprises in Cherkasy region by consumers�respondents
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(42—46 years old) have positively assessed the

advertising of Cheese Club trademark products.

Respondents have been evenly distributed between the

young and middle�aged people segments, who have

positively assessed the advertising of KANIV 1971 pro�

ducts, while the age of fans of Voloshkove Pole advertising

is between 39—52 years old.

CONCLUSION
Dairy enterprises of Cherkasy region actively use

advertising to promote their products on the market. The

regularity of distribution and choice of channels for the

distribution of advertising appeals is determined by the scale

of individual producers and the location of markets for their

products, financial capabilities, membership in corporate

associations, purpose and, accordingly, sales channels.

The full range of marketing communications and

channels of distribution of advertising appeals is used by

only four powerful enterprises of the region, products of

which are presented at the national or regional markets

and most of the range of which is intended for final

consumption. Common to them are branded advertising

campaigns for individual product lines, the lack of

segmentation of the target audience and clear competitive

positioning.

The research of the impact of advertising on the choice

of consumers of dairy products in Uman, Cherkasy region

has shown that 38.4% of respondents have no influence

and only for 26% of respondents advertising is the main

factor in making a purchase decision.

The analysis of the level of memorization of advertising

of products of powerful dairy enterprises of Cherkasy

region revealed that 27.7% of respondents could not

remember the advertising of any of these producers, 34%

remembered the advertising of all, and the distribution of

the number of respondents, who mentioned advertising

of each brand enterprises are proportional to their

presence in the information space. The research of the level

of perception of advertising has shown that only for the

products of one brand, the percentage of consumers�

respondents, who remembered advertising and positively

perceived it almost coincides. Significant differences, that

are observed in the levels of memorization and perceptions

of advertising of products of other brands of dairy

enterprises in Cherkasy region, indicate the need to revise

their advertising concepts.
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PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF CYBER INSURANCE

У статті виявлено, що вдосконалення інформаційних технологій впливає на зміну формату
діяльності зловмисників, що пов'язано з використанням ІТ�інструментарію та Інтернет�мережі.
Визначено етапи зародження та подальшого розвитку кібер�страхування в умовах третьої про�
мислової революції. З'ясовано ключові події на кожному з етапів цифрової трансформації про�
мисловості та економіки. Обгрунтовано основні передумови розвитку кібер�страхування на
кожному з етапів. Розглянуто Hype Cycle для страхування з 2015 року, відповідно за яким ви�
окремлено, що основними перспективними інструментами є BigData, Clouds, IoT, AI. Розроб�
лено Hype Cycle для страхування з 2020 року, за яким визначені адаптивні моделі комунікації,
віртуалізація робочих місць, персоніфікація рекламних пропозицій, синтезія даних — як перс�
пективні напрями розвитку кібер�страхування.

The article examines the improvement of information technology affects the change in the format
of attackers, which is associated with the use of IT tools and the Internet. The stages of origin and
further development of cyber insurance in the conditions of the third industrial revolution are
determined. The key events at each stage of the digital transformation of industry and economy are
identified. The main prerequisites for the development of cyber insurance at each stage are
substantiated. The Hype Cycle for insurance 2015 is considered, according to which it is highlighted
that the main promising tools are BigData, Clouds, IoT, AI. Hype Cycle for insurance has been
developed 2020, which defines adaptive communication models, virtualization of workplaces,
personalization of advertising offers, data synthesis — as promising areas of cyber insurance.

Each stage of industrial development was marked by revolutionary events related to the
improvement of existing traditional processes or even their actual replacement by breakthrough tools.
The third industrial revolution, characterized by the transition from analog to digital technologies,
led to the emergence of an innovative type of insurance activity — cyber insurance. Thus, the digital
revolution is directly related to the stages of development of cyber insurance.

At the stage of development of digital technologies, the precondition for the emergence of cyber
insurance was the formation and improvement of information systems, which could be accessed by
attackers, or which could cease to function properly.
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During the mass release of digital technologies, further improvement of information systems and
the development of affordable personal computers with clear software led to a wave of fraud with
personal data of users, and therefore there was a direct need for cyber insurance as a tool to protect
sensitive data.

Another important prerequisite for the development was the launch and spread of the Internet,
because, on the one hand, it enabled the connection of many devices in real time, and on the other
hand, became a tool for attackers to access user data and organizations. This stage is marked by the
actual creation of cyber�insurance, as in this period in the insurance policy were introduced definitions
of information risks.

The transition to a digital business model is associated with the further development and
improvement of cyber�insurance tools. It is the global proliferation of personal computers, mobile
phones, ATMs, the increase in the functionality of the Internet and browsers that has led to the
development of the shadow IT segment, which aims to steal, damage and hack software, mechanisms
and databases.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах третьої промислової революції, яка харак�

теризується автоматизацією виробництва, переходом на

автономний формат праці та цифрову трансформацію

усіх сфер діяльності, важливим аспектом стає кібер�

безпека. В свою чергу кібер�страхування є дієвим

інструментом, який попереджує настання кібер�інци�

дентів, а також мінімізує втрати у разі їх настання.

На сьогодні питання становлення та розвитку кібер�

страхування є одним із ключових, оскільки повне розу�

міння передумов зародження зазначеного виду страху�

вання дозволить визначити основні драйвери, які спри�

яють розвитку інноваційних видів діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематику створення та поширення кібер�стра�

хування вивчали такі вітчизняні науковці: Н.М. Внукова,

О.О. Гаманкова, Ю.П. Гришан, О.М. Залєтов, А.Д. За�

руба,  Р.В. Пікус, а також зарубіжні вчені: Дж. Арчі,

К. Сарда, Дж. Фінкл. На сьогодні недостатньо розкри�

тими є передумови виникнення кібер�страхування в рам�

ках цифрової трансформації, оскільки існує потреба у

окресленні ключових драйверів розвитку кібер�страху�

вання задля його подальшого вдосконалення та закрі�

пленні на страховому світовому ринку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є виявлення основних передумов ста�

новлення та подальшого розвитку кібер�страхування як

важливого механізму захисту підприємств в умовах циф�

рової трансформації.

Для досягнення поставленої мети в роботі окресле�

но і вирішено такі завдання:

— визначити етапи становлення кібер�страхування;

— охарактеризувати основні передумови виникнен�

ня кібер�страхування на кожному етапі;

— з'ясувати ключові загальні причини розвитку

кібер�страхування;

Ключові слова: кібер�страхування, кібер�ризик, кібер�атака, кібер�захист, підприємство, інформація,

цифрова трансформація.

Key words: сyber insurance, cyber risk, cyber attack, cyber protection, enterprise, information, digitalization.

— визначити Hype Cycle для страхування з 2015 року;

— розробити Hype Cycle для страхування з 2020 року.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У 21 ст., в умовах миттєвої доступності будь�якого

девайсу до Інтернет�мережі, особливої важливості на�

буває питання цифрової безпеки. Оскільки цифровіза�

ція має хвилеподібний характер, тому після винайдення

нових технологій, які полегшують та вдосконалюють

існуючі системи, виникають злочинні інструменти, які

знищують та викрадають інформацію з вказаних сис�

тем. Зрозуміло, що на різних етапах розвитку техно�

логій, важливість деяких даних оцінювалась по�різно�

му, але завжди на злочинному ринку був попит на відпо�

відний товар. Оскільки не існує жодної довершеної си�

стеми, тому ймовірність кібер�інцидентів на сьогодні

доволі висока. Саме тому кібер�страхування виступає

ефективним інструментом мінімізації збитків від настан�

ня страхових подій.

Розвиток кібер�страхування тісно пов'язаний з тре�

тьою промисловою революцією (цифровою трансфор�

мацією промисловості та економіки), оскільки саме з

поступовим введенням ІТ�інструментарію в побутове ви�

користання виникли можливості цифрового шахрай�

ства. Таким чином, вважаємо за доцільне виокремити

5 основних етапів розвитку кібер�страхування у відпо�

відності до періодів цифрової революції (табл. 1).

З початком розвитку інноваційних технологій посту�

пово формувалась потреба у цифровій безпеці. У ви�

падку її порушення, "подушкою" безпеки для органі�

зацій стало кібер�страхування.

У період зародження перших цифрових технологій

у 1947—1969 роках перед власниками організацій не

виникала проблема у захисті інформації у сучасному ро�

зумінні, оскільки більшість конфіденційних даних була

засекречена та надавалась лише за наявності спеціаль�

ного доступу, або ж передавалась через листи чи теле�

грами, тому зрозуміти факт викрадення даних було важ�
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че. Але саме у цьому періоді був винайдений цифровий

резистор, що став основою для збору цифрового ком�

п'ютера; MOP�мікросхема, на якій працював перший

мікропроцесор; технологія MOS, яка створила прото�

тип сучасної цифрової камери. Отже, саме середина 20

ст. стала початком розвитку технологій, що спричини�

ли третю промислову революцію. На даному етапі пе�

ред організаціями була задача максимізації ефектив�

ності та якості виробництва, що стало можливим після

введення даних технологій у масове виробництво.

На цьому етапі передумовами виникнення кібер�

страхування стали:

— створення інструментів, які мали доступ до особ�

ливої інформації про організації, які їх використовують;

— поширення технологій, експертами з розвитку/

вдосконалення яких були спеціалісти іноді єдині у своїй

справі;

— переведення більшої частині інформації на циф�

рові носії, реалізація баз даних, які надавали швидкий

доступ до великих об'ємів інформації.

Після підготовчого етапу протягом 1969—1989 ро�

ків було запущено понад 50 напрямів цифрового

вдосконалення. Одним із найбільших досягнень цього

періоду стало створення та поширення Інтернет�мережі,

щоправда з обмеженим функціоналом. Також, завдя�

чуючи здобуткам попереднього етапу, вдалося зібрати

та запустити у масове виробництво доступних варіантів

персональних комп'ютерів, ігрових консолей з прости�

ми акрадними відео�іграми. Через деякий час були вста�

новлені мобільні роботизовані точки: банкомати, тер�

мінали, інформаційні табло та інше. Також радикальні

зміни торкнулись сфери кіно — почалось використан�

ня комп'ютерної графіки задля створення візуальних та

аудіо�ефектів у фільмах; сфери музики — оскільки зву�

кові ефекти створювались електронними генераторами.

Після цього у 1973 році був випущений перший про�

образ мобільного телефону Motorola DynaTAC, з якого

ж був здійснений перший мобільний дзвінок.

Також варто зазначити, що на цьому етапі були про�

веденні перші тестування по цілісності систем та їх без�

пеці, а тому були реалізовано ряд захисних розробок

для них.

Такі проривні трансформації додали ще кілька при�

чин розвитку кібер�страхування:

— масове поширення персональних комп'ютерів,

ігрових консолей та мобільних телефонів;

— встановлення банкоматів та терміналів, які зчи�

тували конфіденційні дані з особистих краток власників;

— створення дошок�оголошень в Інтернеті, які ста�

ли платформою для збору шахраями особистих даних

користувачів.

З 1989 по 2005 рік активно вдосконалювались ПК,

мобільні телефони, цифрові камери та інше, при цьому

створюючи закриту систему обміну інформацією — пе�

редача відбувалась за допомогою мережі Інтернет, тому

даний канал передачі даних став об'єктом для зловмис�

ників. Частими стали випадки злому пошти, особистих

кабінетів, або ж публічного оприлюднення конфіден�

ційних даних підприємств та навіть урядових органі�

зацій. Виникло поняття Інтернет�вірусу, який міг пошкод�

жувати системні файли комп'ютерів та телефонів.

Органічним наслідком стало створення антивірус�

них систем, які все ж залишали ймовірність поломки

системи або витоку інформації. Для більшості органі�

зацій створення окремого фонду на випадок кібер�інци�

дентів було доволі обтяжливим, оскільки іноді втрати

Період Назва Ключові події 
1947-1969 рр. Зародження цифрових 

технологій 
− Винахід цифрового резистора, який вдосконалив 
роботу цифрових комп’ютерів; 
− реалізація MOP-мікросхем, що призвело до 
виникнення першого мікропроцесора; 
− розвиток технології MOS, яка дозволила створити 
датчики зображень, що стали основою цифрових камер 

1969-1989 рр. Масовий випуск 
цифрових технологій  

− Створення та поширення Інтернет-мережі на 
побутовому рівні; 
− розробка доступних ПК, ігрових консолей та 
аркадних відео-ігор; 
− встановлення банкоматів, промислових роботів, 
створення дошок оголошення в Інтернеті; 
− додавання комп’ютерної графіки у кіно та іграх, 
електронна музика; 
− випуск першого мобільного телефону, цифрової 
камери 

1989-2005 рр. Фактичне створення 
кібер-страхування 

− Запуск всесвітньої мережі, яка об’єднала ПК; 
− стрімкий розвиток Інтернет-інструментів; 
− розгалуження можливостей мобільних телефонів, 
ПК; 
− масове використання текстовими повідомленнями, 
як альтернативним каналом зв’язку 

2005-2015 рр. Розширення та 
вдосконалення кібер-
страхового 
інструментарію 

− Більше 1 млрд користувачів Інтернет-мережі; 
− розповсюдження цифрових технологій; 
− перехід від офсетного до цифрового друку; 
− масовий продаж смартфонів 

Після 2015 р. Реалізація нормативно-
правового забезпечення 
кібер-страхування 

− Реалізація IoT, 3D Print; 
− розвиток BigData, Cloud технологій; 
− перехід на цифрову модель ведення бізнесу 

Таблиця 1. Етапи становлення кібер�страхування

Джерело: Складено авторами на основі [1—4; 8].
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могли сягати мільйонів доларів. Тому під час страхуван�

ня компанії окреслювали даний вид ризику та включа�

ли його як окреме джерело збитків. Відповідно, у цей

період було вперше виділені інформаційні та цифрові

ризики, які є основою кібер�страхування.

Даний етап вважаємо початком існування кібер�

страхування з наступними причинами його подальшого

вдосконалення:

— об'єднання усіх пристроїв через Інтернет�мере�

жу;

— збільшення кількості каналів передачі даних, які

не були повністю захищеними;

— низький рівень обізнаності населення у ІТ�сфері;

— непрозорість встановлення програмного забез�

печення на ПК та мобільні телефони.

Після 2005 року у світі нараховувалось більше

1 млрд користувачів, які щоденно користувались Інтер�

нет�мережею. Відповідно, збільшувались і доступні

інструменти: соціальні мережі, сайти знайомств, онлайн

телефонія, платформи продажу, ігри, платіжні системи

та інше. Оскільки обсяги доступної інформації зроста�

ли, то збільшувались об'єкти для атак зловмисників.

Інтернет�грамотність населення та організацій була на

низькому рівні, системи могли бути скомпрометовані

через випадкові дії внутрішніх користувачів ПК.

З 2005 року почався масовий продаж смартфонів,

які гіпотетично мали стати аналогом комп'ютера у змен�

шеному вигляді. З плином часу, розробникам вдалось

перенести багато процесів, які раніше були доступні

тільки ПК, на смартфон. Даний період співпадає з по�

чатком масових зломів особистих поштових кошиків,

тому можемо зробити висновок, що спрощення досту�

пу до листування надало привілеї зловмисникам у вико�

ристанні зашифрованої інформації.

Тому передумовами подальшого вдосконалення

кібер�страхування вважаємо:

— глибока пенетрація Інтернет�мережі (51% домо�

господарств та організацій);

— розповсюдження смартфонів як альтернатива

мобільним телефонам та комп'ютерам;

— реалізація великої кількості не сертифікованих

мобільних додатків та програмного забезпечення;

— збільшення частки електронних платежів (з вве�

денням персональних даних).

Протягом останніх 5 років цифрова трансформація

проявляється через перехід на автоматизовані системи,

які можуть самостійно навчатись. Так, популярності на�

бувають нейромережі, штучний інтелект, хмарні обчис�

лювальні системи та сховища даних, технології BigData

та IoT.

Такі системи є більш безпечними та захищеними,

оскільки зменшують можливість людського втручан�

ня. Також робота з великими масивами інформації

стало основою переходу до хмарних сховищ збере�

ження даних, доступ до яких часто є закритим навіть

для ІТ�спеціалістів. Але водночас ймовірність зупин�

ки роботи цих систем все ще є актуальною, тому важ�

ливість мінімізації наслідків після інциденту все ще

важлива.

Кібер�страхування на даному етапі виступає не про�

сто інструментом по мінімізації наслідків, а й ефектив�

ним механізмом попередження їх настання, оскільки за�

безпечує співпрацю зі спеціалізованими організаціями�

експертами з захисту систем та конфіденційної інфор�

мації (партнерські програми) та попередній моніторинг

стану клієнта.

Також на цьому етапі було розпочато роботу над

нормативно�правовим забезпеченням, яке регулює

відносини у сфері кібер�страхування.

На сьогодні є необхідність у розвитку кібер�страху�

вання, що зумовлена такими факторами:

— наявність великих обсягів інформації, яка щоден�

но генерується будь�яким обчислювальним пристроєм

або системою;

— швидкий розвиток BigData та Cloud технологій,

які можуть замінити сучасні бізнес�процеси;

Таблиця 2. Матриця відповідності етапів становлення кібер�страхування періодам цифрової
трансформації промисловості
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Створення/вдосконалення 
інформаційних технологій та 
систем 

+ + + + + 

Винахід доступних ПК та 
інших цифрових пристроїв - + + + + 

Популяризація використання 
Інтернет-мережі - + + + + 

Перехід на цифрову модель 
ведення бізнесу - - + + + 

Збільшення кількості ПЗ, 
додатків; об’ємів даних - - - + + 

Джерело: складено авторами на основі [1—4; 8].
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— відсутність єдиного підходу до визначення учас�

ників та об'єктів кібер�страхування.

Отже, на кожний період цифрової трансформації

припадали різні винаходи та вдосконалення, цінність

яких відрізнялась на кожному з етапів. Тому, узагаль�

нюючи, можна визначити такі передумови виникнення

кібер�страхування:

— створення/вдосконалення інформаційних техно�

логій та систем;

— винахід доступних ПК та інших цифрових при�

строїв;

— популяризація використання Інтернет�мережі;

— перехід на цифрову модель ведення бізнесу;

— збільшення кількості ПЗ, додатків; обсягів даних.

Важливо розуміти, які причини стали основними у

становленні кібер�страхування, оскільки окреслення

драйверів розвитку є основою подальшої стратегії вдос�

коналення (табл. 2).

Отже, виходячи з отриманих результатів, бачимо, що

створення та вдосконалення інформаційних технологій

та систем провокує розвиток і шахрайських інструментів,

що в свою чергу зобов'язує компанії та домогосподар�

ства створювати безпечні умови існування з використан�

ня кібер�страхування. До того ж постійне вдосконален�

ня механізмів спостерігалось з самого початку цифрової

трансформації, а тому потреба у інформаційній та циф�

ровій захищеності була сформована ще у 20 ст.

Наступною за актуальністю передумовою є популя�

ризація Інтернет�мережі та наявність доступних персо�

нальних комп'ютерів та інших девайсів на ринку. Широ�

кий вибір різнозадачних інструментів став основою

низької освіченості користувачів, які стали об'єктами

атак зловмисників. На сьогодні Інтернет�мережа стала

платформою, які замінює більшість традиційних про�

цесів в усіх сферах економіки. Так, за даними eMarketer,

до кінця 2020 року доля роздрібних продажів, реалізо�

ваних через Інтернет, складе 14,6%, що вдвічі більше,

ніж в 2015 році. Частка розрахунків, які здійснюються

через мобільні пристрої у 2019 році склала 30%, при

тому, що 68% кібер�інцидентів, пов'язаних з компро�

метацією банківських карт, здійснились через смартфо�

ни [10]. Тому стрімке розповсюдження кібер�страхуван�

ня пояснюється низьким рівнем обізнаності основ фун�

кціонування електронних платіжних систем та великою

кількістю їх шахрайських дублікатів.

З розвитком інноваційних технологій змінився тра�

диційний шлях ведення бізнесу, що виражається через

запровадження автоматизованого виробництва з оптим�

ізацією навантаження на них, а тому зменшення мож�

ливості людської похибки при доступі до них. Зворот�

ною стороною цього є генерування та зберігання вели�

ких обсягів даних, які в разі викрадення, можуть бути

використані проти компаній (вплив на репутацію, або

прямий доступ до внутрішніх систем).

Підтвердженням наших висновків є запропонована

компанією Gartner діаграма Hype Cycle, яка відображає

цикли очікування, реалізації та використання певних

технологій. У 2016 році компанією була розроблена ана�

логічна візуалізація, яка відображає стан доступних та

майбутніх технологій для страхування (рис. 1).

За аналогією віднайдемо технології та інструмен�

ти, які будуть актуальні для страхування, починаючи з

2020 року. Для цього визначимо тригери для інновацій

у 2020 році (з врахуванням пандемії), а також пікові

події, які стануть актуальними для страхування у най�

ближчих 5 років. Відповідно, окреслимо інструментарій,

який стане менш популярним та збитковим у викорис�

танні (рис. 2).

Рис. 1. Gartner Hype Cycle для страхування 2015 р.

Джерело: складено авторами на основі [11].
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Таким чином, у майбутньому ключовими технологі�

ями, які стануть драйверами вдосконалення та розвит�

ку кібер�страхування ми вважаємо віртуалізацію робо�

чих місць, децентралізацію автономної роботи органі�

зації, запуск 5G, вдосконалення і розширення можли�

востей 3D друку, персоніфікацію та глибинну аналіти�

ку.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Кожний етап розвитку промисловості відзначався

революційними подіями, що пов'язані з вдосконалення

існуючих традиційних процесів або навіть їх фактичним

заміщенням проривними інструментами. Третя про�

мислова революція, яка характеризується переходом з

аналогових технологій на цифрові, зумовила виникнен�

ня інноваційного виду страхової діяльності — кібер�

страхування. Таким чином, цифрова революція напря�

му пов'язана з етапами розвитку кібер�страхування.

На етапі розвитку цифрових технологій передумо�

вою виникнення кібер�страхування стало формування

та вдосконалення інформаційних систем, до яких мог�

ли отримати доступ зловмисники, або які могли припи�

нити коректне функціонування.

У період масового випуску цифрових технологій,

подальше вдосконалення інформаційних систем та роз�

робка доступних персональних комп'ютерів з зрозумі�

лим програмним забезпеченням зумовила хвилю махі�

націй з особистими даними користувачів, а тому і ви�

никла пряма необхідність у кібер�страхуванні, як інстру�

менті захисту конфіденційних даних.

Ще однією важливою передумовою розвитку став

запуск та поширення Інтернет�мережі, оскільки, з од�

ного боку, це надало можливість з'єднання безлічі де�

вайсів у режимі реального часу, а з іншого — стало

інструментом зловмисників, задля доступу до даних ко�

ристувачів та організацій. Саме цей етап і відзначається

фактичним створенням кібер�страхування, бо в цей пе�

ріод у поліси страхування були внесені означення інфор�

маційних ризиків.

З переходом на цифрову модель ведення бізнесу

пов'язують подальший розвиток та вдосконаленням

кібер�страхового інструментарію. Саме глобальне роз�

повсюдження персональних комп'ютерів, мобільних

телефонів, банкоматів, збільшення функціональну

Інтернет�мережі та браузерів зумовило розвиток тіньо�

вого ІТ�сегменту, завданням якого є викрадення, псу�

вання та злом програмного забезпечення, механізмів та

баз даних.

Поступове розширення промислових можливостей

стало органічним поштовхом розвитку інших сфер діяль�

ності, в тому числі і злочинної. Саме тому, на противагу

зловмисникам, було виокремлено послуги страховиків,

які стосуються захисту конфіденційної інформації,

цілісності баз даних, збереженості виробничих потуж�

ностей — кібер�страхування.
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Впровадження цифрових технологій у сільськогосподарське виробництво є одним з найважливі�
ших елементів стратегічного розвитку зазначеної сфери. Біо� і нанотехнології, використання ген�
них розробок, можливість адаптації виробленої сільськогосподарської продукції до потреб конк�
ретних категорій покупців є важливими факторами підвищення конкурентоспроможності галузі,
проте без активного використання цифрових інноваційних технологій неможливо в короткі терміни
перетворити вітчизняний аграрний сектор  у високотехнологічну галузь.

З урахуванням поточного стану функціонування вітчизняного сільського господарства і приско�
рення процесів зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, цифрова трансформація аграр�
ного виробництва є особливо актуальна, оскільки є значним джерелом для забезпечення суттєво
економічного зростання.

На нашу думку, цифровізація означає перетворення, викликані масовим впровадженням цифро�
вих технологій, які генерують, обробляють, здійснюють обмін та передачу інформації. У сільському
господарстві комплексна цифрова трансформація здатна забезпечити значне зростання продук�
тивності, скорочення невиробничих витрат, підвищення якості сільськогосподарської продукції.

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES
IN THE PRACTICE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Впровадження цифрових технологій в сільськогос�

подарське виробництво є одним з найважливіших еле�

ментів стратегічного розвитку аграрного сектору Украї�

ни. Біо� і нанотехнології, використання генних розро�

бок, можливість адаптації виробленої сільськогоспо�

дарської продукції до потреб конкретних категорій по�

купців є важливими факторами підвищення конкурен�

тоспроможності галузі. Проте без активного викорис�

тання цифрових інноваційних технологій неможливо в

короткі терміни перетворити вітчизняний аграрний сек�

тор у високотехнологічну галузь.

Провідні країни світу активно використовують у

сільському господарстві дані від різних учасників вироб�

ничого ланцюжка, що дозволяє отримувати інформа�

цію нової якості, знаходити закономірності, мінімізувати

ризики, покращувати бізнес�процеси та керованість

ринком. Інвестиції в цифровізацію сільського господар�

ства в світі до 2016 р. склали 4,6 млрд доларів США, які

було спрямовано на фінансування понад 1300 нових тех�

нологічних стартапів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Прикладні аспекти впливу цифрових технологій на

функціонування сільськогосподарських підприємств в

умовах цифрової трансформації аграрного виробницт�

ва досліджували І. Вороненко, В. Клочан, М. Кропивко,

 The introduction of digital technologies in agricultural production is one of the most important elements
of strategic development in this area. Bio — and nanotechnologies, the use of genetic development, the
ability to adapt agricultural products to the needs of specific categories of buyers are important factors
in increasing the competitiveness of the industry, but without the active use of digital innovation
technologies can not quickly turn the domestic agricultural sector into a high�tech industry.

Given the current state of functioning of domestic agriculture and the acceleration of the processes of
change in the external and internal environment, the digital transformation of agricultural production is
especially relevant because it is a significant source for significant economic growth.

In our opinion, digitalization means transformations caused by the mass introduction of digital
technologies that generate, process, exchange and transmit information. In economics, it allows you to
automate business operations, which increases their efficiency and productivity, opens new opportunities,
affects the development of entrepreneurship, promotes the formation of new products and management
models. In agriculture, a comprehensive digital transformation can provide a significant increase in
productivity, reduce non�production costs, improve the quality of agricultural products.

The changes brought about by digitalization and informatization of agriculture are fundamental, as they
affect all areas of organization of agricultural enterprises, ways of participation of economic entities in
production, innovation, commodity and economic processes, opening new opportunities and qualitatively
transforming the nature of interaction, social integration and communication in general. Alternative use
of potentially released financial resources through the widespread introduction of information methods
of doing business, stimulating domestic consumer demand, is an incentive that encourages producers to
effectively use material and labor resources, to develop competitive production of goods and services to
meet the diverse needs of customers.

Thus, with the help of digitalization of agriculture can provide a significant economic effect by increasing
productivity, land use efficiency, monitoring the quality of machinery, crops, automation, transparency
and controllability of processes, reducing costs of farmers.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, виробництво, цифрові технології, ефективність,

продуктивність.

Key words: agricultural enterprises, production, digital technologies, efficiency, productivity.

В. Россоха, А. Соловйов та ін. Віддаючи належне по�

важним науковцям, зауважимо, що окремі методичні

аспекти впливу цифрових технологій на аграрне вироб�

ництво потребують грунтовного аналізу та поглиблен�

ня досліджень в окресленому напрямі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних під�

ходів та практичних рекомендацій щодо впровадження

цифрових технологій в практику діяльності сільськогос�

подарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З урахуванням поточного стану функціонування

вітчизняного сільського господарства і прискорення

процесів зміни зовнішнього і внутрішнього середовища,

цифрова трансформація сільськогосподарської вироб�

ництва особливо актуальна, оскільки є суттєвим стиму�

лом для забезпечення суттєвого економічного зростан�

ня галузі а й народного господарства загалом.

Нині сільське господарство України практично не

охоплено процесом цифрової трансформації, а викори�

стання інформаційних технологій у сільському госпо�

дарстві в основному обмежується застосуванням ком�

п'ютерів і програмного забезпечення, призначеного для

управління фінансами, збору аналітичної інформації та

надання фінансової та статистичної звітності [1]. Пере�

важає також інформація внутрішнього характеру, що не
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сприяє прийняттю стратегічних рішень, які грунтуються

переважно на даних, що надходять з зовнішнього се�

редовища. Водночас наявне інформаційне забезпечен�

ня не володіє необхідним набором сучасних технічних

функцій і вкрай повільно оновлюється. Низька осна�

щеність сучасною обчислювальною технікою різного

класу породжує низький рівень інформаційних техно�

логій в управлінні сільськогосподарськими підприєм�

ствами. На початок 2019 р. на одне господарство кор�

поративного сектору аграрної економіки припадало

2,1 комп'ютера, однак половина з них — морально за�

старіла техніка. Понад половини комп'ютерів не підклю�

чено до мережі Інтернет. Велика частина ПЕОМ вико�

ристовувалася для вирішення спеціальних економічних

завдань, як�от: підготовка річної звітності суб'єктів гос�

подарювання, які потім узагальнюються органами Дер�

жавної служби статистики України за допомогою спец�

іального програмного забезпечення.

Вважаємо, що цифровізація означає перетворення,

викликані масовим впровадженням цифрових техно�

логій, які генерують, обробляють, здійснюють обмін та

передачу інформації. В економіці це дозволяє автома�

тизувати бізнес�операції, що підвищує їх ефективність і

продуктивність, відкриває нові можливості, впливає на

розвиток підприємництва, сприяє формуванню нових

продуктів та моделей управління [2]. У сільському гос�

подарстві комплексна цифрова трансформація здатна

забезпечити суттєве зростання продуктивності, скоро�

чення транакційних витрат, підвищення якості сільсько�

господарської продукції.

На реалізації процесу цифровізації в агробізнесі

суттєвий вплив має специфічний характер даної галузі,

який визначає як попит, так і ефективність застосуван�

ня  цифрових технологій.

Принципово важливим для функціонування і розвит�

ку сільськогосподарських підприємств є володіння до�

стовірною і різнобічною інформацією, своєчасно над�

ходить до різним суб'єктам господарювання. Інформа�

тизація діяльності суб'єктів господарювання в цьому ви�

падку є інструментом управління ризиками, спрощую�

чи відносини між виробниками та переробниками та

продавцями сільськогосподарської продукції, що для

експортоорієнтованого корпоративного сектору аграр�

ної економіки України має особливе значення. Водно�

час, як показує світовий досвід, державна підтримка

інформатизації діяльності  суб'єктів господарювання

буде сприяти до проникнення і закріплення їх на зов�

нішньому ринку агропродовольства [3].

Нині непоінформованість споживачів про можливості

цифрових технологій, відсутність у достатніх обсягах у

сільськогосподарських підприємствах  фінансових ре�

сурсів для інвестування в ІТ — технології, консалтинг і

обробку даних, відсутність спеціалізованих державних

проектів, спрямованих на підтримку суб'єктів аграрного

сектору з придбання ІТ продукції і послуг виступають

стримуючими факторами розвитку сільського господар�

ства, що так являють собою ризики втрати конкурентних

позицій на міжнародних ринках, при тому що державне

фінансування робіт у сфері інформатизації, як правило,

не належить до заходів державної підтримки.

Оцінка функціонування вітчизняних підприємств, в

тому числі сільськогосподарських, вказує на відсутність

чіткої концепції розвитку своєї безпосередньої сфери

діяльності з орієнтацією на цифрову трансформацію. З

одного боку, високий відсоток суб'єктів господарюван�

ня використовують застарілі бізнес�процеси і виробничі

стандарти. З іншого боку, недоступність для більшості

господарств корпоративного сектору аграрної еконо�

міки сучасних засобів механізації і автоматизації обу�

мовлює низькі показники продуктивності праці, що в

свою чергу формує високу собівартість сільськогоспо�

дарської продукції. До цих негативних факторів до�

дається низький рівень фахівців відповідного профілю

у вищих навчальних закладах у тому числі аграрного

профілю спрямування.

У зв'язку з цим основними завданнями цифрової

трансформації господарств корпоративного сектору

аграрної економіки полягають в такому:

перехід до цифрового сільського господарства, що

базується на використанні методів точного землероб�

ства, активного використання цифрових технологій для

підвищення продуктивності праці в суб'єктах господа�

рювання в сфері агробізнесу;

інтеграції потоків об'єктивних даних сільськогоспо�

дарських виробників всіх форм господарювання  з ме�

тою забезпечення глобального планування в галузі та

надання виважених рекомендацій учасникам ринку

агропродовольства, в тому числі з використанням штуч�

ного інтелекту;

створення загальнодоступного структурованого

банку знань і технологій в розрізі галузей сільського

господарства і областей;

формування механізмів і заходів для підтримки

впровадження цифрових систем у діяльність сільсько�

господарських підприємств;

забезпечення простежуваності товароруху сільсько�

господарської продукції від виробника до кінцевого

споживача (мітки, чіпи, ідентифікатори, технології, при�

строї, системи);

стимулювання вітчизняних розробок і забезпечення

доступу до різних цифрових відкритим платформам (циф�

рове поле, стадо, управління технікою, теплицями і т. п.);

створення умов для переходу суб'єктів господарю�

вання на наскрізний цикл виробництва з мінімізацією

кількості посередників та величини торгової націнки;

впровадження торгових онлайн�платформ і систем

для просування сільськогосподарської продукції;

формування пропозицій щодо коректування норма�

тивно�правових актів та нормативно�технічних вимог для

переходу на цифрові технології;

формуванні навчально�методичних комплексів

(стандарти, методик, програм) навчання;

забезпечення сумісності процесів і стандартів ви�

робництва продукції з загальносвітовими для виходу

України на провідні позиції як експортера сільськогос�

подарської продукції.

Нині цифрові технології у сільському господарстві

реалізують за двома напрямами — з метою підвищен�

ня продуктивності та зменшення втрат. Як свідчать ре�

зультати досліджень науковців, що нині ефективність

сільськогосподарського виробництва досить низька:

близько 40% продукції втрачається на етапі від виро�

щування до переробки, ще 40% — при переробці, збе�

ріганні і транспортуванні [4].
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Результативним інструментом у досягненні нового

рівня цифровізації є "Інтернет речей", який являє собою

мережу пов'язаних через інтернет об'єктів, здатних зби�

рати і обмінюватися даними, що надходять з вбудова�

них сервісів. Сфера їх застосування в сільському гос�

подарстві охоплює різні напрями: точне землеробство;

роботизовано тваринницькі комплекси та теплиці;

управління сировиною, зберіганням сільськогоспо�

дарської продукції; управління сільськогосподарською

технікою тощо.

Геопозиціонування, точне землеробство і комплек�

сне управління парком техніки в останнє десятиліття

стали галузевим стандартом в сільському господарстві.

Підвищення ефективне використання сільськогоспо�

дарських угідь, що характеризується зростанням уро�

жайності в середньому на 15—20%, оптимізація опе�

раційних витрат, скорочення обсягів використання за�

собів захисту рослин, мінеральних добрив і насіння

відбулося завдяки впровадження в практику діяльності

сільськогосподарських підприємств вищезазначених за�

ходів цифрових технологій.

У вітчизняній практиці діяльності господарств кор�

поративного сектору аграрної економіки  одним з

найбільш актуальних питань на нинішній час є збережен�

ня сільськогосподарської продукції під час збирання та

подальшого руху до кінцевого споживача [5]. Для ви�

рішення зазначеного питання необхідно оснастити парк

транспортних засобів спеціальними GPS�модулями, які,

крім можливості моніторингу місцерозташування транс�

порту, дозволяють знизити витрату пального до 20%

за рахунок раціональної побудови маршруту. Крім того,

встановлення відповідних датчиків на транспорт дозво�

ляє відстежувати і вагу вантажу, нівелюючи таким чи�

ном можливості для шахрайства з боку персоналу.

Оптимізувати умови і методику зберігання сільсько�

господарської продукції покликані спеціальні датчики і

програмне забезпечення для моніторингу. Так, задані

за допомогою спеціального програмного забезпечен�

ня алгоритми в режимі реального часу можуть здійсню�

вати моніторинг стану умов зберігання сільськогоспо�

дарської продукції таких елементів, як вміст вуглекис�

лого газу, рівень температури та вологості усередині

сховищ. Таке програмне забезпечення на основі заван�

тажених у нього даних допоможе прийняти рішення про

подальші переміщення сільськогосподарської продукції

[6].

Роботизовані теплиці та тваринницькі комплекси

також можуть бути впроваджені в практику ведення

сільськогосподарського виробництва, що дозволить

одержати суттєву економію за рахунок більш ефектив�

нішого витрачання води, добрив і засобів захисту рос�

лин. Крім того, такі технології дозволять оптимізувати

чисельність персоналу, зайнятого доглядом за культу�

рами, а також звести до мінімуму втрати, що виникають

через людський фактор.

Використання спеціальних датчиків і програмних

засобів моніторингу, що входять до комплексу роботи�

зованих тваринницьких комплексів сприяє підвищенню

продуктивності тварин і, як наслідок, підвищення якості

кінцевої продукції за рахунок впровадження в сільсько�

господарських підприємствах автоматизованих систем

годівлі і доїння корів. Використання програмних і апа�

ратних засобів моніторингу за станом здоров'ям пого�

лів'я корів сприяють підвищенню надоїв до 40%.

Граничний рівень автоматизації сільськогоспо�

дарської діяльності, підвищення урожайності та якості

кінцевої продукції є ключовою метою роботизованого

сільського господарства.

Подолання існуючих перешкод на шляху впровад�

ження цифрових технологій в діяльності господарств

корпоративного сектору аграрної економіки, приско�

рення переведення галузі на новий технологічний рівень

розвитку буде сприяти спільна робота розробників та

інтеграторів ІТ�рішень у сільському господарстві, інве�

сторів, представників експертного співтовариства і орга�

нів влади.

Світ вже вступив в епоху інформаційного способу

виробництва. У 2025 р. 50 % світової економіки перей�

де до впровадження технологій цифровізації, що доз�

воляють бізнесу працювати ефективно. Розвинені краї�

ни прискореними темпами розвивають інноваційні тех�

нології, в яких переважають цифрові платформи, штуч�

ний інтелект і робототехніка [7]. Економіці України в

цілому і аграрному сектору зокрема, необхідно вклю�

чити в цей процес для підвищення ефективності

сільськогосподарського  виробництва та збереження

навколишнього середовища.

За підрахунками вчених, що комплексна цифрові�

зації сільськогосподарського виробництва дозволяє

знизити витрати в галузі на 23 %. Водночас у цій сфері

може бути використано весь комплекс технологій, які

застосовуються в економіці нині. Створення масивів

даних дозволить з максимальною ефективністю забез�

печити дистанційне зондування землі, гіперспектраль�

ну аерофотозйомку, використовувати гідрометеодані,

підвищить якість точного землеробства, захисту рослин,

забезпечення насіннєвого фонду, обслуговування ма�

шинно�тракторного парку та ін. Як свідчать розрахун�

ки, тільки землекористування із застосуванням техно�

логій GPS�навігації забезпечує середню економію вит�

рат на рівні 11—14 %, диференційоване внесення міне�

ральних добрив — 8—12 %, використання систем па�

ралельного водіння — 8—13 %.

За допомогою впровадження цифрових технологій

у сферу аграрного виробництва можливо значно зни�

зити роздрібну ціну сільськогосподарської продукції:

оскільки в структурі формування ціни до 80 % припа�

дає на оплату численних посередницьких структур, то

за рахунок свого наскрізного характеру ІТ�технології

дозволяють пов'язати потреби конкретних споживачів

продукції з можливостями сільгоспвиробників, виклю�

чивши необхідність оплати за виконання зайвих опе�

рацій і виключити їх дублювання.

Водночас перешкоди, що виникають на шляху до си�

стемної і повномасштабної цифровізації сфери аграр�

ного виробництва, є суттєвими і об'єктивно не можуть

бути подолані без залучення заходів державної підтрим�

ки даного процесу. Певні складнощі проявляються в

оцінці економічного впливу цифрових технологій на ре�

зультативність функціонування економіки, зокрема

сільського господарства. Вони пов'язані з тим, що

більшість суб'єктів господарювання у своєму прагненні

до технологічних трансформацій націлені на швидкий

економічний ефект, і в набагато меншій мірі орієнтовані
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на довгострокову перспективу розвитку. До стримую�

чих факторів цифровізації належать: час, необхідний

для реорганізації функціонуючих виробничих процесів,

розробки і впровадження нових бізнес�моделей;

відсутність ІТ�фахівців, адаптованих до специфіки

сільськогосподарського виробництва; недостатність

рівня знань фахівців сільськогосподарського профілю,

здатних працювати з комп'ютерними програмами і до�

датками, а також управлінського персоналу, здатного

забезпечити активне і гнучке управління на всіх органі�

заційних рівнях в умовах цифрової трансформації ви�

робничих процесів [8].

Крім того, реалізація цифрових ініціатив вимагає

комплексного вирішення виникаючих проблем. У пер�

шу чергу це стосується розрізненості використовуваних

інформаційних систем і необхідність інтеграції нових

систем з існуючими бізнес�процесами. Сільське госпо�

дарство характеризується  високим ступенем інтенсив�

ності використання інформаційного масиву даних.

Водночас аналізована інформація в різних, найчастіше

несумісних форматів, що надходить від різних джерел і

пристроїв: з полів, ферм, агротехніки, датчиків, метео�

рологічних станцій, супутників, дронів, зовнішніх сис�

тем, партнерських платформ, постачальників і т. п. Для

вирішення зазначеної проблеми необхідно інтегрувати

існуючі інформаційні системи в єдину на основі ство�

рення і фіксації загальних інтерфейсів, форматів даних,

що дозволяє налагодити швидку і якісну обробку над�

ходять інформаційних потоків.

ВИСНОВКИ
Зміни, які спричинить цифровізація та інформати�

зація сільського господарства, мають фундаменталь�

ний характер, оскільки торкаються всіх сфер діяль�

ності сільськогосподарських підприємств, способи

участі суб'єктів господарювання у виробничих, інно�

ваційних, товарно�економічних процесах, відкриваю�

чи нові можливості і якісно трансформуючи характер

взаємодії, соціальної інтеграції та комунікації в ціло�

му. Альтернативне використання потенційно вивільне�

них фінансових ресурсів за рахунок широкого впро�

вадження інформаційних методів ведення бізнесу, що

стимулюють внутрішній споживчий попит, виступає

чинником, що спонукає товаровиробників ефективно

використовувати матеріальні і трудові ресурси, розви�

вати конкурентоспроможне виробництво товарів і по�

слуг для задоволення найрізноманітніших потреб по�

купців.

Тим самим за допомогою цифровізації діяльності

сільськогосподарських підприємств буде забезпечено

значний економічний ефект за рахунок підвищення про�

дуктивності праці, ефективності використання земель,

моніторингу якості  використання сільськогосподарсь�

кої техніки, забезпечення якості проведення агротех�

нічних заходів, забезпечення автоматизації, прозорості

та керованості процесів, зниження витрат у корпоратив�

ному секторі аграрної економіки.
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MODELS OF INTEGRATION GROUPINGS' COMPETITIVE FORCE

Статтю присвячено аналізу моделей національної конкурентоспроможності: "Діамант"
М. Портера, "Подвійний діамант" А. Рагмена, дев'ятифакторної моделі Донг�Санг Чо, моделі
Німецького інституту розвитку. Обгрунтовано, що всі детермінанти моделей національної кон�
курентоспроможності набувають значної трансформації при вступі країни до інтеграційного
союзу, оскільки лібералізація торговельно�економічних відносин і посилення спеціалізації
країн�членів призводять до наростання масштабів товаробмінних операцій, тому запропоно�
вано авторську інтерпретацію всіх моделей для застосування міжнародними інтеграційними
об'єднаннями. Визначено детермінанти інтерпретованих моделей для міжнародного інтегра�
ційного об'єднання: факторні умови країн�членів; умови внутрішньосоюзного попиту; торго�
вельно�конкурентна взаємодія країн�членів; конкурентна стратегія країн�членів та конкурен�
ція. Відзначено, що взаємодія всіх детермінант конкурентної сили в інтеграційному об'єднанні
забезпечить самопідсилюючі виграшні моменти, які практично не можливо скопіювати або зни�
щити країнам, які не є членами об'єднання.

The article analyzes the models of national competitiveness: the Michael Porter Diamond Model,
the Double Diamond Model, developed by Alan Rugman, the Nine�Factor Model by Dong�Sung Cho,
and the model of the German Development Institute. It has been determined that all models
demonstrate how a country can succeed in economic and competitive relations. However, in the
author's view, with the modern developments of integration processes it is necessary to adapt them
for implementation by the international integration groupings. It has been proved that all determinants
of national competitiveness models undergo a significant transformation upon the country's
accession to the integration grouping, as the liberalization of trade and economic relations and
growing specialization of Member States lead to an increase of goods exchange. Therefore, the article
offers the author's interpretation of all models to be implemented by international integration
groupings. The study identifies the determinants of the interpreted models for an international
integration grouping: factor conditions of Member States; demand conditions within the grouping;
trade and competitive interaction of Member States; Member States' competitive strategy and
competition. It has been observed that the interaction of all determinants of competitive force in the
integration grouping will provide self�reinforcing advantages that the non�Member State are virtually
unable to recreate or destroy. International economic integration does not eliminate the role of a
Member State in the formation of competitive advantages, but changes its nature. The integration
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У рамках економічної теорії та теорії бізнесу за�

пропоновано різноманітні моделі національної конку�

рентоспроможності, проте в жодній з моделей не виок�

ремлюється роль міжнародних інтеграційних об'єднань.

Міжнародна економічна інтеграція не відміняє значен�

ня країни�члена в формуванні конкурентних переваг, але

змінює її характер. Інтеграційне об'єднання розгля�

дається нами як платформа для глобальної конкурент�

ної сили країн�членів, що поєднує їх переваги та допо�

магає їм забезпечити стійкі економіко�конкурентні по�

зиції у глобальному господарстві.

grouping is regarded as a platform for Member States' global competitive force that combines their
advantages and helps them ensure a stable economic and competitive position in the global economy.
The research aims at distinguishing between the models of national competitive forces and adapting
them for international integration groupings. Each of the described and interpreted models has been
found to have both disadvantages and advantages. In addition, each of the models interpreted by
the author has its own opportunities for practical implementation in strategies of building up
competitive force by international integration groupings.

Ключові слова: модель "Діамант", модель "Подвійний діамант", дев'ятифакторна модель, національна

конкурентоспроможність, модель конкурентної сили інтеграційного об'єднання.

Key words: Diamond Model, Double Diamond Model, Nine�Factor Model, national competitiveness, model

competitive force of the integration grouping.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІ

Проблемам дослідження детермінант конкурентних

переваг та створення моделей конкурентоспроможності

країни присвячено роботи таких науковців: М. Портера

[1], А. Рагмена, К. Мун і А. Вербеке [2], Донг�Санг Чо

[3], Т. Алтенбург, В. Хіллебренд і Дж. Мейер�Штемер

[4]. За наявності значної кількості наукових робіт, у яких

досліджуються моделі конкурентоспроможності націо�

нальної економки, проте дослідження моделей конку�

рентної сили для застосування міжнародними інтегра�

ційними об'єднаннями залишається не розкритим.

Рис. 1. Детермінанти конкурентних переваг країни

Джерело: складено автором на основі [1].
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Наше завдання полягає в тому, щоб виявити різни�

цю між моделями національних конкурентних сил та

адаптувати їх для застосування міжнародними інтегра�

ціними об'єднаннями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У наш час загальновизнаним є те, що міжнародна

економічна інтеграція створює сприятливі умови для

торгівлі, проте здатність отримати і зберегти конку�

рентні переваги не причина, а наслідок. Основополож�

ними вважаються дослідження М. Портера про детер�

мінанти конкурентних переваг країни. Він запропонував

модель "конкурентного ромба (Dimond Model)", в якій

відобразив схему факторів національної конкурентної

переваги. Відповіддю на питання, чому країна досягає

успіхів в тій чи іншій області, за М. Портером, це чотири

детермінанти, що формують середовище, в якому фун�

кціонують фірми. Конкурентне середовище може сприя�

ти, а може перешкоджати створенню конкурентних пе�

реваг. Детермінантами "конкурентного ромба" є:

— факторні умови (людські ресурси, фізичні та при�

родні ресурси, науково�інформаційний потенціал, капі�

тал, інфраструктура);

— умови внутрішнього попиту (вибагливість по�

купців щодо якості товарів та послуг, еластичність по�

питу, рівень доходів покупців);

— пов'язані та підтримуючі галузі (наявність пов'я�

заних фірм, що забезпечують фірми необхідними ма�

теріалами, напівфабрикатами, комплектуючими, інфор�

мацією та заохочують використання нових технологій);

— стратегія структури та конкуренція (проявляєть�

ся у близкості національних стратегій та структури

фірми до глобальних параметрів див. рис. 1).

Зовнішні фактори за моделлю "діамант" (випадкові

обставини і діяльність уряду) впливають на формуван�

ня конкурентної сили країни. Попри те, що "конкурент�

ний ромб" М. Портера складається з важливих змінних,

він не є достатньо зрозумілим для пояснення сьогодні�

шньої складної економіки. Модель показує, як може до�

сягти успіхів у економіко�конкурентних відносинах краї�

на, але, на нашу думку, в сучасних умовах розвитку інтег�

раційних процесів її необхідно адаптувати для застосу�

вання міжнародними інтеграційними об'єднаннями. За�

уважимо, що всі детермінанти моделі набувають знач�

ної трансформації у разі вступу країни до інтеграційно�

го союзу, оскільки лібералізація торговельно�економі�

чних відносин і посилення спеціалізації країн�членів при�

зводять до наростання масштабів товаробмінних опе�

Рис. 2. Інтерпретація "конкурентного ромба" країни для інтеграційного об'єднання
Джерело: складено автором.
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Рис. 3. Модель "подвійного діаманту" А. Рагмена
Джерело: [2, p. 116].

Рис. 4. Інтерпретація "подвійного діаманту" А. Рагмена для інтеграційного об'єднання
Джерело: складено автором.
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рацій. Це зовсім не означає, що всі країни�члени інтег�

раційного об'єднання досягнуть успіху в одній галузі,

навпаки: чим динамічніше конкурентне середовище

інтеграційного об'єднання, тим більша імовірність, що

деякі фірми або ж галузі зазнають провалу, так як не у

всіх країнах�членах однакові ресурси і технології, та і

переваги від міжнародної економічної інтеграції одні

країни використовують краще ніж інші. Взаємодія всіх

детермінант конкурентної сили в інтеграційному об'єд�

нанні забезпечить самопідсилюючі виграшні моменти,

які практично не можливо скопіювати або знищити краї�

нам, які не є членами об'єднання (див. рис. 2).

Детермінантами інтерпретованого "конкурентного

ромба" інтеграційного об'єднання визначено: факторні

умови країн�членів; умови внутрішньосоюзного попиту;

торговельно�конкурентна взаємодія країн�членів; кон�

курентна стратегія країн�членів та конкуренція. Попри

те, що змінні інтерпретованої моделі "конкурентного

ромба" корисні у дослідженні конкурентної сили інтег�

раційних об'єднаннь, ця модель зосереджена виключ�

но на внутрішньому конкурентному середовищі інтег�

раційного союзу. Для того щоб розширити фокус дос�

лідження конкурентної сили інтеграційних об'єднань

розглянемо еволюцію моделей конкурентної сили

суб'єктів глобального господарства, яка здійснювала�

ся у напрямі розширення системи факторів, що її виз�

начають. Наприклад, А. Рагмен, поглиблюючи до�

слідження М. Портера, запропонував зміни до "діаман�

тової" моделі, включивши у власну модель так звану си�

стему міжнародних факторів і тому його модель нази�

вається подвійний "діамант" (Double Diamond Model), яка

представлена в праці "Загальна модель подвійного діа�

манту" 1998 року (див. рис. 3).

Як видно з рисунка 3, ця модель охоплює ті ж самі

чотири детермінанти конкурентної сили, що й модель

"конкурентного ромба" і пропонує будувати як внутрі�

шньонаціональну, так і міжнародну систему факторів

(прямі іноземні інвестиції та міжнародна діяльність). В

основі цієї моделі — національний або локальний діа�

мант, але ця модель також, як і модель М. Портера не

враховує інтеграційні процеси у глобальному госпо�

дарстві, тобто розроблена для застосування тільки на

рівні країни. Як ми зазначили вище, на нашу думку, не�

обхідно адаптувати моделі конкурентної сили для зас�

тосування інтеграційними об'єднаннями. Оскільки под�

війний "діамант" А. Рагмена складається з тих же чоти�

рьох детермінант, що й модель М. Портера, то ми зас�

тосуємо, визначені нами чотири детермінанти в інтерп�

ретації цієї моделі для інтеграційного об'єднання і вклю�

чимо модель А. Рагмена (див. рис. 4).

Рис. 5. Дев'ятифакторна модель Донг�Санг Чо
Джерело: [3, p. 143].
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Наступною моделлю формування конкурентної

сили, яка розширила систему факторів "конкурентного

ромба" М. Портера стала дев'ятифакторна модель, яку

у 1994—2000 роках розробили корейські вчені на чолі

з Донг�Сангом Чо (див. рис. 5).

Як видно з рисунка 5, дев'ятифакторна модель кон�

курентної сили країни загалом представлена двома ти�

пами комплексних внутрішніх факторів:

— політики і бюрократи, професійні управлінці та

інженери, підприємці, робітники;

— природні ресурси, умови попиту, пов'язані галузі

та підтримуючі, бізнес�середовище, яке розглядається

на національному, галузевому та корпоративному рівні.

Дев'ятим фактором є зовнішній фактор — випад�

кові події. Таким чином, зазначена модель враховує як

внутрішні особливості, так і зовнішні та розширює сис�

тему факторів формування конкурентної сили країни.

На відміну від існуючих на той час моделей конкурент�

ної сили країни Чо додає нові детермінанти, а саме:

людські фактори та бізнес�середовище. На нашу дум�

ку, одним з недоліків цієї моделі є неврахування рівня

інтеграційних об'єднань, як впливого суб'єкта глобаль�

ного господарства, тому ми пропонували б розглядати

Рис. 6. Інтерпретація дев'ятифакторної моделі країни
для інтеграційного об'єднання

Джерело: складено автором.

бізнес�середовище на рівні інтеграційного об'єднання,

національному, галузевому та корпоративному. Якщо

адаптувати цю модель для застосування інтеграційни�

ми об'єднаннями, то вона матиме вигляд (див. рис. 6).

У 1998 році вчені Німецького інституту розвитку

запропонували більш комплексну модель конкурентної

сили країни, в основі якої лежить поділ на чотири рівні

конкурентоспроможності: мікро�, мезо�, макро� та ме�

гарівень (див. рис. 7).

Дана модель охариктеризовує фактори, які сприя�

ють розвитку конкурентоспроможності на кожному рівні:

— на мікрорівні формується конкурентоспро�

можність фірм та їх мереж;

— на мезорівні формуються необхідні інституції для

забезпечення конкурентних переваг галузей промисло�

вості та їхнього зовнішнього середовища;

— на макрорівні основна увага приділена стабільній

макроекономіці, яку забезпечують стабільні обмінні

курси та національна зовнішньоторговельна політика;

— на мегарівні орієнтація на розвиок сфери політи�

ки і науки, соціокультурні цінності.

Саме поява в цій моделі конкурентоспроможності

мегарівня і є головною різницею між нею та іншими мо�
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Рис. 7. Детермінанти моделі конкурентоспроможності
Німецького інституту розвитку (НІР)

Джерело: [4].

делями, проте основним недоліком моделі, на нашу дум�

ку, є неповний аналіз мегарівня, бо ані в моделі, ані в

дослідженні вчених не приділяється увага міжнародним

інтеграційним об'єднанням.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало змогу стверджувати,

що еволюція моделей конкурентоспроможності прохо�

дила в напрямі розширення системи факторів. Жодна з

існуючих моделей не враховує інтеграційні процеси у

глобальному господарстві, тобто розроблена для за�

стосування тільки на рівні країни. Таким чином, запро�

поновано інтерпретацію моделей конкурентоспромож�

ності для застосування міжнародними інтеграційними

об'єднаннями. Кожна інтерпретованих моделей має як

недоліки, так і переваги. Крім цього, кожна з інтерпре�

тованих автором моделей має свої можливості для прак�

тичного використання у стратегіях нарощення конкурен�

тної сили міжнародними інтеграційними об'єднаннями.
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ANALYSIS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

У статті здійснено системне дослідження, критична оцінка теоретичних положень та діючої прак�
тики аналізу компаній індустрії гостинності. З'ясовано, що основними дестабілізуючими чинника�
ми у індустрії гостинності є: відтік іноземних інвестицій з України, підвищення ставок кредитуван�
ня, труднощі у фінансуванні, зростання витрат на будівництво, адаптаційний карантин тощо. Здійсне�
но аналіз господарської діяльності готелю за специфічними показниками: одноразова місткість
готелю; можлива, фактична та планова пропускна спроможність готелю; кількість місце�днів про�
стою; коефіцієнти завантаження готелю (плановий та фактичний). Доведено, що за причинами про�
стоїв рівень завантаження номерного фонду готелю ТОВ "СТЮАРТ" за звітний період склав 72,4%,
що є менше запланованого на 25,6 відсоткових пункти (98,0%). Це потребує вдосконалення роботи
маркетингового відділу щодо розширення цільового сегменту ринку та збільшення обсягів надання
готельних послуг.

The article provides a systematic study, a critical assessment of the theoretical provisions and current
practice of analyzing companies in the hospitality industry. It was found out that the main destabilizing
factors in the hospitality industry are: outflow of foreign investment from Ukraine, increase in lending
rates, difficulties in financing, growth in construction costs, adaptation quarantine, and so on. Today,
Ukrainian service companies operate not only in an unstable and unpredictable changing external
environment, but also are interdependent with other economic entities. This creates additional conditions
for enterprises to realize their own interests, and at the same time, restricts their business activity in
relations with competitors and the state, which creates serious dangers for their functioning.the content
analysis of scientific sources on the specifics of the activities of hotel enterprises in modern conditions
has been Carried out. The analysis of economic activity of the hotel on specific indicators: one�time
capacity of the hotel; possible, actual and planned capacity of the hotel; the number of place�days of
downtime; hotel load factors (planned and actual). It is proved that for reasons of downtime, the level of
occupancy of the hotel room stock of LLC "STEWART" for the reporting period was 72.4%, which is less
than planned by 25.6 percentage points (98.0%). This requires improving the work of the marketing
Department to expand the target market segment and increase the volume of hotel services. So, it is
proposed to improve the methodology for analyzing the activities of hotel enterprises based on the use of
specific indicators. Based on the results of the analysis, we can conclude that it is necessary to improve
marketing communication with customers. It is expedient to use the tools of strategic marketing based
on KPI indicators: portfolio of tourism services; quality travel services; image (business reputation) of
the company; market share controlled by the company (segment); commitment to the consumers of
tourism services; the ratio of marketing expenses to total expenses.

Ключові слова: індустрія гостинності, готельне господарство, коефіцієнт завантаження, KPI�показ�

ники, стратегічний маркетинг.

Key words: hospitality industry, hotel management, load factor, KPI indicators, strategic marketing.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах української політичної та економічної не�

стабільності, що загострюється глобальною економіч�

ною кризою, більшість галузей економіки поставлено

на межу виживання. Це цілком справедливо як для

індустрії гостинності, так і для готельного господарства.

Основними дестабілізуючими чинниками є: відтік іно�

земних інвестицій з України, підвищення ставок креди�

тування, труднощі у фінансуванні, зростання витрат на

будівництво, адаптаційний карантин тощо.
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Однак, попри наявні проблеми, готельна галузь є

ефективним засобом надходження прибутків для дер�

жави, створення додаткових робочих місць. Водночас

проблемними складниками готельного господарства Ук�

раїни залишаються: недостатня обізнаність щодо стану

функціонування та розвитку готельних компаній, недо�

сконалість у нормативно�правовій базі та відсутність

здорової конкуренції в країні.

З огляду на це, здійснення аналізу діяльності під�

приємств готельного господарства з метою подальших

розробок стратегій є досить актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Необхідно зазначити, що останнім часом серед

науковців та практиків усе більше зростає інтерес до

існуючих проблем управління готельними підприємства�

ми, про що свідчить поява чисельних публікацій.

Aissa S.B., Goaied M. визначили роль готельного

господарства в системі розширеної селекції та її зна�

чення для економіки країни [1].

Borovсanin D. сформував процес стратегічного роз�

витку різних форм власності та організаційно�правових

форм господарювання в готельному господарстві [2].

Io M.U. продемонстрував необхідність удосконален�

ня принципів методології сегментації споживчих ринків

готельних компаній як частини сучасних ринкових стра�

тегій та прогнозування попиту на ці компанії, враховую�

чи сезонні коливання [3]. На цій стадії Ivanova M., Ivanov

S. запропонували регіональний механізм розвитку го�

тельного бізнесу [4].

Li X., Wang Y., Yu Y. досліджували систему готельних

послуг, організаційну та фінансову підтримку якості послуг

та ефективності готельних послуг [5]. Oukil A., Channouf N.,

Al�Zaidi A. продемонстрували систему стратегічного менед�

жменту малих готельних компаній [6]. Це включає два рівні

вдосконалення, загальну стратегію контролю та стратегіч�

ний контроль, на відміну від існуючих [7; 8].

Однак у наукових працях зазначених авторів не роз�

криті питання особливостей здійснення аналізу діяль�

ності підприємств готельного господарства на основі

застосування специфічних показників.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є системне дослідження, критична

оцінка теоретичних положень та діючої практики ана�

лізу компаній індустрії гостинності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під час аналізу господарської діяльності готелю ви�

користовують специфічні показники: одноразова

місткість готелю; можлива, фактична та планова про�

пускна спроможність готелю; кількість місце�днів про�

стою; коефіцієнти завантаження готелю (плановий та

фактичний).

Вихідні данні для аналізу завантаженості готелю

подано в таблиці 1.

Одноразова місткість готелю розраховується за

формулою:

 ∑ ×= QNМ iод (1),

де М(од) — одноразова місткість готелю, одиниць;

Ni — номер певного типу; Q — кількість спальних місць

у номері, одиниць.

Можлива пропускна спроможність готелю розрахо�

вується за формулою:

 365)( ×= одМмПС (2),

де ПС(м) — можлива пропускна спроможність го�

телю, людино/доба.

Розрахунок кількості місце�днів простою номерно�

го фонду через проведення поточного ремонту визна�

чається як:

 ∑ ××= TQNремпотПр j.).( (3),

де Пр (пот.рем) — кількість місце�днів простою но�

мерного фонду через проведення поточного ремонту,

місце/дні;

N
j
 — номер певного типу у поточному ремонті;

Т — тривалість поточного ремонту, дні.

Розрахунок кількості місце�днів простою номерно�

го фонду через проведення капітального ремонту:

 ∑ ××= 365.).( QNремкапПр к (4),

№ 
з/п Показник 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Кількість номерів 
Стандарт 16 17 17 
Люкс 12 13 13 

1. 

Делюкс 5 7 10 
Кількість номерів у поточному профілактичному ремонті 

Стандарт 7 8 10 
Люкс 8 6 7 

2. 

Делюкс 3 4 6 
3. Тривалість поточного ремонту, дні  6 6 5 

Кількість номерів у капітальному ремонті 
Стандарт 1 1 0 
Люкс 0 0 1 

4. 

Делюкс 1 2 2 
5. Середній час санітарної обробки і 

підготовки номеру до заселення, год 
2 1,8 1,5 

6. Фактично надано за рік, людино/доба 17345 18637 19564 
7. Середня тривалість перебування гостя  5 4 4 

Таблиця 1. Вихідні данні для аналізу завантаженості готелю ТОВ "СТЮАРТ"

Джерело: звітні дані підприємства.
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де Пр (кап.рем) — кількість місце�днів простою

номерного фонду через проведення капітального ре�

монту, місце/дні;

N
к
 — номер певного типу у капітальному ремонті.

Розрахунок кількості місце�днів простою номерно�

го фонду через проведення санітарної обробки та підго�

товки номерів до заселення гостей:

 

24
.).( серТО

обсанПр
×

= (5),

де Пр (сан.об) — кількість місце�днів простою но�
мерного фонду через проведення санітарної обробки

та підготовки номерів до заселення гостей, місце/дні;

О — кількості обслужених гостей готелю, особи;

Т
сер

 — середній час санітарної обробки і підготовки

номеру до заселення, год.

Розрахунок фактичної пропускної спроможності го�

телю розраховується за формулою:

  ).()()( ремкапПрмПСфПр −= (6),

де ПС(ф) — фактична пропускної спроможності го�

телю, людино/доба.

Розрахунок планової пропускної спроможності го�

телю розраховується за формулою:

 ).().()()( обсанПрремпотПрфПСпП −−=  (7),

де ПС(п) — планова пропускної спроможності го�

телю, людино/доба.

Плановий коефіцієнт завантаження готелю:

 
,%100

)(
)()( ×=
фПС
пПСплКзав (8).

Фактичний коефіцієнт завантаження готелю:

,%100
)(

)()( ×=
фПС
фДфКзав (9),

де Д(ф) — фактично надано за рік послуг, люди�

но/доба.

Розрахунок специфічних показників для визначен�

ня завантаженості готелю подано в таблиці 2.

Одноразова місткість готелю, тобто кількість місць,

яку може надати підприємство одночасно,

у 2019 році становила 80 місць, що на 14 місць

більше, ніж у 2017 році.

Можлива пропускна спроможність з

урахуванням цілорічної роботи готелю без

простоїв — 29200 людино/діб. Графічне

відображення можливої та фактично вико�

наної пропускної спроможності ТОВ "СТЮ�

АРТ" наведено на рисунку 1.

У зв'язку з капітальним ремонтом про�

стої номерного фонду склали 2190 люди�

но/діб, що перевищило кількість простоїв

в порівнянні з 2017 роком майже вдвічі. Це

пояснюється оновленням дизайну та добу�

довою номерного фонду протягом 2017—

2019 рр. Простої, пов'язані з поточним про�

філактичним ремонтом номерів у 2017 році

склали 230 людино/діб, а за причини сані�

тарної обробки та підготовки номерів для

Відхилення 
2018 р. від 2019 р.

Відхилення 
2018 р. від 2017 р. № 

з/п Показник 2017 р. 2018 р. 2019 р.
Абсол. Відн.,% Абсол. Відн.,% 

1. Одноразова місткість готелю 66 74 80 8 112,12% 6 108,11% 

2. 
Можлива пропускна 
спроможності готелю, 
людино/доба 

24090 27010 29200 2920 112,12% 2190 108,11% 

3. Кількість обслужених гостей 
готелю, особи 3469 4659 4891 1190 134,31% 232 104,97% 

Кількість місце-днів простою номерного фонду через проведення: 
– поточного ремонту, місце/дні 216 216 230 0 100,00% 14 106,48% 
– капітального ремонту, 
місце/дні 1460 2190 2190 730 150,00% 0 100,00% 

4. 
 
 
 – санітарної обробки та 

підготовки номерів до 
заселення гостей, місце/дні 

289 349 306 60 120,88% -44 87,48% 

5. Усього простоїв 1965 2755 2726 790 140,22% -30 98,92% 

6. Пропускна спроможність 
фактична, людино/доба 22630 24820 27010 2190 109,68% 2190 108,82% 

7. Пропускна спроможність 
планова, людино/доба 22125 24255 26474 2130 109,63% 2220 109,15% 

Коефіцієнт завантаження готелю: 
плановий 0,978 0,977 0,980 0,000 Х 0,00 Х 8 
фактичний 0,766 0,751 0,724 -0,016 Х -0,03 Х 

Таблиця 2. Аналіз завантаженості готелю у 2017—2019 рр.

Джерело: авторські розрахунки.

24255
26474

18637 19564
22125

17345

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2017 2018 2019
Рік

лю
ди
но

/д
об
а

Пропускна спроможність з урахуванням усіх простоїв, людино/діб

Фактично надано послуг за рік, людино/діб

Рис. 1. Порівняння фактично наданих послуг та тих,
які мали можливість надати у 2017—2019 рр.

Джерело: побудовано автором.
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заселення — 306 людино/добу. Хоча час, необхідний

на підготовку номерів, скоротився, але загальна кіль�

кість номерів протягом аналізованого періоду зросла.

Таким чином, пропускна спроможність готелю склала

27010 людино/діб, а планова — 26474 людино/доби.

Оскільки за звітний період фактично надано послуг

19564 людино/діб, простої з інших причин (зменшення

попиту на послуги гостинності в передсвяткові дні, не�

сезонні періоди інше) становили 536 людино/доби.

Таким чином, за причин простоїв рівень заванта�

ження номерного фонду готелю ТОВ "СТЮАРТ" за звіт�

ний період склав 72,4%, що є менше запланованого на

25,6 відсоткових пункти (98,0%). Це потребує вдоско�

налення роботи маркетингового відділу щодо розши�

рення цільового сегменту ринку та збільшення обсягів

надання готельних послуг.

ВИСНОВКИ
Отже, запропоновано удосконалення методики ана�

лізу діяльності підприємств готельного господарства на

основі застосування специфічних показників. За резуль�

татами здійсненого аналізу можна зробити висновок

щодо необхідності удосконалення маркетингової кому�

нікації з клієнтами.

Водночас доцільно використовувати інструменти

стратегічного маркетингу на основі KPI�показників: асор�

тимент туристичних послуг; якість туристичних послуг, що

надаються; імідж (ділова репутація) підприємства; част�

ка ринку, контрольована підприємством (за сегментами);

прихильність споживачів туристичних послуг; співвідно�

шення витрат на маркетинг до загальних витрат.
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PLACE OF UKRAINE IN THE PRODUCTION AND SALE OF PLANT RAW MATERIALS
FOR BIOLOGICALLY VALUABLE FOOD PRODUCTS AMONG COUNTRIES

Бренд сучасного суспільства — це здорова їжа, провідну роль в якій відіграє споживання цінної
їжі з точки зору фруктових та ягідних культур, більшість з яких сьогодні належать до рангу менш
розповсюджених ніш. У сучасних реаліях через погіршення стану екологічної ситуації, напру�
женості емоційного та стресового стану під дією всесвітньої пандемії COVID�19, незбалансо�
ваного харчування, спостерігається значне зростання загальної захворюваності населення.
Тому пошук шляхів поліпшення здоров'я людини, в тому числі, пов'язаних з поліпшенням хар�
чування — актуальне завдання сучасного рослинництва в рамках національної безпеки. Метою
статті став аналіз сучасного стану та місця України у виробництві та реалізації рослинної сиро�
вини для біологічно цінних харчових продуктів серед країн світу. Розглянуто виробництво основ�
них сільськогосподарських культур у країнах Європейського союзу, Китаї, Японії, США та Ук�
раїні. Потенційні можливості економічного розвитку країни також великою мірою залежать від
її ресурсного потенціалу — природних багатств, виробничих потужностей, кваліфікованого пер�
соналу тощо. Але найважливішою складовою цього потенціалу є ефективність діяльності та
прибутковість сільськогосподарських товаровиробників. У статті розглянуто динаміку сільсько�
господарських товаровиробників України, які одержали прибуток. Виділено деякі важливі фак�
тори доцільності виробництва та реалізації рослинної сировини для біологічно цінних харчових
продуктів.

На виробничі рішення виробників рослинної сировини біологічно цінних харчових продуктів
також впливають ринкові ризики, пов'язані з невизначеністю щодо майбутніх цін на вхідні ре�
сурси та продукти виробництва, надійність джерел вхідних ресурсів. Тому хоча ринкові ризики
по суті є екзогенними, сільськогосподарські товаровиробники можуть впливати на мінливість
врожайності та розподіл прибутку за вибором вхідних даних або комбінації вхідних ресурсів.
Загалом виробничі ризики мають величезний вплив на сільське господарство особливо, струк�
тура виробництва та поведінка постачальників. Іншу форму ризику, який не знаходиться під
контролем підприємств, може спричинити мінливий клімат. Однак цей ризик можна звести до
мінімуму шляхом прийняття стратегії адаптації, доступної сільськогосподарському товарови�
робнику.

The brand of modern society is healthy food, in which the consumption of valuable food plays a
leading role. In the countries of the world, as well as in Ukraine, in recent decades due to the
deterioration of the environmental situation, emotional and stress, unbalanced diet, there has been

DOI: 10.32702/2306�6814.2020.15—16.51
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Маючи багаті сільськогосподарські угіддя, розви�

нену сільськогосподарську та промислову базу, Украї�

на стала однією з найбільших країн світу з виробництва

рослинної сировини для біологічно цінних харчових про�

дуктів. Водночас Україна залишається великим імпор�

тером продуктів харчування та кормових інгредієнтів,

насіння, морепродуктів, алкогольних напоїв, фруктів,

вина та високоякісних м'ясних продуктів (як обробле�

них, так і сирих).

Україна є країною з низьким рівнем доходу за кла�

сифікацією Світового банку, але спостерігається не�

значне економічне зростання. Україна має досить низькі

ввізні мита на сільськогосподарські та продовольчі про�

дукти та товари. Однак доступ до ринку часто є усклад�

неним через технічні та економічні бар'єри [9]. Більшість

із цих бар'єрів були введені недавно задля юридичного

наближення законодавства України до вимог Євро�

пейського Союзу (ЄС). Конкуренція з виробниками ЄС,

які користуються режимом вільної торгівлі та мізерни�

ми технічними бар'єрами для торгівлі, являються най�

більшою торговою перешкодою для України до євроі�

нтеграції [3].

Бренд сучасного суспільства — це здорова їжа, про�

відну роль в якій відіграє споживання цінної їжі з точки

зору фруктових та ягідних культур, більшість з яких сьо�

годні належать до рангу менш розповсюджених ніш. В

сучасних реаліях через погіршення стану екологічної

ситуації, напруженості емоційного та стресового стану

під дією всесвітньої пандемії COVID�19, незбалансова�

a significant increase in overall morbidity. Therefore, the search for ways to improve human health,
including those related to improving nutrition — an urgent task of modern crop production within
national security.

The aim of the article was to analyze the current state and place of Ukraine in the production and
sale of plant raw materials for biologically valuable food products among the countries of the world.
The production of the main crops in the countries of the European Union, China, Japan, the USA and
Ukraine is considered. Potential opportunities for economic development of the country also largely
depend on its resource potential — natural resources, production capacity, qualified personnel and
so on. But the most important component of this potential is the efficiency and profitability of
agricultural producers. The article considers the dynamics of agricultural producers of Ukraine who
made a profit. Some important factors of expediency of production and realization of vegetable raw
materials for biologically valuable foodstuff are allocated.

Production decisions of producers of plant raw materials of biologically valuable food products
are also affected by market risks associated with uncertainty about future prices for input resources
and products, the reliability of sources of input resources. Therefore, although market risks are
essentially exogenous, agricultural producers can influence yield variability and profit distribution
by the choice of inputs or combinations of inputs. In general, production risks have a huge impact on
agriculture in particular, the structure of production and the behavior of suppliers. Another form of
risk that is not under the control of enterprises can be caused by a changing climate. However, this
risk can be minimized by adopting an adaptation strategy available to the agricultural producer.

Ключові слова: сільське господарство, виробництво та реалізація рослинної сировини, продукція рос�

линництва, біологічно цінні харчові продукти, сільськогосподарські товаровиробники.

Key words: agriculture, production and sale of plant raw materials, crop products, biologically valuable food

products, agricultural producers.

ного харчування, спостерігається значне зростання за�

гальної захворюваності населення. Тому пошук шляхів

поліпшення здоров'я людини, в тому числі, пов'язаних

з поліпшенням харчування — актуальне завдання сучас�

ного рослинництва в рамках національної безпеки [5].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання дослідження виробництва та реалізації

рослинної сировини для біологічно цінних харчових

продуктів, впровадження технології та технологічних

елементів вирощування менш поширених фруктово�

ягідних культур, розвиток сільського господарства роз�

глядаються в працях багатьох науковців.

Kocisova K., Gavurova B., & Kotaskova A. (2018) [6]

стверджують, що сільське господарство відіграє важ�

ливу роль для людства, оскільки добробут людини за�

лежить від обсягу та стабільності сільськогосподарсь�

кого виробництва, що забезпечується врожайністю

сільськогосподарських культур та оброблюваною пло�

щею. Науковці досліджують ефективність з точки зору

ефективного взаємозв'язку між споживаними витрата�

ми та отриманими доходами. Розуміння рівня ефектив�

ності важливе для керівників сільськогосподарських

підприємств, оскільки він відображає якість щоденних

операцій використання вхідних даних та отримання ре�

зультатів. Olena Prokopchuk, Yulia Nesterchuk, Yuriy

Tsymbalyuk and Oleksandr Rolinskyi (2019) [10] визнача�

ють, що однією з ключових особливостей сільського

господарства є його залежність від природних умов.

Водночас ринок сільськогосподарського страхування в

Україні нерозвинений, а страхові продукти не викорис�

товуються сільськогосподарськими підприємствами. У
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результаті виник певний дисбаланс — потужний розви�

ток агропромислового комплексу в Україні за останні

роки не супроводжувався належним розвитком ринку

страхування, що суперечить загальноприйнятій міжна�

родній практиці. Ivan Bogatyrev, Vasyl Topchiy, Igor

Koropatnik, Oleksandr Kotliarenko and Andrii Kofanov

(2019) [4] стверджують, що інвестиційний потенціал

України на тлі глобалізації та інтелектуалізації світової

економіки значною мірою невиконаний, але він має

сильні передумови для розвитку. Україна посідає пер�

ше місце в Європі за площею ріллі і третє місце у світі за

рівнем чорнозему. Світовий досвід показує, що націо�

нальні економіки більшості країн не в змозі швидко та

ефективно вирішити власні проблеми економічного зро�

стання. Самостійний розвиток, без залучення та ефек�

тивного використання іноземних інвестицій не прино�

сить швидкого результату.

Однак актуальних досліджень недостатньо для оцін�

ки сучасного стану та тенденцій щодо розвитку вироб�

ництва рослинної сировини для біологічно цінних хар�

чових продуктів серед країн світу, з метою обгрунтуван�

ня напрямів у розвитку національного сільського гос�

подарства.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз сучасного стану та

місця України у виробництві та реалізації рослинної си�

ровини для біологічно цінних харчових продуктів серед

країн світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Україна містить чверть чорноземів світу, і 56,6 %

усіх земель країни використовується як рілля. Украї�

на має 7,5% сільськогосподарських земель країн СНД,

15,1% ріллі, 6,2% луків та 1,6% пасовищ. Водночас

Україна виробляє понад 20% зерна, зібраного в краї�

нах СНД, і близько 25% м'яса і молока. Однак еко�

логічні та економічні проблеми в Україні мають все

більший вплив на сільське господарство.

Національне сільське господарство не змогло ви�

рішити проблему постачання продовольства та не за�

безпечило жодного підвищення ефективності цього

сектору економіки до рівня передових країн світу. Тех�

нократична концепція розвитку національного сіль�

ськогосподарського комплексу, заснована на кіль�

кісному зростанні технічних, гідротехнічних, меліора�

тивних та агрохімічних факторів інтенсифікації сіль�

ськогосподарського виробництва, застосування в ній

промислових технологій та максимального викорис�

тання земельних ресурсів, не забезпечили належного

підвищення її ефективності, зростання сільськогоспо�

дарських культур, продуктивності худоби та покра�

щення якості продукції. Натомість, ця концепція зумо�

вила надмірно негативні антропогенні навантаження

на довкілля [1].

Ведення сучасного, екологічно необгрунтованого

та несумісного з біосферою сільського господарства,

фактично є руйнуванням та виснаженням грунту та при�

Країна Ячмінь Зернова 
суміш Кукурудза Жито Пшениця 

Австрія 695072 8455 2130339 177447 1370960 
Бельгія 320395 14716 442995 2319 1652249 
Китай 1487906 - 257348659 1044776 131447224 
Хорватія 227520 7461 2147275 4100 744405 
Чехія 1606034 4845 489154 120160 4417841 
Данія 3485656 19228 35923 482166 2654819 
Естонія 347497 1214 - 29511 450265 
Фінляндія 1336100 38800 - 42300 494700 
Франція 11193034 361351 12667393 110092 35798234 
Німеччина 9583600 50200 3344000 2201400 20263500 
Греція 344610 4909 1205980 18960 1072940 
Угорщина 1141007 - 7963217 84116 5245890 
Ірландія 1224900 - - 635 506800 
Італія 1010328 - 6179035 10639 6932943 
Японія 174700 - 165 - 764900 
Латвія 306300 10500 - 81600 1431600 
Литва 619538 20225 87587 43992 2838899 
Люксембург 34662 486 565 6048 78409 
Мальта 2186 - - - 12208 
Нідерланди 253423 - 84894 4457 985297 
Норвегія 400000 - - 7600 123500 
Польща 3048273 2505509 3864028 2166884 9820315 
Португалія 49584 - 713860 16706 67749 
Румунія 1870710 - 18663939 28636 10143671 
Словаччина 486898 - 1515834 41008 1927926 
Словенія 88057 4283 350489 4542 121901 
Іспанія 9129535 25841 3842519 388467 7989906 
Швеція 1094400 22200 - 88200 1620300 
Україна 7349140 6010 35801050 393780 24652840 
США 3332970 - 392450840 214180 51286540 

Таблиця 1. Виробництво основних
сільськогосподарських культур в країнах
Європейського союзу, Китаї, Японії, США

та Україні у 2018 році, тонн

Джерело: складено автором за даними Світового банку [9].

Таблиця 2. Виробництво основних
сільськогосподарських культур в країнах
Європейського союзу, Китаї, Японії, США

та Україні у 2018 році, тонн

Джерело: складено автором за даними Світового банку [9].

Країна Овес Картопля Цукрові 
буряки Сорго Соняш-

ник 
Австрія 74716 697931 2150192 27586 - 
Бельгія 18202 3045443 5192049 - - 
Китай 1004592 90321442 12077618 2194361 32950 
Хорватія 44827 182261 3724309 152 - 
Чехія 152656 583560 3724309 - - 
Данія 289933 1806766 2107616 - - 
Естонія 78381 88434 - - - 
Фінляндія 818200 600300 355400 - - 
Франція 427994 7870973 39579925 323143 - 
Німеччина 577600 8920800 26191400 - - 
Греція 80720 465770 353078 7 - 
Угорщина 59166 330545 941655 38878 7 
Ірландія 122300 273000 78597 - - 
Італія 243366 1307598 1941479 293865 248847 
Японія 278 2261945 3611000 - - 
Латвія 188200 426900 - - - 
Литва 182442 296229 888616 - - 
Люксембург 6977 16211 - - - 
Мальта - 7977    
Нідерланди 7011 6029734 6508142 - - 
Норвегія 146500 326400 - - - 
Польща 1166051 7478184 14302911 - 9663 
Португалія 55779 431686 8506 - 16948 
Румунія 383722 3022758 978266 76309 3062690 
Словаччина 29874 169953 1311972 1726 201614 
Словенія 3397 72917 - - 791 
Іспанія 1486948 2010933 2870907 25589 14777 
Швеція 363500 720200 1698400 - - 
Україна 418460 22503970 13967700 193980 109 
США 814720 20607342 30068647 9271070 107220 
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родного потенціалу загалом. Таке сільське гос�

подарство значною мірою є джерелом великої

кількості захворювань, спричинених забруднен�

ням питної води та продукції агрохімічними ре�

човинами та низькою екологічною якістю

сільськогосподарської продукції. Все це, безпе�

речно, вимагає абсолютно нового підходу до по�

дальшого розвитку та інтенсифікації виробниц�

тва в національному комплексі сільського гос�

подарства, щоб забезпечити його перехід до

моделі сталого, екологічно�безпечного та ефек�

тивного функціонування [8].

Для більш детального аналізу теми дослід�

ження розглянемо виробництво основних

сільськогосподарських культур у країнах Євро�

пейського союзу, Китаї, Японії, США та Україні

(табл. 1, табл. 2).

Далі проаналізуємо динаміку величини екс�

порту товарів та послуг у досліджуваних краї�

нах.

Як свідчить аналіз статистичних даних, най�

більша величина експорту протягом досліджу�

ваного періоду спостерігається в Бельгії,

Ірландії, Люксембурзі, на Мальті та в Нідерлан�

дах.

Частка сільського господарства у ВВП Ук�

раїни складає 12%. Збільшення обсягів вироб�

ництва продукції сільськогосподарських

підприємств потенційно можливе за умови дос�

татності та ефективного використання ресурсів:

земельних, фінансових, трудових, інформацій�

них тощо. Динаміка виробництва валової про�

дукції сільського господарства України проана�

лізована в таблиці 4.

Дані таблиці свідчать, що обсяги ВВП Украї�

ни за досліджуваний період зросли вдвічі, а

сільського господарства — втричі. Частка

сільського господарства у ВВП України зросла

втричі, що є позитивною тенденцією. Індекс об�

сягу виробництва валової продукції сільського

господарства за 2014—2018 рр., збільшився на

0,8 в.п., що є позитивною тенденцією.

Потенційні можливості економічного роз�

витку країни також великою мірою залежать від

її ресурсного потенціалу — природних багатств,

виробничих потужностей, кваліфікованого пер�

соналу тощо. Але найважливішою складовою

цього потенціалу є ефективність діяльності та

прибутковість сільськогосподарських товаро�

виробників. У таблиці 5 розглянемо динаміку

отримання прибутку сільськогосподарськими

товаровиробниками України.

У сучасних реаліях виділимо деякі важливі

фактори доцільності виробництва та реалізації

рослинної сировини для біологічно цінних хар�

чових продуктів. Зокрема це — високий попит.

Цінність рослинної сировини для біологічно

цінних харчових продуктів змушує українських

товаровиробників до більшої уваги при виро�

щуванні сільськогосподарських культур. У цих

культур є власний покупець та відносно стаб�

ільна ціна на експортний ринок. Тому подаль�

Назва країни 2005 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Відно-
шення 
2019 

до 2005 
США 10,01 13,54 12,44 11,87 12,09 12,22 13,54 135,28 
Японія 14,01 17,54 17,61 16,25 17,77 18,45 15,92 113,58 
Китай 33,83 23,59 21,44 19,75 19,96 19,51 24,60 72,71 
Австрія 48,62 53,39 53,09 52,45 54,04 55,76 53,44 109,92 
Бельгія 74,28 79,80 77,81 79,38 82,31 82,58 79,32 106,79 
Болгарія 42,86 64,90 64,54 64,73 68,15 66,94 64,88 151,36 
Хорватія 36,73 43,30 46,38 47,63 50,03 50,52 40,43 110,09 
Кіпр 55,69 66,11 70,33 70,75 73,02 73,07 61,36 110,18 
Чехія 62,18 82,55 81,05 79,56 79,73 78,39 76,87 123,62 
Данія 47,45 54,61 55,42 53,43 55,14 55,64 54,83 115,55 
Естонія 65,47 81,33 76,87 77,45 76,14 74,26 84,02 128,33 
Фінляндія 40,27 36,48 35,39 34,82 37,68 38,56 38,02 94,40 
Франція 27,03 29,67 30,59 30,25 30,82 31,34 29,36 108,63 
Німеччина 38,06 45,62 46,85 46,02 47,40 47,42 45,42 119,34 
Греція 21,31 32,37 31,55 30,06 32,99 36,13 30,35 142,42 
Угорщина 62,64 87,42 87,98 87,15 87,14 84,94 85,58 136,62 
Ірландія 79,58 110,0 121,9 120,8 121,0 122,3 103,6 130,26 
Італія 24,60 29,11 29,72 29,33 30,84 31,45 28,63 116,39 
Латвія 43,21 61,20 60,72 60,40 62,13 61,30 60,26 139,46 
Литва 53,84 72,34 68,82 67,58 73,61 75,62 78,79 146,34 
Люксембург 161,68 212,6 221,2 213,0 217,6 211,5 190,6 117,91 
Мальта 104,37 148,8 153,7 151,9 149,7 144,8 156,9 150,41 
Нідерланди 65,63 80,58 82,66 79,54 83,39 84,32 79,88 121,71 
Польща 34,61 47,57 49,50 52,19 54,35 55,59 46,32 133,83 
Португалія 27,08 40,22 40,62 40,21 42,72 43,52 39,61 146,23 
Румунія 24,54 41,16 41,02 41,19 41,47 41,64 39,87 162,51 
Словакія 72,30 91,52 92,02 93,73 95,11 96,09 93,62 129,48 
Словенія 59,81 76,15 77,15 77,97 83,17 85,38 74,22 124,08 
Іспанія 24,98 33,48 33,63 33,88 35,18 35,12 32,96 131,96 
Швеція 45,05 43,57 44,29 43,26 44,43 45,79 42,80 95,01 
Україна 48,75 48,59 52,60 49,30 48,01 45,21 42,96 88,12 

Таблиця 3. Динаміка експорту товарів та послуг,
% від ВВП

Джерело: складено автором на основі даних Світового банку [9].

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 
2018  
у % до 
2014 

ВВП, млрд грн 1454,9 1566,7 1979,5 2383,2 2982,9 205,0 
в т.ч. сільське господарство 119,6 122,2 166,3 200,2 360,9 301,8 
Частка сільського 
господарства, % 9,1 10,2 11,4 12,9 12,1 +3,0 в.п.

Індекс виробництва валової 
продукції с.-г., % 111,3 102,2 95,2 114,6 112,1 +0,8в.п. 

Таблиця 4. Динаміка виробництва валової продукції
сільського господарства України

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики Ук�
раїни [2].

Рік Прибуток, млн грн У % до загальної 
кількості підприємств 

2009 14073,5 69,7 
2010 22306,1 69,5 
2011 30615,2 83,0 
2012 33906,7 78,3 
2013 26496,5 79,9 
2014 52171,0 84,2 
2015 128880,2 88,5 
2016 103942,2 87,8 
2017 89876,7 86,2 
2018 94284,0 86,2 
Зміна, % 669,94 123,6729 

Таблиця 5. Динаміка отримання прибутку
сільськогосподарськими товаровиробниками України

Джерело: складено на основі даних Державної служби статистики

України [2].
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ше стратегічне вирощування сільськогосподарських

культур в Україні повинно передбачити перегляд фор�

мування кон'юнктури продовольчого ринку, з точки

зору безпеки населення, виробництва біологічно

цінних харчових продуктів та сировини для перероб�

ної і харчової промисловості. Щоб вирішити цю про�

блему, особливу увагу слід приділити вирощуванню

таких сільськогосподарських культур, які забезпечу�

ють отримання, насамперед, біологічно цінної сирови�

ни, як джерела продукції функціонального призначен�

ня. Національний досвід виробництва рослинної сиро�

вини для біологічно цінних харчових продуктів, а та�

кож впровадження передових елементів технології їх

вирощування дає всі підстави для ефективного розвит�

ку цієї галузі сучасного сільського господарства Ук�

раїни.

На стратегічні рішення виробників рослинної си�

ровини біологічно цінних харчових продуктів також

впливають ринкові ризики, пов'язані з невизначеністю

щодо майбутніх цін на вхідні ресурси та продукти ви�

робництва, надійність джерел вхідних ресурсів. Тому

хоча ринкові ризики, по суті,  є екзогенними,

сільськогосподарські товаровиробники можуть впли�

вати на мінливість врожайності та розподіл прибутку

за вибором вхідних даних або комбінації вхідних ре�

сурсів. Загалом виробничі ризики мають величезний

вплив на сільське господарство особливо, структура

виробництва та поведінка постачальників. Іншу фор�

ма ризику, який не знаходиться під контролем підприє�

мства, може спричинити мінливий клімат. Однак цей

ризик можна звести до мінімуму шляхом прийняття

стратегії адаптації, доступної сільськогосподарському

товаровиробнику.

З метою ідентифікації ризикових змінних, що

впливають на дохід на 1 га сільськогосподарських

угідь від виробництва рослинництва можливо засто�

сувати стохастичну виробничу функцію (Just and Pope

production function). Така виробнича функція — це

сума детермінованого компонента, що стосується

рівня врожаю, а стохастичний компонент, що відно�

ситься до мінливості рівня врожайності і представле�

ний формулою нижче:

(1),

де y
it
 — очікуваний дохід на 1 га сільськогоспо�

дарських угідь від виробництва продукції рослинницт�

ва для регіону (i) на час (t),

X
it
 — є незалежними змінними, включаючи змінні

клімату, а Z
it
 може містити однакові елементи з X

it
,

ε
it
 — стохастичний член з нульовою середньою та

постійною дисперсією (σε2 ),
β і α — параметри, які мають бути розраховані.

Дохід на 1 га сільськогосподарських угідь від про�

дукції рослинництва використовується як залежна

змінна, оскільки це головне джерело засобів прибутку

сільськогосподарських товаровиробників. Було прий�

нято логістичну трансформацію доходу на 1 га сільсь�

когосподарських угідь від рослинництва як залежної

змінної, оскільки припускається, що таке перетворення

більш інформаційне, ніж лінійна специфікація, оскіль�

ки розподіл доходу є не негативним і, як правило, силь�

но перекошеним.

Оцінка першої частини наведеного рівняння дає се�

редній ефект незалежної змінної доходу на 1 га

сільськогосподарських угідь, тоді як оцінка другої час�

тини рівняння дає ефект впливу кожної незалежної

змінної на дисперсію доходу на 1 га сільськогосподарсь�

ких угідь. Також важливо зазначити, що збільшується

та зменшується мінливість доходу внаслідок зміни в

пояснювальних змінних, що визначаються знаком h
z
. Це

тому, що виробнича функція (Just and Pope production

function) не накладає попередніх обмежень на вплив

ризику вхідних ресурсів розглянутих в моделі. На�

справді, Z
it
 збільшує ризик, при збільшенні дисперсії

урожайності, тобто h
Z
 > 0, при невизначеності та змен�

шенні в іншому випадку. Однак дисперсія функції не

розрізняє ризик зміни або зниження сторони. Також

будуть використані треті центральні моменти (вимірю�

вання несиметричності), які вимірюють ризик знижен�

ня впливу. Таким чином, можна сказати, що вхідна ве�

личина ith впливає на зниження ризику через його вплив

на симетричність. Наприклад, вхідна величина ith сприя�

тиме зниженню ризику, коли диференціальний третій

момент більший за нуль і навпаки. Зокрема, якщо кое�

фіцієнт вхідної величини ith функції симетрії є додатним,

це означає, що вхідна величина i сприяє зменшенню

ризику.

Виробнича функція (Just and Pope production func�

tion) може розглядатися як мультипликативна оцінка

гетеросептичних помилок, наведена так:

 (2),

де — термін порушення з нульовою

середньою та дисперсією:

 (3).
Ця виробнича функція традиційно оцінюється

підходом триетапним можливим узагальненням з най�

меншими квадратами (FGLS — Feasible Generalized

Least Squares approach). Однак підхід максимальної

ймовірності оцінки (MLE — Maximum Likelihood

Estimates) є більш ефективним та неупередженими, ніж

підхід FGLS для при невеликих обсягах експерименту.

MLE підхід буде використаний для оцінки моделі, тому

що в інших типах гетеросептичної моделі, де застосо�

вується метод FGLS, послідовність оцінок α гарантує

ефективну оцінку β, і, отже, мало досліджує наведені

для ефективності оцінок α. Оскільки це дослідження

охопить ризикові ефекти вхідних даних, ефективність

оцінок α дуже важлива. Функції імовірності буде та�

кою:

 (4),

де n — кількість підприємств, а τ — кількість часо�

вих періодів і N = nτ.

Функція імовірності буде надана виразом нижче:

 (5).

Максимізація цього рівняння забезпечує максималь�

ну оцінку вірогідності векторів параметрів β і α.

Ризик та невизначеність є всюдисущими та різно�

манітними як у аграрному секторі, так і в інших галу�

зях національної економіки і хоча джерела та наслідки
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можуть відрізнятися, з ризиками, як правило, стика�

ються більшість товаровиробників. Рослинництво є

досить ризиковим, оскільки в основному підживлюєть�

ся дощем та схильне до ряду ризиків, включаючи:

кліматичні фактори, шкідники та хвороби, пожежі та

коливання цін.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пошук шляхів поліпшення харчування населення по�

лягає у формуванні кон'юнктури продовольчого ринку

біологічно цінних продуктів харчування та сировини для

переробної та харчової промисловості. Цього можна

досягти лише об'єднавши сили заводчиків, виробників,

технологів та переробників. Вирощування та постачан�

ня в промисловому масштабі рослинної сировини з ви�

соким вмістом біологічно активних речовин і споживан�

ня цих продуктів у достатній кількості у свіжому та пе�

реробленому вигляді сприятиме покращенню здоров'я

населення та розвитку національного ринку сільсько�

господарських продуктів та збільшення експорту на ЄС,

вихід на нові ринки. Розвитку ринку сільськогосподарсь�

кої продукції сприятиме державне фінансування (стра�

хування, дотації, субсидії, часткова компенсація, пільго�

ве оподаткування та кредитування), що передбачені га�

лузевим бюджетом програма підтримки.

Отже, як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори спри�

чиняють відсутність сучасного сталого розвитку

сільського господарства в Україні. Відсутність норм та

законодавчих актів щодо формування ринку сільсько�

господарських земель та розвитку ринкових відносин,

а також порушення екологічного балансу через непра�

вильне управління економікою викликає нагальну по�

требу в удосконаленні та вивчення зарубіжного досві�

ду забезпечення сталого розвитку та його впроваджен�

ня в українське сільське господарство.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У АЗЕРБАЙДЖАНІ

На фоне растущего числа малых и средних предприятий в Азербайджане их вклад в экономику
страны не на должном уровне. Одним из факторов, сдерживающих развитие МСП, является отсут�
ствие доступа к финансовым ресурсам. При оценке бизнес�среды в стране различными междуна�
родными организациями отмечается, что бизнесмену сложно привлечь финансовые ресурсы, не�
обходимые для развития своего бизнеса. Поэтому МСП пытаются решить финансовую проблему
за счет внутренних ресурсов. Это не полностью обеспечивает развитие. Привлечь средства из вне�
шних источников сложно, поэтому интерес к нему небольшой. Малые и средние предприятия в Азер�
байджане используют один из двух основных источников финансирования широко распространен�
ных в мире (источники, основанные на деятельности банков, и источники, основанные на финансо�
вом рынке). Ссуды, предоставляемые кредитными организациями, в том числе банками, являются
основным внешним источником для МСП. Практика привлечения средств с рынка ценных бумаг от�
сутствует на предприятиях, особенно на малых и средних предприятиях.

Предприниматели также имеют ограниченный доступ к кредитам, которые являются их основ�
ным источником финансирования. Это связано с высокими процентными ставками и сложными
условиями. Ссуды обычно сосредоточены недалеко от столицы. Доступ предпринимателей к кре�
дитным ресурсам ограничен. Преимущественно регионы получают льготное государственное фи�
нансирование.

В данной статье анализируется текущая ситуация в финансово�банковском секторе Азербайд�
жана, выявляются и оцениваются факторы, негативно влияющие на процесс кредитования пред�
приятий через банковскую систему страны, и даются соответствующие рекомендации по их устра�
нению. Обоснована необходимость реализации мер, направленных на расширение участия банков
Азербайджана в инвестиционном финансировании экономики страны, выявлены наиболее важные
направления использования механизмов государственно�частного партнерства при кредитовании
предприятий. Был разработан ряд общих рекомендаций для предприятий пищевой промышленно�
сти, чтобы успешно использовать современный механизм кредитования, а также эффективно уп�
равлять своими резервами, дебиторской и кредиторской задолженностью.

In the background of the growing number of small and medium�sized enterprises in Azerbaijan, their
contribution to the country's economy is not enough. One of the constraints on the development of SMEs
is the lack of access to financial resources. When assessing the business environment in the country,
various international organizations note that it is difficult for a businessman to attract the financial
resources necessary to develop his business. Therefore, SMEs are trying to solve the financial problem
using internal resources. This does not fully support development. It is difficult to raise funds from external
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Несмотря на беспрецедентные масштабы и глубину

глобального кризиса, местный банковский сектор смог

сохранить стабильность и потенциал для будущего раз�

вития. Это связано с сильными резервами, накопленны�

ми в национальной банковской системе за последние

пятнадцать лет, а также с своевременными антикризис�

ными мерами, предпринятыми Правительством Азер�

байджанской Республики и Центральным банком Азер�

sources, so there is little interest in it. Small and medium�sized enterprises in Azerbaijan use one of two
main sources of financing that are widespread in the world (sources based on the activities of banks and
sources based on the financial market). Loans from credit institutions, including banks, are the main
external source for SMEs. The practice of raising funds from the securities market is absent in enterprises,
especially in small and medium�sized ones.

Entrepreneurs also have limited access to credit, which is their main source of funding. This is due to
high interest rates and difficult conditions. Loans are usually concentrated near the capital. Entrepreneurs'
access to credit resources is limited. Mostly the regions receive concessional government funding.

The article examines the current situation in the banking and financial sector of Azerbaijan, identifies
and assesses the factors that negatively affect the process of lending to enterprises through the country's
banking system, and makes relevant recommendations to eliminate them. The need to implement
measures aimed at expanding the participation of Azerbaijani banks in investment financing of the
country's economy was substantiated, the most important areas for the use of public�private partnership
mechanisms in lending to enterprises were identified. A few general recommendations have been
developed for food industry companies in order to successfully use the advantages of the modern lending
mechanism, as well as to effectively manage their reserves, receivables and payables.

На тлі зростаючого числа малих і середніх підприємств в Азербайджані їх внесок до економіки
країни не на належному рівні. Одним з факторів, що стримують розвиток МСП, є відсутність доступу
до фінансових ресурсів. Під час оцінювання бізнес�середовища в країні різними міжнародними
організаціями відзначається, що бізнесменові складно залучити фінансові ресурси, необхідні для
розвитку свого бізнесу. Тому МСП намагаються вирішити фінансову проблему за рахунок внутрішніх
ресурсів. Це в повному обсязі забезпечує розвиток. Залучити кошти з зовнішніх джерел складно,
тому інтерес до нього невеликий. Малі та середні підприємства в Азербайджані використовують
один з двох основних джерел фінансування, широко поширених у світі (джерела, засновані на діяль�
ності банків, і джерела, засновані на фінансовому ринку). Позики, що надаються кредитними орга�
нізаціями, в тому числі банками, є основним зовнішнім джерелом для МСП. Практика залучення коштів
з ринку цінних паперів відсутня на підприємствах, особливо на малих і середніх підприємствах.

Підприємці також мають обмежений доступ до кредитів, які є їх основним джерелом фінансуван�
ня. Це пов'язано з високими процентними ставками і складними умовами. Позики зазвичай зосе�
реджені недалеко від столиці. Доступ підприємців до кредитних ресурсів обмежений. Переважно
регіони отримують пільгове державне фінансування.

У статті аналізується поточна ситуація у фінансово�банківському секторі Азербайджану, виявля�
ються і оцінюються чинники, що негативно впливають на процес кредитування підприємств через
банківську систему країни, і даються відповідні рекомендації щодо їх усунення. Обгрунтовано не�
обхідність реалізації заходів, спрямованих на розширення участі банків Азербайджану в інвести�
ційному фінансуванні економіки країни, виявлено найбільш важливі напрями використання ме�
ханізмів державно�приватного партнерства під час кредитування підприємств. Було розроблено
низку загальних рекомендацій для підприємств харчової промисловості, щоб успішно використо�
вувати сучасний механізм кредитування, а також для ефективного управління їхніми резервами,
дебіторською та кредиторською заборгованістю.

Ключевые слова: банковская система, предприятие, кредитование, государственно�частное парт�

нерство, пищевая промышленность.

Key words: banking system, enterprise, lending, public�private partnership, food industry.

Ключові слова: банківська система, підприємство, кредитування, державно�приватне партнерство,

харчова промисловість.

байджана для восполнения острой нехватки банковс�

кой ликвидности, разрешено препятствовать притоку

вкладов физических лиц из коммерческих банков.

Банковско�финансовый сектор Азербайджана не

потерял равновесия в условиях глобального кризиса с

2008 года в результате успешной стратегии развития и

модернизации, а также мер по докризисному управле�

нию и "финансовой иммунизации". Во время кризиса в

результате принятых дополнительных мер дальнейшее
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укрепление этого препарата создало условия для на�

дежной защиты финансовой стабильности в стране [1,

с. 250].

В то же время кризис привел к резкому замедле�

нию динамики роста банковской системы Азербайджа�

на и четко показал основные "болевые точки":

— некоторая зависимость от международных заим�

ствований;

— относительно слабая капитальная база;

— высокая дисперсия капитала среди большого

числа мелких, часто экономически неэффективных бан�

ков;

— недостаточно развитые механизмы государ�

ственно�частного партнерства (ГЧП) в банковском сек�

торе, которые активно используются для стимулирова�

ния экономического роста во многих странах.

Понятно, что устранение этих диспропорций долж�

но стать стратегической задачей государства и банков�

ского общества Азербайджана, динамика и качество

развития национального банковского сектора в ближай�

шее десятилетие будут в определенной степени зави�

сеть от этого.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Большинство отечественных авторов не уделя�

ют достаточного внимания банковскому сектору,

только механизм государственной поддержки мало�

го и среднего предпринимательства или рассматри�

вают только отдельные виды кредитования и меха�

низм их функционирования в реальности Азербайд�

жана.

Таким образом, С.О. Завьялов определяет кредит�

ный механизм как часть кредитной системы [8, с. 12—

13]. По мнению автора, механизм кредитования банка

представляет собой "практическую реализацию кредит�

ных отношений, а также реальный способ организации

процесса кредитования, когда банк предоставляет за�

емщику временную ссуду на принципах возвратности,

погашения и возврата". К элементам механизма банков�

ского кредитования относятся С.О. Завьялов объясня�

ет следующее:

— заемщик;

— объект кредитования;

— факторы кредитного риска и их оценка;

— основные условия кредита (сумма кредита, про�

центная ставка, срок кредита);

— условия займа, относящиеся к добровольным

условиям (структура залога, бесценные условия опера�

ции, виды платежей по кредиту);

— контроль, внутренний аудит и инспекция в про�

цессе кредитования.

Анализ статистических данных показывает, что в

настоящее время (в 2019 г.) уровень банковского кре�

дитования экономики в Азербайджане составляет

всего 18,7% ВВП [2]. Доля потребительских креди�

тов населению составила 27% в 2005 году, 29,5% в

2010 году, 38,6% в 2015 году, 40,9% в 2018 году и

45,6% в 2019 году. Общий объем кредитов, направ�

ленных в отрасли с добавленной стоимостью реаль�

ного сектора страны, в 2019 году составил 6208,1 млн

манат, что составляет 40,6% от общего объема кре�

дитов и 7,6% от ВВП [3]. В 2019 году доля банковс�

ких кредитов в общем объеме средств, направленных

на основной капитал, в последние годы снизилась и

составила 11,3% [2].

Все это дает основание утверждать, что в Концеп�

ции долгосрочного социально�экономического разви�

тия экономики Азербайджана банковская система дол�

жна играть важную роль в финансировании устойчи�

вого инновационного развития национальной эконо�

мики. В частности следует учитывать повышение уров�

ня банковского кредитования экономики до 70—75%

ВВП в 2025 году и 80—85% ВВП в 2030 году, а также

увеличение вклада банков в инвестиционное финанси�

рование в 2025 году до 25%. В то же время азербайд�

жанские кредитные организации должны будут актив�

но заниматься такими актуальными вопросами, как со�

циальный доступ к банковским услугам, бурное раз�

витие массового ипотечного кредитования, инновации

и увеличение объемов финансирования малого бизне�

са.

Принимая во внимание стратегические цели банков�

ской системы Азербайджана по значительному увели�

чению кредитования национальной экономики и устра�

нению структурных дисбалансов в условиях нынешне�

го кризиса, приоритеты развития местного банковско�

го сектора в среднесрочной перспективе можно опре�

делить следующим образом:

— разработка механизмов ГЧП для финансирова�

ния приоритетных инвестиционных проектов и про�

грамм, направленных на модернизацию и диверсифи�

кацию экономики Азербайджана;

— совершенствование правовой базы для банков�

ской деятельности, особенно банковского кредитова�

ния;

— укрепление ресурсной и капитальной базы мест�

ных кредитных организаций за счет привлечения суще�

ствующих в стране финансовых источников к банковс�

кому обороту;

— ускорение процесса консолидации и концентра�

ции капитала национального банка.

Важным условием более эффективного участия

банковской системы Азербайджана в восстановлении

местной экономики является дальнейшее повышение

качества пруденциального надзора и международно�

признанных подходов к контролю банковских рисков.

В этой ситуации особое внимание следует уделить при�

менению дифференцированных элементов управления

к кредитным организациям в Азербайджане и перио�

дическому регулированию их деятельности, а также

созданию развитой системы мониторинга состояния

банковского сектора и оценки его кризисоустойчивос�

ти.

Банковские кредиты играют все более важную роль

в финансировании экономического роста в Азербайд�

жане. Таким как его доля в капиталовложениях мест�

ных предприятий увеличилась в 4,75 раза за последние

десять лет (2008—2018 гг.) и достигла 11% [3]. В то же

время быстрый рост розничного кредитования привел

к значительному увеличению его вклада в расширение

внутреннего спроса. По мнению экспертов, до кризиса

банковские кредиты обеспечивали треть прироста об�

щих потребительских расходов.
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Однако, несмотря на недавние события, значитель�

ное увеличение кредитования, вклад банков в капиталь�

ные вложения, обновление производственных фондов

и структурную перестройку национальной экономики

все еще ограничены. Таким образом, банковская ипо�

тека, которая играет важную роль в стимулировании

инвестиционного спроса в мировой экономике в целом,

не превышает 1% ВВП в Азербайджане, тогда как в

ведущих развивающихся странах она составляет 10—

15% ВВП, а в развитых странах достигает до 30—40%

[4, с. 46].

Доля банковских кредитов в финансировании ин�

вестиций предприятий в основной капитал в Азербайд�

жане также значительно ниже. Кроме того, глобальный

кризис, который, по�видимому, является значительным

увеличением кредитных рисков для местных банков и

ростом проблемных кредитов, заставил их значитель�

но сократить долгосрочное кредитование.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является изучение теоретических и

практических принципов формирования оборотных

средств предприятий пищевой промышленности Азер�

байджана и его регионов и определение оптимального

объема и структуры его источников финансирования,

особенно банковских кредитов.

Следующие меры в первую очередь помогут стиму�

лировать кредитную деятельность банков Азербайджа�

на и расширить участие экономики в инвестиционном

финансировании:

— улучшение правовой среды для банковской дея�

тельности;

— создание эффективных внесудебных механиз�

мов урегулирования проблемной задолженности, что

существенно сдерживает развитие банковского креди�

тования в посткризисный период;

— разработка механизмов ГЧП, в основном путем

совершенствования процедур взаимодействия кредит�

ных организаций с институтами развития.

Наиболее важными областями использования ме�

ханизмов ГЧП в финансовом и банковском секторе в

ближайшие годы являются:

— совместное участие банков и государства в ре�

ализации приоритетных инвестиционных проектов и

программ, связанных с развитием инновационного сек�

тора, инфраструктуры, жилья, строительства и других

приоритетных направлений;

— использование государством устойчивых финан�

совых ресурсов для укрепления местных финансовых

ресурсов и капитальной базы.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Более активное применение высокоэффективных

форм ГЧП в Азербайджане, таких как выдача государ�

ственных гарантий по кредитам, софинансирование

крупных инвестиционных проектов, создание совмест�

ных ("гибридных") фондов, особенно венчурных и пря�

мых инвестиций, субсидирование кредитных ставок,

рефинансирование стандартных кредитов может по�

мочь расширить отношения между банками и государ�

ством.

Как показывает зарубежный опыт, гарантийные

механизмы, несомненно, имеют ряд преимуществ по

сравнению с другими формами ГЧП. Традиционно они

менее затратны для государства, не требуют немед�

ленного выделения бюджетных средств и позволяют

привлекать инвестиции в национальную экономику в

объеме, в несколько раз превышающем сумму гаран�

тийных фондов, созданных государством, или откры�

тых линий.

Эти преимущества гарантийных механизмов обес�

печили их широкое использование за рубежом. В неко�

торых странах, например в Индии, сегодня общий объем

государственных гарантий по банковским кредитам

достигает 10—15% ВВП [4, с. 45]. В Азербайджане этот

показатель не превышает 1%, несмотря на значитель�

ное увеличение в период кризиса. В связи с этим более

активное использование возможностей, предоставляе�

мых механизмами государственной гарантии в следую�

щем десятилетии, может стать одним из основных фак�

торов, обеспечивающих быстрый рост банковского кре�

дитования национальной экономики и социальной сфе�

ры. Это включает в себя важные сектора и области, та�

кие как малый и средний бизнес, венчурные проекты,

образование.

Корректировка порядка расчета обязательных нор�

мативов для кредитов под гарантию государства может

также помочь расширить масштаб кредитов, предостав�

ляемых банками приоритетным секторам экономики. В

частности, должна применяться норма, чтобы при оп�

ределении достаточности собственных средств банков

учитывались требования по кредитам, предоставляемые

государственными институтами развития, с фактором

риска 20%. Это относится, например, к кредитам, ко�

торые в настоящее время гарантируются международ�

ными банками развития.

Решение стратегических задач увеличения банковс�

кого кредитования с целью модернизации экономики тре�

бует радикального расширения ресурсной и капитальной

базы местных банков. В то же время кризис ясно показал,

что рост национального банковского сектора должен ос�

новываться, прежде всего, на наиболее полном и эффек�

тивном использовании внутренних финансовых ресурсов,

а не на быстром росте внешних заимствований со сторо�

ны азербайджанских кредитных организаций.

Ограничение внутренних финансовых источников

также является одним из основных факторов, сдержи�

вающих рост капитализации местной банковской сис�

темы. В этой ситуации создание условий для всесторон�

него укрепления его ресурсной и капитальной базы,

прежде всего за счет привлечения неорганизованных

частных вкладов и временно свободных государствен�

ных средств в кредит и денежное обращение, становит�

ся приоритетом для местного банковского сектора. По

мнению экспертов, население имеет гораздо больше

денег, чем их текущие потребности в потреблении, и

есть много избыточных денежных вкладов, которые

могут быть важным источником банковских обяза�

тельств. Увеличение притока денежных средств на бан�

ковские счета и депозиты граждан может стимулиро�

вать следующие меры:

— формирование системы долгосрочных (не ме�

нее 5 лет) жилищных сбережений, позволяющих граж�



61

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

данам планировать покупку жилой недвижимости, на�

капливать средства на банковском депозите в течение

нескольких лет и получать льготный ипотечный кредит

в дополнение к его сумме и совершать необходимые

покупки;

— создать условия для выдачи ценных бумаг (де�

позитных сертификатов, облигаций) населению ведущи�

ми банками страны, а также путем расширения правил

государственного страхования банковских вкладов пу�

тем их применения;

— для развития системы безналичного денеж�

ного обращения в Азербайджане, в целом, органи�

зации национальной карточной платежной системы

ведущими банками Азербайджана, стимулирования

использования банковских карт для ежедневных

платежей и широкого обеспечения предприятий роз�

ничной торговли и обслуживания терминалами, по�

зволяющими принимать безналичные платежи от

граждан;

— внедрение системы обязательного страхования

пенсионных взносов граждан в негосударственных пен�

сионных фондах, которая является одним из крупней�

ших держателей долгосрочных банковских вкладов в

мире.

По нашему мнению, реализация этих мер может уве�

личить ежегодные темпы роста банковских обяза�

тельств на 1,5—2 процентных пункта, обеспечив учас�

тие в экономическом обороте значительной части вкла�

дов, находящихся "под матрацем" населения в Азербай�

джане.

Развитие AПК охватывает основные направления

программы быстрой индустриализации. Государство

уделяет большое внимание решению проблем индус�

триализации агропромышленного комплекса. Среди

задач индустриализации отрасли, которая способ�

ствует повышению экспортного потенциала азербай�

джанской сельскохозяйственной продукции, особо

стоит отметить применение современных инноваци�

онных технологий в области углубленных научных

исследований и кадровых ресурсов. Руководство

страны стимулирует переработку, селекционные ра�

боты, применение водосберегающих технологий, раз�

витие сотрудничества.

В "Стратегической дорожной карте" 65 секторов и

подотраслей агропромышленного комплекса имеют

достаточно высокие показатели для экспорта более

продуктивных продуктов: свежих фруктов, фундука и

овощей, а также томатов, корнишонов, свежих фрук�

тов (фиников, гранатов, яблок, вишен, персиков), лис�

тьев зеленого чая, подсолнечного масла, сахара и са�

харных продуктов и семян подсолнечника. Кроме того,

также важно поддерживать такие отрасли, как произ�

водство алкоголя из виноградного вина, фундука, мар�

гарина, производство фруктовых соков, производство

диких фруктов и ягод (масло облепихи, масло холод�

ного отжима грецкого ореха, корень солодки, шафран

и т. д.), виноградарство, хлопок, табак, мясо и др. про�

изводство мяса, молока и молочных продуктов и коко�

нов.

СДК также предусматривает решение таких вопро�

сов, как 25�процентное увеличение производства в мяс�

ной и молочной промышленности к 2020 году.

Данные Государственного комитета по статистике

Азербайджанской Республики показывают, что в пос�

ледние годы, хотя в пищевой промышленности страны

наблюдалось небольшое увеличение, в некоторых важ�

ных областях произошло снижение. По сравнению с

рядом других секторов обрабатывающей промышлен�

ности в стране снижение было менее заметным. Основ�

ными факторами снижения производства стали:

— сжатие потребительского спроса;

— недостаток оборотных средств;

— сужение возможностей привлечения кредитных

ресурсов;

— потеря ценовых конкурентных преимуществ для

отдельных продуктов питания.

Проблема развития молочной промышленности в

Азербайджане заключается в том, что количество мо�

локоперерабатывающих предприятий в стране невели�

ко, а объем производства натурального молочного сы�

рья для промышленных нужд недостаточен, поэтому

страна импортирует большие объемы молочной продук�

ции. Для того чтобы реализовать возможности увели�

чения производства качественной и товарной молочной

продукции, необходимо расширить сферу применения

и усилить деятельность действующих перерабатываю�

щих предприятий, а также увеличить производственные

мощности натурального молочного сырья. Необходи�

мая динамика в производстве молока не наблюдалась

в последние несколько лет.

В некоторых регионах страны большинство моло�

коперерабатывающих предприятий значительно снизи�

ли рентабельность молочной продукции на уровне 2—

5%, а материально�техническая база для переработки

является слабой. Устаревшее оборудование в секторе

составляет 70% оборудования, работающего в этой

области в целом (со сроком службы более 10 лет). Од�

нако почти невозможно модернизировать оборудова�

ние, особенно для малого бизнеса, цена на который

растет. Отрасль не в состоянии самостоятельно пере�

строиться, перевооружиться технологически, она да�

лека от строительства новых предприятий, поэтому

строительство ряда строительных площадок было от�

ложено.

ВЫВОДЫ
Хотя решения по политике управления ресурсами

индивидуальны для каждого предприятия, для компа�

ний пищевой промышленности существует ряд общих

рекомендаций.

Во�первых, важно создать систему мониторинга и

анализа состояния запасов, которая позволяет миними�

зировать время между производством и потреблением

продукта из�за ограниченного срока годности.

Во�вторых, пищевые компании должны пересмот�

реть структуру запасов. Важно определить источники,

которые негабаритны и должны быть ускорены. Это

предотвратит ненужные инвестиции в материалы, спрос

на которые уменьшается. Определение времени достав�

ки и объема закупок с учетом сезонности производства

и потребительского спроса также улучшит систему уп�

равления ресурсами.

В�третьих, необходимо избирательно регулировать

акции с высокой потребительской привлекательностью.
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Для этого может быть применен ABC�анализ, широко

используемый в зарубежной практике.

В�четвертых, необходимо наладить систему склади�

рования и хранения запасов в соответствии с оптималь�

ным уровнем, определяемым потребителями в зависи�

мости от уровня спроса на товары.

Анализ взаимосвязи между периодом дебиторской

задолженности и доходностью активов предприятий

пищевой промышленности показал наличие обратной

зависимости, измеренной на уровне значимости 5%.

Следовательно, нет оснований отвергать предположе�

ние о том, что компании повысят свою прибыльность,

когда должники ускорят платежи за отгруженные това�

ры. Этот результат также является результатом неко�

торых исследований [5, с. 217—226; 6, с. 1—16], в ко�

тором анализируется влияние финансового цикла и его

составляющих на прибыльность компаний.

Для предприятий пищевой промышленности дина�

мика ускорения оборота дебиторской задолженности

считается положительной тенденцией. Как уже отмеча�

лось, оборот дебиторской задолженности во многом

зависит от того, как компания выстраивает отношения

с должниками. Поэтому при управлении дебиторской

задолженностью необходимо соблюдать "золотую се�

редину". Слишком мягкий контроль над погашением

дебиторской задолженности может привести к нехват�

ке оборотных средств и ослаблению платежной систе�

мы должника, а слишком жесткий контроль может при�

вести к потере клиентов.

Что касается реагирования рентабельности компа�

нии на изменения сроков погашения кредиторской за�

долженности, анализ показал статистически значимую

обратную зависимость между ними. Это говорит о том,

что рентабельность предприятий пищевой промышлен�

ности снижается, если компания платит своим кредито�

рам медленнее. В отличие от предыдущих моделей, этот

результат не подтверждает гипотезу и не соответствует

результатам ранних исследований [7, стр. 1—11].

Это приводит к формированию просроченных кре�

дитов и штрафов для поставщиков и других агентов,

что влияет на финансовое состояние компании в це�

лом. Другими словами, в случае просроченных плате�

жей и задержек в выплатах компании подвергаются

повышенным процентным ставкам. Если первое нару�

шение срока оплаты не влияет на отгрузку товара, оно

может быть прекращено после второй отгрузки. Задер�

жки и отсрочки влияют как на бонусы, предоставляе�

мые поставщиком, так и на деловую репутацию ком�

пании в целом.

Для эффективного управления задолженностью

кредиторов предприятия пищевой промышленности

должны следовать ряду рекомендаций, в соответствии

с которыми необходимо:

1) определить оптимальную структуру задолженно�

сти предприятия;

2) составить бюджет задолженности кредиторов,

оценить возможные риски и степень надежности по от�

ношению к кредиторам;

 3) платежная система для товарного кредита дол�

жна быть настроена таким образом, чтобы можно было

сравнить условия погашения дебиторской и кредитор�

ской задолженности.
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THEORY OF ENTERPRISE FINANCIAL POLICY

У статті досліджено сутність та економічну природу фінансової політики підприємства. Ви�
значено, що вітчизняна наукова думка схильна до асоціювання категорії "фінанси" з дер�
жавою, напротивагу західній, а переважна більшість вітчизняних авторів, фактично, калькує
поняття фінансової політики держави переносячи його на мікрорівень, або нівелює сутність по�
літики взагалі. Обгрунтовано, що об'єктивною основою фінансової політики як економічної ка�
тегорії виступають з одного боку фінанси як система економічних відносин, з іншого — фінан�
совий менеджмент як система управління, в якій виявляється сутність категорії "політика" в
цьому контексті, оскільки остання є інструментом його реалізації. На основі використання ме�
тодології причинності явищ обгрунтовано сутність категорії "фінансова політика підприємства",
що дозволить у подальшому розробку актуального і ефективного механізму її формування і
реалізації.

The article explores the essence and economic nature of the enterprise financial policy. It is
noticeable that the understanding of the essence, or rather the objectivity, of finance differs in
domestic and foreign scientific research: the former usually associate finance mainly with the state,
the latter with financial institutions and instruments, which is explained, in our opinion, by the
presence of Ukraine in the USSR, where, under the conditions of a command economy, most financial
instruments were not used at all, with an obvious lack of need. In addition, there is, already habitual,
distortion of the majority of tools used in domestic realities due, in particular, to copying the practice
and legislation of the Russian Federation, as opposed to the introduction of existing American or
European models, for example: factoring, leasing, venturing, etc., and also, the actual isolation of
Ukrainian scientific thought from the world and, rather, its existence within the post�Soviet scope.
The overwhelming majority of domestic authors, in fact, traces the concept of state financial policy,
transferring it to the micro level, or levels the essence of politics as a general rule. It has been
substantiated that the objective basis of financial policy as an economic category is, on the one hand,
finance as a system of economic relations, on the other hand, financial management as a management
system, in which the essence of the category "policy" is manifested in this context, since the latter is
a tool for its implementation. The category "financial policy" is a complex system, the elements of
which interact, and then, this system acquires its own specific characteristics in the process of their
combination. Therefore, using the methodology of causality of phenomena, that is, with the
differentiation of the general, specific and singular, the essence of the category "enterprise financial
policy" is justified, which allows to develop an actual and effective mechanism for its formation and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Протягом переважної більшості історії свого існу�

вання у вітчизняній науковій думці термін "фінанси"

міцно асоціюється із державою, казною, податками.

Банківська справа фактично зародилась у Вавилоні у

3000 до н.е., Кодекс Хаммурапі включав збірку правил

регулювання банківської діяльності, а Старий Заповіт,

заразом з давньогрецькими філософами і Кораном, —

етичну оцінку лихварства і нарахування відсотків.

"Financia" починає широко вживатись у середньовічній

і ренесансній Італії (Флоренції, Венеції, Генуї) разом з

появою перших офіційних банківських інституцій і, на�

певне, найвідомішого банку Джованні Медичі, заснова�

ного 1397 року [1] і, вживатись саме у значенні "платіж"

[2; с. 24]. Можливо тому, що фінансова наука розвива�

лась до XV ст. у межах філософії як частина економіч�

ної думки, i до кінця XVII ст. — у межах останньої [3],

"фінаси" обмежували "платежами на користь держави/

монархії", "державними доходами", "державним креди�

том" тощо. До того ж, після публікації Жаном Боденом

у 1576 році "Шести книг про республіку", в широкий

науковий вжиток потрапило значення "фінансів" саме

як сукупності ресурсів, направлених на утримання дер�

жави [4]. XIX ст. з бурхливим промисловим розвитком

і, наступним за ним, переосмисленням виробничих

відносин, створенням профспілок, міжнародних фондів

і зародженням глобалізаційних процесів дає поштовх

для переосмислення фінансової науки в сенсі розши�

рення її об'єктних складових — фінансів господарюю�

чих суб'єктів. Особливого розквіту фінансова наука

досягає сьогодні, коли суспільство може широко вико�

ристовувати фінансові інструменти на свою користь, і

державні фінанси мають при цьому подекуди опосеред�

кований вплив — вони безумовно посідають чільне

місце в системі господарювання економічних суб'єктів,

проте останні мають широке коло фінансових можли�

востей в досягненні економічної автономії.

implementation in the future research. Ukrainian scientific thought quite often encounters lexical
ambiguities in the interpretation of concepts, which is associated with the borrowing of the
terminology from the Western scientific heritage. In the process of interpretation, reductionism or,
conversely, an expansion of the interpretation of the content of concepts and categories, both
synonymously and in essence, usually occurs. Thus, lexical ambiguity of the term "financial policy"
in the Ukrainian language, the long indwelling of Ukraine in the conditions of the Soviet planned
economy, a tendency to copy Russian legislation and the Russian experience of using financial
instruments well�known in the World, the isolation of domestic scientific thought, etc. became the
reasons for the formation of a reduced and peculiar idea of its essence, content and economic nature,
and, accordingly, the controversial practical value of the national scientific heritage in a given course.
Understanding the essence of financial policy will allow us to form a real idea of the concept, its
components, elements, types, etc., and therefore, as a result, to modernize it, thereby increasing
its effectiveness and efficiency.

Ключові слова: фінансова політика підприємства, фінанси, фінансово�економічні відносини, політика

(politics та policy), фінансовий менеджмент.

Key words: enterprise financial policy, finance, financial and economic relations, politics and policy, financial

management.

Помітно, що розуміння сутності, точніше об'єкт�

ності, фінансів відрізняється у вітчизняних і зарубіжних

наукових доробках: перші зазвичай асоціюють фінанси

переважно з державою, другі — з фінансовими інсти�

тутами і інструментами, що пояснюється, на наш погляд,

перебуванням України у складі СРСР, де за умов коман�

дної економіки більшість фінансових інструментів вза�

галі не використовувалась за очевидної відсутності по�

треби. А відтак і досвіду фінансового господарювання

приватний сектор вітчизняної економіки майже не має.

Крім того, відбувається, звична вже, спотворюваність

більшості інструментів використовуваних у вітчизняних

реаліях внаслідок, зокрема, калькування практики і за�

конодавства Російської Федерації, напротивагу запро�

вадженню вже існуючих американських або європейсь�

ких моделей, наприклад: факторингу, лізингу, венчуру�

вання тощо [5], а також фактичному ізолюванню украї�

нської наукової думки від Світової і, радше, існуванню

її в межах пострадянського простору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких за�

початковано розв'язання зазначеної проблеми. Вищез�

гадана відмінність у поглядах на тлумачення категорії

"фінанси" прослідковується тенденційно і у розбіжності

використовуваної термінології для окреслення категорії

"фінансова політика". Цікаво, що останній термін вико�

ристовується у зарубіжній (за винятком, здебільшого,

пострадянської) науковій думці виключно стосовно

фінансів підприємств, корпорацій, ринків і приватного

сектору загалом, а вітчизняний науковий доробок за�

стосовує його для опису "цілеспрямованої діяльності

держави та інших суб'єктів господарювання у сфері

формування, розподілу і використання фінансових ре�

сурсів задля досягнення поставленої мети" [2]. Пере�

важна більшість вітчизняних авторів, фактично, каль�

кує поняття фінансової політики держави переносячи

його на мікрорівень, або нівелює сутність політики вза�

галі. Так, на думку Чайковської В.П., фінансова політи�
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ка — "політика, що визначається і проводиться робо�

тодавцями підприємства в інтересах підприємства через

фінансові відносини і механізми" [6, с. 247—251]. Сто�

рожук Т.М. і Сторожук Д.Є. наголошують, що: "У ре�

зультаті проведених досліджень визначено фінансову

політику в широкому розумінні — як політику держав�

них органів та держави в цілому в сфері фінансових

відносин та у вузькому — як політику конкретного

підприємства щодо управління грошовими потоками

підприємства для покращення фінансового стану

підприємства та досягнення цілей, визначених керівниц�

твом" [7], а авторський колектив підручника "Теорія

фінансів" під редакцією проф. В.М. Федосова та С.І. Юрія

стверджує таке: "Фінансова політика підприємства є

цілеспрямованим використанням фінансів для досягнен�

ня довгострокових і короткострокових завдань, визна�

чених засновницькими документами (статутом) підприє�

мства … Залежно від тривалості періоду і характеру ви�

рішуваних завдань, фінансова політика поділяється на

фінансову стратегію і фінансову тактику" [8].

Напротивагу, наводимо тлумачення фінансової по�

літики від Міжнародного Валютного Фонду: "Фінансо�

ва політика стосується політики, пов'язаної з регулю�

ванням, наглядом та контролем за фінансовою та пла�

тіжною системами, включаючи ринки та установи, з ме�

тою сприяння фінансовій стабільності, ефективності

ринку та захисту клієнтів, активів та споживачів" [9].

МЕТА СТАТТІ
Зважаючи на вищевикладене та відсутність єдино�

го підходу у вітчизняній науці до визначення поняття і

сутності фінансової політики підприємства, в умовах,

коли остання набуває все більшого значення і ваги для

раціонального ведення господарської діяльності, вва�

жаємо за доцільне дослідити і розробити категоріаль�

ний апарат і теоретико�методологічні засади даної сис�

теми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Об'єктивною основою фінансової політики як еко�

номічної категорії виступають, з одного боку, фінанси

як система економічних відносин, з іншого — фінансо�

вий менеджмент як система управління, в якій виявляєть�

ся сутність категорії "політика" в зазначеному контексті,

оскільки остання є інструментом його реалізації.

Фінансово�економічні відносини підприємства фор�

муються у таких основних взаємопов'язаних сферах, що

охоплюють усі види його господарської діяльності —

операційну, інвестиційну і фінансову:

— ринок грошей і капіталу;

— ринок інвестицій [10, c. 10];

— ринок товарів і послуг;

— фіскальні відносини і проявляється через фінан�

совий менеджмент, матеріальною основою якого вис�

тупають грошові і фінансові потоки. Оскільки, в основі

фінансових потоків лежить рух фінансових ресурсів, що

необов'язково призводить до реального руху грошових

коштів та їх еквівалентів, — "в процесі своєї діяльності

суб'єкти господарювання здійснюють безліч транзакцій,

не пов'язаних безпосередньо з грошовими коштами, такі

як товарні кредити, передача і отримання майна, надан�

ня послуг, виконання робіт на безоплатній основі тощо"

[11, c. 23—24], трактування фінансової політики як за�

собу реалізації фінансового менеджменту у [7] як "по�

літики конкретного підприємства щодо управління гро�

шовими потоками підприємства", на наш погляд, не є

коректним. Вважаємо фінансову політику підприємства

ширшою за управління грошовими потоками, яке є по

суті, її складовою і однією з форм виявлення, а відтак

ототожнення зазначених понять нівелює, фактично,

значну частину фінансових ресурсів, що є об'єктом уп�

равління, унеможливлюючи тим самим якісний всеохоп�

люючий аналіз і, як наслідок, породжує зниження ефек�

ту управлінської діяльності.

Вітчизняна наукова думка доволі часто стикається

з лексичними неоднозначностями у трактуванні понять,

що пов'язано із запозиченням термінології з західного

наукового доробку. В процесі тлумачення зазвичай

відбувається редукціонізм або, навпаки, розширення

трактування змісту понять і категорій, як синонімічно,

так і по суті. Так, термін "менеджмент" набуває у вітчиз�

няній науковій літературі більшого сенсу, ніж має на�

справді. До прикладу, В.Т. Жигалов, Л.М. Шимановсь�

ка вважають: "Менеджмент є складовою частиною

управлінської діяльності, яка реалізує теорію та прак�

тику ефективного управління колективами підприємств.

Менеджмент охоплює методи і техніку управління

підприємствами, спрямовані на досягнення поставленої

мети за умов оптимального використання трудових, ма�

теріальних і фінансових ресурсів" [12, с. 36—38], на

думку Ф.І. Хміля: "Менеджмент — це система органі�

зації колективної праці, ефективного використання ре�

сурсів, концентрації зусиль на безперервному підви�

щенні якості роботи персоналу підприємства (органі�

зації)" [12, с. 36—38]; О.М. Гірняк і П.П. Лазановський

розглядають менеджмент як: "складову процесу управ�

ління, яка забезпечує координацію дій персоналу

підприємства (організації) на всіх його рівнях щодо ра�

ціонального використання ним наявних ресурсів із зас�

тосуванням наукового підходу, психологічних та етич�

них норм керівництва" [12, с. 36—38]; а А.С. Больша�

ков, по суті, ототожнює його з доволі розповсюдженим

у вітчизняному науковому доробку [13] визначенням

фінансової політики: "Менеджмент — це сукупність

методів, принципів, засобів та форм управління органі�

заціями з метою підвищення ефективності їх діяльності"

[12, с. 36—38].

Кейнсіанський "термінологічний гармидар" [14]

досі панує у вітчизняній науковій думці провокуючи по�

милкове тлумачення термінів і, наступне за ним,

неоднозначне розуміння сутності понять, а відповід�

но, логічне унеможливлення якісного аналізу систем і

процесів, що знижує, а подекуди навіть нівелює прак�

тичну цінність більшої частини існуючого наукового

доробку.

Категорія "фінансова політика" є складною систе�

мою, елементи якої знаходяться у взаємодії, а відтак

зазначена система набуває власних специфічних харак�

теристик в процесі їх поєднання [15]. Не будь�який еле�

мент можна відокремити від системи, а відокремивши,

можна втратити певну частину його системних власти�



Інвестиції: практика та досвід № 15—16/202066

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

востей, а отже, застосування класичного редукціоніз�

му, досі властивого економічній теорії зокрема, не ви�

являється доцільним. Властивості системи не утворю�

ються додаванням властивостей її елементів, і не дорів�

нюють їх сумі, так само, як і виділення окремого еле�

мента для аналізу не дає об'єктивних знань про систе�

му, або про нього як частини системи. Таким чином, виз�

начення фінансової політики як "сукупності фінансових

заходів" [16] або "сукупності заходів щодо цілеспрямо�

ваного формування, організації та використання фінан�

сів для досягнення цілей підприємства" [13] не є дореч�

ним. Адже такі визначення і є прикладом класичного ре�

дукціонізму, що проявляється у відсіканні частини об'єк�

тивної основи досліджуваної категорії, а саме — управ�

лінської складової. Оскільки фінансова політика є

інструментом реалізації фінансового менеджменту,

вона має розглядатись виходячи із функцій, які вона

виконує, виступаючи елементом цієї системи, одночас�

но генеруючи специфічні властивості досліджуваної

категорії.

"Політика" і "управління" тривалий час не розмежо�

вувались у їх осмисленні, розвиваючись в умовах філо�

софських учень і догматичних доктрин, доповнюючи і

суперечачи одна одній у діалектичній протиставності,

набуваючи спільних характеристик і відмінних рис. І,

навіть сьогодні, досліджуючи суть і зміст даних понять,

спостерігаємо переплетіння їх навіть поза змістовним

контекстом даного дослідження.

Термін "політика" походить від давньогрецького

polis означає: діяльність самоуправління полісом

(містом), і надалі — "мистецтво управління" [17]. На

сьогодні існує багато тлумачень цього поняття, а відпо�

відно і дотичних до нього, що пояснюється лексичною

неоднозначністю терміну. Так, англійська мова вирішує

цю проблему використовуючи politics для суспільної

сторони явища і policy — в якості опису інструмента

управління [17]. Однак дану неоднозначність можна

використовувати і позитивному ключі, розглядаючи си�

стему різних характеристик для більш якісного різно�

бічного розуміння явища.

Проліферацією терміну світова наукова думка зав�

дячує Арістотилеві, який в однойменному трактаті роз�

мірковує про закономірності і проблеми розвитку дав�

ньогрецьких держав, теоретичну побудову ідеального

полісу, формулює теорію управління, трактуючи політи�

ку як "цивілізовану форму діяльності спільноти, спря�

мовану на досягнення загального блага" [18]. Він пи�

сав: "Політика — це найвеличніша наука, що, головним

чином, і управляє" [18].

Визначення політики як процесу знаходить своє

відображення у працях філософів і мислителів антич�

ної доби і середньовіччя і, якщо перші розуміли її як

концепт поєднання волі і традицій (по суті, формуючи

уявлення про політичну (управлінську) свідомість, на

якій буде наголошено нижче), другі, з активно доміну�

ючим поширенням християнства, — як вияв "волі і дії

Бога" [19]. Останнє трактування пояснюється "переос�

мисленням", а точніше модифікацією, Томою Аквінсь�

ким Арістотилевої політичної доктрини в розрізі по�

єднання філософського вчення останнього з Біблією, з

висвітленням і особливим наголосом на деякі елементи

системи в аспекті просування християнських цінностей:

моралі, божественної природи, духовності тощо, що

пояснюється посиленням впливу церкви на життя і по�

бут суспільства, а відтак, його економіку і політичну си�

стему.

Настання Епохи Відродження дає змогу відійти від

божественного лобіювання і осмислення сутності "по�

літики" повертається у наукову і суспільну площину.

До того ж у контексті цього дослідження цей історич�

ний період набуває особливого значення, оскільки з

відходом від богословської догматичності в науці, і

політиці зокрема, відбувається формулювання Френ�

сісом Беконом перших положень науки управління

(посередньо дотичних до політики) в праці "Про роз�

порядність" [12, c. 9]. Рене Декарт, Джон Локк і

Шарль де Монтеск'є — представники нової історії —

революційним чином підходять до трактування "пол�

ітики" Нової Доби як виявлення волі, засноване на

законі, його силі і обов'язковості [20]. По суті, це стає

деяким наріжним каменем у наступному розмежуванні

"двох політик" і "управління", оскільки базування

однієї з "політик" на законі і праві надає специфічних

рис даній системі, відмежовуючи, фактично, суспіль�

ну політику від управлінської. Поступово, у науковій

свідомості закріплюються поняття "правління" і "уп�

равління" [12, c. 10], а вчення про "політику" почина�

ють поділятись, в контексті лексичної особливості

даного поняття в українській мові зокрема, на пол�

ітику державну (суспільну) і політику як управлінський

інструмент. Так, Маркс і Кант вже розділяють politics

та policy, а політика з "мистецтва управління" пере�

творюється, або розмежовується на "мистецтво ви�

користання можливостей" і "прагнення до участі у

владі" [17; 21].

Однак, навіть з вищезгаданим розділом наукового

світу, у працях Макіавеллі, Парето та інших, що тракту�

ють поняття як реалізацію прагнення до влади, через

владу, використовуючи директивний і силовий підходи

[21], політика зберігає свою сутність процесу, дії, рад�

ше, ніж набору "… заходів…" [13; 16].

На цьому етапі вже більш�менш чітко прослідко�

вується відмежування загального, особливого і кон�

кретного в розумінні "політики". Конкретне не здат�

не існувати відокремлено від загального, проте во�

лодіє специфічними рисами і виявляє ознаки загаль�

ного в повторюваних сторонах. Тобто політика (уп�

равлінська) є частиною загального, набуваючи і по�

вторюючи риси "політики" загалом, і водночас є ок�

ремим, конкретним, володіючи відмінними характе�

ристиками, заснованими на власних специфічних фун�

кціях. Таким чином, фінансова політика підприємства

реалізуючи фінансовий менеджмент має характери�

стики, властивості і функції "політики" і "управління",

виступаючи специфічним синтезом двох ширших від

неї категорій. Зокрема запропоноване австралійсь�

ким письменником Хелом Колбатчем пояснення сут�

ності "політики" як те, яким чином практики викорис�

товують <теорію> для формування способів дії [22,

с. 26] надає йому властивостей оперативності, вияв�

ляючи тим самим прикладні функції явища. Колбатч

описує такі основні аспекти політики: 1) політика грун�

тується на повноваженнях; 2) політика передбачає

наявність експертного знання; 3) політика пов'язана
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з порядком, адже вона передбачає наявність систе�

ми й узгодженості та встановлення обмежень на по�

ведінку посадових осіб [22, с. 26, 20; 23]. На основі

цього, у [23] виділено 3 основні прикладні функції

політики, а саме: функцію здійснення (державного)

управління, аналітично�прогностичну та функцію

прийняття політичних рішень. Очевидно, що наведені

функції виявляють дотичне або загальне для еле�

ментів досліджуваних систем, тобто притаманні як

суспільній стороні явища, так і управлінський.

"Управління — невід'ємна риса будь�якої саморе�

гулюючої системи … <воно> … виступає найвизна�

чальнішим засобом пізнання і перетворення даної си�

стеми — суб'єкт управління пізнає закономірності …,

свідомо встановлює цілі, виробляє засоби їх досягнен�

ня і вибудовує власну діяльність відповідно до постав�

лених раніше завдань" [11, с. 47, 50]. Звідси фінансо�

ва політика підприємства як конкретне, набуваючи

специфічних характеристик загального — управління

— має специфічні функції одночасно пізнання, пере�

творення системи — в нашому випадку: фінансів

підприємства і діяльності спрямованої на досягнення

певного результату, формуючи складну багатоелемен�

тну систему.

Політика виступає наріжним каменем у ефективності

управління, оскільки, власне, є його об'єктивною осно�

вою. Згадане вище трактування політики античними

філософами і мислителями Нової Доби — Декартом,

Локком, Макіавеллі, як "виявлення волі", а також опи�

сані нами попередньо її аспекти за Х. Колбатчем, зок�

рема її грунтування на повноваженнях, експертних знан�

нях і порядку, дають можливість припустити, що вона є

реалізацією управлінської свідомості індивіда, яка в

свою чергу, виступає найважливішим елементом такої

системи.

Макс Вебер писав: "У сфері політики є, зрештою,

два різновиди смертельних гріхів: байдужість до суті

справи (Unsachlichkeit) і (що часто, але не завжди по�

єднане з нею) безвідповідальність" [24, с. 175—176].

Звідси, на наш погляд, фінансова політика підприє�

мства — цілеспрямована діяльність направлена на

прийняття відповідальних рішень стосовно управлін�

ня фінансами з метою досягнення та збереження

фінансової стабільності, економічної безпеки і стало�

го розвитку підприємства; його стратегічних цілей і

тактичних завдань, заснована на розробці альтерна�

тивних алгоритмів дій з чітким розподілом повнова�

жень і відповідальності, що забезпечує вбудований

контроль її імплементації. Вона є інструментом реалі�

зації фінансового менеджменту підприємства і, вико�

нуючи свої функції, не тільки втілює управлінську

сутність останнього, а до того ж приводить у від�

повідність всі ланки і складові підприємства, виступа�

ючи, тим самим, узгоджувальним елементом цієї склад�

ної багатоаспектної системи.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Лексична неоднозначність терміну "фінансова по�

літика" в українській мові, тривале перебування Украї�

ни в умовах планової економіки Радянського Союзу,

тяжіння до калькування російського законодавства і

російського досвіду використання добре знаних у світі

фінансових інструментів, відокремленість вітчизняної

наукової думки тощо стали причинами формування ре�

дукованого і специфічного уявлення про його сутність,

зміст і економічну природу, а відповідно і спірної прак�

тичної цінності вітчизняного наукового доробку. Ос�

мислення сутності фінансової політики дозволить

сформувати реальне уявлення про неї, її компоненти,

складові, види і т.д., а отже, як наслідок, модернізува�

ти її, підвищуючи тим самим результативність і ефек�

тивність.
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Актуальність обраної теми статті зумовлена тим, що в умовах трансформаційних змін в еко�
номіці України пріоритетним напрямом економічної політики держави має бути підтримка ста�
більності та економічного зростання суб'єктів господарювання. Стабільний розвиток національ�
ної економіки поряд з іншим визначається рівнем безпеки її окремих секторів, серед яких про�
відне місце займає аграрний. Фінансова безпека суб'єктів господарювання аграрного сектору
характеризується стійкістю до зовнішніх і внутрішніх загроз та небезпек, здатністю забезпечу�
вати реалізацію власних фінансових інтересів та сталого розвитку фінансової системи Украї�
ни. Основними чинниками нарощування обсягів агровиробництва, як відомо, є високий рівень
фінансової забезпеченості та інноваційності національної економіки і галузі, сприятлива й уста�
лена кон'юнктура внутрішнього та світового аграрного ринку. Зростання сільськогосподарсь�
кого виробництва в Україні, незважаючи на його нинішні високі темпи, відбувається в умовах
зменшення фінансової забезпеченості аграріїв, низької ефективності використання ними основ�
них видів ресурсів, неадекватного розвитку соціальної сфери села, що скорочує потенціал
ефективного зростання аграрного сектору.

The relevance of the chosen topic of the article is due to the fact that in the conditions of
transformational changes in the economy of Ukraine, the priority of economic policy of the state
should be to support the stability and economic growth of economic entities. Stable development of
the national economy, among other things, is determined by the level of security of its individual
sectors, among which the leading place is occupied by agriculture. Timely assessment of financial
security of economic entities of the agricultural sector is a prerequisite for preventing financial threats
and negative financial phenomena in the production and economic activities of the industry as a whole,
and further stabilization and development in a competitive economic environment. Financial security
of economic entities is characterized by resistance to external and internal threats and dangers, the
ability to ensure the realization of their own financial interests and sustainable development of the
financial system of Ukraine. Given the lack of theoretical and practical developments to ensure the
financial security of economic entities in the agricultural sector, there is a need to generalize and
clarify the theoretical and practical basis of this topic to provide proposals for further development
of the financial security system taking into account current and external factors. which is a threat to
the priority interests of farmers. The main factors in increasing the volume of agricultural production,
as is well known, are the high level of financial security and innovation of the national economy and
industry, favorable and stable conditions of the domestic and world agricultural market. Timely
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основними чинниками нарощування обсягів агро�

виробництва, як відомо, є високий рівень фінансової

забезпеченості та інноваційності національної еконо�

міки і галузі, сприятлива й усталена кон'юнктура внут�

рішнього та світового аграрного ринку. Зростання сіль�

ськогосподарського виробництва в Україні, незважаю�

чи на його нинішні високі темпи, відбувається в умовах

зменшення фінансової забезпеченості аграріїв, низької

ефективності використання ними основних видів ре�

сурсів, неадекватного розвитку соціальної сфери села,

що скорочує потенціал ефективного зростання аграр�

ного сектору.

Своєчасна оцінка фінансової безпеки суб'єктів гос�

подарювання аграрного сектору економіки є передумо�

вою запобігання фінансовим загрозам і негативним

фінансовим явищам у виробничо�господарській діяль�

ності галузі загалом, а в подальшому стабілізації діяль�

ності і розвитку в умовах конкурентного економічного

середовища. Зважаючи на відсутність теоретичних та

практичних розробок щодо забезпечення фінансової

безпеки суб'єктів господарювання аграрного сектору,

виникає необхідність узагальнення та уточнення теоре�

тичної та практичної бази зазначеної тематики з метою

надання пропозицій щодо подальшого розвитку систе�

ми фінансової безпеки з урахуванням умов сьогодення

і впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, що є загро�

зою пріоритетним інтересам аграріїв.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженнями у сфері фінансової безпеки суб'єк�

тів господарювання реального сектору економіки, а та�

кож окремих теоретичних аспектів формування систе�

ми фінансової безпеки займались Дж. Агенті, Е. Альт�

ман, В. Андрійчук, В. Базилевич, О. Барановський,

В. Бекерман, В. Бівер, М. Білик, І. Бінько, І. Бланк,

О. Василик, Т. Васильців, І.Вахович, О. Власюк, В. Геєць,

К. Горячева, О. Гривківська, О. Гудзь, З. Герасимчук,

М. Дем'яненко, Л.І. Донець, А. Єпіфанов, М. Єрмошен�

ко, Т. Єфименко, І. Камінська, Г. Козаченко, Л. Лігонен�

ко, І. Лютий, М. Малік, К. Мельник, В. Мунтіян, В. Мос�

каленко, Р. Папехін, Б. Пасхавер, Н. Прокопенко, Б. Рай�

зберг, П. Саблук, П. Стецюк, Р. Таффлер, О. Терещен�

ко, В. Шлемко, А. Чупіс та інші вчені.

assessment of financial security of economic entities of the agricultural sector is a prerequisite for
preventing financial threats and negative financial phenomena in the production and economic
activities of the industry as a whole, and further stabilization and development in a competitive
economic environment. The growth of agricultural production in Ukraine, despite its current high
rate, occurs in conditions of declining financial security of farmers, low efficiency of their use of
basic resources, inadequate development of the rural social sphere, which reduces the potential for
effective growth of the agricultural sector.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз фінансової безпеки суб'єктів

господарювання аграрного сектору в Україні, виявлен�

ня складових, завдань, цілей, елементів та факторів, що

впливають на формування безпеки суб'єктів господарю�

вання аграрного сектору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансова безпека аграрного сектору — це система

фінансового захисту життєво необхідних інтересів галузі

за рахунок відтворювально необхідного рівня фінансо�

вого забезпечення та зниження рівня фінансових загроз

ефективному господарюванню суб'єктів в умовах ризи�

ку, яка досягається шляхом впливу фінансових важелів

та інструментів на удосконалення економічних відносин

у межах дії механізму для забезпечення сталого розвит�

ку галузі. Метою фінансової системи безпеки суб'єктів

господарювання є своєчасне виявлення і запобігання як

зовнішніх, так і внутрішніх небезпек і загроз, забезпе�

чення захищеності діяльності суб'єктів господарювання

аграрного сектору і досягнення нею цілей бізнесу. Безу�

мовно, що досягнення поставленої мети можливе лише

на основі рішення комплексу завдань. До найбільш зна�

чущих завдань фінансової безпеки суб'єктів господарю�

вання аграрного сектору автор відносить (рис. 1):

1) виявлення реальних і прогнозування потенційних

небезпек і загроз;

2) знаходження способів їх запобігання, ослаблен�

ня або ліквідації наслідків їх впливу;

3) знаходження сил і засобів, необхідних для забез�

печення безпеки суб'єктів господарювання;

4) організація взаємодії з правоохоронними та кон�

тролюючими органами з метою запобігання і припинен�

ня правопорушень, спрямованих проти інтересів суб'єк�

тів господарювання аграрного сектору;

5) створення власної, відповідної небезпекам і за�

грозам, служби безпеки суб'єктів господарювання та ін.

На нашу думку, поняття фінансової безпеки суб'єк�

тів господарювання відображає стан їх захищеності, ви�

ражений через показник рівня їх фінансового стану,

оскільки в результаті дослідження сутності категорії

"безпека" було з'ясовано, що під нею необхідно розу�

міти стан захищеності об'єкта від різного роду загроз.

Що ж стосується системи управління фінансовою без�
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пекою суб'єктів господарювання, то під нею слід розу�

міти впорядковану сукупність взаємопов'язаних еле�

ментів, які утворюють єдину функціональну цілісність,

призначену для встановлення та підтримки оптимально�

го рівня фінансової безпеки. Отже, у результаті аналізу

наукових праць виявлено, що дефініцію фінансової без�

пеки трактують залежно від об'єкта й рівня досліджен�

ня. Так, І.В. Нартова й Я.О. Кіріченко влучно зауважу�

ють про багаторівневість фінансової безпеки, яка утво�

рена низкою підсистем, яким притаманна унікальна,

власна структура й логіка розвитку [1]. Але, не зважа�

ючи на безапеляційну важливість даної категорії, у су�

часних нормативно�правових документах її визначення

відсутнє. Тому формулювання елементів повноцінної

фінансової безпеки залежить від змісту, який вкладаєть�

ся у її трактування, а Н.В. Синюгіна зауважує, що пере�

важно досліджувану категорію розглядають із таких

сторін: як певний стан фінансової системи; як ступінь

захищеності; як певний рівень фінансової системи; як

складову економічної безпеки [3]. Стосовно останньо�

го пункту варто зазначити, що переважна більшість на�

уковців фінансову безпеку розглядають з позиції її при�

належності до економічної безпеки, у жодному разі не

розмежовуючи їх, з чим ми погоджуємося. Тому вважає�

мо, що висвітлення сутності фінансової безпеки, не за�

лежно від змістовного наповнення, проводиться вик�

лючно у площині економічної безпеки. Але, на думку

автора фінансова безпека суб'єктів господарювання

аграрного сектору складається з таких важливих еле�

ментів, серед яких автор відокремлює і вводить новий

елемент — фінансовий інтерес:

1) стан найбільш ефективного використання ре�

сурсів суб'єктів господарювання;

2) рівень фінансового стану суб'єктів господарю�

вання;

3) процес забезпечення захищеності суб'єктів гос�

подарювання;

4) здатність суб'єктів господарювання (розробляти

фінансову стратегію, здійснювати фінансову діяльність,

управляти ризиками тощо);

5) управління ризиками та забезпечення ресурсами;

6) збалансованість і якість сукупності фінансових

інструментів, технологій і послуг, котрі використовують�

ся суб'єктами господарювання;

7) стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз;

8) здатність фінансової системи суб'єктів господа�

рювання забезпечувати реалізацію власних фінансових

інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансо�

вих ресурсів;

9) здатність забезпечувати ефективний і сталий роз�

виток цієї фінансової системи;

10) фінансовий інтерес:

— зростання рівня дохідності власного капіталу

(рівня фінансової рентабельності);

— достатність сформованих фінансових ресурсів на

всіх етапах майбутнього розвитку підприємства;

— фінансова стабільність підприємства в процесі

його розвитку;

— високий рівень інвестиційної активності і ефек�

тивність інвестицій;

— ефективна нейтралізація фінансових ризиків;

— високий інноваційний рівень фінансової діяль�

ності;

— швидке і ефективне подолання виникаючих кри�

зових фінансових ситуацій.

До складових фінансової безпеки суб'єктів госпо�

дарювання відносять бюджетну, грошово�кредитну,

валютну, банківську, інвестиційну, фондову та страхо�

ву. Бюджетна складова фінансової безпеки суб'єкта

господарювання відповідає за його взаємовідносини з
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Рис. 1. Завдання фінансової безпеки суб'єктів господарювання аграрного сектору
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бюджетом (сплата податків і зборів або отримання бюд�

жетних кредитів чи бюджетного фінансування). Грошо�

во�кредитна безпека суб'єкта господарювання пов'яза�

на із залученням ним кредитів під операційну діяльність,

виплатою заробітної плати, розрахунками з постачаль�

никами та отриманням грошових коштів від покупців.

Валютна безпека суб'єкта господарювання має забез�

печуватися при купівлі�продажі ним валюти, отриманні

кредитів в іноземній валюті та при здійсненні розра�

хунків з іноземними споживачами чи постачальниками

в іноземній валюті. Банківська складова фінансової

безпеки суб'єкта господарювання залежить від його

взаємовідносин з банками щодо залучення чи розміщен�

ня коштів тощо. Інвестиційна складова характеризує

рівень безпеки суб'єкта господарювання у разі здійснен�

ня капітальних вкладень у його розвиток, у тому числі,

за рахунок довгострокових кредитів. Страхова безпе�

ка пов'язана зі страхуванням майна чи результатів діяль�

ності, безпечної праці і збереження здоров'я праців�

ників. Фондову безпеку суб'єкта господарювання вба�

чають у його захищеності під час здійснення випуску чи

продажу власних цінних паперів або купівлі цінних па�

перів інших суб'єктів господарювання. Інструментами

(засобами) управління фінансовою безпекою суб'єкта

господарювання можуть бути: платіжні інструменти (до�

ручення, акредитив і ін.), кредитні інструменти (угоди

про кредитування), депозитні інструменти (депозитні

сертифікати, угоди), інвестиційні інструменти (акції, паї),

інструменти страхування (страхова угода). Способи ж

управління фінансовою безпекою є індивідуальними та

підбираються менеджментом суб'єкта господарювання

для кожного конкретного випадку.

Фінансова безпека реалізується через вирішення

завдань, серед яких є забезпечення надійного й ефек�

Рис. 2. Засади, ознаки та характеристики фінансової безпеки суб'єктів господарювання
аграрного сектору
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тивного функціонування складових га�

лузі, а саме: ідентифікація небезпек і

загроз суб'єкту господарювання; виз�

начення індикаторів фінансової безпе�

ки суб'єкту господарювання; розроб�

ка системи моніторингу фінансової

безпеки; розробка заходів, спрямова�

них на забезпечення фінансової безпе�

ки суб'єкту господарювання, як у ко�

ротко�, так і в довгостроковому пері�

оді; контроль за виконанням заходів;

аналіз виконання заходів, їхня оцінка,

коректування; ідентифікація небезпек

і загроз суб'єкту господарювання й ко�

ректування індикаторів залежно від

зміни стану зовнішнього середовища,

засад і цілей суб'єкту господарювання

(рис. 2).

Важливими цілями фінансової без�

пеки суб'єктів аграрної сектору, на

думку автора, є забезпечення нормаль�

ного фінансового стану аграрних під�
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приємств, забезпечення конкурентоспроможності

підприємницької діяльності покриття ризиків гідротер�

мічних умов господарської діяльності, забезпечення

розвитку сільських територій у відповідності з децент�

ралізацією органів місцевого самоврядування, інфор�

маційне забезпечення ефективної аграрної, податкової,

митної та іншої політики і забезпечення продовольчої і

екологічної безпеки держави. Основні цілі фінансової

безпеки суб'єктів аграрної сектору схематично зобра�

жені на рисунку 3.

Окрім забезпечення нормального фінансового ста�

ну суб'єктів господарювання аграрного сектору важли�

вою ціллю є забезпечення конкурентоспроможності

підприємницької діяльності, яка є можливістю ефектив�

ного використання потенціалу, здатністю своєчасно ре�

агувати на зміни потреб споживачів сільськогосподарсь�

кої продукції, вміння своєчасно розробляти необхідні

заходи у відповідь на нововведення конкурентів, нейт�

ралізувати несприятливі дії зовнішнього середовища [2].

Ефективне забезпечення фінансової безпеки повин�

но грунтуватися на комплексному підході до управлін�

ня цим процесом. Комплексний підхід передбачає вра�

хування в управлінні об'єктом всіх аспектів його вироб�

ничої діяльності. Таким чином, для якісного забезпечен�

ня фінансової безпеки суб'єктів господарювання аграр�

ного сектору необхідне створення системи комплекс�

ної безпеки. Саме тому фінансова безпека — важлива

складова економічної безпеки підприємства, забезпе�

чення якої повинна приділятися особлива увага на

підприємстві.

Слід виділити функції системи фінансової безпеки

суб'єктів господарювання аграрного сектору, якими, на

думку більшості авторів, є:

— попереджувальна (сутність якої полягає в мож�

ливості системи сприяти попередженню кризових явищ

та нейтралізації ризиків для суб'єктів аграрного бізне�

су);

— контрольна (контроль за належним рівнем функ�

ціонування цілісної системи, спрямованої на отримання

кінцевого результату — забезпечення стабільності фінан�

сової безпеки суб'єктів підприємництва в аграрній сфері).

Зі складу основних функцій випливає і організа�

ційна структура системи фінансової безпеки суб'єктів

господарювання аграрного сектору. Вона може вклю�

чати такі суб'єкти фінансової безпеки: окремі грома�

дяни, домашні господарства, населення загалом, під�

приємства, організації, установи, галузі господарсько�

го комплексу, регіони, окремі сектори економіки, дер�

жава, міждержавні утворення, а також світові співто�

вариства. Але автор пропонує більш розгорнуту кла�

сифікацію основних функцій системи забезпечення

фінансової безпеки (рис. 4).

До елементів системи фінансової безпеки суб'єктів

господарювання аграрного сектору відносять:

1) фінансову діагностику, фінансові важелі (дохо�

ди, витрати, податки, пільги, резерви, санкції тощо);

2) фінансові методи (фінансове планування та про�

гнозування, фінансове забезпечення, фінансове регу�

лювання, способи формування і використання фондів

грошових коштів тощо) та контрольні заходи (проведен�

ня системного моніторингу оцінки рівня фінансової без�

пеки суб'єктів підприємництва).

ВИСНОВКИ
Таким чином, фінансова безпека є певним механіз�

мом, який забезпечує стабільність суб'єкта господарю�

вання за допомогою використання захисних госпо�

дарських інструментів, та забезпечує її ефективність

завдяки організації раціонального використання фінан�

сових ресурсів. Кожна складова фінансової безпеки

суб'єктів господарювання аграрного сектору повинна

забезпечити її внутрішню і зовнішню збалансованість,

а їх значення повинні бути достатніми для забезпечен�

ня належної стійкості системи до дії загроз.
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FORMATION OF THE ORGANIZATION'S IMAGE AS A SOURCE OF ITS STABILITY
AND PROFITABILITY

 Імідж організації став одним з рівноправних чинників впливу на її прибутковість. В умовах
сучасного розвитку суспільної відповідальності він є механізмом впливу на кожного учасника
ринкових відносин. Тому організація, що бажає отримати прибуток, повинна це враховувати. В
статті розглянуто можливий вплив кожного з учасників соціально�економічних відносин на фор�
мування іміджу організації. Визначено значущість наявності основної концепції розвитку орга�
нізації, її місії як обгрунтування поведінки членів колективу щодо забезпечення відповідного
іміджу. За відсутності чіткого визначення місії та не доведення її до колективу робітники само�
стійно формують уявлення про мету організації. Це може призвести до непорозумінь, втрати
клієнтів та значної кількості негативних відгуків про діяльність. Тому інформаційне забезпе�
чення персоналу — джерело розвитку іміджу організації. Висвітлено місце персоналу в про�
цесі формування іміджу, в тому числі за межами робочого місця. За активної участі значної
кількості населення в  спілкуванні в інтернет�просторі важливо пам'ятати про можливість взає�
модії всіх учасників соціально�трудових відносин поза межами ділових стосунків. Тому імідж
робітника може впливати на партнера організації як джерело інформації щодо організації за�
галом. Спираючись на це, розкрито вплив сучасного інформаційного простору на імідж та важ�
ливість реакції керівництва організації на його зміст. Визначено ризики для іміджу з боку парт�
нерів організації та її конкурентів. Розкрито можливість впливу сторонніх осіб та організацій,
що не отримують прямої вигоди від падіння іміджу. Запропоновано можливу реакцію персона�
лу організації щодо підтримки та подальшого покращення іміджу організації. Підкреслено про�
цес впливу іміджу на прибуток організації за рахунок реакції партнерів, інвесторів та персона�
лу.

The image of the organization has become one of the equal factors influencing the amount of its
profit. In the conditions of modern development of social responsibility, it is a mechanism of influence
on each participant in market relations. Therefore, an organization that wants to make a profit must
take this into account. The article considers the possible influence of each of the participants in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація сучасного суспільства, з одного боку,

та посилення важелів впливу громадської думки на жит�

тєдіяльність організації спонукає її напрацьовувати пев�

ний рівень іміджу для можливості подальшого існуван�

ня та розвитку. Активний розвиток інформаційного про�

стору робить актуальним процес постійного розвитку та

підтримки високого рівня іміджу організації в очах всіх

учасників соціально�трудових відносин. Саме імідж

здійснює важливий вплив на привабливість організації

в їх очах та прийняття подальшого рішення щодо взає�

модії або відторгнення. Це в свою чергу впливає на при�

бутковість та стабільність функціонування організації,

тому тема є актуальною та життєво важливою для орга�

нізацій, особливо за умов наявності агресивної конку�

рентної боротьби та підвищеної кількості пропозицій на

ринку. Тобто формування іміджу організації в сучасних

умовах — один з основних елементів її виживання в

ринковому середовищі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання іміджу розглядають більш активно в кон�

тексті маркетингових досліджень як складову забезпе�

чення організації маркетингового успіху на ринку. Тому

можемо знайти звернення до цього питання у визнаних

класиків: С. Блека, П. Друкера, Ф. Котлера, Л. Якокки

та ін. Дослідження щодо визначення ними іміджу орга�

нізації [1] доводить, що більшість сприймають імідж як

більш�менш уявний образ організації в очах споживача

socio�economic relations on the formation of the organization's image. The significance of the main
concept of the organization's development and its mission as a justification for the behavior of team
members to ensure the appropriate image is determined. In the absence of a clear definition of the
mission and not communicating it to the team, employees independently form an idea of the
organization's goal. This can lead to misunderstandings, loss of customers, and a significant number
of negative reviews of the activity. Therefore, information support of personnel is a source of
development of the organization's image. The place of personnel in the process of image formation,
including outside the workplace, is determined. With the active participation of a significant number
of people in communication in the Internet space, it is important to keep in mind the possibility of
interaction of all participants in social and labor relations outside of business relations. Therefore,
the employee's image can influence the organization's partner as a source of information about the
organization as a whole. Based on this, the influence of the modern information space on the image
and the importance of the reaction of the organization's management to its content is revealed. Risks
to the image of the organization's partners and competitors are identified. The possibility of influence
of third parties and organizations that do not directly benefit from the fall of the image is revealed.
The possible response of the organization's staff to support and further improve the organization's
image is suggested. The process of image influence on the organization's profit due to the reaction
of partners, investors and staff is highlighted.

Ключові слова: менеджмент організації, імідж, місія, прибуток, персонал, конкурентне середовище,

інформаційний простір.

Key words: management of the organization's, image, mission, profit, personnel, competitive environment,

information space.

або партнера, що більшою мірою є досить суб'єктив�

ним, наділяє організацію якостями. Які можуть бути

наявні або ні, можуть з часом змінитися, але не знайти

відображення в зміні іміджу. Більш сучасний підхід у

формуванні визначення іміджу звертає увагу не тільки

на зміст терміну, але й на процес впливу на цей зміст:

імідж організації є уявленням про організацію, що цілес�

прямовано формується в масовій свідомості за допо�

могою пабліситі, реклами або пропаганди [2].

Однак ще раніше, з появою конкуренції на ринку,

фахівці розуміли, що імідж — поняття складне, комп�

лексне та залежить від кожного, хто так чи інакше на�

лежить до організації, а також від кожного з її партнерів

та споживачів. Тому більш активно та грунтовно це пи�

тання розглядають безпосередні власники організацій

та їх топ�менеджери, особливо у разі розвитку органі�

зацій з надання послуг, за наявності на ринку товарів та

послуг певної групи високої конкуренції. Тому для по�

чинаючих бізнесменів питання іміджу, забезпечення

його певного змісту є одним з рівнозначних разом з

фінансовою азбукою та іншими економічними та органі�

заційними питаннями в процесі навчання та розвитку,

бо імідж є динамічним і може змінюватися під впливом

обставин та нової інформації [3; 4].

На жаль, на сьогодні більшість компаній викорис�

товує для формування іміджу два основних напрями:

створення та постійний розвиток фірмового стилю як

джерело "красивого" образу компанії та PR�акції, до�

сить агресивну рекламу як джерело інформаційного

впливу на клієнтів та партнерів. Тобто здійснюють са�
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мостійне формування образу, який повинен скластися

у споживачів та загалом на ринку, інколи без забезпе�

чення його фундаментальними об'єктивними якостями,

без присутності потрібних характеристик в життєдіяль�

ності організації.

В узагальненому вигляді етапи формування іміджу

досить зрозуміло, на наш погляд, розглянули М. Дячук

та Н. Буга [3], виділивши аналіз поточного стану орган�

ізації, розробку та подальшу реалізацію та регулюван�

ня змісту заходів щодо формування позитивного іміджу

організації з забезпеченням обгрунтування здійснення

їх вибору. В статті ми приділимо основну увагу етапам

розробки загальних заходів щодо формування іміджу

з обгрунтуванням їх практичної значущості для отриман�

ня очікуваних результатів життєдіяльності організації в

різних сферах.

Автори Литвиненко К.О. та Погосян К. В. [5, с. 26]

зробили, на наш погляд, досить грунтовне узагальнен�

ня вигод позитивного впливу іміджу окремої організації

на більшість членів середовища організації. Однак не

визначили зворотній зв'язок — можливий вплив цих

учасників на зміни в іміджі організації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначимо основних учасників ринкових відно�

син, що приймають вагому участь в формуванні іміджу

організації, зміст їх можливого впливу на імідж орган�

ізації та зміст необхідних дій працівників організації

для забезпечення позитивних результатів даного про�

цесу.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Імідж організації в сучасному світі — це її не мате�

ріальний актив, що суттєво впливає на матеріальні —

прибуток, кадрову та ресурсну базу. Тому, на наш по�

гляд, важливо використовувати його для отримання

кращих результатів без додаткових матеріальних вит�

рат.

В об'єктивному формуванні іміджу організації, на

наш погляд, приймають участь:

— власники та ТОП�менеджери організації — під

час визначення місії [5], мети існування, основних на�

прямів розвитку організації, умов її існування та функ�

ціонування, правил поведінки у внутрішньому та зовніш�

ньому середовищі та реалізації фактичного стилю по�

ведінки з внутрішнім та зовнішнім середовищем;

— безпосередні співробітники організації — під час

забезпечення якості робіт та послуг, взаємодії з зов�

нішнім середовищем, керівництвом організації та між

собою; відношенням до ресурсів організації, рівнем

задоволення роботою тощо;

— партнери (постачальники, посередники, фінан�

сові установи тощо) — забезпеченням ритмічності

діяльності організації; впливом на якість продукції та

послуг, що надає організація;

— зовнішнє інформаційне середовище — джере�

ла, які розміщують інформацію про організацію, відгу�

ки про її діяльність [6], опис самої організації або сек�

тору її інтересів (взаємодії);

— клієнти — наданням характеристики, відгуків

щодо отриманих товарів та послуг, подальшої взаємодії

з організацією;

— інвестори — реакцією на економічне середови�

ще, довірою до організації, терміном співпраці, реко�

мендаціями тощо;

— конкуренти та деструктивно зацікавлені особи

(фізичні та юридичні) — висвітленням об'єктивних або

вигаданих недоліків, демпінгуванням пропозицій, пере�

манюванням виконавців та партнерів, клієнтів тощо.

Розглянемо основні елементи впливу кожної групи

учасників на імідж організації більш розгорнуто та

сформуємо пропозиції щодо його покращення.

Власник (керівник організації зі згоди з ним) повинні

передусім визначитись з основною метою існування та

розвитку організації. Крім, як і в більшості компаній,

визначення місії та кола клієнтів (споживачів), переліку

потреб суспільства, які планує або вже задовольняє

організація, потрібно, на наш погляд, визначатися з гра�

ничними умовами, чинниками, критеріями, показника�

ми, умовами, за яких повинна бути різко змінена місія,

стратегія організації, проведений докладний аналіз до�

цільності її подальшого існування в заданому форматі.

Прикладом є будь�яка послуга або обмежений обсяг

продажу соціального товару (кількості знижок, пода�

рунків тощо). Жодна компанія не надає всім клієнтам

знижку — або в певний проміжок часу, або при переви�

щенні певного рівня обсягів споживання у визначений

проміжок часу; кафе "підвішують" каву або інші страви

лише у обсязі, наданому іншими клієнтами, або в заз�

далегідь обумовленій кількості на день. Без цих кри�

теріїв в разі виникнення складних ситуацій та зміні

організацією умов надання послуг (реалізації продукції)

імідж буде стрімко падати — клієнтам та партнерам

майже завжди байдуже щодо проблем організації в по�

рівнянні з очікуваними вигодами та "зайвими" власни�

ми витратами при їх "неочікуваному" скасуванні. Голов�

ною причиною проблеми може стати психологічна звич�

ка оточення отримувати більше. До цього швидко зви�

кають і вже сприймають не як додаткову вигоду, а як

звичайний обов'язок організації. Тобто критерії повинні

грунтуватися на дослідженні середовища (кожного

учасника відносин з організацією) з метою визначення

проміжків (інтервалів) надання тих чи інших пільг, бо�

нусів, подарунків з тим, щоб це постійно сприймалось

як приємне доповнення до звичайної співпраці та підви�

щувало імідж організації, а не погіршувало його.

Від того, наскільки власник та керівник організації

знайдуть оптимальні в заданому середовищі правила

поведінки, залежить період, в якому буде розвинута та

збережена здатність організації справляти позитивне

враження, тобто, напрацьовувати та підтримувати по�

зитивний імідж.

У цей період необхідно не тільки визначитись з ко�

лом споживачів, партнерів, інвесторів тощо, але й, відпо�

відно, зі стилем організації. Наприклад, навряд чи кафе

для байкерів варто оформлювати в рожевих квіточках,

а дитячий магазин — у темних кольорах з досить нату�

ралістичними батальними сценами на стінах в якості

прикрас. Відповідно і персонал повинен вміти співпра�

цювати саме з цим колом партнерів та споживачів. Так,

у лікарні з важкохворими веселий сарказм щодо ро�

дичів, які чекають на діагноз, не прийнятний, а в нічно�

му клубі дещо гумористичне спілкування з клієнтами має

право на існування. В разі відсутності навичок, хисту або
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часу на розробку даних концепцій власнику та керівни�

ку організації доречно, на наш погляд, звернутися до

фахівців та отримати обгрунтований маркетинговими

дослідженням та психологічним аналізом результат.

Відсутність заявленої концепції негативно впливає

на учасників відносин з обох боків. Для клієнтів — це

непорозуміння при користуванні товарами та послуга�

ми організації. Наприклад, при концепції "дорого, але

якісно", яка не визначена на сайті та в колективі, будуть

приходити клієнти з різним достатком, що суттєво збіль�

шить потік невдоволених та може забезпечити антирек�

ламу в суспільному інформаційному просторі. За знач�

ної кількості відвідувачів з малим достатком клієнт з

великим достатком може просто не зайти в компанію

(офіс, торгівельну залу тощо), де потрібно спілкувати�

ся серед значної кількості інших осіб. Робітники, яким

не довели інформацію про важливість саме якості, мо�

жуть під час виконання замовлень намагатися краще

вкластися в терміни і зробити дещо гірше, ніж з об'єктив�

них причин трохи затримати замовлення, але виконати

його максимально якісно. Відсутність обумовленого

рівня якості (або іншого концептуально заявленого еле�

менту) порушить зобов'язання перед клієнтом і створить

негативний вплив на імідж організації. Тобто концепція,

місія, основні принципи діяльності повинні бути розроб�

лені та обов'язково доведені до робітників і потенцій�

них споживачів.

Співробітники організації — це її основний ресурс,

який здатен врятувати положення навіть при слабкій

концепції розвитку та призвести до краху організації

навіть при дуже якісній попередній процедурі, але

відсутності відповідних фахівців на місцях. Саме вони

впливають на всі кроки отримання результату — від

розробки процесів, замовлення та контролю за якістю

сировини (обладнання, технологій, програм тощо) до

взаємодії з клієнтом та інвестором з подальшим їх при�

вабленням або відлякуванням. Імідж організації в цьо�

му елементі забезпечується такими діями співробітників:

професіоналізм, доброзичливість, відповідність потре�

бам клієнта, увага до партнера, відданість організації,

порядність, колективізм, комунікативність та ін.

У зовнішньому середовищі від того, наскільки зав�

дяки співробітникам організація своєчасно та в повно�

му обсязі виконала зобов'язання, дотрималась заявле�

ної якості, вартості, наявності обумовлених сторонами

особливостей товару чи послуги, залежить її імідж се�

ред споживачів, конкурентоспроможність на перепов�

неному ринку пропозицій. В сучасних умовах з'являєть�

ся все більше споживачів, що згодні отримувати товар

чи послугу за більшу вартість за умов гарантії якості та

комплектності. Тому імідж у цьому питанні — запорука

збільшення потоку клієнтів, реклами за допомогою нео�

фіційних каналів (за принципом "люди говорять").

Здатність фахівців організації в умовах швидкого рос�

ту інфляції дотриматись вартісного обсягу витрат замов�

ника, забезпечити обумовлену вартість замовлення —

це фінансовий та професійний імідж організації як на�

дійного партнера для споживачів. Аналогічні потреби

мають і постачальники та посередники — здатність до�

мовитись про компроміс за умов різких змін в еконо�

мічному становищі на ринку, здатність дотримуватись

договірних термінів прийому�передачі сировини, ре�

сурсів, товарів, послуг, коштів. Завдання керівництва в

цьому випадку — чітке бюджетування процесів, конт�

роль за дотриманням всіх показників щодо домовлено�

стей з зовнішнім середовищем. Це збільшує потік по�

тенційних партнерів та дозволяє вже організації обира�

ти більш вигідні контракти, умови, коло взаємодії. Ро�

бота з надійними партнерами, які самі по собі мають

високий імідж, також впливає позитивно на статус

організації, підвищує її соціальну цінність на ринку та

робить більш привабливою для інвесторів, більш кон�

курентоздатною.

Елемент, що потребує періодичного контролю ке�

рівництва з причин не прямого впливу на імідж — це

здатність до спілкування працівників з зовнішнім сере�

довищем. Водночас цей чинник повинен стосуватися

всіх співробітників без винятку. Увагу зазвичай в орга�

нізаціях приділяють наявності цих навичок у працівників

маркетингової служби, вищого керівного складу, в

меншій мірі — у робітників кадрової служби. Але клієнт

або інвестор (у тому числі потенційний) може неочіку�

вано спілкуватися з будь�ким в організації — помилив�

ся цифрою під час набору номерів у гаджеті та отримав

відповідь іншого підрозділу; зайшов на територію орга�

нізації та зустрівся з охоронцем, прибиральницею, будь�

яким співробітником; має питання до секретарки тощо.

Тобто кожен співробітник у будь�який час та будь�яко�

му місці повинен справити на гостя позитивне вражен�

ня, тим самим підтримати імідж організації як такої, що

у змозі формувати постійно позитивний привабливий

професійний колектив. Сюди також слід віднести

здатність робітників дотримуватись власного прийнят�

ного іміджу поведінки постійно, в тому числі в побуті.

Люди можуть поспілкуватися приватно будь�де, а потім

зустрітися з професійного питання вже заздалегідь не�

гативно налаштовані один до одного попереднім спілку�

ванням. Це може призвести до суттєвих втрат самої

організації. Наприклад, співробітник не обережно во�

дить машину та лається з іншими учасниками дорож�

нього руху. І після цього в офісі змушений домовитись

про умови контракту з тим, кого він щойно образив на

дорозі. За таких умов клієнт навряд чи взагалі складе

контракт, і тим більш не піде на додаткові компроміси з

самою організацією. Тобто імідж одного робітника, от�

риманий в не робочий час, може досить неочікувано

вплинути на імідж та прибуток організації.

Від наявності та змісту попередньо сформованої

концепції розвитку організації, від відношення власни�

ка та керівника до робітників залежить — який імідж

організація отримає не тільки на ринку товарів та по�

слуг, але й на ринку робочої сили. Це також суттєво

впливає на всі сфери її діяльності, бо в разі низького

рівня оплати праці в організації, недоброзичливого

відношення керівництва до співробітників останні не

будуть задоволені процесом та результатом праці, і тому

опосередковано будуть негативно впливати на резуль�

тати роботи, показники організації. Це може призводи�

ти до додаткових помилок у діяльності, витрат та пору�

шень зовнішніх домовленостей.

Для забезпечення висококласними кадрами орга�

нізації потрібно мати відповідний імідж на ринку робо�

чої сили, так звану чергу з бажаючих працювати саме в

цій організації — не з причин відсутності іншої роботи,
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а завдяки її привабливості. Забезпечити відповідний

імідж можливо за рахунок здійснення постійного моні�

торингу запитів робітників організації, аналізу умов се�

редовища, порівняння пропозицій конкурентів та влас�

ного внутрішнього середовища тощо. Якісний HR�ме�

неджер допоможе керівництву досліджувати кадри,

обирати потенційних працівників з відповідним рівнем

мотиваційного запиту. Крім того, саме він разом з ке�

рівниками підрозділів забезпечує мінімізацію конфлікт�

них ситуацій, розробляє та впроваджує заходи щодо

формування, оптимізації та покращення мікроклімату в

колективі. Тобто на імідж серед робочої сили на зов�

нішньому ринку та безпосередньо в колективі може і

повинен активно впливати кожен керівник та працівни�

ки кадрової служби.

Тобто наявність позитивного іміджу забезпечить

організацію кращими фахівцями, мінімізує звільнення

підготовлених фахівців, що в свою чергу позитивно

вплине на прибутковість її діяльності за рахунок робо�

ти кадрів з максимальною віддачею.

Здатність обирати якісних партнерів — це також

запорука підтримки іміджу. Такий процес впливає на де�

кілька сфер інтересів організації. Серед клієнтів — за

рахунок виготовлення продукції або надання послуги з

якісних складових. Коли партнер поставляє продукцію

або послугу не відповідної якості, сама організація втра�

чає якість вже результатів власної роботи (виготовляти

свіжий салат з поганих овочів досить складно). Коли не

дотримано термінів виконання робіт — організація та�

кож порушує домовленості вже перед власними клієнта�

ми (не підвезли своєчасно матеріал — з дотриманням

технологічного процесу не виготовили продукцію). Коли

партнер зневажливо ставиться до співробітників парт�

нера, вони більш роздратовані та менш уважні, не ма�

ють завзяття шукати з ним компромісні рішення. Це не�

гативно впливає на всю діяльність робітника, бо ство�

рює прецедент невдоволення роботою, собою, партне�

ром та висвітлює можливість працювати з меншою

віддачею. Відповідно, у робітника складається вражен�

ня, що керівництво не достатньо професійне та має низь�

ку самооцінку, бо працює з цим партнером; що можна

працювати з мінімальною витратою сил, що неприйнят�

но для організації (наприклад, постачальник у магазині

лає особисто робітників у торгівельному залі щодо

місця розміщення його продукції, тоді як місце визна�

чив адміністратор). У разі унікальності партнера

співробітники повинні отримати зрозумілі пояснення —

в чому вигода роботи саме з ним, і чому зараз не мож�

ливо працювати з іншим партнером. Тоді вже робітник

стає партнером керівника і разом з ним шукає вихід з

ситуації або ж вже спокійно, без негативного впливу

на імідж, сприймає роботу з деструктивним зовнішнім

середовищем, у тому числі може відстояти цю думку

перед третіми особами та підтримати імідж власної

організації.

Зовнішнє інформаційне середовище суттєво впли�

ває на імідж, бо формує суспільну думку щодо орган�

ізації та її продукції, послуг, керівництва тощо. Воно

може як створити навіть не обгрунтований позитивний

імідж. Так і сформувати не обгрунтований негативний

— залежно від настрою та талантів того. Хто подає

інформацію. На сьогодні більшість інформаційних ка�

налів переміщується в інтернет�простір. Тому органі�

зації формують власні сайти, ведуть сторінки в соціаль�

них мережах, розміщують інформацію про себе будь�

де, де її може побачити потенційний клієнт або парт�

нер. З одного боку, це спрощує процеси подання

інформації, бо не потребує пошуку всіх джерел (на�

приклад, домовлянь з редакцією газети, службою зай�

нятості, торгівельними мережами тощо). Інтернет�дже�

рела більшою мірою сучасні, охоплюють значно

більшу аудиторію. Але саме вони роблять організацію

більш беззахисними перед конкурентами, не врівно�

важеними особами, ображеними клієнтами, співробі�

тниками та партнерами. Кожен може в мережі зали�

шити відгук про будь�яку організацію. І не завжди він

є достовірним. І, навпаки, позитивна стаття в новинах

може залучити більшу кількість осіб, що до того вза�

галі не знали про існування такої організації. Тобто

сучасне інформаційне середовище — впливовий

важіль на наявність та зміст іміджу.

Виходячи з цього, організація повинна мати уявлен�

ня про найближче до клієнта та партнера інформаційне

середовище та заповнювати його потрібною інформа�

цією відповідної якості. Наприклад, якщо в суспільстві

серед клієнтів є запит на захист довкілля, то позитив�

ний імідж організації можуть створити статті щодо її

безпечного виробництва, опис участі співробітників у

відповідних заходах, надання допомоги активістам при�

родоохоронних організацій тощо. Це одночасно про�

демонструє соціальну та екологічну відповідальність

організації, що приверне увагу закордонних партнерів

та забезпечить можливість отримувати гранти на роз�

виток й надалі покращувати імідж вже в міжнародному

середовищі.

Однак такий доступ до інформаційного поля може

стати механізмом тиску на організацію клієнтів та не

доброзичливих конкурентів. Зайва інформація, анонсу�

вання пропозицій дають можливість негативно вплину�

ти на імідж та економічний стан організації — залучити

постачальників та залишити організацію без сировини,

підготувати негативні відгуки, сформувати команду не�

вдоволених клієнтів тощо. Навіть просто вередливий

клієнт може сформувати падіння іміджу за рахунок

кількості та змісту негативних відгуків. Хоча інколи вони

можуть не відповідати реаліям ситуації. Наприклад: не

зустріли клієнта, приділили мало часу (хоча клієнт, на�

приклад, сам спізнився та прийшов за декілька хвилин

до закінчення робочого дня), не надали послугу (в са�

лоні не забезпечили наявність масажиста, хоч заявле�

но було лише перелік перукарських послуг), обмежу�

ють права клієнта (не дозволили палити в приміщенні

кафе) тощо. Організація повинна напрацювати прийо�

ми нівелювання негативної інформації та здатність до

швидкої реакції на об'єктивні зауваження. Це не тільки

не погіршить, а ще й посилить імідж як таких, що реагу�

ють на інформацію, але вміють відстоювати інтереси

інших клієнтів, партнерів та працівників, що в свою чер�

гу дозволить залучати більшу кількість адекватних

клієнтів та працівників.

Високий рівень іміджу приваблює інвестора. Тим

самим забезпечує подальший розвиток організації.

організації отримує можливість обирати — з ким бажає

співпрацювати.
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ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

В умовах формування світового інформаційного

простору імідж для організації, на наш погляд, став од�

ним з вагомих ресурсів, що бере участь у взаємодії всіх

учасників економічних та суспільних відносин. Кожен з

робітників колективу, з представників зовнішнього се�

редовища організації в тій чи іншій мірі впливає на її

імідж. Утримувачи фінансових ресурсів (інвестори та

клієнти) все частіше орієнтуються при спрямуванні кош�

тів на суспільну інформацію щодо іміджу учасників рин�

кових відносин. Це робить імідж організації інструмен�

том спрямування грошових потоків в економіці. Тому

кожна компанія повинна постійно утримувати свій імідж

на високому рівні та підвищувати його в порівнянні з кон�

курентами. З розвитком інформаційних технологій буде

виникати все більше інструментів впливу на імідж орган�

ізації, тому керівництву та власникам потрібно постійно

розвивати інструментарій його убезпечення та підтрим�

ки; постійно вдосконалювати аналіз чинників впливу та

механізмів захисту іміджу організації.
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У статті розглядається актуальний стан політик щодо здорового харчування для дітей раннього
шкільного віку в Україні та світі. Акцент зазначеного огляду літератури зроблено переважно на прак�
тиках шкільних політик, викликів та референтному для України досвіді країн Східної Європи, а та�
кож на найбільш успішних доказових практиках решти країн світу. Огляд літератури засвідчує, що
адекватна політика харчування для освітніх закладів має базуватися на чітких стандартах, а  також
розлогій міжсекторальній взаємодії, залученню дітей та батьків, а також спільному навчанню та не�
перервному моніторингу впровадження політики. На цьому етапі для України критичним є створен�
ня власної політики здорового харчування для дітей, яка побудована на доказовій інформації, відпо�
відає міжнародним рекомендаціям та є можливою для імплементації в контексті соціально�еконо�
мічного середовища освітніх закладів. Реформування та вдосконалення системи харчування дітей
в початковій школі в свою чергу є превентивною інвестицією для сектору охорони здоров'я, що має
численні позитивні наслідки у довгостроковій перспективі.

The issue of effective nutrition policy remains  to be a big challenge for global healthcare system, as it
is a mechanism that has both clinical and economic implications. The World Health Organization presents
evidence�based guidelines that can be frame for  nutrition policy at primary school. Admittedly, it sets
out the main directions and ideas for formulating healthy nutrition policies in different socio�economic
environments. The challenge of such documentation that it has quite declarative formulation to be
implement in Ukraine at the moment.  The further research is needed for more complex understanding of
management about recommendations and standards for nutrition policy,  in particular country, region
and school. Current ukrainian  nutrition policy documentation that regulates diet in primary school also
needs to respond on increasing rates of chronic diseases and obesity. In this article the emphasis was
done on reviewing literature on successful practises and challenges of the relevant experience of  Eastern
Europe countries, including the most successful evidence�based practices in the rest of the world. A
review of the literature suggests that an adequate nutrition policy for primary school should be based on
clear standards, as well as extensive cross�section interaction, the involvement of children and parents,
and joint monitoring of policy implementation. At this stage, it is critical for Ukraine to formulate evidence�
based nutrition policy for primary school students in context of modern the socio�economic environment.
Additionally, rethinking and improving nutrition policy for children is an investment for the health sector
and prevention of chronic disease. Successful nutrition policy practiсes from all over the world also have
a potential to be implemented in Ukraine. Evidence shows that adequate nutrition policy needs constant
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання здорового харчування набуває все більшо�

го значення у системі охорони здоров'я, адже це ме�

ханізм, який має як клінічний, так і економічний впливи.

Наразі, як зазначає Всесвітня організація охорони здо�

ров'я, "Політика в галузі харчування адекватно не відпо�

відає на ті виклики, з якими сьогодні стикаються країни

та регіони" [49]. Особливо, якщо це стосується дитячого

харчування, оскільки має важливі негативні наслідки, а

саме: стрімкі темпи росту дитячого ожиріння, надлишко�

вої ваги, неповноцінного харчування та хронічних не�

інфекційних захворювань. Станом на 2016 рік у світі на�

лічувалося понад 41 мільйон дітей молодше п'яти років з

надлишковою вагою [51]. Ця проблематика залишаєть�

ся так само актуальною й для України. Попри це питан�

ня, регулювання здорового харчування для дітей раннь�

ого шкільного віку є малодослідженим в Україні. Наразі

існує гостра потреба переосмислення та вдосконалення

системи політики харчування дітей. В такому контексті,

шкільне середовище є найбільш інтервенційно ефектив�

ним та здатним охопити велику кількість населення [47].

Міжнародні керівництва щодо розробки політик

здорового харчування в школах наголошують на взає�

модію та залучення численних стейкхолдерів та еконо�

мічних важелів у впровадженні та підтримці політики на

різних рівнях [48]. Важливу роль також відіграють со�

ціальні, поведінкові чинники та середовище харчування

дітей. Активна підтримка держави, навчання дітей здо�

ровому харчуванню та створення сприятливого середо�

вища здатні забезпечити ефективну політику в довгост�

роковій перспективі [24]. Під час формулювання полі�

тики здорового харчування дітей особливої уваги по�

требують механізми підтримки дітей з малозабезпече�

них сімей, оскільки ряд авторитетних досліджень пока�

зує зв'язок домогосподарства з якістю харчування [3].

Стратегія ВООЗ є базовим рекомендаційним доку�

ментом для всіх країн світу та теоретичною рамкою цьо�

го огляду літератури. Здорове харчування є критичним

важливими на ранніх етапах життя і має ряд позитивних

наслідків. Успішна політика передбачає залучення гро�

мади та надає центральну роль уряду щодо забезпечен�

ня населення якісними та здоровими продуктами хар�

чування. Стратегія підкреслює важливість осмислення

та включення культурного та соціального контексту для

розробки політики. Відповідно до соціально�демогра�

фічних детермінант варіюються підходи та стилі харчу�

вання у різних груп населення [46].

Формування державної політики повинно опирати�

ся на доказову практику та рекомендації авторитетних

організацій в даній царині, як, наприклад — Всесвітньої

організації охорони здоров'я (ВООЗ). Документи ВООЗ

мають настановчий характер, дають напрям та ідеї для

Ключові слова: публічна політика, політика здорового харчування, харчування дітей в школах в

Україні, діти раннього шкільного віку, Україна.

Key words: public policy, healthy diet policy, food and nutrition policy, feeding practises in Ukrainian schools,
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формулювання політик здорового харчування у різних

соціально�економічних контекстах. Водночас дані до�

кументи (стратегії) не представляють собою конкретне

керівництво для формулювання політики, а лише окрес�

люють орієнтовну рамку для політики здорового хар�

чування відповідно до соціального, економічного та

культурного контексту середовища, ігнорування якого

унеможливлює впровадження політик [1]. Саме тому для

розробки ефективної політики здорового харчування

дітей раннього шкільного віку в Україні важливим є вив�

чення не лише документів ВООЗ, але й успішних прак�

тик референтних країн світу, а також контексту власно�

го внутрішнього (внутрішньодержавного) середовища.

Такий підхід дає право формулювати обгрунтовані до�

казові рекомендації щодо політики харчування дітей в

школах України.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою нашого дослідження є проведення огляду ус�

пішних політик здорового харчування в референтних

для України країнах з метою використання цього до�

свіду під час формування власної національної політи�

ки здорового харчування дітей раннього шкільного віку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Огляд найкращих практик у світі. В нашому дослідженні

ми розглядаємо досвід країн, які умовно згрупували:

1. Країни Азії (Японія, Сінгапур та Корея) — як при�

клад найбільш успішних практик (Bloomberg Global

Health Index, 2020). Досвід цих країн є цінним для аналі�

зу та формування української політики. Проте соціаль�

не середовище та культурні відмінності є значними, тому

не всі напрацювання зазначених країн можливо імпле�

ментувати сьогодні в Україні.

2. Розвинені країни не Європейського Регіону

(Австралії, Нової Зеландії, Канади, Ізраїлю та США).

Певні інструменти та напрацювання цієї групи країн ма�

ють потенціал для імплементації в Україні, проте врахо�

вуючи економічний, соціальний та політичний контекст

їхні успішні практики мають бути критично проаналізо�

вані та відкориговані, відповідно до потреб української

політики здорового харчування для дітей раннього

шкільного віку.

3. Країни Європейського регіону, з високими показ�

никами здоров'я (Іспанії, Італії, Швейцарії та Скан�

динавських країн), а також стратегію Європейського

Союзу щодо політики реагування навколо найважливі�

ших викликів щодо тематики здорового харчування.

4. Країни Східного регіону, як референтні для Ук�

раїни країни.

5. Власне огляд ситуації в Україні.

improvements and research in order to respond to the modern challenges. It requires collaboration and
support of various branches of government, ministries, stakeholders, as well as joint nutrition education
of parents, teachers and the students.
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Країни Азії (Японія, Сінгапур та Корея)
Японія стала однією з перших країн світу, яка за�

провадила національну мультикомпонентну політику та

навчання здоровому харчування для дітей раннього

шкільного віку. У 2005 році вступив у силу закон про

здорове харчування під назвою "Шокуїку". Він є комп�

лексним підходом до навчання дітей у ранньому віці

здоровому харчуванню та його культурним, соціальним

і екологічним аспектам [36].

Японська культура харчування стала популярною

далеко за її межами. Водночас як українська автентич�

на кулінарна традиція не вивчається дітьми в закладах

освіти в Україні та не врахована у повній мірі у законо�

давчих документах [6]. Застосування японського прин�

ципу сприяє осмисленому харчуванню дітей ще на ранніх

етапах життя. Такий підхід дозволяє систематично та

якісно переглядати різні аспекти політики здорового

харчування та активному залученню дітей до участі у

реалізації такої політики в школах.

У Сінгапурі також діє державна програма сприяння

здоровому харчуванню для дітей в школах. Її визначаль�

ною особливістю є підкреслення особливостей націо�

нальної кухні, активне залучення шкільного персоналу,

що працює у їдальнях до процесу реалізації політики.

Працівників навчають принципам готування більш здо�

рових страв, ніж раніше. Також учні в межах програми

отримують навчальні матеріали та власноруч готують

корисну їжу [25].

У Кореї, крім політики здорового харчування у шко�

лах, діє також система викладання основ здорового хар�

чування для дітей на рівні початкової, середньої та стар�

шої шкіл [54].

Таким чином, Японія, Сінгапур та Південна Корея

демонструють успіх у імплементації політик здорового

харчування, проте навіть у цих країнах залишаються ак�

туальними питання хронічних неінфекційних захворю�

вання та ожиріння молодого населення. Що доводить,

що сприяння здоровому харчування є комплексною та

багатокомпонентною стратегією. Поточні напрацюван�

ня країн Азії, а саме: акцент на навчанні здоровому хар�

чуванні, має бути взятий до уваги при виробленні украї�

нської політики. Зокрема досвід Японії показує, що для

формування власної української політики здорового

харчування, важливим є розуміння традиційної украї�

нської культури, особливостей сільського господарства,

зовнішнього середовища, економічного простору, кліма�

ту та множини інших зовнішніх та внутрішніх факторів.

Досвід Сінгапуру має потенціал до застосування в Україні

в контексті навчання працівників шкільних їдалень, як

одних із ключових ланцюгів у реалізації політики.

В Україні наразі не існує такої практики, тому ма�

ють бути здійснені кроки для включення елементів на�

вчання та практики зі здорового харчування у шкільний

навчальний план. Зазначені заходи будуть більш ефек�

тивні, якщо взяти до уваги особливості організаційної

культури української школи, її кадрового забезпечен�

ня та рівню експертизи вчителів у цій галузі. Первинною

потребою щодо такого питання, для України є підготов�

ка та освіта кваліфікованих кадрів для навчання дітей

раннього шкільного віку здоровому харчуванню.

Досвід Азії показує настільки важливою є освіта

вчителів та учнів для політики харчування. Україна та�

кож потребує переосмислення та відновлення власної

національної автентичної кулінарної традиції, яка част�

ково була втрачена у Радянському Союзі. Мають бути

створені умови для підготовки кваліфікованих кадрів зі

здорового харчування з урахуванням української тра�

диції та включення даної дисципліни у навчальний план

для дітей у початковій школі.

Досвід розвинених країн не Європейського
Регіону

Навіть у високорозвинених країнах світу досі є актуаль�

ними питання дитячого ожиріння, детермінованого

дієтою з високим вмістом жиру, солі та цукру. В цій час�

тині розглянуто політики здорового харчування та ре�

ферентні для України практики високорозвинених країн

не Європейського Регіону. Розглянуто програми, прак�

тики та політики здорового харчування у країнах з най�

вищими показниками здоров'я, а саме: в Австралії,

Новій Зеландії, Канаді, Ізраїлі [4] та США як економіч�

но та політично домінантну країну.

Досвід Австралії показує, що урядова політика

щодо здорового харчування виявилася не спроможна

повністю забезпечити здорове харчування дітям у

шкільних їдальнях. Сприяння здоровому харчуванню

потребує значного інвестування, послідовного моніто�

рингу та оцінки з боку держави та інших стейкхолдерів,

чого не вистачає у повній мірі Австралії [42]. Подібні

виклики спостерігаються й у Новій Зеландії. Як зво�

ротній зв'язок на дану проблему, уряд Нової Зеландії

запровадив субсидії щодо споживання овочів та

фруктів. Субсидії були спрямовані на покращення за�

гальної якості дієти серед населення, особливо у со�

ціально�вразливих категорій. Також у Новій Зеландії діє

система оподаткування продуктів харчування з високим

вмістом солі, жиру та цукру [34].

Субсидії та оподаткування є доказовими інструмен�

тами державного регулювання, які мають потенціал до

застосування в Україні. Їх впровадження потребує три�

валого лобіювання та відслідковування спеціальними

комітетами та стейкхолдерами.

У Канаді мали успіх інтервенційні програми поперед�

ження дитячого ожиріння серед дітей раннього шкільно�

го віку. Просвітні заходи підвищували рівень обізнаності

дітей щодо переваг здорового харчування та мали зв'я�

зок із загальним покращенням дієти [41]. У США також

досить успішними були превентивні програми дитячого

ожиріння на базі шкіл. Водночас, незважаючи на пев�

ний прогрес у покращенні дитячого харчування, ці за�

ходи не є абсолютно ефективними та досконалими. У

дослідженні показано, що політика харчування у шко�

лах має бути більш чіткою та лімітувати доступ до не�

здорових та малопоживних продуктів для дітей [44].

Українська політика здорового харчування має вра�

хувати досвід Канади та США. Роль уряду та регулюю�

чих документів є пріоритетними для шкіл. Програми та

інтервенції мають доказову ефективність щодо покра�

щення якості дієти. Проте найбільш дієвими виявляють�

ся політики, спрямовані на створення середовища здо�

рового харчування дітей у певній школі.

В Ізраїлі діє розгорнута стратегія щодо зниження

рівня ожиріння та надмірної ваги. При цьому викорис�

товується підхід "здоров'я у кожну політику" [46] в
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різних сферах державного управління, в тому числі й

щодо харчування дітей у школах [33]. Рамкова страте�

гія "здоров'я у кожну політику" є потенційно цінною для

формулювання української політики здорового харчу�

вання та інших суміжних секторів.

Як ми бачимо, питання розробки та вдосконалення

ефективної політики здорового харчування в школах

залишається актуальним і для найбільш розвинутих

країн світу. Досвід Австралії показує, що на сьогодні

уряд недостатньо інвестує коштів для сприяння здоровій

дієті для дітей. Нова Зеландія є прикладом того, що

інструменти оподаткування та надання субсидій є ефек�

тивними в контексті сприяння здоровому харчуванню

для соціально�незахищених категорій населення. Пре�

вентивні програми щодо подолання дитячого ожиріння

в школах показали позитивні результати у Канаді та

США. Проте й довели, що більш важливими для спри�

яння здоровій дієті є чіткі стандарти шкільної політики

та обмеження на певні види продуктів. Ізраїль у свою

чергу є прикладом того настільки комплексною та мас�

штабною має бути підтримка здоров'я та здорового хар�

чування на рівні всіх державних політик. Тобто інвесту�

вання, практики субсидій та оподаткування, доказові та

чіткі стандарти політики здорового харчування та ком�

плексне сприяння здоров'ю всіма державними полі�

тиками є тими інструментами, які Україна може за�

стосувати для визначення та імплементації власної

політики здорового харчування для дітей раннього

шкільного віку.

Досвід країн Європейського регіону з високи�
ми показниками здоров'я (Іспанії, Італії, Швейцарії
та Скандинавських країн) [4]), а також стратегія
Європейського Союзу щодо політики реагування
навколо найважливіших викликів.

Для розвинених країн Європи також найбільш мас�

штабним викликом залишається стрімке зростання ожи�

ріння, у тому числі у дітей. Серед молодого населення

спостерігається тенденція до малорухливого способу

життя, харчування "швидкою" їжею, споживання солод�

ких напоїв та зменшення кількості спільних сімейних

прийомів їжі [40].

Саме тому Європейський союз останні двадцять

років приділяє особливу увагу проблемі дитячого ожи�

ріння та відслідковує дану проблематику. Результати

моніторингу в Європі підкреслили важливість сприяння

здоровому харчовому середовищу у дошкільних закла�

дах та на рівні початкової школи. Стратегічна та ресур�

сна підтримка політичної влади та стейкхолдерів є

найбільш значущими для імплементації політик здоро�

вого харчування та вирівнювання соціальних нерівнос�

тей серед дітей із соціально�вразливих сімей [29]. На�

разі огляд літератури показав, що у країнах Європейсь�

кого Союзу та країнах Північної та Західної Європи полі�

тики здорового харчування дітей у школах регулюють�

ся та оцінюються відповідними органами та інституція�

ми. Адже відповідно до міжнародних доказових стан�

дартів ВООЗ, організоване харчування в освітніх за�

кладах має бути чітко регульованими [47].

План дій ЄС передбачає, що для створення більш

здорового середовища та формулювання рекомендації

та політики потрібно залучати професіоналів з гро�

мадського здоров'я та дієтологів. Менеджмент здоро�

вого харчування та підтримки соціально�вразливих

верств населення потребує комплексних дій та взаємодії

між різними секторами управління [40].

Звісно, економічне та соціальне середовища наве�

деної групи країн, мають значні відмінності у порівнянні

з Україною. Все ж певні елементи політик та напрацю�

вання вже мають доказову ефективність. Тому їх варто

розглядати, як потенціал для імплементації в Україні.

Тож розглянемо їх детально.

Політика здорового харчування в Іспанії має чіткі

стандарти щодо якості, безпеки, обладнання їдалень та

структури харчування дітей в освітніх закладах. Такі ви�

моги регламентуються нормативно�правовим докумен�

том про харчування дітей у школах, який був затвер�

джений науковими спільнотами та асоціаціями у

2010 році [35]. Особлива увага також приділяється освіті

щодо здорового харчуванню, яка є обов'язковою скла�

довою навчального плану для учнів у школах [11].

У свою чергу завданням італійської політики харчу�

вання не є попередження ожиріння. Вона закцентована

на підвищенні якості харчування дітей, попередженні

недохарчування. Так, наприклад, у школах Італії при�

сутні торгові автомати, але вони наповнені більш здо�

ровими альтернативами, які рекламуються дітям. Особ�

ливістю політики здорового харчування в Італії є актив�

не залучення до її впровадження батьків та місцевої гро�

мади [12].

Подібною щодо залученості стейкхолдерів є пози�

ція Швейцарії. У документі швейцарської міжнародної

політики вказується, що ...її реалізація буде успішною

лише за умови участі різних зацікавлених сторін на му�

ніципальному, кантональному та національному рівнях"

[22].

Для Скандинавських країн, а саме: Фінляндії, харак�

терною особливістю є проблема низького споживання

фруктів, овочів та клітковини при загальній високій

якості дієти [28]. Варто зазначити, що проблема недо�

статнього споживання овочів та фруктів є також

актуальною і для України [26]. Виходячи з ключової про�

блематики, основним завданням політики шкільного

харчування у Скандинавських країнах є підвищення

якості дієти [13; 22; 27]. Важливою особливістю є та�

кож постійний моніторинг та відслідковування ефектив�

ності політики харчування в школах [8], а також відкри�

тий діалог і публічні обговорення, де кожен має свобо�

ду підняти ті питання, які вважає важливими в цій про�

блематиці [27].

Щодо України, наведена практика залучення різних

фахівців (громадського здоров'я, управлінців, нау�

ковців�експертів та інших зацікавлених представників

громади) у сфері політики харчування є дуже важливою,

оскільки наразі вона, досить часто, не відповідає інте�

ресам суспільства та, відповідно, не задовольняє його

актуальні потреби. Так само важливою є співпраця на

рівні політичної влади між різними міністерствами. Як

це видно з політик Європейського Регіону: тільки 29%

політик харчування було розроблено виключно

Міністерством охорони здоров'я. Більше 70% розгля�

нутих політик розроблені у співпраці декількох мініс�

терств або окремо іншими відповідальними міністер�

ствами [10]. Наявність консенсусу між різними секто�
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рами управління, громадою та політичною владою є

критично важливим для успішної політики здорового

харчування дітей раннього шкільного віку в Україні.

Європейський досвід демонструє варіативність підходів

до політик харчування, але спільним аспектом є на�

явність доказових стандартів та міжсектрольність взає�

модії задля ефективного реагування та розподілу ре�

сурсів. Наведений досвід є важливим для України,

оскільки наразі питанням політики харчування займаєть�

ся МОЗ, в той час як інші міністерства залишаються не

задіяними. Не залучаються й батьки, вчителі, учні та гро�

мада. Низька участь спільноти та відсутність чітких, про�

зорих і зрозумілих механізмів впливу на політичну вла�

ду є питаннями, які потребують більш глибокого аналі�

зу та дослідження, оскільки активна участь стейкхол�

дерів є базовою та необхідною складовою ефективної

політики здорового харчування для дітей раннього

шкільного віку в Україні та світі.

Країни Східного регіону та Балтії, як референтні
для України

Досвід даної групи країн дуже важливий для Украї�

ни, ми визначаємо їх референтними для нашої країни,

оскільки вони мають схожі стартові позиції (економічні,

ментальні, соціальні, політичні) з Україною.

Словенія, слов'янська країна, яка має одні з найви�

щих показників здоров'я у світі [4]. Словенська політи�

ка здорового харчування розроблена Міністерством

Освіти, Спорту та Науки із залученням Міністерства Здо�

ров'я та інших секторів. Основою цієї політики є те, що

вона базується на результатах дослідження задоволен�

ня учнів від запропонованих страв, методів планування

раціону, роботи з відходами та інших аспектів. Другою

важливою особливістю такої політики у Словенії є освіт�

ня компонента: школи зобов'язані включити у навчаль�

ний план дисципліни зі сприяння здоров'я та освіти хар�

чування [14]. Дослідження свідчать, що освіта здоро�

вого харчування підвищувала рівень обізнаності дітей

шкільного віку. Результати тестування дітей корелюва�

ли з рівнем підготовки викладачів. Тому важливим є

підвищення кваліфікації персоналу та регулярні тема�

тичні тренінги для освітян [32]. Словенія є вдалим при�

кладом ефективності державної політики здорового

харчування дітей.

Досвід Словенії важливий для України в таких аспек�

тах: формування політики здорового харчування на

принципах доказовості; міжсекторальність політики;

використання освітньої компоненти.

Політика здорового харчування у Хорватії базуєть�

ся на широкому переліку показників оцінювання, стан�

дартах щодо поживних речовин та певних продуктів

харчування, узгоджених зі стандартами ВООЗ. З при�

кладної точки зору така політика цікава вимогами:

— до обладнання: кухні та їдальні обладнані відпо�

відно до спеціальних вимог,

— до режиму харчування: дітям виділяється достат�

ня кількість часу на прийом їжі [15].

Базовим принципом національної політики харчу�

вання у Хорватії є міжсекторальність взаємодії між клю�

човими міністерствами та стейкхолдерами [45]. Актуаль�

ним викликом для даної країни є подолання соціальної

нерівності у доступі до здорового харчування та ство�

рення сприятливого середовища у школі [43]. Досвід

роботи із шкільним середовищем має бути більш деталь�

но вивченим для вироблення політики здорового хар�

чування в Україні.

У Польщі політика здорового харчування в школах

є рекомендованою, але не примусовою до виконання.

Відсутня система моніторингу та оцінки політики. Тор�

говельні автомати у школах відсутні, контролюється

маркетинг певних продуктів харчування із підвищеним

вмістом солі, жиру та цукру [16]. Відкритим питанням

для Польщі є відсутність чітких стандартів щодо дитя�

чого харчування в закладах. В установах дітям додаєть�

ся цукор для підсолодження какао, компоту та інших

напоїв. Відомо, що збільшення кількість цукру в раціоні

може мати негативні наслідки для здоров'я дітей та ста�

ти причиною ожиріння [37].Також у Польщі існує про�

блема готовності шкільного простору до стандартів

ВООЗ. Відкритим є питання створення національної,

регіональної, а також локальних політик у школах [53].

Проблемою Румунії є те, що не всі стандарти та ке�

рівництва Європейського Союзу є включеними до на�

ціональної політики здорового харчування дітей у шко�

лах Румунії. Виділені години на освіту зі здорового хар�

чування є опціональними для вибору [17].

Слабкою стороною політики здорового харчуван�

ня дітей у школах Словаччини є відсутність спеціально

розроблених заходів для її оцінювання [18]. Також

відкритим питання залишається низький рівень спожи�

вання овочів та фруктів, нерегулярний сніданок, вжи�

вання напоїв з цукром, вживання цукерок та поширеність

поживних дефіцитів, які спостерігаються серед дітей

шкільного віку [2]. Такі харчові звички мають тенден�

цію ставати сильнішими з віком, коли діти доросліша�

ють, що має бути врахованим при розробці та відслідко�

вуванні політики. Ефективна інтервенція є наразі необ�

хідним заходом, щоб покращити показники здоров'я

дітей раннього шкільного віку у Словаччині. Цей досвід

є референтним для України, де виклики щодо нездоро�

вого харчування дітей досить подібні.

Угорщина є країною, яка регулює політику харчуван�

ня інструментами оподаткування окремих продуктів хар�

чування. Дослідження засвідчують, що зміни щодо покра�

щення якості дієти були невеликі але статично значущі.

Особливо помітно знизились рівні споживання продуктів

із високим вмістом жиру, солі та цукру серед більш бідних

верств населення, для яких ціна продукту є вирішальним

чинником щодо його придбання [9]. Політика оподатку�

вання має потенціал щодо імплементації в Україні. Це спри�

ятиме більш цілісному регулюванню здорового харчуван�

ню та вирівнювання соціальних нерівностей.

Також варто зазначити, що в Угорщині у зв'язку з

новими стандартами Європейського Союзу з 2004 року,

які і у решти країн�вступників, підвищилися стандарти

якості продуктів харчування. На перших етапах після

вступу, дані зміни були складним випробування для

Угорщини, що вимагало численних змін у агропромис�

ловості, торгівлі та політиці [23]. Перехідний період не

завжди є комфортним для країн, навіть якщо ці зміни

політики є очікуваними та позитивними, що показує

досвід Угорщини. Великим викликом досі залишається

імплементація реформи здорового харчування та осві�

ти в школах. Дослідження в Угорщині показують, що
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працівники шкільних закладів мають низький рівень

обізнаності та підготовки, учні є мало задіяними учас�

никами, а батьки схильні уникати конфліктів щодо

відстоювання переваг здорового харчування [30].

Відсутність кваліфікованих кадрів із здорового хар�

чування у школах, низька активність дітей та батьків є

проблемами й української системи харчування дітей в

освітніх закладах. Тому досвід країн Східної Європи є

важливим для України, він підкреслює, що ті виклики

та проблеми з якими зіткнулися нові члени ЄС у 2004 ро�

ці є досі актуальними. Політики здорового харчування

вимагають неперервних досліджень, вдосконалень,

моніторингу та оцінки.

Важливим для України є також досвід прибалтійсь�

ких країн, оскільки вони мали стартові позиції у своєму

самостійному розвитку, як і Україна. Зокрема на почат�

ку 2000 років у всіх країнах даного регіону існувала про�

блема харчової безпеки, цінової політики та якості про�

дуктів харчування особливо для малозабезпечених

верств населення. Ключовим критерієм покупки певних

товарів була ціна. Це мало негативні наслідки для хар�

чування соціально�вразливих категорій населення в

Балтійських країнах [38].

Особливістю політики здорового харчування в Литві

є те, що з 2010 року вона базується на нормах і стан�

дартах ЄС, які суворо регламентують якість, наявність

та виключення певних продуктів у дитячому раціоні в

школах. Освіта здорового харчування включена до за�

гальної шкільної програми в рамках обов'язкових пред�

метів, як�от: біологія, соціальні науки, освіта здорово�

го способу життя. Також шкільні вчителі проходять

відповідні тренінги в межах підготовки викладачів [21].

Подібною є політика та освіта здорового харчуван�

ня дітей початкової школи і у Латвії [19] та Естонії [20].

Успіх країн Балтії, високі показники здоров'я населен�

ня, доказові практики та стандарти щодо шкільного хар�

чування є доказом того, що політична воля жити за ви�

сокими стандартами якості є визначальною для певних

позитивних змін у державі. Політика здорового харчу�

вання зумовлена економічним, соціальним та політич�

ним середовищем. Імплементація стандартів ВООЗ знач�

ною мірою залежить від готовності самої держави та

пануючих еліт до зміни дискурсу.

Таким чином, огляд ситуації щодо здорового хар�

чування для дітей раннього шкільного віку в Європейсь�

кому регіоні засвідчує варіативність підходів, успішних

практик та викликів, на які має реагувати політика.

Спільним для більшості країн залишається проблема

подолання стрімких темпів зростання дитячого ожирін�

ня, підвищенні якості харчування дітей у школах та роз�

витку здорових звичок. Сильною стороною є високі

стандарти щодо якості та безпеки харчових продуктів у

ЄС, які стали позитивною зміною для країни, що при�

єдналися до Європейського Союзу. Попри це, питання

імплементації доказових стандартів, готовність усіх

стейкхолдерів до активної участі у політиці здорового

харчування залишається відкритим. Без сумніву, Украї�

на як частина Європи, має врахувати дані виклики, які є

неминучими на шляху до успішних практик та вдоско�

налення національної політики здорового харчування,

в тому числі сприянню здоровій дієті для дітей ранньо�

го шкільного віку.

Огляд ситуації в Україні
У цій частині роботи наведемо аналіз основних до�

кументів, що регламентують політику здорового харчу�

вання для дітей ранньго шкільно віку в навчальних зак�

ладах в Україні.

Основними керівними документами наразі є:

— Наказ МОЗ України № 1073 "Про затвердження

Норм фізіологічних потреб населення України в основ�

них харчових речовинах і енергії" від 03.09.2017 р., в

якому наведені рекомендації про склад раціону для

дітей та дорослих, відповідно до вікової групи, статі,

кількості фізичного навантаження та інших характери�

стик. У таблицях описано добову потребу в енергії та

кількості білків, жирів та вуглеводів. Наведено детальні

таблиці з денними нормами поживних речовин та

вітамінів для дітей та дорослих, залежно від груп фізич�

ної активності, вагітності та інших аспектів [7].

— Постанова Кабінету Міністрів України "Про за�

твердження норм харчування у навчальних та дитячих

закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 р.,

в якій вказано денну норму продуктів харчування в гра�

мах відносно віку дитини [6].

— "Рекомендації щодо здорового харчування до�

рослих", розроблені Центром Громадського здоров'я

(далі — ЦГЗ) від 08.12.2017 р. [39].

Більш детально зупинимось на кожному з вказаних

документів. Якщо Наказ МОЗ має більш офіційний хар�

ктер, то рекомендації ЦГЗ забезпечують їх зрозумілість

та реальність для застосування у повсякденному житті

[39]. Варто зазначити, що наведені рекомендації зага�

лом відповідають рекомендаційні політиці ВООЗ [52].

Водночас, ані в Наказі, ані в Рекомендаціях не вказано

систему моніторингу, оцінки виконання та інструментів

реалізації положень такої політики. Документи мають

радше просвітницький та декларативний характер, вони

відповідають міжнародними рекомендаціям ВООЗ, але

наразі потребують доопрацювання в частині їхнього

практичного застосування.

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчуван�

ня у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та

відпочинку" взагалі містить суперечні положення, зок�

рема: наведено такі категорії, як "сухі адаптовані мо�

лочні суміші, хліб, борошно, крохмаль, макаронні ви�

роби, картопля, соки, кондитерські вироби, масло вер�

шкове, м'ясопродукти, сало, сметана, мясо�ковбасні

вироби" та інші продукти, які ВООЗ рекомендує вжива�

ти з обережністю або уникати зовсім. Не відповідають

стандартам ВООЗ і рекомендації щодо загальної кало�

рійності раціону для дітей до 10 років: 3252 ккал, що

перевищує вищу межу денної норми жирів, цукрів та солі

ВООЗ [5]. Тобто рекомендації КМУ суперечать рекомен�

даціям та міжнародним стандартам дитячого харчуван�

ня в світі (таблиця 1).

Варто зазначити, що певна робота щодо адаптації

вітчизняного законодавства стандартам ВООЗ все ж

проводиться. Зокрема ЦГЗ, який є структурним підроз�

ділом МОЗ України, реалізує освітній проект, що має

назву "Здорове харчування для дітей" [52].

На питання реформування харчуванням у школах

останнім часом також звертають увагу медійні особис�

тості, зокрема, кулінар Є. Клопотенко випустив збірник

рецептів для дитячих навчальних закладів. І хоча цей
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збірник не відповідає концепції здорового харчування

за ВООЗ, оскільки норми та якість продуктів харчуванні

суперечить міжнародним стандартам здорового харчу�

вання, збірник розкриває аспекти презентації страв та

їх смакового наповнення [31]. Це є цінним кроком до

переосмислення наявної системи харчування дітей в

Україні.

ВИСНОВКИ
Огляд літератури щодо політик здорового харчуван�

ня дітей раннього шкільного віку в світі та Україні пока�

зав, що проблема харчування дітей, як однієї з важли�

вих детермінант їхнього здоров'я, стає дедалі актуаль�

нішою у різних куточках світу. Було визначенно рефе�

рентні для України практики та показано досвід успіш�

них політик. Україна має вивчати даний досвід з метою

вироблення власної політики здорового харчування як

на національному, регіональному і місцевому рівнях, так

і на рівні окремих шкіл. Оскільки проблема нездорово�

го харчування є актуальною не лише для дітей ранньо�

го шкільного віку, але й для всього населення України в

цілому.

Досвід найбільш успішних країн Азії, а саме Японії,

Сінгапуру та Кореї проаналізовано критично, оскільки

ці країни мають значні відмінності по відношенню до

України, як частини Східної Європи. Не всі практики та

напрацювання зазначених країн є можливими для вті�

лення в Україні. Однак досвід освітньої компоненти в

політиці здорового харчування можливо і варто втілю�

вати і в Україні. Водночас важливо приділяти більше ува�

ги підготовці кваліфікованих кадрів у даній галузі, особ�

ливо для загальноосвітніх закладів. Адже активна

участь дітей та вчителів в реалізації політики здорового

харчування є базовими доказоводоведеними принципа�

ми.

Досвід Європи та Європейського Союзу засвідчує,

що політика здорового харчування потребує постійних

вдосконалень, що базується на результатах досліджень

для того, щоб адекватно реагувати на ті виклики з яки�

ми вона сьогодні зіштовхується. Для Європи, у тому

числі й для України, актуальною є проблема готовності

до реформування, підвищення стандартів та посилення

участі різних гілок влади, міністерств, батьків, вчителів

та інших стейкхолдерів до формування та реалізації

політики здорового харчуванню в школах.

Певні інструменти та напрацювання мають потенціал

для імплементації в Україні, проте враховуючи еконо�

мічний, соціальний та політичний контекст успішні прак�

тики інших країн мають бути критично проаналізовані

та вдосконалені відповідно до потреб української полі�

тики здорового харчування для дітей раннього шкільно�

го віку.

Сучасна державна політика здорового харчування

дітей раннього шкільного віку в Україні потребує нау�

кового підгрунтя як у частині стандартизації, так і у час�

тині формування політики, механізмів впровадження та

менеджменту на рівні закладів. Цьому питанню будуть

присвячені наші подальші наукові публікації.
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ВИТРАТИ НА СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

The article provides a theoretical review and critical analysis of scientific publications of well�known
European and American researchers on issues related to the feasibility of public spending on health
care. The dynamics and structure of all health care expenditures in real and nominal prices of 2012
are analyzed, as well as the specific structure of health care expenditures in Ukraine is characterized
in the dynamics. An analysis of health care expenditures in hryvnia and dollar equivalent was
performed. The dynamics of capital investments in health care is traced, and the dynamics of health
care expenditures as a percentage of GDP is calculated. Budget expenditures on health care in
Ukraine are analyzed according to their types: expenditures of the state budget on health care,
expenditures of the consolidated budget on health care, the share of state budget expenditures on
health care to GDP,%; the share of consolidated budget expenditures on health care to GDP,%. In
the context of reforming the health care system, we analyzed the state budget expenditures on health
care according to the sources of distribution of funds, namely the Ministry, the State Service for
Medicines and Drug Control, the National Health Service of Ukraine, the medical subvention, a
subvention for a pilot project to develop an emergency medical care system in Vinnytsia, Odessa,
Poltava, Donetsk, Ternopil oblasts and the city of Kyiv, and a subvention for the reform of regional
health care systems in Ukraine, as well as their structure. It was found that health care reform has
made it possible to slightly expand expenditure items in connection with new medical needs, in
particular for the introduction of new pilot projects in certain regions of Ukraine that require additional
funding from the state as a customer of medical services. The study proposes measures for a more
constructive dialogue between the Ministry of Health, the Ministry of Finance and the National Health
Service of Ukraine to achieve effective interaction and provide quality medical services to the
population of Ukraine.

У статті здійснено теоретичний огляд та критичний аналіз наукових публікацій відомих євро�
пейських та американських дослідників щодо питань, які стосуються доцільності здійснення
державних видатків на охорону здоров'я. Проаналізовано динаміку та структуру усіх витрат на
охорону здоров'я у реальних та номінальних цінах 2012 року, а також охарактеризовано в ди�
наміці видову структуру витрат на охорону здоров'я в Україні. Здійснено аналіз витрат на охо�
рону здоров'я в гривневому та доларовому еквіваленті. Простежено динаміку капітальних інве�
стицій на охорону здоров'я, а також обчислено динаміку витрат на охорону здоров'я у відсотко�
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FORMULATION OF THE PROBLEM
An important prerequisite for the effective

development of health care in Ukraine is the availability of

a sufficient level of state funding for health care

institutions and the direction and involvement of appro�

priate financial resources in the development of the medical

sector, which, in its turn, will assist to the formation and

improvement of health services quality in health care

institutions of Ukraine.

Measures for attracting capital investment in health

care are extremely necessary given the complex set of

problems in the industry which need to be resolved with

the assistance of the state. Among them are the need to

purchase and upgrade medical equipment for health care

institutions, the organization and implementation of

research results in the field of medicine, the development

of health and prevention programs, social guarantees of

free medical services, social protection of health care

workers, etc.

Paying attention to the low level of state expenditures

for direct use by health care institutions which occasionally

provoked crises phenomena (depreciation of fixed assets

of health care institutions, low level of medical services,

low level of salaries of medical workers, "outflow" of

medical personnel abroad, etc.), the state had to start

reforming this area, one of the goals of which was to

increase sources of funding and their targeted use for

specific needs.

The initiated reform of the health care system in

Ukraine was aimed primarily at solving the problem of

providing equal access to qualitative medical services

through the introduction of a new principle of funding,

defined as "money follows the patient" [17]. This

mechanism, introduced in the process of reforming the

вому співвідношенні до ВВП. Проаналізовано бюджетні витрати на охорону здоров'я в Україні
за їх видами: витрати державного бюджету на охорону здоров'я, витрати зведеного бюджету
на охорону здоров'я, частку витрат державного бюджету на охорону здоров'я до ВВП,%; частку
витрат зведеного бюджету на охорону здоров'я до ВВП,%. В умовах реформування системи
охорони здоров'я проведено аналіз видатків державного бюджету на охорону здоров'я відпо�
відно за джерелами розподілу коштів, а саме Апаратом Міністерства охорони здоров'я, Дер�
жавною службою лікарських засобів та контролю за наркотиками, Національною службою здо�
ров'я України, за медичною субвенцією, субвенцією на пілотний проєкт щодо розвитку систе�
ми екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Одеській, Полтавській, Донецькій, Тернопільській
областях та м. Києві та субвенцією на реформування регіональних систем охорони здоров'я в
Україні, а також охарактеризовано їх структуру. З'ясовано, що реформування сфери охорони
здоров'я дало можливість дещо розширити статті витрат у зв'язку з новими потребами медич�
ної сфери, зокрема для запровадження нових пілотних проєктів у певних регіонах України, які
потребують додаткового фінансування зі сторони держави як замовника медичних послуг. За
результатами дослідження запропоновано заходи щодо більш конструктивного діалогу між
Міністерством охорони здоров'я, Міністерством фінансів та Національною Службою здоров'я
України для досягнення ефективної взаємодії й надання якісних медичних послуг для населен�
ня України.

Key words: public expenditure, health care, medical care, medical services, state policy in the field of health

care.

Ключові слова: державні видатки, охорона здоров'я, медична допомога, медичні послуги, державна полі�

тика в сфері охорони здоров'я.

primary link of medical institutions, assisted in gradual

establishment of a civilized relationship "doctor —

patient", allowed to ensure a sufficient level of funding for

health care institutions, to increase significantly the

salaries of health workers, allowed to provide a sufficient

level of funding for health care institutions. Incomplete

reform of the health care system in Ukraine at the

secondary and tertiary links again becomes actual,

especially in modern conditions of the global pandemic

COVID�19, the problem of sufficient funding for the branch

as a guarantee of improving the quality of medical services

and saving the lives of the population.

THE ANALYSIS OF RECENT RESEARCHES
AND PUBLICATIONS

Much research by foreign scholars are devoted to the

development of proposals concerning effectiveness of

public spending on health care. In particular, American

scientists from the Finance Department of the International

Monetary Fund (Gupta et al, 2003) in a conducted study of

public spending on health care in 70 countries, argue that

there is a relationship between the state of health of the

poorest layers of the population and the level of public

health care costs for the population. They determined that

even a small increase in government spending on health

care in the countries studied had a positive effect on the

poor population [25]. Indian researchers (Farahani et al,

2011) note that increased government spending on health

has a significant impact on reducing mortality in India for

almost all age groups, regardless of age categories [24].

American researchers from the University of

Cambridge (Budhdeo at al, 2015) conducted a multichoice

regression analysis of the three European Union countries

(Greece, Portugal, Ireland) that have suffered the most



Інвестиції: практика та досвід № 15—16/202094

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

from the global financial crisis. In order to receive EU

financial support to repay public debt, these countries had

to reduce public spending on health care. At the same time,

as American researchers have shown, reducing

government spending by even 1per cent significantly

increased the mortality rate in both the short and long term

perspective [23].

In this context, it is difficult to agree with the discu�

ssion thesis of researchers from the Department of Cash

and Capital Markets of the International Monetary Fund

(Jafarov and Gunnarsson, 2008); that the level of public

spending on health care in Croatia is too high, so, in their

opinion, it can be significantly reduced, which will not

adversely affect the health system and general health of

the population [25]. A senior researcher at the Center for

Global Development in Washington (Savedoff, W. 2007)

believes that health care funding of 5—10 per cent of GDP

is necessary and appropriate to reduce mortality [26].

A senior researcher at the Center for Global Develop�

ment in Washington, D.C. (Savedoff, W. 2007), contrary

to, emphasizes that funding for health care at the level of

5—10% of GDP is necessary and appropriate to reduce

mortality [27].

Analyzing the increase in health care costs in California

over the past twenty�five years from 14 to 21percent,

American scientists (Tran, LD at al, 2017) grounded the

thesis on inefficiency of the use of funds which, in their

opinion, should be directed for specific, specialized

medical programs for the population. Such funding, in their

opinion, can not only be more cost�effective, but also help

reduce morbidity, prevention of public health and

avoidance of premature deaths [28].

The results of scientific research on the current state

of financing of the health care system in Ukraine are

reflected in the works of domestic economists A. Akhla�

mov and N. Kusyk [1], J. Buzdugan [2]. V. Glukhov and V.

Krasilnikova [3], M. Bulakh [4], S. Goncharuk, S. Pryimak

and L. Danyliak [5], D. Gomon [6], E. Ivanenko [8], D. Ka�

ramysheva, O. Vashyeva, A. Nemchenko and B. Volos [9],

I. Kohut [10], V. Lekhan, L. Kryachkova and L. Zayarsky

[14] K. Pavliuk [16], L. Parkhetova [15], T. Sitash [19],

L. Filstein and N. Gokhgolerint [21], M. Shevchenko [22]

and others.

However, in modern scientific researches there are a

number of little�studied issues regarding the analysis of

the development of capital investment in the medical sector

in the context of health care reform in Ukraine.

The purpose of the study is to analyze the dynamics

of expenditures on health care in Ukraine as a prerequisite

for improving the quality of medical services in terms of

reforming the health care system in Ukraine.

PRESENTATION OF THE MAIN MATERIAL
In modern times, health care costs are of top priority

in the world, because the importance of medical spending

in every developed country is not in doubt, as it contributes

to the formation of the health of the nation, it promotes

comprehensive access to possible benefits in society.

We share the opinion of the Director General of the

World Health Organization Dr. Tedros Adhanom

Ghebreyesus that "…Expenditures of every nation on

health protection should not be estimated as a burden on

every country's budget, but as an investment in the fight

against poverty, a means of increasing productivity,

ensuring economic growth and building a healthy, safe and

fair society…" [18].

Thus, the priority of health care spending for each state

is a vital factor in providing all the necessary conditions

for the development of a healthy society. Thus, according

to WHO data, the costs of providing medical services in

each country is growing every year, in particular in

countries with low economic development by 6 per cent,

and in developed countries by 4 per cent [18].

On the basis of these data, we can say that the costs

of health care both in the world and in Ukraine will tend to

increase both in the near future and in further perspective.

Thus, the government policy on health protection

should take into account that the increase in the level of

costs for health care is an important factor in maintaining

the health of citizens, reducing their mortality and

increasing life expectancy in the country.

Taking into account the above trends in the growth of

health care spending in the world, we must state the fact

that these trends are no exception for domestic medicine,

which in recent decades is constantly underfunded from

the state budget, which does not allow the medical industry

to develop at the appropriate level and provide basic needs

of the population in medical care.

In Ukraine, we observe an increase in health care

expenditures from year to year which reflects global trends

which, however, reduce or even prevent

the poorest layers of the population from

the access to qualitative medical services.

An important and objectively nece�

ssary decision of the Government was the

launch of medical reform, the aim of which

was to improve funding in the field of

medical care for provision of all layers of

the population with the most necessary

medical services. As a result, in 2017, the

Law of Ukraine "On State Financial Gua�

rantees of Medical Care of the Popu�

lation" was adopted.

Considering the dynamics of health

care expenditures in Ukraine for the pe�

riod from 2012 to 2017 in real 2012 prices,

we observe a similar situation with global

Indicatos 

Years General 
expenditures 

on health 

Government 
spending 

Household 
expenditures 

Other private 
expenditures 
(insurance 

payments, health 
insurance funds, 

etc.) 

International 
assistance 

2012 108,4 62,3 43,0 2,8 0,3 
2013 115,2 65,0 46,6 3,3 0,3 
2014 78,8 40,8 35,7 2,1 0,2 
2015 56,5 27,6 27,6 1,1 0,2  
2016 56,5 25,4 29,6 1,1    0,4 
2017 66,9 33,2 31,8 1,3 0,6 
2017 in 
per cent 
2012 

61,7 53,3 73,0 46,4 200,0 

Table 1. Dynamics of health care expenditures in real terms
in 2012—2017 (in billion hryvnias in 2012 prices)

Source: compiled by the author on the basis of [13].
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trends in Ukraine, where the level of health care

expenditures is growing from year to year in

nominal terms, and in reality, on the contrary, it

is declining, which is a kind of indicator of such

economic phenomena as the growth of inflation

processe in the state economy, decrease of living

standards with simultaneous decrease of

incomes and social function of the state to

provide necessary medical care and qualitative

medical services to the poorest layers of the

population.

This is an evidence of a decrease in

government spending on health care in Ukraine

in 2017 compared to 2012 by more than a third,

which clearly shows the negative dynamics of

reducing government spending on health care in

the country as a whole (Table 1).

In the specific structure of health care expen�

ditures, government expenditures, household

expenditures and other private expenditures which include

insurance payments, payments from health insurance funds

and international assistance from other states play an

important role.

Among all types of health care expenditures, the most

significant share is government spending on this service

sector the amount of which ranges from 44.0 to 57.0 per

cent, the costs of patients from their own pockets for

medical services which range from 39.0 to 52.4 per cent

and the remainder is a small percentage of expenditures

which comprise other private expenditures ranging from

1.9 to 2.6 per cent over the past six years, with

international assistance from other countries ranging from

0.3 to 0, 9 percent.

During the analyzed period, there is a decrease

in public spending on health care in 2017 compared to

2012 by 46.7 percent. These trends characterize that a

significant part of expenditures "fall on the shoulders" of

citizens who receive different in amount incomes and do

not always have the opportunity to cover various expenses,

including medical services from their family budget, and

the targeted assistance for citizens which is applied in the

developed European countries with socially�oriented

economies, has not been embodied in the state policy of

Ukraine.

During the analyzed period, the decrease in pub�

lic spending on health care in 2017 compared to 2012 by

46.7 per cent takes place. These trends characterize that

a significant part of the costs "fall on the shoulders" of

citizens who receive different incomes and do not always

have the opportunity to cover various expenses, including

medical services from their family budget, and targeted

assistance for citizens which has application in developed

European countries with socially�oriented economies did

not find its embodiment in the state policy of Ukraine..

In Ukraine, for the last twenty�five years after the

declaration of independence, the model of financing health

care institutions has not been developed which de facto

did not allow citizens to receive the necessary package of

medical services because in accordance with the provisions

of the Basic Law of Ukraine, the Constitution of Ukraine,

in particular in Article 49, there is a clear definition of the

state funding for health care, which accordingly stipulates

that in Ukraine "…health care is provided by the state

funding of relevant social and economic, medicosanitary

and health prevention programs" [11].

Therefore, according to the current legislation, the

responsibilities of the state include ensuring every citizen,

regardless of his financial capabilities, the right to decent

financial medical care. Thus, Article 49 of the Constitution

of Ukraine stipulates that the priorities of the state include

"creating conditions for effective and accessible medical

care to all citizens" [11].

This article declares free treatment for all categories

of citizens of Ukraine, in particular, it states that "… in

state and municipal health care institutions medical care

is provided free of charge; the existing network of such

establishments cannot be reduced. The state assists the

development of medical institutions of all forms of

ownership" [11].

Paying attention to the above interpretation, we can

say that according to the Constitution of Ukraine, the

health care system in Ukraine for the last quarter of a

century was de jure considered free of charge, but in fact,

there were de facto shadow schemes of payment of

patients to medical staff for the given medical.

 A significant share of funds for treatment in communal

and state�owned medical institutions was covered at the

expense of the patients themselves who were admitted

for treatment, as the health care sector was not funded at

the appropriate level. Thus, the costs of patients for

medical care over the past six years, respectively,

increased from 39.7 per cent in 2012 to 47.5 per cent in

2017, and in 2016 — the level of patients' spending on

health care reached 52.4 per cent which comprise a large

proportion of the costs spent by patients on medical

treatment.

In regard of other health care expenditures, a small

share of them is occupied by the costs of insurance

payments and payments from health insurance funds, which

are relatively small and miserable (their level ranges from

1.6 to 2.9%), as well as a small percentage in the general

specific structure of health care expenditures is occupied

by international assistance, which hospitals receive from

international charitable organizations in the form of

humanitarian aid (from 0.3 to 0.9%).

Indicatos 

Years General 
expenditures 

on health 

State 
spending

Household 
expenditures 

Other private 
expenditures 
(insurance 
payments, 

health 
insurance 

funds, etc.) 

International 
assistance 

2012 108,9 62,6 43,2 2,9 0,3 
2013 115,8 65,3 46,8 3,3 0,3 
2014 117,8 61,0 53,4 3,1 0,2 
2015 155,2 75,8 75,7 3,1 0,6 
2016 181,6 81,7 95,0 3,7 1,3 
2017 223,7 111,0 106,3 4,5 2,0 
2017 in 
per cent 
of 2012 

205,4 177,3 246,1 155,2 6,7 

Table 2. Dynamics of health care expenditures in nominal
terms in 2010—2017 (billion hryvnias in 2012 prices)

Source: compiled by the author on the basis of [13].
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Thus, according to the conducted costs analysis, health

care costs were reduced in real prices, and many health

care costs were done by patients themselves, who were

not always satisfied with the quality of these services.

Analyzing the dynamics of all expenditures on health

care in Ukraine in 2002—2017 (in nominal terms of

2012 prices), the increase in health care expenditures in

Ukraine over these years has been clearly traced which is

connected, in the first turn, with inflationary processes in

the state and increasing of the costs of medical services

(table 2).

According to Table 2 data, expenditures on health care

in 2017 compared to 2012 amounted to 205.4%,

respectively, public expenditures on health care increased

and their level was 177.3%. There is a significant increase

in private household expenditures on health care, where

their level was 246.1% which is a clear and reliable

evidence of price rising for medical services and the

mismatch between state financial expenditures on health

care.

Concerning the dynamics of public spending on health

care in 2010—2018, there is a certain relationship between

a significant reduction in public spending by 2013—2014

which is associated with the beginning of Russia's military

aggression in eastern Ukraine which, in turn, caused a

significant depreciation of the national currency and the

redistribution of state expenditures for military purposes

(Table 3).

Thus, over the last almost two decades we have seen

a positive trend in the growth of public spending in Ukraine

on health care, namely the growth of health care spending

occurs from 2010 to 2012 by 10.1% and 28.1% and 9.5%

and 27.9%, respectively which is expressed in the growth

of expenditures to the previous year in both hryvnia and

dollar equivalents.

As for the growth rates of health care expenditures

to the base year 2010, in 2010—2012, the trend remains

almost identical, as evidenced by the growth of 10.1%

and 41.0% of health care expenditures in hryvnia

equivalent and by 9.5% and 40.1%, respectively in dollar

equivalent.

Negative phenomena in the field of health care

financing are observed in the period from 2013 to 2015

when there was a significant reduction in state spending

on health care in both national and foreign currencies,

and this indicates an increase in the crisis in the

economy. This is largely due to the outbreak of military

operations and Russia's aggression in eastern Ukraine

which has caused significant problems with health care

financing and the intensification of crisis in the country's

economy.

Beginning with 2013, state spending on health care in

Ukraine has fallen sharply, and this is clearly shown in Table

1. For the period from 2013 till 2015, there was a significant

reduction in health care spending in Ukraine. Thus, in

percentage correlation, the growth rates of state health

expenditures in the national currency in 2013 and

2014 compared to the previous period were 64.5% and

70.1% in hryvnia and 64.3% and 47.2% in US dollars. This

is a clear example of the fact that in 2013—2014 there

was a sharp reduction in state spending on health care

which did not favor strengthening the health care system

in Ukraine but deepened the long�standing unresolved

problems in the branch.

The devaluation and fall of the national currency in

Ukraine more than three times during the analyzed period

became the catalyst for the fall of the national economy

which is manifested in a decrease in the level of imports of

products, reducing the situation on the domestic market.

These negative phenomena in the economy, accordingly,

lead to a decline in competitiveness of the national

economy in general and also, in its turn, to impoverishment

of the population, and insufficient state funding assists in

the formation of the lack of access to qualitative health

services.

Thus, the growth of public spending on health care is,

on the one hand, a positive indication of the state's

provision of basic health care spending, and on the other

hand, these expenditures on the medical sector are quite

small in dollar terms, which again gives us reason to

summarize the public funding of this industry at an

insufficient level.

Thus, the increase in state spending on health care is,

on the one hand, a positive evidence concerning the

provision of basic health care spending by the state, and

on the other hand, these expenditures on the medical sector

are quite small in dollar terms, which again gives us a reason

to summarize the state funding of this branch at an

insufficient level.

Financing of health care institutions should become an

urgent and an important priority for the development of

every developed country in the world and very important

in this direction is budget expenditures for health care by

the state which plays an important role.

Indicatos 
Growth rate up to Growth rate up to Years Total 

mln. 
hryvnias 

preceding 
year 

till 
2010 

Total 
mln. 

hryvnias 
preceding 

year 
till 

2010 
2010 1920 х х 242 х х 
2011 2113 110,1 110,1 265 109,5 109,5 
2012 2707 128,1 141,0 339 127,9 140,1 
2013 1746 64,5 90,9 218 64,3 90,1 
2014 1224 70,1 63,8 103 47,2 42,6 
2015 2367 193,4 123,3 109 105,8 45,0 
2016 4479 189,2 233,3 175 160,6 72,3 
2017 6708 149,8 349,4 252 144,0 104,1 
2018 8139 121,3 423,9 299 118.7 123,6 

Table 3. State expenditures on health care
in Ukraine in real hryvnia in 2018 and in US dollars

in 2010—2018

Source: compiled by the author on the basis of [13].

Years Indicatos 2011 2018 
Consolidated budget expenditures on health 
care, UAH million 

48,96 115,85

State budget expenditures on health care, UAH 
million 

10,22 22,62 

Share of state budget expenditures on health 
care to GDP, per cent 

3,8 3,3 

Share of consolidated budget expenditures on 
health care to GDP, per cent 

11,6 9,3 

Table 4. Analysis of budget expenditures
on health care in Ukraine in 2011—2018

Source: compiled by the author on the basis of [16].
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A comparative analysis of budget

expenditures on health care in Ukraine in

2011—2018 is considered in Table 4.

Analyzing and comparing the conso�

lidated and state budget expenditures on

health care which were spent from 2011 till

2018, we can clearly see that the level of

consolidated budget expenditures in 2018 is

2.4 times higher than in 2011, but this is not

a positive achievement, as it should be

understood that in dollar terms, this amount

in 2018 is much less than that was sent for

health care in 2011.

A similar tendency is also observed

concerning the ratio of the share of state

budget expenditures to the consolidated

budget expenditures of the health sector

in Ukraine where their amount comprised

22.9 per cent respective ly  of  a l l

expenditures in the consolidated budget for the

medical sector. This, in fact, is the evidence that

expenditures from the state budget for the medical

sector are quite miserable.  As for the share of

consolidated budget expenditures on health care in

GDP, their level was 11.6 per cent in 2011, and in 2018 —

9.3 per cent, which is 2.3 percentage points less; the

share of consolidated budget expenditures in 2011 was

3.8 per cent, and in 2018 — 3.3 per cent, which

indicates a decrease of 0.5 per cent point.

Thus, the analysis of consolidated and state budget

expenditures and the share of these expenditures in GDP

gives us the reason to say that the level of consolidated

and state budget expenditures is not high, and their share

of health care as a percentage of GDP has tended to

decrease over the analyzed years, which became an

unfavorable factor for receiving qualitative and full medical

care for the population.

An important stage in the development of health care

was the beginning of the reform of the branch in Ukraine

in 2017 which assisted in the transition from July 2018 to

completely new methods of financing the health care

system — the direction of "funds should follow the patient"

which was aimed at reduction of excessive household

expenditures.

Health care reform was planned to be implemented

with the reform of three sectors of medicine in three

stages: primary link and emergency medicine, secondary

link of medicine and tertiary link of medicine.

Very important is the study of the analysis of state

budget expenditures on health care in 2018—2019 (Table 5).

Among the state budget expenditures on health care

in 2018, the leading place is occupied by medical

subventions received by medical institutions from the state

budget, the level of which was 66.1% in 2018 and in

2019 their share decreased to 57.9%.

Expenditures of the Ministry of Health Care of Ukraine

decreased from UAH 18.2 billion in 2018 to UAH 17.9 bi�

llion in 2019 which was reflected in the overall structure of

state budget expenditures by the decrease from 20.9%

to 18.7%.

In connection with the reform of the health care system,

the second place in the expenditure item in 2019 is

occupied by the financing of primary and emergency

medicine which takes place through the National Health

Service of Ukraine. In the structure of the state budget

expenditures, the share of funding for medical institutions

by the National Health Service of Ukraine increased from

9.6 per cent in 2018 to 20.2 per cent in 2019.

The remaining expenditure items of health care

expenditures in 2018 were such expenditures as the

subvention for the reform of regional health care systems

which accounted for 1.9 per cent of the total structure of

health expenditures, and other expenditures comprised —

1.4 per cent. In 2019, in addition to the above�mentioned

items of expenditures, an additional subvention was

introduced for a pilot project to develop an emergency

medical care system in Vinnytsia, Odesa, Poltava, Donetsk,

Ternopil regions and the city of Kyiv in the amount of UAH

0.9 billion (0.9 per cent); at the same time, the subvention

for the reform of regional health care systems accounted

for 1.6 per cent, and other expenditures — 0.6 per cent.

As a result of the analysis of all items of health care

expenditures, we can say that the reform of the branch

has made it possible to expand the costs of expenditure

items in connection with the new needs of the medical

sector in implementing and financing pilot projects for

certain regions that needed additional funding from the

state as a customer of medical services.

CONCLUSIONS
Summarizing the conducted research, we can conclude

that in Ukraine over the past decade there have been a

number of problems in the field of health care, namely:

1) increase in the cost of medical services expenditures

for which patients had to pay themselves from the family

budget;

2) low level of state funding in the conditions of

inflation processes and the constant rise of expenditures

on medicine has led to the decrease in the quality of

rendering medical services to patients;

3) The decrease in the dynamics of expenditures, as

well as the share of consolidated and state budget

expenditures on health care in relation to GDP in Ukraine

was a reflection of the negative phenomena in the state

economy.

Роки 
2018 2019 

 Total 
billion 

hryvnias

Structure, 
per cent 

Total 
billion 

hryvnias 

Structure, 
per cent 

The staff of the ministry  18,2 20,9 17,9 18,7 
State Service for Medicines and Drug 
Control 

0,1 0,1 0,1 0,1 

National Health Service of Ukraine 8,3 9,6 19,3 20,2 
Medical subvention 57,4 66,1 55,4 57,9 
Subvention for a pilot project on the 
development of the emergency medical 
care system in Vinnytsia, Odesa, 
Poltava, Donetsk, Ternopil regions and 
the city of Kyiv 

- - 0,9 0,9 

Subvention for the reform of regional 
health care systems 

1,7 1,9 1,5 1,6 

Others 1,2  1,4 0,6  0,6 

Table 5. Analysis of state budget expenditures on health care
in 2018—2019

Source: compiled by the author on the basis of [16].
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The introduction of health care financing in 2018 through

the National Health Service of Ukraine has allowed the

health care sector to receive increased funding in

2019 more than twice.

Thus, an important factor in the development of health

care in Ukraine should be open and close communication

between public, state health care institutions, private

physicians who practice privately and provide these

services to patients, and the National Health Service of

Ukraine, the Ministry of Health Care on the implementation

of secondary and tertiary link reforms in medicine where

the main emphasis should be on providing qualitative

medical care to each patient, attached in an electronic

declaration to a particular medical professional.
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COMPONENTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS OBJECTS OF ACCOUNTING
IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

У статті представлено результати дослідження складових зовнішньоекономічної діяльності
як об'єктів бухгалтерського обліку. На підставі аналізу наукових статей та поглядів науковців
щодо систематизації складових зовнішньоекономічної діяльності як об'єктів бухгалтерського
обліку, встановлено наявність певних недоліків. Обгрунтовано, що значний вплив ризиків зов�
нішньоекономічної діяльності на фінансові результати підприємства, зумовлює актуалізацію
розробки нових підходів до системи облікового відображення і контролю зовнішньоекономіч�
ної діяльності. Аналіз наукових статей та поглядів науковців у частині виокремлення складових
зовнішньоекономічної діяльності як об'єктів бухгалтерського обліку дозволив встановити на�
явність окремих недоліків. За результатами дослідження запропоновано перелік об'єктів бух�
галтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням впливу невизначеності
зовнішнього середовища. Охарактеризовано зміст кожного із запропонованих об'єктів бухгал�
терського обліку зовнішньоекономічної діяльності, що сприяє удосконаленню системи їх об�
лікового відображення в умовах ризику та розкриттю інформації у фінансовій звітності підприє�
мства.

The implementation of foreign economic activity in the context of transnationalization of economic
relations is a guarantee to stable development of the enterprise. The activity of the enterprise in
conditions of risk and uncertainty of the external economic environment, significantly affects the
results of foreign economic relations. The effectiveness and efficiency of foreign economic activity
of the enterprise is directly related to the timeliness of detection and assessment of the effects of
various types of risks, which in the future may lead to the formation of significant unjustified losses.
The accounting system generates information flows and data sets about the activities of the
enterprise, implemented business processes and financial consequences of management decisions
and actions. The significant impact of risks of foreign economic activity on the financial results of the
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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Бухгалтерський облік в умовах невизначеності зов�

нішнього середовища, є універсальною системою ви�

мірювання, ідентифікації та оцінки економічних явищ та

процесів, виявлення взаємозв'язку між ними з урахуван�

ням наявного стану ресурсів, що перебувають у розпо�

рядженні суб'єкта господарювання. Системою бухгал�

терського обліку генеруються інформаційні потоки та

масиви даних про діяльність підприємства, реалізовані

бізнес�процеси та фінансові наслідки прийнятих управ�

лінських рішень та дій. Функціонування підприємства в

умовах ризику та невизначеності зовнішнього еконо�

мічного середовища позначається на здійсненні зовніш�

ньоекономічної діяльності суб'єктами господарювання

та їх фінансових результатах.

"Курс на євроінтеграцію у міжнародне співтовари�

ство, обраний нашою країною, обумовлює глибинні

інфраструктурні зміни у кон'юнктурі ринку як на мак�

рорівні, так і для окремих секторів економіки. Процес

модернізації соціально�економічних відносин через

орієнтацію господарських систем на зовнішньоеконо�

мічний тип розвитку надає імпульс трансформації інсти�

туціональних умов і відповідного інфраструктурного

забезпечення. Це потребує теоретичного осмислення

концептуальних засад й організаційних механізмів

сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності

підприємств, формування транспарентного обліково�

аналітичного забезпечення ведення цього напряму

діяльності суб'єктами господарювання. Тобто процеси

глобалізації економіки й інтеграції системи обліку та

аналізу на міжнародному рівні актуалізують проблему

обліку операцій, що здійснюються у сфері зовнішньо�

економічної діяльності України" [6]. Зростання обсягів

міжнародного товарообороту при інтеграції підприєм�

ства у міжнародний економічний простір супровод�

enterprise, determines the actualization of the development of new approaches to the system of
accounting and control of the components of foreign economic activity as objects of accounting. It is
proved that the need to assess and account for the consequences of risks of foreign economic activity
is due to the fact that the risk may have a significant impact on the financial performance of the
enterprise and its future cash flows. Based on the formation of detailed information flows on the
consequences of the impact of a particular type of foreign trade risk through the accounting system,
you can implement a strategy to minimize losses by preventing and minimizing the negative
consequences of such risks for business. The article presents the results of the study of the
components of foreign economic activity as objects of accounting. Analysis of scientific articles and
views of scientists in terms of identifying components of foreign economic activity as objects of
accounting found some shortcomings. According to the results of the study, a list of objects of
accounting for foreign economic activity is proposed, taking into account the impact of uncertainty
on the external environment. The content of each of the proposed objects of accounting for foreign
economic activity is described, which contributes to the improvement of their accounting system in
terms of risk.
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жується постійним впливом багатьох видів ризиків. Кри�

тичний аналіз позитивних та негативних наслідків впли�

ву ризиків на здійснення зовнішньоекономічної діяль�

ності підприємства призводить до усвідомлення нагаль�

ної потреби використання нових підходів до системи

облікового відображення і контролю складових зов�

нішньоекономічної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання систематизації об'єктів бухгалтерського

обліку зовнішньоекономічної діяльності представлено

в наукових працях вчених та науковців, а саме: Гордо�

полов В.Ю. [1; 2], Жидєєва Л.І., Михасик О.Д. [4], Ко�

денчук К.А. [5], Колєсніченко А.С. [6], Кузнецова С.О.

[8], Кузьмінський Ю.А. [7] та інші. Вивчення наукових

праць у частині питання визначення об'єктів бухгал�

терського обліку зовнішньоекономічної діяльності за�

свідчив, що авторами наводиться їх перелік, однак з не�

достатньою деталізацією та характеристикою їх еконо�

мічного змісту. Також авторами приділяється недостат�

ньо уваги дослідженню питань зміни та розширення пе�

реліку об'єктів бухгалтерського обліку зовнішньоеко�

номічної діяльності в умовах невизначеності зовніш�

нього середовища.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — є дослідження складових зовнішньо�

економічної діяльності як об'єктів бухгалтерського об�

ліку в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності пе�

редбачає вихід суб'єкта господарювання на міжна�
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родні ринки та постійну діяльність спрямовану на

утримання довготривалих й стійких позицій на них. Ре�

зультативність та ефективність зовнішньоекономічної

діяльності підприємства безпосередньо пов'язані зі

своєчасністю виявлення та оцінкою наслідків впливу

різних видів ризиків, які в подальшому можуть зу�

мовити формування значних невиправданих втрат. В

чинному законодавстві наведене визначення сутності

поняття "зовнішньоекономічна діяльність", а саме: це

діяльність суб'єктів господарської діяльності Украї�

ни та іноземних суб'єктів господарської діяльності, а

також діяльність державних замовників з оборонно�

го замовлення у випадках, визначених законами Ук�

раїни, побудовано на взаємовідносинах між ними, що

має місце як на території України, так і за її межами

[10].

Складові зовнішньоекономічної діяльності підприє�

мства (далі — ЗЕД) є важливими об'єктами бухгалтерсь�

кого обліку на теоретико�методологічному та практич�

ному рівнях. Дослідження наукових напрацювань різних

дослідників у частині виокремлення переліку складових

зовнішньоекономічної діяльності підприємства як окре�

мих об'єктів бухгалтерського обліку, дозволяє зроби�

ти висновок про наявність диференціації в думках та по�

глядах науковців (табл. 1).

Представлені погляди вчених та науковців щодо

виокремлення об'єктів бухгалтерського обліку зовніш�

ньоекономічної діяльності підприємства дозволяють

виокремити два основних підходи до їх розмежування.

Перший підхід базується на віднесенні до складу

об'єктів бухгалтерського обліку ЗЕД таких складових:

господарські засоби (майно) підприємства (необоротні

Таблиця 1. Аналіз поглядів науковців щодо виокремлення елементів зовнішньоекономічної
діяльності підприємства як об'єктів бухгалтерського обліку

№ 
з/п Джерело Об’єкти бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності 

1 Кузнецова С.О. 
[8, с. 12-13] 

Основними об’єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на 
основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також між 
суб’єктами і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати господарської діяльності 

2 Жидєєва Л.І., 
Михасик О.Д.  
[4, c. 205-206] 

Усі об’єкти ЗЕД у бухгалтерському обліку можна поділити на:  
– господарські засоби (майно) підприємства: необоротні активи (основні засоби та нематеріальні активи, 
придбані у іноземного постачальника, довгострокові інвестиції у зарубіжні компанії чи створення дочірніх 
підприємств за кордоном тощо), оборотні активи (придбання матеріалів, товарів, напівфабрикатів тощо у 
іноземного постачальника; виникнення дебіторської заборгованості за експортними операціями; наявність 
та рух іноземної валюти в касі, поточних та інших рахунках в установах банків);  
– джерела формування: внесення іноземних інвестицій до статутного капіталу підприємств України, 
довгострокові та поточні кредити в іноземній валюті, зобов’язання перед іноземними постачальниками та 
іншими кредиторами в іноземній валюті тощо;  
– господарські процеси: експорт, імпорт, бартерні (товарообмінні) операції в ЗЕД, операції з давальницькою 
сировиною, спільне виробництво, міжнародні розрахунки в іноземній валюті, придбання та продаж 
іноземної валюти тощо;  
– фінансові результати доцільно розглядати за окремими господарськими операціями як складову при їх 
формуванні, лише при прийнятті управлінських рішень про доцільність тих чи інших операцій ЗЕД і їх 
впливу на фінансові результати підприємства загалом 

3 Грицюк П.М., 
Хомедюк В.О.  
[3, с. 230] 

Основними об’єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є:  
– валютні кошти і валютні операції;  
– товари та їх рух на підставі експортно-імпортних операцій;  
– розрахункові та кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також між суб’єктами й обслуговуючими їх 
банками;  
– капітал та зміни в ньому;  
– кінцеві фінансові результати господарської діяльності 

4 Гордополов В.Ю.  
[2, c. 53-54] 

Господарські операції в сфері зовнішньоекономічної діяльності є об’єктами системи бухгалтерського 
обліку, які в свою чергу, лягають в основу окремих видів діяльності суб’єктів господарювання в 
зовнішньоекономічній сфері: імпортні операції, експортні операції, зовнішньоекономічні операції з цінними 
паперами, зовнішньоекономічні кредитно-розрахункові операції, зовнішньоекономічні орендні операції, 
міжнародний лізинг, валютні операції, операції з іноземними інвестиціями та операції, пов’язані зі спільною 
діяльністю 

5 Коденчук К.А. 
[5, с. 91] 

Виходячи з потреб бухгалтерського обліку та контролю, доцільно класифікувати об’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності на ресурси підприємства, процеси, що відбуваються на підприємстві, 
витрати та доходи і фінансові результати 

6 Кузьмінський Ю.А.  
[7, с. 34]. 

До об’єктів міжнародних економічних операцій належать: вироби та товари; роботи та послуги; валютні 
кошти; права власності  

7 Пухальський В.В. 
[9, c. 5-6] 

Всі об’єкти в обліку ЗЕД можна поділити на:  
– господарські засоби (майно) підприємства: необоротні активи (основні засоби та нематеріальні активи 
придбані у іноземного постачальника, довгострокові інвестиції у зарубіжні компанії чи створення дочірніх 
підприємств за кордоном тощо), оборотні активи (придбання матеріалів, товарів, напівфабрикатів тощо у 
іноземного постачальника; виникнення дебіторської заборгованості за експортними операціями; наявність 
та рух іноземної валюти в касі, поточних та інших рахунках в установах банків);  
– джерела формування: внесення іноземних інвестицій до статурного капіталу підприємств України, 
довгострокові та поточні кредити в іноземній валюті, зобов’язання перед іноземними постачальниками та 
іншими кредиторами в іноземній валюті тощо;  
– господарські процеси: експорт, імпорт, бартерні (товарообмінні) операції в ЗЕД, операції з давальницькою 
сировиною, спільне виробництво, міжнародні розрахунки в іноземній валюті, придбання та продаж 
іноземної валюти тощо;  
– фінансові результати доцільно розглядати за окремими господарськими операціями, як складову при їх 
формуванні, лише при прийнятті управлінських рішень про доцільність тих чи інших операцій ЗЕД і їх 
впливу на фінансові результати підприємства загалом 



103

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

активи, оборотні активи); джерела формування майна

підприємства в сфері ЗЕД; господарські процеси (екс�

порт, імпорт, бартерні (товарообмінні) операції в ЗЕД,

операції з давальницькою сировиною, спільне вироб�

ництво, міжнародні розрахунки в іноземній валюті,

придбання та продаж іноземної валюти тощо); фінан�

сові результати. Другий підхід до виокремлення об'єктів

бухгалтерського обліку ЗЕД базується на чіткому ви�

окремленні переліку видів активів, капіталу та доходів і

витрат, які формуються та виникають в результаті

здійснення зовнішньоекономічних господарських опе�

рацій. Зазначені два підходи є частково схожими мі со�

бою, оскільки передбачають виокремлення та обліко�

ве відображення наслідків здійснених фактів госпо�

дарського життя в сфері зовнішньоекономічної діяль�

ності. Позитивною ознакою першого підходу є класич�

ний поділ об'єктів бухгалтерського обліку ЗЕД відпо�

відно до їх відображення на рахунках бухгалтерського

обліку та у фінансовій звітності підприємства. До не�

доліків обох підходів слід віднести відсутність деталь�

ної класифікації об'єктів бухгалтерського обліку за

різними критеріями класифікації.

Також до недоліків можна віднести той факт, що

"існуючі класифікації об'єктів зовнішньоекономічної

діяльності, не повно розкривають суть усіх об'єктів бух�

галтерського обліку та контролю зовнішньоекономіч�

ної діяльності. Що стосується класифікації об'єктів зов�

нішньоекономічної діяльності із застосуванням про�

цесно�ресурсного підходу, то вона взагалі відсутня" [5,

с. 91]. Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити

висновок про недосконалість та присутність колізійності

в частині виокремлення об'єктів бухгалтерського обліку

ЗЕД. Також існуючі та запропоновані різними автора�

ми класифікації не достатньо повно та детально роз�

кривають економічний зміст об'єктів ЗЕД.

Забезпечення безперервності та стабільності

здійснення ЗЕД, налагодження ефективної співпраці з

міжнародними клієнтами базується на своєчасному ви�

явленні та реагуванні на ризики, які постійно виникають

у ході здійснення зовнішньоекономічних операцій та

відносин. На сьогодні поняття ризику тісно пов'язано зі

здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. Мож�

ливість своєчасно виявляти ризики та мінімізувати не�

гативні наслідки їх впливу є запорукою забезпечення

конкурентоспроможності підприємства під час здійснен�

ня зовнішньоекономічної діяльності. Правильна оцінка

та володіння повною та достовірною інформацією про

наслідки впливу ризиків, що виникають у процесі

здійснення ЗЕД, на фінансові результати діяльності

підприємства вимагає організації відповідного обліко�

вого забезпечення. Тому вважаємо, що ризики ЗЕД є

також важливим елементом зовнішньоекономічної

діяльності підприємства та повинні зайняти власну нішу

в складі об'єктів бухгалтерського обліку.

На необхідності зміни системи облікового відобра�

ження валютних операцій з урахуванням впливу ризиків

акцентує увагу В.Ю. Гордополов. Зокрема, на думку ав�

тора, "обгрунтовані напрями модифікації системи бух�

галтерського обліку у зв'язку із застосуванням конкрет�

них методів управління валютними ризиками потребу�

ють здійснення подальшого дослідження. Зокрема,

вибір методу впливає на зміни в системі бухгалтерсько�

Рис. 1. Об'єкти бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності
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го обліку, що призводить до зміни сутності інфор�

маційних потоків на підприємстві та впливає на управлі�

нські рішення в сфері ведення зовнішньоекономічної

діяльності" [1, с. 73].

Потреба оцінки та облікового відображення на�

слідків виникнення ризиків ЗЕД зумовлена тим, що ри�

зик постійно супроводжує господарські операції в сфері

ЗЕД та може мати суттєвий вплив на фінансові резуль�

тати діяльності підприємства та його майбутні грошові

потоки. В сучасних умовах оперативна ідентифікація

загроз зовнішнього середовища, чітка класифікація та

встановлення видів ризиків ЗЕД, оцінка їх можливих

наслідків настання є запорукою ефективного пристосу�

вання діяльності підприємства до змінних зовнішніх

умов функціонування. На основі формування детальних

інформаційних потоків щодо наслідків впливу того чи

іншого виду ризику ЗЕД за допомогою системи бухгал�

терського обліку, можна реалізувати стратегію

мінімізації збитків на основі попередження виникнення

та мінімізації негативних наслідків таких ризиків для

діяльності підприємства. Наслідки ризиків ЗЕД та оцін�

ка їх впливу на фінансові результати від операційної,

фінансової та інвестиційної діяльності підприємства є

важливою складовою ЗЕД та об'єктом бухгалтерсько�

го обліку. Складові зовнішньоекономічної діяльності як

об'єкти бухгалтерського обліку в умовах невизначеності

зовнішнього середовища представлено на рисунку 1.

Об'єктами бухгалтерського обліку зовнішньоеконо�

мічної діяльності є складові майна та джерел їх утво�

рення, сукупність господарських процесів, які є сукуп�

ністю зовнішньоекономічних операцій, доходи, витра�

ти та фінансові результати, а також наслідки впливу ри�

зиків зовнішньоекономічної діяльності в розрізі видів

діяльності суб'єкта господарювання.

Майно суб'єкта господарювання як складова об'єк�

тів бухгалтерського обліку — це сукупність необоротних,

оборотних активів та витрат майбутніх періодів, які фор�

муються в результаті здійснення зовнішньоекономічних

операцій пов'язаних з імпортом, придбанням активів у

нерезидентів, безоплатним отриманням активів тощо.

Джерелами утворення майна може бути власний капітал

(наприклад, внесок до статутного капіталу майна заснов�

ником�нерезидентом, формування іншого додатково

вкладеного капіталу за рахунок внесків засновників�не�

резидентів тощо), залучений капітал (отримання позик

між суб'єктами ЗЕД; кредиторська заборгованість, що

виникла в результаті надання суб'єктами ЗЕД України

послуг іноземним суб'єктам господарювання та інші).

Наступним об'єктом бухгалтерського обліку зов�

нішньоекономічної діяльності є господарські процеси

як сукупність зовнішньоекономічних операцій різного

типу. Зокрема до цього виду операцій належать най�

більш поширені імпорт та експорт товарів, послуг, капі�

талу та робочої сили. Зовнішньоекономічні операції з

цінними паперами між суб'єктами зовнішньоекономіч�

ної діяльності полягають в емісії, розміщення, купівлі

та продажу цінних паперів різного виду, які визначають

обсяг зобов'язань кожної з сторін. Зовнішньоеко�

номічні операції з інвестиціями передбачають форму�

вання прямих інвестицій (наприклад володіння акціями

підприємства�нерезидента з метою отримання прибут�

ку та здійснення контролю за його діяльністю) та порт�

фельних інвестицій (вкладення капіталу у боргові або

інші види цінних паперів для отримання доходів при

умові відсутності здійснення контролю за діяльністю

підприємства�нерезидента).

Зовнішньоекономічні розрахунково�кредитні опе�

рації передбачають надання послуг з кредитування

суб'єктів ЗЕД, банківського та кредитного обслугову�

вання рахунків в іноземній валюті, ліцензування надан�

ня кредитів в іноземній валюті суб'єктами зовнішньое�

кономічної діяльності іноземним суб'єктам господарсь�

кої діяльності тощо. Зовнішньоекономічні операції з

оренди передбачають укладення договорів оренди, за

якими передається право контролю та користування

активом протягом певного періоду часу в обмін на ви�

значений розмір компенсації. Валютні операції перед�

бачають здійснення господарських операцій з купівлею�

продажем валюти, платіжних документів в іноземній

валюті з використанням різних платіжних систем.

Зовнішньоекономічні операції в сфері спільної

діяльності — це сукупність господарських операцій, які

виникають в ході здійснення спільної діяльності з нере�

зидентами на території України або за її межами. При�

кладом спільної діяльності суб'єктами ЗЕД може бути

створення спільних підприємств, спільне володіння май�

ном, ведення спільної діяльності без створення юридич�

ної особи тощо. Зовнішньоекономічні операції з даваль�

ницькою сировиною полягають у здійсненні процесів

переробки давальницької сировини в ході виконання

технологічного процесу, а також операцій з переробки

такої сировини з метою отримання готової продукції за

відповідну плату. Під час здійснення операцій з даваль�

ницькою сировиною в сфері ЗЕД право власності на да�

вальницьку сировину та виготовлену з неї готову про�

дукцію належить замовнику.

Зовнішньоекономічні посередницькі операції є су�

купністю економічних відносин та фактів господарсь�

кого життя, які виникають при укладенні та виконанні

умов договорів комісії, доручення або агентських до�

говорів. Спільною ознакою для даного типу операцій є

виконання посередником дій з купівлі�продажу товарів,

робіт та послуг за дорученням комітента (довірителя,

принципала) у сфері ЗЕД.

Результатом здійснення господарських процесів у

сфері ЗЕД є відповідні види доходів та витрат в розрізі

видів діяльності підприємства. На основі систематизації

та облікового відображення доходів та витрат форму�

ються фінансові результати від здійснення ЗЕД за ви�

дами діяльності підприємства.

Наслідки ризиків ЗЕД є одним із важливих об'єктів

бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяль�

ності, оскільки їх правильне облікове відображення

дозволяє сформувати інформаційне забезпечення для

ухвалення дієвих управлінських рішень в сфері розроб�

ки застережних заходів та уникнення невиправданих

втрат. Правильне облікове відображення наслідків впли�

ву ризиків ЗЕД на фінансові результати діяльності

суб'єкта ЗЕД передбачає потребу розробки їх чіткої кла�

сифікації, удосконалення організаційно�методичних

засад облікового відображення та розкриття у фінан�

совій звітності підприємства інформації про стан та зміну

об'єктів бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної

діяльності.



105

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Євроінтеграційні процеси в економіці крани, поси�

лення вимог з боку управлінського персоналу та заці�

кавлених користувачів в частині деталізації та оператив�

ності надання інформації щодо результатів здійснених

зовнішньоекономічних відносин та операцій в умовах

невизначеності економічного середовища призводять

до поступового розширення переліку об'єктів бухгал�

терського обліку зовнішньоекономічної діяльності. Ре�

зультати дослідження засвідчили відсутність єдиного

комплексного підходу до виокремлення об'єктів бухгал�

терського обліку зовнішньоекономічної діяльності, не�

відповідність їх типологізації з урахуванням умов неви�

значеності та ризику, що призводить до необхідності

поглиблення теоретичних основ та удосконалення прак�

тичних аспектів бухгалтерського обліку ЗЕД. У зв'язку

з цим, систематизований перелік об'єктів бухгалтерсь�

кого обліку зовнішньоекономічної діяльності на основі

наявних наукових напрацювань та з урахуванням впли�

ву зовнішніх факторів економічного середовища. Пер�

спективами подальших досліджень є вивчення класи�

фікації ризиків ЗЕД, дослідження їх впливу на резуль�

тати діяльності суб'єктів ЗЕД.
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MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF POTENTIAL OF SCIENCEqINTENSIVE ENTERPRISES

У статті досліджено теоретичні аспекти удосконаленню механізму управління потенціалом
сільськогосподарського машинобудування. Встановлено, що важливим ринковим ресурсом
національної економіки є накопичений науковий і виробничий потенціал, здатність наукових
кадрів генерувати нові ідеї та технології, а країна має значний потенціал розвитку сільськогос�
подарського машинобудування, необхідну базу для створення комплексів із замкнутим техно�
логічним циклом виробництва практично всієї номенклатури технічних засобів з вирощення,
збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Розглянуто структуру ви�
робничого потенціалу підприємства, структуру інтелектуального потенціалу підприємств
сільськогосподарського машинобудування та модель формування і використання інтелек�
туального потенціалу підприємств сільськогосподарського машинобудування. Розроблено
системну модель формування інтелектуального потенціалу підприємств сільськогосподарсь�
кого машинобудування.

The article investigates the development of theoretical recommendations for improving the
mechanism for managing the potential of agricultural machinery, as an important market resource
of the national economy is the accumulated scientific and production potential, the ability of scientific
personnel to generate new ideas and technologies, and our country has significant potential for the
development of agricultural engineering, the necessary basis for the creation of complexes with a
closed technological cycle of production of almost the entire range of technical means for growing,
harvesting, storage and processing of agricultural products. Creation of such complexes with
simultaneous technical re�equipment of the enterprises meets modern requirements of development
of the industry and provides growth of economic efficiency of production. Effective technical
equipment and automation of production are important for the development of agriculture in Ukraine
as an agrarian state. Therefore, agricultural engineering is one of the leading sectors of Ukraine's
economy as a whole.

Technological growth and increase of competitiveness of the enterprises of agricultural machine�
building is directly connected with resource maintenance of the enterprise and is realized on the
basis of the corresponding technological policy. The technological policy of an enterprise or
organization includes a set of principles and actions on the basis of which new products and
technological processes are selected, developed and implemented. Therefore, increasing the
competitiveness of agricultural machinery depends on the effectiveness of mechanisms for the
formation and evaluation of its resource base, so the article considers the structure of the production
potential of the enterprise, the structure of the intellectual potential of agricultural machinery
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Безпека країни та її технологічна незалежність у

ХХІ столітті визначаються інтелектуальним виробни�

чим потенціалом, рівнем фундаментальної і приклад�

ної науки, наявністю кваліфікованих спеціалістів.

Стійкий розвиток вітчизняної науково�технологічної

бази — це важлива задача в системі економічної без�

пеки України. Тому важливим ринковим ресурсом на�

enterprises and the model of formation and use of the intellectual potential of agricultural machinery
enterprises. The system model of formation of intellectual potential of the enterprises of agricultural
mechanical engineering which includes the factors allowing to formulate the purpose and tasks of
system of management of potential is defined.

Ключові слова: ефективність, потенціал, сільськогосподарське машинобудування, інтелектуальний по�

тенціал підприємства, економіка.

Key words: efficiency, potential, agricultural engineering, intellectual potential of the enterprise, economy.

ціональної економіки є накопичений науковий і вироб�

ничий потенціал, здатність наукових кадрів генерува�

ти нові ідеї та технології. Водночас одним із резуль�

татів і проявів системної економічної кризи в еко�

номіці України є згортання наукоємних виробництв і

видів продукції, деградація технологічної структури

промисловості, спад попиту на науково�технологічну

Рис. 1. Структура виробничого потенціалу підприємства
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продукцію і, як наслідок, скорочення виробничого по�

тенціалу наукоємних промислових підприємств най�

важливіших галузей.

За цих умов зростає роль наукоємних галузей, про�

мислових підприємств країни, які відрізняються підви�

щеною технологічною та інноваційною мобільністю,

здатних в короткі терміни розробляти й впроваджувати

високотехнологічну продукцію. Важливе значення для

розвитку сільського господарства України як аграрної

держави має ефективне технічне оснащення та автома�

тизація виробництва. Тому сільськогосподарське маши�

нобудування є однією з провідних галузей економіки

України загалом [2].

Наша країна має значний потенціал розвитку сіль�

ськогосподарського машинобудування, необхідну базу

для створення комплексів із замкнутим технологічним

циклом виробництва практично всієї номенклатури тех�

нічних засобів з вирощення, збирання, зберігання та пе�

реробки сільськогосподарської продукції. Створення

таких комплексів з одночасним технічним переоснащен�

ням підприємств відповідає сучасним вимогам розвит�

ку промисловості та забезпечує зростання економічної

ефективності виробництва [3].

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЇ

Ще з другої половини ХХ ст. С. Боулс, Л. Троу,

Т. Шульц, та інші вчені й спеціалісти розробили теорію

людського капіталу, в якій обгрунтували необхідність

зміни оцінки результативності працівників, створення

нових умов їх виробничої мотивації. В результаті була

сформульована думка, що працівники являють найбіль�

шу цінність підприємства, а їх працю слід розглядати не

як статтю витрат у собівартості, а капітал підприємства.

Сучасні напрями теорії управління організацією і вико�

ристання потенціалу підприємства для забезпечення

стійкого розвитку економіки розглянуті в роботах

А. Анчишкина, А. Большакова, А. Новицкого, А. Орло�

ва, Г. Клейнера, М. Комарова та інших авторів.

Попри значну кількість публікацій у вітчизняній і за�

кордонній літературі, яка присвячена питанням управ�

ління підприємствами, залишаються недостатньо

дослідженими теоретичні та практичні аспекти управ�

ління потенціалом наукоємних підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення теоретичних рекомен�

дацій удосконаленню механізму управління потенціалом

наукоємних підприємств сільськогосподарського маши�

нобудування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Технологічний ріст і підвищення конкурентоздат�

ності підприємств сільськогосподарського машинобу�

дування напряму визначається його ресурсним забез�

печенням і реалізується на основі відповідної техноло�

гічної політики. Технологічна політика підприємства

включає набір принципів і дій, на основі яких вибира�

ються, розробляються і впроваджуються нові продук�

ти і технологічні процеси. Тому підвищення конкурен�

тоздатності підприємств сільськогосподарського маши�

нобудування залежить від ефективності механізмів

формування й оцінки його ресурсної бази.

Виробничий потенціал підприємства включає су�

купність фінансових, матеріальних, нематеріальних,

інтелектуальних, інформаційних, технологічних, іннова�

ційних та інших ресурсів, які забезпечують його госпо�

дарську діяльність (рис. 1).

Таким чином, потенціал підприємства — це систем�

не поєднання складових елементів, що забезпечують го�

товність і можливість підприємства здійснювати вста�

новлені функції в процесі реалізації своєї мети.

Низький рівень технологічного розвитку майже всіх

галузей України, є одним з показників загального роз�

витку країни, знаходиться в протиріччі з науково�техні�

чними, виробничими, соціальними потребами. На сьо�

годні спостерігаються негативні тенденції, пов'язані з
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Рис. 2. Структура інтелектуального потенціалу підприємств сільськогосподарського
машинобудування
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падінням об'єму виробництв, зменшенню конкурен�

тоздатності, зростанням дефіциту споживчого ринку

вітчизняного наукоємного виробництва, скорочення

інтелектуальних ресурсів у галузі наукоємних техно�

логій. Також відсутня розробка теоретичних основ по�

будови й організації функціонування єдиної системи

ідентифікації, класифікації, виміру і врахування ви�

робничого потенціалу сучасного наукоємного підприє�

мства.

Для забезпечення ефективної роботи підприємств

сільськогосподарського машинобудування особливе

значення має інтелектуальний потенціал підприємства

в структурі його виробничого потенціалу. Саме інтелек�

туальний потенціал пов'язує матеріальні і нематеріальні

активи в єдину системну структуру виробничого потен�

ціалу підприємства. Від якості формування інтелекту�

ального потенціалу залежить потенційна здатність

підприємства вирішувати ті чи інші питання. Аналіз існу�

ючих наукових підходів показав, що найбільш доречно

модель структури інтелектуального потенціалу предста�

вити у вигляді основних складових:

— людські ресурси — знання, практичні навички,

творчі здібності людей, їх моральні цінності, культура

праці;

— організаційні ресурси — процедури, технології,

система управління, культура організації;

Рис. 3. Модель формування інтелектуального потенціалу підприємств
сільськогосподарського машинобудування
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— інтелектуальна здатність — патенти, авторські

права, програмне забезпечення, виробничі секрети;

— ринкові активи — нематеріальні активи, пов'язані

з ринковими операціями.

На рисунку 2 наведено модель формування й вико�

ристання інтелектуального потенціалу підприємств

сільськогосподарського машинобудування.

Модель формування інтелектуального потенціалу

підприємств сільськогосподарського машинобудуван�

ня визначається такими факторами (рис. 3).

— структура і розвиток виробничого потенціалу

загалом;

— процеси формування інтелектуального потен�

ціалу;

— якість інтелектуального потенціалу;

— оцінка інтелектуального потенціалу.

За результатами дослідження розроблено систему

заходів розвитку інтелектуального потенціалу під�

приємства.

Система реалізації даних заходів буде сприяти фор�

муванню, захисту і підтримці інтелектуального потен�

ціалу підприємств сільськогосподарського машинобу�

дування України, забезпеченню їх конкурентоздатності.

ВИСНОВКИ
Результативність роботи аграрного сектору еконо�

міки України напряму залежить від ефективного тех�

нічного оснащення та автоматизації виробництва в гос�

подарствах, тому зростає попит на продукцію науко�

ємних галузей, промислових підприємств і організацій

країни, що відрізняються підвищеною технологічною та

інноваційною мобільністю, здатних у короткі строки і з

меншими ризиками розробляти і впроваджувати висо�

котехнологічну наукоємну продукцію. Потенціал таких

підприємств враховує багатоаспектність прояву в гос�

подарській діяльності та вплив комплексу факторів, які

сприяють його розвитку.
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У статті виявлено, що сучасні умови розвитку ринкового середовища на території нашої країни
характеризуються потребою в розробці нової культури бізнесу, серед яких основним елемен�
том постає маркетинг. Основними проблемами управління маркетингом на сучасних підприє�
мствах малого та середнього бізнесу є: відсутній відокремлений підрозділ маркетингу в ряді
суб'єктів господарювання такого розміру; цілі маркетингових підрозділів ставляться на основі
умовиводів керівного складу, а не в результаті розробки загальної стратегії маркетингу підприє�
мства; служби маркетингу виконують обов'язки не прямого призначення; на малих та середніх
підприємствах часто відсутні фахівці, що мають практичні навички та професійну спеціаліза�
цію; відсутня ефективна взаємодія між маркетинговою службою та апаратом управління
підприємством та ін. Проаналізувавши основні проблеми управління маркетингом на сучасних
підприємствах малого та середнього бізнесу, можемо запропонувати основні шляхи їх подо�
лання: здійснити повну інтеграцію маркетингу до організаційної структури підприємства; сфор�
мувати у всіх працівників підприємства маркетинговий стиль мислення, забезпечити єдність
цілей та завдань, які ставить перед собою суб'єкт господарювання; встановити цілі та завдан�
ня маркетингового підрозділу на базі головної стратегії підприємства; укомплектувати штат
маркетингового підрозділу професіоналами, що мають маркетингову спеціалізацію та забез�
печити можливість для підвищення їх професійної кваліфікації та ін.

The article reveals that the current conditions for the development of the market environment in
our country are characterized by the need to develop a new business culture, among which the main
element is marketing. The growing pace of competition requires entrepreneurs to take such an
organizational approach to business management, in which the highest result is achieved at the lowest
cost. The main problems of marketing management in modern small and medium�sized businesses
are: there is no separate marketing department in a number of businesses of this size; the goals of
marketing departments are set on the basis of the conclusions of management, and not as a result of
developing a general marketing strategy of the enterprise; marketing services perform duties of
indirect purpose; small and medium�sized enterprises often lack specialists with practical skills and
professional specialization; there is no effective interaction between the marketing department and
the management of the enterprise; marketing departments perform disparate functions, which
violates a comprehensive approach to the implementation of marketing strategy; there is no proper
analytical support of structural units and effective marketing information support of their activities;
there are no systems of motivation of employees of marketing services; there are no effective methods
for evaluating the effectiveness of marketing services. Having analyzed the main problems of
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
В обставинах ринкових відносин вирішальне значен�

ня в життєздатності суб'єктів, які господарюють, має

результативність системи маркетингу. Водночас поси�

люється ріст виникнення кризових явищ у нинішній еко�

номіці, що спричиняє зменшення не тільки управлінсь�

ких, а й маркетингових бюджетів сучасних компаній, а

також робить більш актуальним питання оптимізування

маркетингової діяльності суб'єктів господарювання, в

тому числі, в малому та середньому бізнесі. Отже, під

час зростання результативності системи маркетингу

одним з головних завдань являється проектування сис�

теми управління маркетингом, що бере пряму участь у

всіх стадіях ринкового виробництва, на базі створення

технологічного інструмента, який допомагає підвищи�

ти рентабельність інвестування в маркетингову діяль�

ність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню даної проблематики свою увагу при�

святили такі науковці: Г. Гузенко, А. Кальницький, Я. Ко�

пусяк, К. Краус, О. Наумова, В. Пилипчук, В. Полторак,

І. Сельська, С.Тульчинська, Є. Сегеда та ін. Однак, зва�

жаючи на сучасний стан розвитку підприємництва,

актуальними залишаються питання розвитку маркетин�

гового менеджменту у діяльності підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування особливостей управління

маркетингом в діяльності підприємства малого та серед�

нього бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні умови розвитку ринкового середовища на

території нашої країни характеризуються потребою в

розробці нової культури бізнесу, серед яких основним

елементом постає маркетинг. Зростаючі темпи конку�

marketing management in modern small and medium enterprises, we can offer the main ways to
overcome them: to fully integrate marketing into the organizational structure of the enterprise; to
form a marketing style of thinking in all employees of the enterprise, to ensure the unity of goals and
objectives set by the business entity; establish the goals and objectives of the marketing department
on the basis of the main strategy of the enterprise; to staff the marketing department with
professionals who have a marketing specialization and provide an opportunity to improve their
professional skills; to introduce methods of benchmarking strategy in enterprise management; to
improve the system of development of plans, budgets and controlling at the enterprise; analyze and
evaluate the effectiveness of marketing activities of the enterprise; to improve information support
of marketing management at the enterprise; to establish an effective system of communications
between the marketing department and other departments in the enterprise, in particular, with the
management staff; analyze and evaluate the results of the marketing department; actively implement
motivational programs for the marketing department in order to increase the initiative of its
specialists.

Ключові слова: підприємство, суб'єкт господарювання, маркетинг, малі підприємства, середні під�

приємства; управління маркетингом, маркетингова діяльність.

Key words: enterprise, business entity, marketing, small enterprises, medium enterprises; marketing

management, marketing activities.

ренції вимагають від підприємців такого організаційно�

го підходу до ведення господарювання, за якого най�

вищий результат досягається за найменших витрат.

Діяльність малих підприємств на ринку пов'язана зі знач�

ними проблемами. Проте завдяки їх основній перевазі,

зокрема гнучкості, іншими словами, спроможності

швидко трансформувати своє функціонування, малі

підприємства мають ринкову перспективу. Середні

підприємства, щоб забезпечити життєдіяльність, повинні

додержуватися спеціалізації в ринковій ніші. Для се�

редніх підприємств ринкова ніша є засобом конкурент�

ного протистояння з потужними підприємствами.

З досвіду розвинутих країн можна зробити висно�

вок, що "малий та середній бізнес відіграє велику роль

в економіці — його розвиток впливає на економічне

зростання, на насичення ринку товарами необхідної

якості, на створення нових робочих місць, тобто сприяє

вирішенню як економічних, так і соціальних проблем.

Малі і середні підприємства становлять 95,77% бізнесу

в ЄС, понад 97% усіх компаній азіатсько�тихоокеансь�

кого регіону та охоплюють 99,7% усіх працівників США.

В Україні 95% складають малі підприємства, які реалі�

зують 15,9% продукції та охоплюють 26,6 % усіх зай�

нятих працівників" [7]. З огляду на це, "передумовами

залучення вітчизняним бізнесом методології та інстру�

ментарію управління маркетингом є:

— демократизація системи управління економікою,

що усуває вкрай жорстку регламентацію діяльності

суб'єктів і об'єктів управління, систему централізовано�

го планування й адміністративного контролю;

— необхідність ефективного функціонування сис�

теми управління в умовах посилення конкурентної бо�

ротьби;

— недостатня ефективність системи державної

підтримки підприємництва;

— недоцільність організації управління бізнесом

більшою мірою на грунті досвіду й інтуїції;

— мінливість політичної ситуації, нестабільність

економічної кон'юнктури;
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— зміни в економіці, пов'язані з розширенням ма�

лого та середнього бізнесу, інноваціями, активним роз�

витком сфери послуг та інформатизації, формуванням

нових форм державного управління" [5].

Як зазначає В. Полторак, "здійснення маркетинго�

вої діяльності є об'єктивною необхідністю орієнтації

науково�технічної, виробничої та збутової діяльності

підприємства з урахуванням ринкового попиту, потреб

і вимог споживачів. Тут відображається і постійно поси�

люється тенденція до планомірної організації виробниц�

тва для підвищення ефективності функціонування

підприємства загалом та його господарських підрозділів

зокрема" [6, с. 32]. На думку В. Пилипчука, "в основі

формування сучасних економічних відносин закладені,

такі центральні ідеї маркетингу:

1. Люди прагнуть отримати особисту винагороду від

життя. Саме прагнення задовольнити особисті інтереси

примушує людей працювати, є стимулом до зростання,

індивідуального розвитку та зрештою визначає суспіль�

ний добробут.

2. Характер винагороди визначається індивідуаль�

ними вподобаннями, що залежать від смаків, культури,

цінностей тощо. Окрім поваги до етичних, моральних і

соціальних правил суспільства, будь�які інші судження

про цінність чи тривіальність цього вибору є неприпус�

тимими. Система плюралістична і поважає різноманіт�

ність смаків і вподобань.

3. За допомогою вільного або конкурентного об�

міну люди й організації, з якими вони взаємодіють, до�

сягають своїх цілей найліпшим чином. Якщо обмін

вільний, то він відбудеться лише у тому разі, коли його

умови створять корисність для обох сторін; якщо ж він

конкурентний, то ризик зловживання своєю ринковою

позицією з боку виробників є обмеженим.

4. Функціонування ринкової економіки базується на

принципі індивідуальної свободи, у тому числі на прин�

ципі пріоритету споживача. Моральне обгрунтування

системи визначається тим фактом, що люди відпові�

дальні за власні дії та здатні вирішувати, що добре, а

що погано" [5].

Варто звернути увагу на наукові висновки, про те,

що "на сучасному етапі технології продовжують інтен�

сивно розвиватися та впливати на діяльність підприємств

приносячи значні зміни у всі сфери економіки, зокрема

і маркетинг. Найбільший вплив на маркетинг роблять ті

технології, які роблять інформацію доступнішою, що

має вирішальне значення для методів маркетингу. Та�

кож слід відзначити одну основну тенденцію, що про�

слідковується у маркетингу — це зниження різниці між

організацією та проведення рекламних кампаній вели�

ких, середніх та малих підприємств. Маркетинг стає до�

ступним інструментом підвищення продажів та здобут�

тя нових ринків. Нові технології безпосередньо вплива�

ють на маркетингову політику підприємства, менедж�

мент, стиль управління, бюджет, стратегію підприєм�

ства, а саме:

— завдяки новим технологіям змінюються обов'яз�

ки маркетологів, час вимагає від молодих спеціалістів

не тільки знання з маркетингу, але й основи програму�

вання, психології та навіть журналістики;

— ефективність використання сучасних методів

можна оцінити у конкретних показниках, що робить

можливим детальне планування маркетингового бюд�

жету підприємства, розрахунок рентабельності стратегії

підприємства, визначення віддачі вкладених коштів у

рекламу;

— розвиток технологій значно здешевив витрати

підприємства на маркетинг, що зумовило ріст доходів

підприємств;

— на разі більшість методів, які використовують

великі компанії доступні для малого та середнього

бізнесу, що стимулює гравців ринку боротися за спо�

живача не за рахунок збільшення витрат на рекламу, а

через підвищення якості продукту, сервісу обслугову�

вання та пошуку інших шляхів здобуття довіри покупця

і розширення ринку" [8].

Доцільною є думка І. Сельської, яка полягає у тому,

що "нинішньою особливістю малих та середніх

підприємств є застосування стратегії недиференційова�

ного маркетингу, оскільки в них відсутні відповідні умо�

ви і економічні ресурси для використання диференцій�

ованих стратегій. Недиференційований маркетинг (агре�

гований, масовий) базується на процесі ринкового

агрегування, тобто розглядається ринок як єдина од�

норідна сукупність споживачів. Тобто фірма виходить

на ринок з одним товаром і розробляє єдиний комплекс

маркетингової діяльності, концентруючи увагу на за�

гальних потребах споживачів, залишаючи поза увагою

їхні відмінності" [7].

Водночас варто звернути увагу на висловлювання

автора про те, що "маркетингова діяльність підприєм�

ства спрямована на те, щоб досить обгрунтовано, вра�

ховуючи попит ринку, встановлювати поточні і, голов�

не, довгострокові (стратегічні) цілі, шляхи їх досягнен�

ня та реальні джерела ресурсів господарської діяль�

ності, визначати асортимент і якість продукції, її пріо�

ритети, оптимальну структуру виробництва і бажаний

прибуток" [6, с. 35]. Зауважимо, що "організація мар�

кетингової діяльності включає у свій склад наступні за�

ходи:

— побудова організаційної структури управління

маркетингом;

— підбор фахівців з маркетингу належної кваліфі�

кації;

— розподіл завдань, прав і відповідальності в сис�

темі управління маркетингом;

— створення умов для ефективної роботи співро�

бітників маркетингової служби (організація їхніх робо�

чих місць, надання необхідної інформації, засобів орг�

техніки й т.д.);

— організацію ефективної взаємодії маркетингових

служб із іншими службами організації. Контроль мар�

кетингу — це постійна, систематична й неупереджена

перевірка й оцінка положення й процесів в області мар�

кетингу" [4].

Керування маркетинговою діяльністю на під�

приємстві провадиться відповідно до трьох напрямів,

зокрема це створення маркетинг�міксу, управління

службою маркетингу, внутрішній маркетинг. Таким чи�

ном, зразок управління маркетинговою діяльністю

підприємства є комплексом визначених інструментів,

суб'єктів, об'єктів та методики управління, що під час

взаємодіянь поміж собою скеровані на результативне

управління маркетинговою діяльністю підприємства.
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Науковці зазначають, що "основне завдання управ�

ління маркетингом полягає у тому, щоб синхронізува�

ти процес управління елементами комплексу маркетин�

гу так, щоб кожен із них, виконуючи своє функціональ�

не призначення, одночасно сприяв підвищенню ефек�

тивності решти елементів і тим самим підвищував си�

нергічний ефект" [2, с. 384]. Тобто маркетинг в якості

базової функції управління підприємством (фірмою) в

обставинах ринку пропонує керівникові, що є підприє�

мцем, певні апробовані на практиці способи досягнен�

ня позитивних результатів господарської діяльності у

ринкових секторах з мінімальними ризиками. Це пе�

редусім деяка черговість реалізації аналітичної діяль�

ності; виходи на найбільш сприятливі цільові ринки�

сегменти; організація в інтересах підприємства змінних

чинників зовнішнього середовища, зокрема й поведі�

нки клієнтів; ускладнення завдяки дозволеним мето�

дам роботи конкурентів; формування для суспільства

сприятливого уявлення щодо підприємства та всієї його

роботи та ін.

Комплексне розуміння щодо управління маркетин�

гом, поєднуючи прерогативи різного роду новітніх нау�

кових концепцій та належного досвіду, виходить з того,

що управління діяльністю суб'єкта на ринку формуєть�

ся:

— по�перше, на засадах стратегічного планування;

— по�друге, на засадах управління портфелем інве�

стицій, в котрому кожен напрямок роботи суб'єкта чи

його бізнес�одиниця має власний ресурс отримання

доходу, що прийнятий за базу розподіляння потенціалу

суб'єкта;

— по�третє, на засадах властивого маркетингу, зав�

дяки якому є можливість оцінювати перспективу вико�

нання рішень, ухвалених на базі перших двох засад, та

безпосереднім чином планувати, організовувати та

здійснювати контроль їх реалізації, застосовуючи сис�

темні маркетингові інструменти.

Як зазнчає Г. Гузенко, "у концепціях управління мар�

кетингом домінує процес, що включає:

1) аналіз маркетингових можливостей;

2) розроблення маркетингових стратегій;

3) планування маркетингових програм (розроблен�

ня системних інструментів);

4) організацію виконання;

5) контроль маркетингової роботи, найтіснішим об�

разом взаємозалежний зі стратегічним корпоративним

плануванням" [1].

Таким чином, непрості аналітичні, планові, органі�

заційні діяння на всіх існуючих стадіях суб'єкта (кор�

порація, бізнес�одиниця, структурний підрозділ) під

час маркетингового управління в кінцевому результаті

підпорядковані створенню та управлінню системними

маркетинговими інструментаріями, котрі безпосе�

реднім чином формують цінність, та здобувають доб�

робут не лише для споживача та суб'єкта, які добива�

ються власної мети на ринку, а й всіх, хто бере участь

в обміні.

Підсумки дослідження використовуваних методів

щодо управління маркетинговою діяльністю дали мож�

ливість виокремити найраціональніші з них:

1. "Системний. Реалізація системного підходу пе�

редбачає створення абстрактно�концептуальної моделі

управління маркетинговою діяльністю на підприємстві,

що є певною структурно�логічною конструкцією, мета

якої полягає у тому, щоб слугувати інструментом для

розуміння, опису та оптимізації управління маркетинго�

вою діяльністю, зв'язків і співвідношення її елементів.

2. Процесний. Управління маркетингом орієнтова�

но на оптимізацію внутрішніх інформаційних потоків, що

пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням та викори�

станням маркетингової інформації, що здійснюється за

допомогою інформаційних технологій.

3. Комплексний. Діяльність із виявлення цільових

ринків, вивчення потреб споживачів на цих ринках, роз�

роблення товарів, установлення ціни на них, вибору спо�

собів просування і розподілу продукції для здійснення

обміну зацікавлених груп.

4. Організаційний. Система управління маркетинго�

вою діяльністю підприємств, яка заснована на принци�

пах соціально�етичного маркетингу і спрямована на

своєчасну адаптацію до умов мінливого маркетингово�

го середовища, на задоволення потреб споживачів і

забезпечення на цій основі довгострокового комерцій�

ного успіху" [3].

Таким чином, аналізування різного роду методів

забезпечує можливість рекомендувати комунікаційний

підхід, котрий визначає створення інформаційного по�

току, котрий орієнтований на налагодження постійного

зв'язку з ринком в реальному часі, що слугує визначен�

ню та узгодженню завдань і бізнес�процесів управлін�

ня маркетинговою діяльністю, а також виконанню го�

ловних завдань, враховуючи особливості роботи конк�

ретних підприємств.

Основними проблемами управління маркетингом на

сучасних підприємствах малого та середнього бізнесу

є:

— відсутній відокремлений підрозділ маркетингу в

ряді суб'єктів господарювання такого розміру;

— цілі маркетингових підрозділів ставляться на

основі умовиводів керівного складу, а не в результаті

розробки загальної стратегії маркетингу підприємства;

— служби маркетингу виконують обов'язки не пря�

мого призначення;

— на малих та середніх підприємствах часто відсутні

фахівці, що мають практичні навички та професійну

спеціалізацію;

— відсутня ефективна взаємодія між маркетинго�

вою службою та апаратом управління підприємством;

— маркетингові підрозділи виконують розрізнені

функції, що порушує комплексний підхід до реалізації

маркетингової стратегії;

— відсутнє належне аналітичне забезпечення струк�

турних підрозділів та ефективне маркетингове інфор�

маційне забезпечення їх діяльності;

— відсутні системи мотивації працівників маркетин�

гових служб;

— відсутні ефективні методики оцінювання ефек�

тивності діяльності маркетингових служб.

Проаналізувавши основні проблеми управління мар�

кетингом на сучасних підприємствах малого та серед�

нього бізнесу, можемо запропонувати основні шляхи їх

подолання:

— здійснити повну інтеграцію маркетингу до орга�

нізаційної структури підприємства;
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— сформувати у всіх працівників підприємства мар�

кетинговий стиль мислення, забезпечити єдність цілей

та завдань, які ставить перед собою суб'єкт господарю�

вання;

— встановити цілі та завдання маркетингового

підрозділу на базі головної стратегії підприємства;

— укомплектувати штат маркетингового підрозді�

лу професіоналами, що мають маркетингову спеціалі�

зацію та забезпечити можливість для підвищення їх про�

фесійної кваліфікації;

— впровадити методи бенчмаркінгової стратегії в

управлінні підприємством;

— удосконалити систему розробки планів, бюд�

жетів та контролінгу на підприємстві;

— проаналізувати та оцінити ефективність марке�

тингової діяльності підприємства;

— удосконалити інформаційне забезпечення управ�

ління маркетингом на підприємстві;

— встановити ефективну системну комунікацій між

маркетинговою службою та іншими підрозділами на

підприємстві, зокрема, з апаратом управління;

— проаналізувати та оцінити результати діяльності

працівників маркетингового підрозділу;

— активно впроваджувати мотиваційні програми

для маркетингового підрозділу з метою підвищення

ініціативності його спеціалістів.

Отже, за нинішніх ринкових обставин гарантія

вдалої роботи малих та середніх підприємств на рин�

ку — це інтегрований підхід до управління маркетин�

гом на базі новітніх концепцій управління та інфор�

маційних систем, що їх піддержують. Результативне

управління маркетингом слугуватиме досягненню

мети підприємства, поліпшенню його репутації, зрос�

танню лояльності споживачів і посиленню його кон�

курентних позицій.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
Підводячи підсумки щодо зазначених аргументів,

можна дійти висновку, що управління маркетинговою

діяльністю визначає якісний склад комплексу маркетин�

гу, завдяки якому підприємство реалізує маркетинговий

вплив на споживача, формує вдале внутрішнє середо�

вище, передбачає мету донесення до керівників та пра�

цівників цінностей підприємства та його маркетингових

цілей, найкраще задоволення потреб споживачів та зро�

стання бази клієнтів підприємства. Підприємство мусить

мати таку маркетингову систему, котра б забезпечува�

ла йому можливість по�максимуму точно планувати

власні маркетингові діяння, безпомилково налагоджу�

вати діяльність відділу маркетингу та здійснювати кон�

троль зазначених процесів. Усі напрями покращення

маркетингу мають втілюватися системно, в комплексі,

реалізація чого і має досліджуватися у наступних нау�

кових працях.
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SECURITY AS A TRANSGRESS: ONTOLOGICAL STATUS OF THE NATIONAL SECURITY
PHENOMENON

У статті розглядаються теоретичні та методологічні підходи, що склалися в теорії безпеки.
Аналізується аргументація сторін, теоретичні та практичні наслідки застосування кожного підхо�
ду щодо розкриття сутності феномену "національна безпека". Встановлено, що основною ме�
тодологічною проблемою дослідження багатогранної міжгалузевої області національної без�
пеки є динамічність і складність цього явища.

Зроблено спробу осмислення поняття "трансгресія" як атрибуту методологічних та концеп�
туальних основ розгляду онтологічного аспекту феномену "національна безпека". Акцентуєть�
ся на необхідності дослідження проявів акту трансгресії в динамічній системи національної
безпеки в таких двох її важливих формах: порядок і хаос й межа і безмежне, орієнтованих на
гнучке їх поєднання. Методологічним фокусом виявлення специфіки розвитку національної
безпеки є розмаїття процесів її трансгресії, що характеризуються багатоваріантністю можли�
вих шляхів еволюції, а хаос стає фактором, здатним ініціювати розвиток і зміни. Показано, які
зміни провокує трансгресія як перехід непрохідної межі, кордон між можливим і неможливим у
системі національної безпеки.

The article considers the theoretical and methodological approaches that have developed in
security theory. An analysis of current discussions on the definition of security is conducted. The
arguments of the parties, theoretical and practical consequences of the application of each approach
to the disclosure of the essence of the phenomenon of "national security" are analyzed. It is
established that the main methodological problem of the study of the multifaceted intersectoral area
of national security is the dynamism and complexity of this phenomenon.

An attempt is made to understand the concept of "transgression" as an attribute of modern society.
Anthropological, social�philosophical, social�cultural bases of transgression and comprehension of
methodological and conceptual bases of consideration of the ontological aspect of the phenomenon
of "national security" are offered. Emphasis is placed on the need to study the manifestations of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Найважливішою особливістю сучасного періоду

глобального розвитку є зростання вимог щодо забез�

печення безпеки на міжнародному й національному

рівнях. Особливо необхідно підкреслити, що ці вимоги

виражаються, з одного боку, в необхідності врахуван�

ня й комплексного аналізу об'єктивних та в багатьох

випадках очевидних загроз сталому соціально�еконо�

мічному розвитку країни, а також кризових явищ у світі.

З іншого боку, вони часто носять неочевидний (прихо�

ваний) характер зовнішніх і внутрішніх загроз різної при�

роди походження.

Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле�

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями уточнення функцій та завдань публічного

управління національною безпекою України на сучас�

ному етапі державного будівництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

За останній час з проблематики безпеки написано

доволі багато як наукової, так і популярної літератури.

Загальна кількість наукових досліджень, які присвяче�

но цій темі, неухильно зростає. Майже все, що ми сьо�

годні маємо в галузі дослідження безпеки, незалежно

від напряму, має трактування безпеки як "стану захи�

щеності" та ототожнення безпеки зі стійкістю або трак�

тування "безпеки взагалі" безвідносно до об'єкта без�

пеки і рівня його структурної складності [3; 6]. Ці по�

act of transgression in the dynamic system of national security in the following two its important
forms: order and chaos and the border and the infinite, focused on their flexible combination. The
methodological focus of identifying the specifics of the development of national security is the
diversity of its transgression processes, that characterized by the diversity of possible paths of
evolution, and chaos becomes a factor capable to initiate development and change. It is shown what
changes are provoked by transgression as crossing of impassable border, the boundary between
the possible and the impossible in the system of national security.

The theoretical significance of the study lies in the comprehensive elaboration of the concept of
transgression and its inclusion in a single conceptual and ontological horizon of the national security
system. The proposed approach allows to form a new research strategy based on the synthesis of
classical and non�classical trends in the field of national security theory. The inclusion of the concept
of transgression allows for a new approach to solving the basic problems of security ontology, first
of all, to the problem of the relationship between reality and content "images — messages — realities"
and paradigms of modern conflicts and system�forming elements of hybrid war. This approach will
make it possible to develop a model of an adaptive strategy to protect the state from hybrid
aggression.

Ключові слова: національна безпека, публічне управління національною безпекою, трансгресія, гібрид�

на агресія.
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милки є наслідком багатьох причин, серед яких є низь�

кий рівень методичної та методологічної підготовки

фахівців, яким легше функціонувати в межах конституй�

ованої парадигми, ніж доводити свою правоту всупереч

усталеній думці.

Очевидно, що науковий аналіз проблеми безпеки

повинен, передусім, враховувати принципову відмінність

трьох рівнів або зрізів пізнання: 1) онтологічного —

змістом якого є об'єктивна дійсність — предмети і яви�

ща, які в результаті інтерпретації за допомогою мови

складають знання; 2) гносеологічного — змістом якого

стає саме знання, тобто відображення в людській свідо�

мості властивостей відповідного предмета або явища та

яке враховує шляхи і методи отримання, обсяги і ступінь

достовірності цього знання; 3) аксіологічного —

ціннісного, що враховує ставлення суб'єкта, що пізнає,

до реальних фактів.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є осмислення методологічних джерел

і концептуальних основ розгляду онтологічного аспек�

ту феномену "національна безпека" як трансгресії. Для

вирішення завдань дослідження використовувалися такі

методи теоретичного дослідження: феноменологічний

метод (опис) і герменевтичний метод (тлумачення, інтер�

претації).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В онтологічному плані науковий дискурс є консти�

туюванням специфічного простору об'єктивної реаль�
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ності. Зі становленням науки як домінуючого буттєвого

модусу об'єктивна реальність перетворюється у пріори�

тетну сферу людського буття, заміщаючи і затуляючи

собою інші перспективи існування, що існують поза ди�

хотомією "реального — нереального". Водночас у

дійсності буття людини ніколи повністю не визначало�

ся цією перспективою об'єктивної реальності, оскільки

в самому бутті є щось, що перешкоджає безмежній ек�

спансії наукового дискурсу. Йдеться про перспективу

трансгресії, яка передбачає порушення встановлених

меж буттєво�змістової визначеності і розкриття безлічі

гетерогенних перспектив буття феномену безпеки.

Науковий дискурс за своїми сутнісними характери�

стиками і структурною організацією конституюється на

основі перспективи трансценденції. Установка на пошук

вічних і незмінних сутностей (законів) і граничних

підстав (субстанцій) характерна для класичного варіан�

ту цього дискурсу. Ця базова установка доповнюється

орієнтацією на елімінацію перспективи трансгресії з

науковим дискурсом простору об'єктивної реальності.

Завдяки поєднанню цих двох тенденцій — твердження

трансценденції і заперечення трансгресії, — склався

класичний варіант наукового дискурсу феномену без�

пеки, що розкриває буттєво�змістову перспективу

фіксованої визначеності в якості фундаментального

критерію реальності. Трансгресія отримує статус дру�

гого члена структурної опозиції "реальне — нереаль�

не". Тільки в некласичному і постнеокласичному варі�

анті (найбільш яскраво — в синергетичній парадигмі)

здійснюється екстраполяція перспективи трансгресії на

сферу безпеки як об'єктивної реальності. Фіксована

визначеність розчиняється в потоці становлення і пере�

творення систем, що самоорганізуються, перетворюєть�

ся в момент, який існує між точками біфуркацій. Таким

чином, трансгресія інтегрується в простір наукового

дискурсу на змістовному рівні, що характеризує від�

мінну рису сучасного етапу розвитку науки про управ�

ління національною безпекою. Водночас сам науковий

дискурс продовжує функціонувати в трансценденталі�

стскому режимі, зберігаючи фундаментальну установ�

ку на вибудовування універсальної перспективи, що

охоплює всі рівні існування (проект створення "єдиної

теорії безпеки як всього сущого"). Науковий дискурс

переходить в трансгресивний режим лише в ситуаціях

криз. Цей випадок є своєрідною зоною розбіжності

наукового дискурсу з самим собою, біфуркацією, що

виводить цей дискурс з рівноваги та порушує кордон

визначеності, яка конституюється. На цій підставі мож�

на зробити висновок, що трансгресивний режим не є ха�

рактерним для науки навіть у її сучасному варіанті вив�

чення феномену безпеки.

Водночас найбільш глибокий і всеосяжний вплив на

зміни характеру і змісту сучасних конфліктів надають

процеси глобалізації та інформаційно�технологічної ре�

волюції, які формують нові механізми взаємодії і взає�

мозалежності в глобальному і регіональному масшта�

бах. Генезис стратегії гібридної війни та поява нових

загроз показує, що зміна парадигми сучасних кон�

фліктів пов'язана з тенденцією переходу від лінійної до

нелінійної моделі війни, заснованої на застосуванні не�

прямих асиметричних дій. Проте слід враховувати, що

сучасне безпекове середовище характеризується висо�

ким рівнем динамізму та невизначеності. Традиційні

загрози набувають нових форм, поширюються загрози

гібридного типу, які все складніше ідентифікувати, на�

багато активніше заявляють про себе недержавні акто�

ри, посилюються процеси глобальної взаємозалеж�

ності. З огляду на те, що пандемія Covid�19 стала най�

більшою глобальною кризою нашого століття, видаєть�

ся доцільним подальший розвиток системи публічного

управління забезпеченням національної безпеки

здійснювати з урахуванням цих загроз.

Феномен трансгресії пов'язаний з ентропією —

мірою безладу системи, яка постійно зростає, прагне

до максимуму. Це означає, що найбільш вірогідний шлях

розвитку будь�якої системи — все більше віддалення

від організованого стану, забування початкових умов і

втрата відмінностей. Низький рівень ентропії є необхід�

ною умовою існування життя на Землі. Живі істоти (в

тому числі людина) — істоти зі складним, високим

рівнем організації, тобто з низьким рівнем ентропії. У

складно�організованих системах той чи інший спосіб

має підтримувати низький ентропійний стан, оскільки

підвищення ентропії означає дезорганізацію і розпад.

Як слушно підкреслює І. Добронравова: "Різні рівні

стійкості самоорганізованих систем визначають різні

типи їхньої цілісності. Найменш стійка цілісність як "аб�

солютний рух становлення" є перехідною та не відтво�

рює себе. Такими є локальні структури у полум'ї ("язи�

ки" полум'я), таким є рух збудженого натовпу, і взагалі,

так звані "режими із загостренням" в нелінійних сере�

довищах" [5, с. 140—141].

Отже, потрібно визначити, що зміна системи не

представляється у вигляді заданих початковими умова�

ми траєкторій, еволюція все рівно виявляється у визна�

ченому сенсі передбачуваною, оскільки набір можли�

вих шляхів розвитку обмежений. Вибір одного з шляхів

визначений випадковістю, але самі шляхи — строго за�

програмовані.

Феномен трансгресії в процесі забезпечення націо�

нальної безпеки призводить до формування принципо�

во нових (тобто не детермінованих поточним станом

системи) еволюційних перспектив. Сутнісним моментом

трансгресивного акту виступає саме те, що він порушує

лінійність процесу. На властивість трансгресії забезпе�

чувати формування нових феноменів у сфері національ�

ної безпеки звертають увагу деякі вчені. Наприклад, у

синергетичній концепції І. Пригожина порядок і безлад�

дя втрачають свій антагоністичний характер і набувають

статусу діалектичних протилежностей. Хаос і безлад

передбачаються самим порядком в якості однієї з його

умов ("порядок з хаосу"). Зростання ентропії більше не

пов'язується з катастрофічною дезорганізацією, але є

"ціною", яку ми платимо за складну організацію [7, с. 52].

Це правомірний висновок стосовно системи національ�

ної безпеки, нові виміри якої обумовлюють трансгре�

сію, що виводить її за межі існуючої системи відліку. Це

нова якість стосовно її попереднього стану. Перехід до

нової якості створює новий феномен і новий вимір на�

ціональної безпеки, маючи в цьому випадку статус і

енергією заперечення попередньої якості. Мова фактич�

но йде про те, що лінійні матриці національної безпеки,

які склалися протягом багатьох років, виявляються не�

спроможними в нових умовах, що обумовлює перехід
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до нової адекватної нелінійної парадигми національної

безпеки як нового, комплексного і самостійного бага�

товимірного підходу до забезпечення безпеки. Зазна�

чений тренд є важливим фактором, що призводить до

зміни основних ідей війни і появи нових вимірів сучас�

них конфліктів.

У складній, відкритій і нелінійній системі національ�

ної безпеки (що характеризується багатоваріантністю

можливих шляхів еволюції) хаос стає, мабуть, єдиним

фактором, здатним ініціювати розвиток і зміни. Немис�

лимо, щоб система національної безпеки, що складаєть�

ся з величезної кількості різнорідних елементів і віднос�

но автономних підсистем, могла переходити на інший

рівень самоорганізації будь�яким іншим шляхом, крім

як через розхитування, виведення з рівноваги і падіння

під час кризи (точку біфуркації). Тільки в такий спосіб

перед складною системою можуть відкритися закладені

в ній самій альтернативні, потенційно можливі шляхи

розвитку. Без хаосу система давно б застигла в стаціо�

нарному стані, близькому до стогнації.

У межах самої трансгресії існує вибір. Трансгресія

є досить новим терміном, одним з ключових понять по�

стмодернізму, що фіксує феномен переходу непрохід�

ної межі, і перш за все — кордон між можливим і не�

можливим: "трансгресія — це жест, який звернений на

межу" [9], "подолання непереборної межі". Власне,

М. Бланшо і визначає трансгресивний крок саме як

"рішення", яке "висловлює неможливість людини зупи�

нитися". [2]. Згідно з концепцією трансгресії, наявний

світ, окреслюючи сферу відомого людині можливого,

замикає його в своїх кордонах, припиняючи для неї

будь�яку перспективу новизни.

Згідно з новим філософським словником, трансгре�

сія (лат. trans — крізь; через, за і gressus — наближа�

тися, переходити, нападати) — це поняття, що означає

ситуацію досягнення суб'єктом зовнішньої позиції по

відношенню до чого�небудь в процесі перетину кордонів

і виходу за межі, явищ, станів чи об'єктів, які в свою

чергу також є зовнішніми, чужими суб'єкту і не сприя�

ють вільному вияву його справжньої сутності. При цьо�

му головною умовою можливості здійснення трансгресії

стає не тільки доповнення про автономність і са�

мостійність суб'єкта, а й наявність самого кордону, який

необхідно подолати та який є демаркаційною лінією, що

відокремлює зовнішнє від внутрішнього, сутність від

явища, влади від волі до влади і т. д. Акт трансгресії

покликаний зняти ці протиставлення за рахунок усунен�

ня критеріїв самої відмінності. По суті справи, трансгре�

сія символізує собою прагнення сучасної науки відійти

від класичних установок на абсолютну трансценден�

тальність мислячого суб'єкта, подолання кордону вла�

ди його свідомості, виявлення можливості інших позицій

у співвідношенні буття і мислення [8].

Найбільш повно поняття трансгресії розроблено у

Ж. Батая, який послідовно обгрунтовує філософську,

літературну, економічну, теологічну стратегії подолан�

ня не тільки соціальних заборон, культурних традицій,

моральних регуляторів, а й самих умов існування мис�

лення і чуттєвості [1].

Трансгресія в національній безпеці також стосуєть�

ся практики ведення інформаційних гібридних воєн.

Говорячи про трансгресію в межах аналізу підстав су�

часного мережевого комунікативного досвіду, виникає

питання наскільки ідея трансгресії, яка у сформованій

традиції розуміється як спрямованість на "межу", може

бути адекватна для розуміння мережевої комунікації,

де мова йде про високу динаміку, "гнучкість" і рухливість

саме кордонів дійсного і можливого досвіду взаємодій.

Підставою для нової інтерпретації трансгресивного, на

наш погляд, є сама зміна специфіки досвіду, розуміння

трансгресії як принципу руху в "пограниччя" досвіду.

М. Фуко був переконаний: "Не існує межі, через який

абсолютно неможливо переступити"[9, с. 117], оскіль�

ки будь�якe табу або моральне правило припускають,

що існує щось таке, чого робити не можна. Oтже, забо�

рона і його подолання незмінно пов'язані один з одним.

Трансгресивний акт, таким чином, може бути одночас�

но результатом і передумовою дії стримуючих ме�

ханізмів. Якщо трансгресія присутня в процесі забезпе�

чення національної безпеки, можна припустити, що у неї

є онтологічні підстави. В площині категорій можливості

і дійсності, в концепцію трансгресії системи національ�

ної безпеки вводимо поняття "неможливості" для

фіксації свого предмета, інтерпретованого — на відміну

від класичного уявлення — в якості онтологічної мо�

дальності буття безпеки. М. Фуко настійно підкреслює,

що постмодерністська концепція трансгресії, яка не є

екстравагантною абстрактною конструкцією, але ви�

словлює глибинний механізм еволюційного процесу,

досі не фіксується традиційним мисленням.

У межах культурно�світоглядної сфери алгоритми

моделі "керованого хаосу" націлені передусім на забез�

печення контролю над різновекторними і не завжди ус�

відомленими мотиваціями та загалом на поведінку ши�

рокого спектра учасників суспільних процесів. Викори�

стання технологій інформаційно�мережевого впливу за�

безпечує охоплення від локального до глобального мас�

штабу. Сутність заходів інформаційних гібридних воєн

полягає в створенні умов для прихованого управління

культурно�світоглядною сферою з метою перетворен�

ня ментального поля населення країн�мішеней шляхом

переорієнтації, ослаблення, а потім і знищення традиц�

ійних духовних та культурних цінностей народу.

Таким чином, формуються механізми управління

поведінкою великих мас людей, свідомість яких за ра�

хунок цілеспрямованого використання існуючих мере�

жевих ресурсів (Інтернету, телебачення, кіно, літерату�

ри, потенціалу деяких освітніх програм, неформальних

організацій і релігійних сект) поступово втрачає чут�

ливість до зовнішніх впливів й одночасно насичується

"потрібними" уявленнями і цінностями. Анестезія свідо�

мості в поєднанні з інформаційним вторгненням

здійснюється під акомпанемент тверджень про нібито

суто добровільне прийняття населенням нової когнітив�

ної моделі — образe потрібної "картини світу", сфор�

мованого на базі продиктованих і нав'язаних уявлень.

Самі ці уявлення покликані продемонструвати людині

переваги нібито більш цивілізованих і високорозвине�

них країн в порівнянні з відсталими архаїчними ціннос�

тями та інтересами, покладеними в основу світоглядної

сфери суспільства в його власній країні. В межах такої

стратегії модель "керованого хаосу" здійснює ціле�

спрямований вплив системи узгоджених за програмни�

ми цілями, місцем і часом пропагандистських, психоло�
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гічних, інформаційних та інших заходів як на свідомість

окремої людини, так і на "чутливі точки" (центри прий�

няття рішень) державного і політичного управління,

включаючи сферу забезпечення всіх видів безпеки, со�

ціально�економічної та культурно�світоглядної сфери.

Трансгресія зачіпає і межі самої реальності національ�

ної безпеки. З приходом у наше життя симуляцій і симу�

лякрів люди все більше занурюються в уявну сферу

гіперреальності.

Зі сказаного випливає, що сучасне суспільство стає

трансгресуючим у тому плані, що порушення норм стає

безперервним атрибутом соціального існування. В умо�

вах високого динамізму, швидкоплинності соціальної

реальності метаморфози зачіпають сам механізм нор�

мотворення. Надзвичайно скорочується час інституціо�

налізації соціальних структур, норм, цінностей. Суспіль�

ство просто не встигає їх осмислити. Швидкий темп по�

всякденного життя породжує відчуття мінливості й до�

мінування принципу одноразовості. Такий стан викли�

кає відчуття "гри структури" [4] — цілісності, в якій крім

частої зміни соціальних орієнтирів у елементів є право

на "люфт", регламентоване відхилення, легальну транс�

гресії щодо оптимального шляху розвитку.

Концепція трансгресії, таким чином, висловлює гли�

бинний механізм еволюційного процесу, який раніше не

фіксувався традиційним мисленням. Трансгресивна ди�

наміка національної безпеки амбівалентна й невизна�

чена, здатна якісно змінювати соціальні реалії і не зав�

жди в напрямі суспільної корисності. У теорії науки дер�

жавного управління сформувалася потреба у вироб�

ленні сучасних підходів до розуміння механізму функ�

ціонування нового порядку.

ВИСНОВКИ
1. Кожна даність системи національної безпеки вка�

зує на горизонт пов'язаних з нею даностей її підсистем,

а також на можливі модифікації самої себе.

2. Всі даності — речові культурні об'єкти (в тому

числі змістові сутності різних рівнів), а також відповідні

їм стани свідомості (знання, сприйняття, пам'ять, воля і

емоції) — не мають нескінченної мінливості, незважа�

ючи на властиву їм плинність: "вони постійно залиша�

ються в межах структурного типу".

3. Світ, у тому числі феномен національної безпе�

ки — це не хаос, а системне утворення, або "система

систем".

4. Аналіз різних методологічних стратегій вивчення

національної безпеки, їх теоретичних результатів і прак�

тичних рекомендацій її забезпечення, має важливе зна�

чення для науки державного управління, оскільки без�

пека як трансгресія є новим соціальним інститутом. В

силу теоретичних і методологічних розбіжностей щодо

осягнення сутності національної безпеки фактичними

підставами її подальшого осягнення є не тільки наукова

класична традиція, а й постнеокласичний варіант, у яко�

му здійснюється екстраполяція перспективи трансгресії

на сферу безпеки.

Таким чином, трансгресія інтегрується в простір на�

укового дискурсу на змістовному рівні, що характери�

зує відмінну рису сучасного етапу розвитку науки.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у

розробці механізмів публічного управління національ�

ною безпекою з експлікацією онтологічної спрямова�

ності постмодерністської течії в науці та онтологічного

змісту трансгресії.
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АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Groups of legal factors of the existence and reproduction of corruption in the civil society and in
the current domestic legislation are defined.

It is proved that the main task should not be the drafting of new rules of the conduct, which have
already been enshrined in law more than once ("code of ethics", "code of conduct", "code of
morality") and should serve as a benchmark for the implementation not only by officials but also by
any ordinary citizen, but a detailed development of the mechanisms for their use. Only under the
latter condition the codes of ethics and morals will be able to become an effective means of preventing
corruption and a condition for increasing trust in the authorities.

The question of the need for scientific development of the remuneration system for civil servants
of different categories depending on the complexity of the work, the qualifications of the employee,
the effectiveness of his professional (official) activities, is considered. They point out that the wages
symbolize the evaluation of the work in the field of management, which affects the prestige of the
profession and the distribution of the labor resources. In this case, it is fair to ask what salary
requirements should apply at present for the public servants.

It is substantiated that among the organizational and managerial reasons for the existence of
corruption in the context of the continuous reform of public authorities and local self�government in
modern society, the instability of the civil service in these bodies should be included.

It is proved that the inefficiency of law enforcement agencies in stopping and preventing corruption
is caused by the "leaching" of experienced and honest personnel from the law enforcement system
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THE PURPOSE OF THE ARTICLE
The purpose of the article is to identify the main

determinants of the development of public corruption in

the period of systemic reforms; to study the factors of

the existence and reproduction of corruption in society;

develop proposals for improving anti�corruption policy as

a necessary condition for improving the quality of life in

civil society.

in the last decade. All this ultimately leads to a greater public danger and the prevalence of both the
very manifestations of corruption and its negative social consequences.

It is substantiated that the socio�psychological factor of corruption is the perception of society,
its political institutions and government agencies to "acquire" votes by providing inexpensive gifts,
promises of quick material enrichment or a "bright future" by candidates for the elected government
positions in government and local self�government as a normal political phenomenon.

It is proved that another ideological factor of the existence of corruption may be the lack of political
and legal culture of the majority of Ukrainians, which is reflected primarily in the process of elections
to representative and legislative bodies of state and local government, when voters vote for those
who offered small money amounts or tangible assets.

Визначено групи правових чинників існування і відтворення корупції в громадянському
суспільстві та в чинному вітчизняному законодавстві.

Доведено, що основним завданням має стати не складання нових правил поведінки, які вже
закріплювалися нормативно не раз ("етичний кодекс", "кодекс правила поведінки службовців",
"кодекс моралі") і мають бути еталоном для виконання не лише чиновницьким апаратом, але й
будь�яким пересічним громадянином, а детальна розробка механізмів їх використання. Лише
за останньої умови кодекси норм етики і моралі зможуть стати дієвим засобом запобігання ко�
рупції та умовою підвищення довіри до органів влади.

Розглянуто питання про необхідність наукової розробки системи оплати праці для публічних
службовців різних категорій залежно від складності роботи, кваліфікації працівника, ефектив�
ності його професійної (службової) діяльності. Вони вказують, що заробітна плата символізує
оцінку праці в сфері управлінської діяльності, яка впливає на рівень престижу професії та роз�
поділ трудових ресурсів. У такому випадку справедливо поставити питання про те, які вимоги
до заробітної плати публічних службовців повинні застосовуватися на даний час.

Обгрунтовано, що до числа організаційно�управлінських причин існування корупції в умовах
безперервного реформування органів державної влади і місцевого самоврядування в сучас�
ному суспільстві слід віднести і нестабільність державної служби в цих органах.

Доведено, що неефективність діяльності правоохоронних органів у припиненні і запобіганні
корупцією викликана "вимиванням" в останнє десятиліття досвідчених і чесних кадрів з право�
охоронної системи. Все це призводить, в кінцевому підсумку, до більшої суспільної небезпеки
і поширеності, як самих проявів корупції, так і її негативних соціальних наслідків.

Обгрунтовано, що соціально�психологічним фактором існування корупції є сприйняття су�
спільством, його політичними інститутами і державними органами "придбання" голосів виборців
шляхом надання недорогих подарунків, обіцянок швидкого матеріального збагачення або
"світлого майбутнього" з боку кандидатів на виборні вищі державні посади в органи влади і
місцевого самоврядування як нормального політичного явища.

Доведено, що іншим ідеологічним фактором існування корупції може виступати не сформо�
ваність політичної і правової культури більшості українців, що відбивається передусім на про�
цесі виборів до представницьких і законодавчих органів державної влади і місцевого самовря�
дування, коли виборці голосують на виборах за осіб, які запропонували невеликі грошові суми
або матеріальні цінності.

Key words: anti�corruption policy, civil society, determinants of the corruption, corruption�generating principle,

public service, public system reform, social factor, quality of life.

Ключові слова: антикорупційна політика, громадянське суспільство, детермінанти корупції, корупцій�

ногений принцип, публічна служба, реформування публічної системи, соціальний фактор, якість життя.

FORMULATION OF THE PROBLEM
Unfortunately, from the general discussion of the

problem of corruption with the constant statement of the

damage caused by it and many other things that accompany

it, society during this time, in fact, has made little progress

in the real fight against its manifestations. Moreover,

experts and the population unanimously note that without

proper counteraction, corruption is rapidly gaining
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strength and is increasingly becoming an independent and

very important social and political factor, having a

devastating effect on the further development of the state.

In this regard, it seems necessary to address some

theoretical and methodological issues of analysis of

corruption, as well as a number of more general issues that

are important to keep in mind when studying this complex

phenomenon of social life.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND
PUBLICATIONS

Problems of formation and implementation of anti�

corruption policy in the public service of Ukraine,

implementation of anti�corruption measures, development

of anti�corruption legislation were studied by such

scientists as: Y. Bytyak, E. Dodin, D. Zabroda, V. Kivalov,

S. Maksymov, I. Matskevych, M Melnyk, V. Solovyov and

others. Analysis of the state and degree of scientific

developments in foreign and domestic sources on the

researched issues shows that the issue of preventing and

combating corruption is of great interest to scientists,

politicians and managers.

PRESENTATION OF THE MAIN MATERIAL
Considering corruption as a negative socio�legal

phenomenon, a natural question arises: why is it happening?

What are the causes that generate, transform and preserve

this specific negative phenomenon in modern society, and,

accordingly, how is it possible to overcome it?

At first glance, the question of the causes of crime in

general and the causes of corruption in particular may seem

quite simple. At the same time, the causes of crime as a

general phenomenon and the causes of corruption as a

private one are slightly different, although they are based

on a common beginning — contempt for existing criminal

law regulations.

According to domestic researchers [2], the factors

that determine crime, including corruption, in terms of

content or areas of social life include: 1) legal; 2) orga�

nizational and managerial; 3) educational; 4) ideological;

5) socio�economic; 6) moral and psychological; 7) other

causes and conditions, or processes and phenomena that

cause (determine) crime in these areas.

Experts [3] divide the main legal factors that determine

corruption in modern society into several independent, but

interconnected and interdependent groups.

The first group of legal factors that determine

corruption, experts include improper legal regulation of

state and public activities. Among these most often

domestic experts are:

— improper legal regulation of official powers of

officials of public authorities and local self�government;

— lack of clear division of competence between them;

— duplication and combination of official duties of

officials of different departments.

Scholars [7, p.18] point to the need for more detailed

regulation of the activities of members of election

commissions, as well as other participants in the election

process. In their view, improper regulation of the activities

of election commission members and other participants in

election processes can lead to the commission of electoral

offenses, including in the form of electoral corruption.

Another group of legal factors for the existence and

reproduction of corruption in society include shortcomings

in current domestic legislation that are not eliminated for

a long time.

According to some scientists [1, p. 150; 8, p. 225], the

legal reason for the existence of corruption in modern society

is the lack of effectiveness of current domestic criminal law

on liability for specific forms or types of corruption.

Moreover, the current Ukrainian criminal legislation lags

behind in real life and needs further improvement. This

provision fully applies to the rules governing criminal liability

for specific types and forms of corruption.

Undoubtedly, the legal reason for the existence of

corruption may be improper legal regulation of campaign

financing in public authorities and local self�government,

which generates electoral corruption, when financial

donations for these purposes pass by the election funds

of candidates for public office.

In addition, the election legislation itself is not without

significant shortcomings that contribute to the

manifestation of corruption, as it itself does not ensure

the free expression of the will of voters and requires

constant and consistent modernization.

Quite often in research as a legal factor contributing

to the existence and reproduction of corruption crime, such

a legal phenomenon, is mentioned as the presence of

immunity from the criminal prosecution of certain political

actors, both representatives of public authorities and local

governments, and candidates for these positions.

According to them, any release from liability creates

a violation of existing norms of conduct and methods of

combating crime, which is expressed in the inevitability of

the application of criminal law for each crime and to any

individual, regardless of his official position. In addition,

violation of the universally recognized principle of justice

in the field of justice causes significant moral damage to

society, as it affects the psyche of the citizen, distorts

his legal awareness, causes disrespect for current

legislation and management. Therefore, it is no coincidence

that in modern society there is, strengthened and for a long

time there is an opinion that any government (politics) —

"dirty business", and the law — "that draw".

Concluding the review of the legal causes and conditions

of corruption, it should be noted that when reforming the

civil service and creating an appropriate legal framework

for its passage, it is necessary to take into account the best

positive foreign experience and implement "codes of honor"

or "codes of ethics" for civil servants. The main task should

be not to draft new rules of conduct, which have already

been enshrined in law more than once ("code of ethics",

"code of conduct", "code of morality") and should be a

benchmark for implementation not only by officials but also

by any the average citizen, and the detailed development of

mechanisms for their use. Only under the latter condition

will codes of ethics and morals be able to become an

effective means of preventing corruption and a condition

for increasing trust in the authorities.

Among the main socio�economic factors that deter�

mine corruption in the context of public administration

reform, experts attribute primarily the low salaries of

public authorities and local governments, which today is

not competitive. Modern domestic researchers [6] point
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to the low salary of public servants as corrupt, ie provokes

corruption, and quite rightly assume that it (salary) should

be more in the official than in the person whose issues he

solves.

In the last ten years, domestic scientists in the field of

public administration [6] have raised the question of the

need for scientific development of remuneration for public

servants of different categories depending on the

complexity of work, employee skills, efficiency of his

professional (official) activities. They point out that wages

symbolize the evaluation of work in the field of

management, which affects the prestige of the profession

and the distribution of labor resources. In this case, it is

fair to ask what salary requirements for public servants

should apply at present.

Another socio�economic factor of the existence and

reproduction of corruption is the lack of housing and other

social benefits for public servants, i.e. their material,

financial and other social insecurity on the part of the state

and its bodies.

Reflecting on the organizational and managerial factors

of corruption, it seems to us a vicious practice of holding

public office by "political appointees", because the system

of governing public authorities can move to amateurs, not

to professionals. At the same time, there is no certainty

that even a competent official from among the "political

appointees", while serving in public authorities and local self�

government, will defend the interests of the state and

society, and not the interests of the political organization

or association represented by this person. (party,

movement, bloc, faction, etc.). Because, according to the

fair remark of scientists [9, p. 69], "... where" one's interests

"begin, politics ends and corruption begins". In this situation,

we see a special case of conflict of interest, ie there may be

situations where personal (or party) interest may affect the

objective performance of a representative of public

authorities or local self�government.

According to domestic experts [9, p.105], among the

organizational and managerial reasons for the existence

of corruption in the context of continuous reform of public

authorities and local government in modern society should

include the instability of the civil service in these bodies.

In support of this thesis, we can present several arguments

that have already been expressed by domestic experts in

the scientific literature.

First, it is difficult to disagree with the opinion of

Bilynska L.V. [4, p.139], which indicates that "... the

prevailing political instability in society forms a sense of

insecurity among officials at various levels, the psychology

of temporary rulers who come to power in order to make

money, including using their official position, as well as

the associated authority. "

Second, fears for their political future and present

force senior officials or heads of local governments to

select "their teams" in the administration, subordinate not

on the basis of professionalism, but on other grounds:

kinship, property, party or national affiliation and, of

course, personal devotion. The principles of the Soviet civil

service work here, in which citizens remain subordinate to

officials, and they, in turn, are subordinate to their

superiors, but not to the citizens who elected them. As a

result, in fact, the norm of social governance in the regions of

Ukraine has become a corrupt principle of public service —

personal devotion.

In view of the above, it becomes clear why there are

so many people among the ruling regional political elite

who have previously compromised or discredited

themselves with incompetent decisions, immoral

wrongdoing, criminal prosecution for corruption and

economic crimes, and outright scams. These individuals

are often forgiven even for clearly criminal behavior for

their loyalty to a regional leader or head of a local

government. This provides a reliable "circular guarantee"

and concealment of "dishonest misconduct" of each

member of this "team" and forms an informational secrecy

of officials from most members of society.

Most often in the modern scientific and educational

literature on the problems of combating corruption,

regardless of the vector of its focus, type and scope, there

is such an organizational and managerial reason as low

efficiency of state law enforcement and regulatory

agencies to combat corruption.

In our opinion, the inefficiency of law enforcement

agencies in stopping and preventing corruption is caused

by the "leaching" in the last decade of experienced and

honest personnel from the law enforcement system. All

this ultimately leads to greater public danger and the

prevalence of both the very manifestations of corruption

and its negative social consequences.

Another organizational and managerial reason that

maintains the negative trends of corruption in society,

derived from the previous one, is the inadequate

coordination of law enforcement agencies both within the

state (at the interdepartmental and interregional level) and

at the international level.

Ideological factors are important factors in

determining corruption. Among the ideological factors that

determine corruption are some well�known political

phenomena and processes.

In our opinion, the factors that naturally give rise to

corruption are unprepared, and sometimes simply unsystematic

(chaotic), fleeting "campaigns" or "crusades" to combat

corruption in all its forms, types, areas and manifestations.

Such "campaigns" do more harm to this struggle than positive

effect. Because these widely advertised anti�corruption

"campaigns" in the media often pursue political goals and are

one of the immoral ways to achieve them.

Such "campaigns" in the fight against crime, including

corruption, are rightly considered in the modern domestic

scientific literature as political speculation on the problem

of crime.

As modern political reality shows, senior government

officials or candidates for these positions loudly proclaim

an uncompromising and uncompromising fight against

corruption ("clean hands" or "zero tolerance for corrup�

tion" operations), do not always fulfill their commitments

after how to achieve the set political goals related to the

occupation or retention of the relevant public positions

for themselves or their political supporters.

In such states and regions, according to Christian de

Brie [5, p. 73], the illusion of a constant and growing fight

against corruption at the governmental, law enforcement

and judicial levels, both nationally and at a coordinated

international level, is created.
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Another ideological factor of the existence of corruption

may be the lack of political and legal culture of the majority of

Ukrainians, which is reflected primarily in the process of

elections to representative and legislative bodies of state and

local government, when voters vote for people who offered

small sums of money or material values, receiving insignificant

property benefits, or believing in adventurous promises of

rapid, within 3�5 years (and sometimes immediate, in the case

of the election of a candidate for the relevant higher public

office), a radical change in social life in the country or region

for the better without any �what additional labor efforts of

the voters themselves. Voters, as a result of their indifference,

recklessness, security, or indifference to the future, allow

themselves to be manipulated to achieve political goals, while

forgetting that they will inevitably be responsible for their

choices in the future.

Domestic voters have not yet learned to be strict about

their choices, they do not know how to distinguish populist

gossip from serious people. Too often they rush to new

names precisely because they are new, and they choose

leaders they didn't know about yesterday, and they don't

know today.

Among the socio�psychological factors that determine

corruption, in our opinion, should include, first of all, the

existing socio�psychological environment in a number of

public authorities and local governments, in which almost

every employee is a salesman, where people who evade

giving or receiving bribes, are considered "white crows"

they are treated as "strangers" or eccentrics, in some cases

by various available ways and means of persecuting them

for such positive behavior.

Another socio�psychological factor of the existence

of corruption is the perception of society, its political

institutions and government agencies to "acquire" votes

by providing inexpensive gifts, promises of quick material

enrichment or a "bright future" by candidates for elected

government and local government. as a normal political

phenomenon. With all the evidence that such a phenomenon

should be considered immoral, illegal or criminal activity

of these policy actors or their representatives.

CONCLUSIONS
There are at least two reasons why the international

community (or, to be more precise, the leadership of the

strongest states) is concerned about the level of corruption

in Ukraine. First, according to many foreign politicians and

experts, corruption directly determines the quality of

public administration in the country. But, as shown above,

there is no direct link between the level of corruption and

the effectiveness of democratic transit, at least in the

situation with Ukraine. Secondly, a corrupt state poses a

threat not only to itself and its own society, but also in the

era of globalization — and to other countries because of

the danger of illegal spread of "high technology", money

laundering in international banks, etc., because the concept

of "state security" increasingly departs only from the

military component. If in the early to mid�1990s corruption

was assessed by international analysts as a "disease of

growth" in the context of democratic transit, as corruption

was treated almost exclusively as a companion to

authoritarianism, poverty and mismanagement in the

country, then by the beginning of the XXI century estimates

have faded considerably, and the discourse associated

with this topic began to abound with the terms "risk",

"danger", "need to put pressure".

Thus, the dominant strategies in influencing these

international institutions to fight corruption are the following:

— conducting public opinion polls and political

expertise;

— public disclosure of facts and participants in corrupt

activities who will be prohibited from participating in bank�

financed projects;

— allocation of funds for reforms and individual

activities in the recipient country (it is obvious that

international institutions of influence allocate funds

precisely and only for those projects that they deem

necessary); this necessitates an independent audit of the

funds provided;

— expansion of technical assistance to law

enforcement agencies (it can be, for example, information).

It is determined that it is necessary to strengthen the

institutions of civil society, the development of indepen�

dent media, ensuring legal literacy. The targets are

international anti�corruption institutions, the political

establishment and emerging civil society in Ukraine.
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DIGITALIZATION AS A MODERN MECHANISM OF LOCAL FINANCE MANAGEMENT
IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER

Розкрито сутність діджиталізації як механізму управління місцевими фінансами, визначено
особливості його практичного забезпечення, принципи та вимоги. Досліджено основні аспек�
ти розвитку діджиталізації та розширення доступу територіальної громади до процесу управл�
іння місцевими фінансами в умовах децентралізації влади. Аналізуються недоліки сучасного
стану діджиталізації управління місцевими фінансами з точки зору наповнення апаратними
можливостями електронних платформ та програм. Визначено напрями та необхідні умови підви�
щення ефективності управління місцевими фінансами (планування, організація, контроль, на�
гляд) усіма членами територіальної громади за допомогою механізму діджиталізації. Зробле�
но висновок, що механізм діджиталізації в сфері місцевих фінансів демонструє необхідність
запровадження важливого тренду — переходу від громадського контролю до громадської ініціа�
тиви. На сьогодні, в умовах децентралізації влади великого значення набуває розширення форм
електронної демократії за допомогою технологічних можливостей та сучасних гаджетів, які
значно спрощують та розширюють доступ громади до сервісів управління в режимі реального
часу, в тому числі в сфері місцевих фінансів.

The article has revealed the modern state of the digitalization process of local finance management.
Peculiarities of the practical provision of the digitalization process related to local finance
management have been determined. Besides, the study has identified the main principles and
demands of the process stated above. Shortcomings of the modern state of digitalization of local
finance management have been studied with regard to the filling by hardware capabilities of electronic
platforms and programs, which provide this process. It has been stated that local finance management
is a complex and rather difficult process as the following one: organization, control, and supervision.
Public management has its own features manifested in the powerful influence of local authorities on
the process of local finance redistribution. Key problems of digitalization development and access
enhancing of the territorial community to the management process of local finance have been
revealed. Ways to increase the efficiency of the outlined processes and trends required for its further
provision have also been suggested. The study has concluded that digitalization in the sphere of
local finance demonstrates the necessity to implement the important trend, namely the transition
from public control to the public initiative. The territorial community undergoes the need to realize
its own initiatives for territorial development; and therefore, various forms of electronic democracy
start gaining popularity and dissemination. Besides, the level of technological capabilities
development and the level of information and analytical potential of modern gadgets, which greatly
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток системи місцевих фінансів умовах рефор�

ми децентралізації влади в Україні визначається двома

головними тенденціями: створенням спроможних тери�

торіальних громад та розширенням їх доступу до про�

цесу перерозподілу фінансових ресурсів. Перерозподіл

означає не лише прямий доступ до місцевих фінансів з

метою отримання доступу до місцевих закупівель пред�

ставниками приватного сектору, але і участь громади в

процесі планування та контролю за використанням

коштів місцевого бюджету. Це цілком логічні процеси,

оскільки жителі територіальних громад, сплачуючи по�

датки, повинні мати важелі контролю за їх використан�

ням саме на потреби відповідних громад. Водночас важ�

ливим є доступ до процесу планування місцевих витрат,

оскільки реалізація права на місцеве самоврядування

не обмежується лише вибором представницьких

органів, але і передбачає реалізацію інших форм само�

врядування та прямої участі громади у вирішенні про�

блем місцевого розвитку. Це можливе шляхом розши�

реного доступу до управління місцевими фінансами за

допомогою механізму діджиталізації, тобто створення

інформаційно�комунікаційних систем та платформ, які

дають змогу жителям територіальних громад в режимі

реального часу впливати на процеси формування місце�

вих бюджетів та здійснювати контроль за використан�

ням їх коштів. Все це об'єктивує необхідність розвитку

механізму діджиталізації задля реалізації розширено�

го доступу громад до процесу управління місцевими

фінансами.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління місцевими фінансами є комплексним та

доволі складним процесом, який включає в себе всі кла�

сичні етапи управлінського процесу: планування, орга�

нізацію, контроль та нагляд. Публічне управління має

свою специфіку, що виражається у владному впливі

органів місцевого самоврядування на процеси перероз�

поділу місцевих фінансів. При цьому органи місцевого

самоврядування — це представницькі органи, що утво�

рюються територіальною громадою в процесі реалізації

останньою свого права на місцеве самоврядування.

Процес формування місцевого бюджету відбувається за

участю виконавчих органів (розробка кошторису витрат

та прогнозування доходної частини бюджету) та пред�

ставницьких органів (затвердження місцевого бюдже�

ту), і має відповідати потребам громади реалізуючи

суспільні запити, що висуваються населенням. Але, на

жаль, часто місцевий бюджет формується без реально�

го врахування потреб громади, а її представники не ма�

ють доступу до цього процесу. Не враховуються і по�

треби громади, які у вигляді різноманітних інструментів

реалізації місцевого самоврядування (рішень місцевих

комітетів, петицій, результатів громадських слухань чи

місцевих ініціатив) доводяться до відома органів місце�

вого самоврядування. Найбільш дієвим механізмом,

який допоможе вирішити проблему виключення грома�

ди з процесу формування та перерозподілу місцевого

бюджету є розширене залучення громадськості засо�

бами діджиталізації.

У цьому контексті призначення діджиталізації розк�

ривається через надання розширених можливостей засо�

бами різноманітних програмних та апаратних інструментів

отримувати доступ до процесу планування, використання

та контролю за використанням коштів місцевого бюдже�

ту. Для членів територіальних громад, вказані програмні

та апаратні інструменти, повинні надавати доступ до про�

цесу планування місцевих фінансів, що реалізується так:

— донесення власних позицій та думок стосовно

перспективних та/або стратегічних напрямів фінансу�

вання місцевих потреб (формування бюджету розвит�

ку, зокрема в аспекті реформування ЖКГ, фінансуван�

ня потреб розвитку підприємств комунального транс�

порту тощо);

— направлення місцевих електронних петицій, в

яких відображаються місцеві ініціативи з фінансування

окремих соціальних проєктів нестратегічного значення;
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— реагування громади на існуючий проєкт місце�

вого бюджету в аспекті виключення окремих напрямів

фінансування, які не мають суспільного інтересу та, дум�

ку громади, мають високий рівень корупційної складо�

вої;

— корегування окремих статей витрат місцевого

бюджету, особливо в частині реалізації спільних про�

ектів з іншими територіальними громадами або вирішен�

ня питання отримання субсидій, субвенцій чи інших кре�

дитних надходжень на реалізацію проєктів що не ма�

ють нагальної необхідності.

Таким чином, вже на етапі планування територіаль�

на громада отримує доступ до процесу формування

місцевого бюджету, визначаючи раціональність фінан�

сового плану, запропонованого органами місцевого са�

моврядування та мінімізуючи корупційну складову в ході

подальшого виконання такого бюджету.

А. Грінфілд зазначає, що діджиталізація як процес,

повинна розглядатися як окрема форма демократії, як

спосіб виразу громадської позиції, громадської думки

й активізації соціального капіталу громади для вирішен�

ня нагальних потреб територіального розвитку [5]. Вар�

то додати, що діджиталізація — це механізм, за раху�

нок якого можливе продовження децентралізації шля�

хом залучення громади до вирішення найбільш нагаль�

них проблем розвитку території.

Оскільки будь�яке питання місцевого розвитку по�

в'язано із фінансуванням витрат на його вирішення, ло�

гічно зробити висновок, що приймаючи рішення, фор�

муючи громадянську позицію, створюючи запити до

місцевої влади населення розставляє чи корегує орієн�

тири фінансового розвитку. В такий спосіб відбуваєть�

ся уточнення фінансових планів, зміна орієнтирів та зна�

чимості тих чи інших програм місцевого розвитку. Це

підтверджується висновком С. Моханті, який звертає

увагу, що сучасне Smart City об'єднує "фізичну інфрас�

труктуру, інфраструктуру інформаційних технологій,

соціальну та бізнес�інфраструктуру для використання

колективного інтелекту соціально�економічного сере�

довища міста. Це інноваційне місто, яке використовує

інформаційно�комунікаційні технології та інші засоби

для покращення якості життя, ефективності місцевих

фінансів та послуг, підвищення рівня конкурентоспро�

можності, одночасно забезпечуючи відповідність потре�

би теперішніх та майбутніх поколінь стосовно еконо�

мічних, соціальних та екологічних аспектів" [6, с. 67—

69]. Водночас технологічний аспект, а саме: діджиталі�

зація процесів, виступає як операційний засіб підвищен�

ня рівня інклюзивності населення в процеси вирішення

проблем територіального розвитку.

М. Гонзалез відзначає, що діджитілазація забезпе�

чує більше охоплення населення міста за рахунок елек�

тронних засобів інформаційної, споживчої аналітики,

яка обробляє запити, уподобання та реакцію мешканців

міста на ті чи інші зміни в ньому або модель їх поведін�

ки при вирішенні нагальних потреб місцевого розвитку

[4]. Тобто через механізм діджиталізації спрощується

та пришвидшується процес визначення уподобань меш�

канців міста, їх вибору як споживачів публічних послуг,

ознайомлення з їх думкою з приводу нагальних питань

розвитку міста в режимі реального часу [1]. Ми поділяє�

мо таку позицією в частині залучення усіх членів тери�

торіальних громади до процесів вирішення питань місце�

вого розвитку. Водночас наголошуємо, що діджиталі�

зація не може обмежуватися вивченням споживчих упо�

добань населення, оскільки в такому випадку мова йде

суто про маркетинговий інструмент та маркетингове її

значення. Натомість, у контексті фінансової децентра�

лізації, діджиталізацію можна розглядати як механізм

управління місцевими фінансами шляхом залучення на�

селення до бізнес�середовища (державні та місцеві он�

лайн закупівлі, муніципальні інфраструктурні проєкти,

муніципальні інвестиції тощо) та до фінансового плану�

вання.

Беззаперечно, хибним буде вважатися висновок, що

кожен в режимі реального часу може вплинути на виді�

лення коштів чи збільшення коштів на бюджетних ра�

хунках, чи на обсяги міжбюджетних трансфертів шля�

хом користування електронним додатком. Тому, гово�

рячи про фінансову децентралізацію в частині бюдже�

тування засобами діджиталізації, ми говоримо перед�

усім про фінансове стратегічне планування розвитку те�

риторіальних громад, вплив громади на планування

власних потреб, стратегічність напрямів використання

коштів, контроль за їх розподілом та витратами. Про це

в своїх роботах відмічають М. Кавада [3]; Д. Бойл,

Д. Йейтц [2]; Дж. Віітанен та інші [7]. При чому вони ак�

центують увагу на таких аспектах залучення громадян

до вирішення проблем місцевого розвитку через реалі�

зацію концепції Smart City: оперативність реагування,

обізнаність в проблемах, формування майбутнього

підгрунтя для сприйняття рішення муніципальної влади

в частині вирішення конкретних проблем розвитку міста.

З.С. Варналій зазначає, що "процеси діджиталізації

створюють безліч переваг, полегшують досягнення

цілей та зміцнюють економічну та фінансову безпеку

всіх суб'єктів. Але, водночас, потрібно регулювати та

контролювати загрози, які виникають з новими можли�

востями". Все це об'єктивно вимагає модернізації всіх

процесів, у тому числі й управління місцевими фінанса�

ми в Україні [8, с. 328]. Н.В. Грицяк стверджує, що діджи�

талізація, як елемент демократії, сприятиме постійно�

му створенню публічного он�лайн простору для політич�

ної взаємодії та сприянню ефективному спілкуванню

влади й громадян. Це зробить взаємодію між громадя�

нами, та органами місцевої влади змістовною, оскільки

громадськість залучатиметься до вироблення політики

розвитку території, а тому і необхідний такий простір

для сприяння цьому, вивченню та узагальненню нада�

них пропозицій [9, с. 225]. У свою чергу В.П. Удовичен�

ко наголошує, що саме за рахунок розширеного співро�

бітництва між громадянським суспільством та держа�

вою, а також місцевою владою суттєво підвищувати�

меться соціально�економічний потенціал розвитку тери�

торій [11, с. 52—53]. Таким чином, діджиталізація про�

цесу доступу громади до управління місцевими фінан�

сами має ще й довгостроковий ефект розвитку потенц�

іалу територій.

Важливим є аспект діджиталізації в системі місце�

вих фінансів як кооперація шляхом усвідомлення по�

зицій влади, врахування позицій громади, об'єктивуван�

ня фінансово�економічної спроможності місцевого

бюджету, поєднання бізнес�інтересів окремих місцевих

еліт із цілями територіального розвитку. Таке викорис�
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тання діджиталізації слід розглядати як механізм зво�

ротного зв'язку, але не громади по відношенню до вла�

ди, а навпаки — влади по відношенню до громади. Ос�

кільки визнається необхідність реагування органів

місцевої влади на такі інструменти діджиталізації як гро�

мадські звернення, електроні петиції, електронні стра�

тегічні проєкти розвитку міст, контроль електронних за�

купівель, то доцільно стверджувати, що влада не може

залишати без уваги відповідну реакцію громади. Такий

зворотній зв'язок спрямовуватиметься на задоволення

потреб громади, як реакція на їх соціальний запит.

Загалом слід зауважити, що на сьогодні в Україні

вже існує низка он�лайн сервісів, мобільних та інших

засобів електронного доступу до інформаційно�аналі�

тичних систем, що надають своїм користувачам певний

доступ до процесів моніторингу використання місцевих

Таблиця 1. Засоби, інструменти та форми механізму діджиталізації в сфері місцевих фінансів

Засіб 
(платформа) Сутність та зміст Інструменти (з точки зору фінансової 

децентралізації) 

Форма існування або 
організаційно-

правова 
форма 

ProZorro Державні та комунальні 
підприємства, организації – 
замовники – оприлюднюють 
оголошення про публічні 
закупівлі, а суб’єкти, які бажають 
виконати роботи, надати послуги 
чи здійснити продаж необхідної 
продукції, реєструються на 
відповідному ресурсі та 
приймають участь в електронному 
аукціоні  

Prozorro Market – надає можливість 
ознайомлюватися користувачам (фізичним або 
юридичним  особам) та суб’єктам 
господарювання із реальним станом проведення 
закупівель органами місцевого самоврядування 
для контролю за тим чи відбулася закупівля, 
хто виграв тендер, як мають реалізовуватися 
умови виконання закупівель, розмір витрат з 
місцевого бюджету на конкретну закупівлю  

Електронний 
майданчик, який 
адмініструється 
державним 
підприємством 

DoZorro  Онлайн-платформа (портал), для 
організації  зворотного зв’язку між 
державним замовником, 
постачальником, суспільством чи 
правоохоронними органами щодо 
проведених публічних закупівель  
в системі ProZorro. Відбувається 
оцінка якості та законності 
проведеної публічної закупівлі  

– Публічний модуль аналітики – дозволяє 
провести аналіз  динаміки та ефективності 
проведених закупівель в окремо взятій громаді; 
визначити розміри та напрями витрат коштів 
місцевого бюджету на проведення закупівель. 
– Професійний модуль аналітики – надає 
розгорнуту інформацію щодо витрат місцевих 
бюджетів у сфері закупівель. Аналіз 
здійснюється за допомогою комплексних 
інструментів, які дають змогу сформулювати 
просторові зв’язки місцевих бюджетів та тих 
хто виграв аукціони. 
– Ризик-індикатори DOZORRO – демонструє 
проблемні аспекти реалізації конкретних 
закупівель 

Громадська 
платформа, яка 
фінансується та 
реалізується засобами 
громадських 
формувань  

Інформаційно-
аналітична 
система 
«Прозорий 
бюджет».  
 (E-data – 
Spending) 

Єдиний веб-портал використання 
публічних коштів   

Мета полягає у забезпеченні доступу до 
інформації про використання публічних коштів 
розпорядниками та одержувачами коштів 
місцевих бюджетів 

Веб-портал з 
інформаційно-
аналітичним 
інструментарієм  

e-DEM – 
платформа 
електронної 
демократії 

Надання громадянами легкого та 
зручного  доступу до 
використання кількох інструментів 
електронної демократії, які 
покликані підвищити рівень 
інклюзивності громади в питаннях 
місцевого розвитку 

– Сервіс «Місцеві електронні петиції» – надає 
можливість  впливати на розвиток громад через 
звернення до органів влади з петиціями; 
– Сервіс «Громадський бюджет» – надає 
можливість пропонувати свої проєкти 
місцевого розвитку та/або впливати на розподіл 
визначеної частки коштів місцевого бюджету 
шляхом голосування за ті чи інші проєкти; 
– Сервіс «Відкрите місто» – надає можливість  
взаємодії мешканців з місцевою владою та 
комунальними підприємствами, з метою 
інформування громадою останніх  про 
актуальні проблеми благоустрою, ЖКГ тощо, 
що визначає потреби у їх фінансуванні; 
– Сервіс «Електронні консультації з 
громадськістю» – надає органам місцевого 
самоврядування можливість оперативного  
обговорення  проєктів місцевих бюджетів, 
планів про співробітництво між 
територіальними громадами тощо 

e-DEM створена в 
рамках програми 
(EGAP) та виконується 
Фондом Східна 
Європа та Innovabrige 
Foundatio (громадська 
ініціатива) 

Kyiv Smart City Мобільний додаток, який 
забезпечує доступ мешканцям 
Києва в режимі реального часу до 
інформації, що стосується 
функціонування міста, стану 
інфраструктури, звернень 
громадян тощо 

Надає можливість швидкого оформлення, 
підписання та обговорення електронних 
петицій з найбільш гострих соціально-
економічних та інфраструктурних проблем з 
додаванням відео та фото матеріалів 

Мобільний додаток, як 
комерційний продукт, 
але користування ним 
є безкоштовним  
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фінансів [10]. Такі програмні продукти не набули необ�

хідного поширення, а ефективність існуючих є предме�

том дискусій та постійних удосконалень. Більше того,

як зазначає С.А. Чукут, "для максимально ефективного

використання переваг від електронного урядування як

на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, слід

звести до мінімуму ризики від його впровадження. Зок�

рема в частині доступу до інформації, її захисту, а та�

кож захисту персональних даних користувачів відпові�

дних платформ" [13, c. 93]. Водночас О.В. Чеберяко

звертає увагу на те, що окрім захисту інформації голов�

ними пріоритетами процесу діджиталізації є доступність,

націленність, економічне зростання та економічна об�

грунтованість витрат, свобода інформації, відкритість,

стандартизація, сфокусованість та комплексність — все

це забезпечує максимальний ефект реалізації держав�

ної політики в сфері розширеного доступу населення

засобами діджиталізації до управління місцевими фінан�

сами, зокрема [12, c. 351]. Разом з тим, наявність відпо�

відних сервісів та он�лайн платформ в Україні свідчить

про стійкий тренд до розвитку механізму діджиталізації,

що суттєво підвищить транспарентність влади, забезпе�

чить розширений доступ громадян до процесів управл�

іння місцевими фінансами та перехід до партисипатив�

ної демократії (табл. 1).

Аналізуючи наведені вище засоби, інструменти і

форми механізму діджиталізації в сфері місцевих

фінансів приходимо до висновку, що вони мають лише

обмежений програмний потенціал, який проявляється в

наступному. По�перше, виникають питання стосовно

можливостей участі всіх членів територіальної громади

в заходах планування місцевих бюджетів. Усі наведені

вище електронні платформи та програми не передбача�

ють на сьогодні такої можливості. Участь громади в пла�

нуванні місцевих фінансів обмежується можливостями

е�петиціями, та вони не носять загальнообов'язковий

характер, тобто їх прийняття до уваги в процесі плану�

ванні місцевого бюджету залишається на розсуд місце�

вої ради та місцевого голови. Ця проблема пов'язана із

відсутністю законодавчого закріплення обов'язкового

характеру тих петицій, які набрали підписи більш ніж

двох третин населення територіальної громади, а тому

їх створення навіть на етапах підготовки, підписання й

направлення до органів місцевого самоврядування за�

лишається інструментом доступу до інформації, а не

управління місцевим бюджетом.

По�друге, сучасне законодавство в сфері публічних

закупівель обмежує розміри таких закупівель, які пе�

редбачаються робити в обов'язковому порядку, певни�

ми пороговими значеннями (96 тис. грн), менше яких

процедура місцевих закупівель може відбуватися поза

програмним інструментарієм ProZorro. З одного боку,

така ситуація суттєво розширює можливості малого

бізнесу щодо доступу до процесів перерозподілу місце�

вих фінансових ресурсів. З іншого — існують потенційні

корупційні ризики, на ліквідацію яких і спрямована сама

система ProZorro. Тому ми обстоюємо позицію щодо

суттєвого зменшення порогового значення для прове�

дення місцевих закупівель або взагалі переведення

будь�яких закупівель у системі ProZorro, але із суттє�

вим спрощенням доступу всіх сторін (замовників та по�

стачальників послуг, товарів чи робіт).

По�третє, платформа DoZorro не дозволяє прово�

дити оперативний моніторинг процесу реалізації вико�

нання місцевих закупівель, а лише дає доступ до фінан�

сової документації, зокрема, до пропозиції замовника,

кошторисної документації виконавця та до деяких інших

фінансових документів. Натомість відсутня можливість

контролювати сам процес конкурсного відбору, тобто

порівнювати надані пропозиції з тією, яка була вибра�

на. Вважаємо це за суттєвий недолік, оскільки саме в

процесі відбору криється найбільша ймовірність коруп�

ційних ризиків.

По�четверте, більша частина наведених програмних

інструментів та електронних платформ дають змогу кон�

тролювати процес використання місцевих фінансів. Ті

засоби контролю, які в них використовуються дають

змогу на підставі розширеного аналізу формувати не�

обхідне бачення стосовно законності прийнятих рішень

щодо управління місцевими фінансами, ефективності

реалізації тих чи інших проектів, цільового використан�

ня коштів. Натомість існує стійка необхідність запровад�

ження моніторингу за вказаними процесами, тобто от�

римання громадою доступу до нагляду за процесом ви�

користання коштів у режимі реального часу, а не конт�

ролювати та аналізувати результати виконання конкрет�

ного проєкту. Постійний моніторинг дасть змогу громаді

реагувати на певні відхилення або випадки неефектив�

ного використання коштів, а також дозволить перевіря�

ти виконання тих чи інших робіт, що суттєво зменшить

рівень корупційних ризиків.

Таким чином, існуючі на сьогодні програмні мож�

ливості діджиталізації як механізму управління місце�

вими фінансами потребують значного розширення з

метою більш ефективного виконання відповідних зав�

дань в частині громадського контролю за використан�

ням коштів місцевих бюджетів. Діджиталізація у сфері

місцевих фінансів демонструє необхідність запровад�

ження важливого тренду — переходу від громадського

контролю до громадської ініціативи. Назріла нагальна

потреба жителів територіальних громад у реалізації

власних ініціатив місцевого розвитку, а тому різні фор�

ми електронної демократії набувають поширення та

популярності. Цьому сприяє розвиток технологічних

можливостей та інформаційно�аналітичних спроможно�

стей сучасних гаджетів, які значно спрощують доступ

громади до сервісів управління та контролю, зокрема в

сфері місцевих фінансів.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, слід звернути увагу на особли�

вості сучасного стану діджиталізації у сфері місцевих

фінансів. По�перше, встановлено необхідність розши�

рення доступу територіальних громад до процесу пла�

нування місцевих бюджетів, оскільки, на сьогодні така

участь передбачається в переважній більшості випадків

лише на етапі контролю та моніторингу за використан�

ням коштів місцевого бюджету. По�друге, сам процес

контролю, який реалізується засобами програмного

забезпечення та електронними платформами, є на сьо�

годні лише фрагментарним залученням громадськості

до процесу управління місцевими фінансами. Варто та�

кож зазначити, що сучасні інструменти, як�от: ProZorro,

дають змогу суб'єктам господарювання отримувати
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доступ до процесу перерозподілу фінансових ресурсів.

Але сервіси та програмні платформи громадського кон�

тролю за використанням бюджетних коштів, демонст�

рують обмеженість, оскільки і DoZorro, і E�data —

Spending надають можливість лише контролю за ста�

ном виконання місцевих бюджетів у частині здійснення

закупівель та витрат місцевого бюджету у відсотково�

му виразі. Тобто мова йде про кількісні показники ви�

користання місцевого бюджету. Щодо показників якіс�

ного використання вказаних коштів, то на сьогодні такі

можливості відсутні, в тому числі й щодо перевірки

відповідності конкурсної документації під час проведен�

ня місцевих закупівель вимогам законодавства. Все це

означає необхідність перегляду організаційно�правово�

го забезпечення механізму діджиталізації управління

місцевими фінансами, який має корелюватись з комп�

лексною реформою децентралізації влади в Україні.
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EVOLUTION OF REGULATORY FRAMEWORK FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF UKRAINE

У статті розкрито еволюцію нормативно�правових засад забезпечення сталого розвитку Украї�
ни, яка грунтується на ратифікованих міжнародних нормативно�правових актах і передбачає фор�
мування відповідної правової бази та державної політики у цій сфері. У ході аналізу з'ясовано, що
незважаючи на загальносвітове визнання та пріоритетність для глобального розвитку людської ци�
вілізації, сталий розвиток залишається поза конституційним полем України. У нашій державі об�
'єктивно не працюють як спеціальні нормативно�правові акти, які б визначали та регулювали
суспільні відносини у сфері сталого розвитку, так і відповідні інституційні структури національного
рівня задля їхньої розробки.

Установлено, що визначення терміну "сталий розвиток", яке містяться у законах України, поста�
новах Верховної Ради та уряду України є різними, неузгодженими між собою, а подекуди супереч�
ливими. Необхідним є досягнення консенсусу в науковому розумінні, термінологічному і законо�
давчому визначенні самого терміну "сталий розвиток", зокрема — у законах України "Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики", "Про державне прогнозування та розроблення програм еконо�
мічного і соціального розвитку України", у Господарському Кодексі України тощо. Охарактеризова�
но основні особливості формування нормативно�правових механізмів сталого розвитку направле�
них на зміцнення і забезпечення справедливої реалізації встановлених Конституцією України соц�
іальних прав і гарантій громадян, а також права власності Українського народу на землю, її надра,
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах нашої території, при�
родні ресурси континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони.

Викладено пріоритетні напрями щодо вдосконалення нормативно�правових засад забезпечення
сталого розвитку як імперативу суспільно�економічного життя і державної політики сучасної Украї�
ни, що передбачає систематизацію національного нормативно�правового поля. розробку й запро�
вадження правових засад управління і контролю, а також розвиток державного стратегічного пла�
нування сталого розвитку в контексті екологічної модернізації тощо.

The article describes the evolution of the regulatory framework for sustainable development of Ukraine,
which is based on ratified international regulatory acts and provides for the formation of an appropriate
legal framework and state policy in this area. The analysis finds that despite global recognition and priority
for the global development of human civilization, sustainable development remains outside the
constitutional field of Ukraine. Our country objectively does not work both special regulatory legal acts
that would define and regulate social relations in the field of sustainable development, and the
corresponding institutional structures of the national level for their development.

It has been established that the definition of the term "sustainable development", which is contained in
the laws of Ukraine, resolutions of the Verkhovna Rada and the Government of Ukraine, is different,
inconsistent with each other, and sometimes contradictory. It is necessary to achieve consensus in the
scientific sense, in the terminological and legislative definition of the term "sustainable development"
itself, in particular in the laws of Ukraine "On the fundamentals of domestic and foreign policy", "On state
forecasting and development of programs for the economic and social development of Ukraine", in the
Economic Code Ukraine and others.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна, конституційно закріпивши свій стратегічний

курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, свідо�

мо увійшла до спільноти держав, які бачать власне май�

бутнє виключно крізь призму сталого розвитку. І хоча в

Конституції України дефініція "сталий розвиток" не знай�

шла змістовного відображення, хронологія імплементації

даного принципу представлена цією низкою міжнарод�

них програмних документів у цій сфері і демонструє но�

вий вектор розвитку цивілізації на планеті, який гаранто�

вано покликаний забезпечувати загальний добробут у

світі, де всі люди могли б жити плідним, активним і мир�

ним життям на квітучій планеті [1]. Такий підхід корес�

пондує з висновками авторитетного глобального аналі�

тичного центру при ООН "Проект тисячоліття" ("The

Millennium Project, MP Node), людство вже дійшло тієї

межи, коли вкрай необхідно докорінно змінити й покра�

щити мислення про майбутнє та зробити це мислення до�

ступнішим і всеохоплюючим через різні засоби масової

інформації, з метою накопичення мудрості про майбутнє

задля прийняття найкращих рішень сьогодні [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання нормативно�правового забезпечення ста�

лого розвитку України достатньо глибоко висвітлено

у працях багатьох учених, серед яких: В. Андрійчук,

М. Барановський, А. Коваленко, І. Федуняк, О. Підлуж�

на, В. Потапенко, Л. Привалова, О. Будько, В. Власенко

та інші. Проте в умовах сьогодення потребує узагаль�

нення та систематизації нормативно�правове забезпе�

чення сталого розвитку України, що зумовлює вибір

теми та визначає актуальність дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою публікації є дослідження нормативно�право�

вого забезпечення сталого розвитку України, а також

визначення перспектив подальшого збалансованого

розвитку країни в контексті досягнення цілей сталого

розвитку на період 2016—2030 роки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналізуючи сучасну загальноприйняту нормативно�

правову базу розвитку людської цивілізації необхідно, на�

The main features of the formation of regulatory mechanisms for sustainable development aimed at
strengthening and ensuring the fair implementation of the social rights and guarantees of citizens
established by the Constitution of Ukraine, as well as the property rights of the Ukrainian people to land,
its bowels, atmospheric air, water and other natural resources within the range of our territory, the natural
resources of the continental shelf, the exclusive (marine) economic zone.

Priority directions for improving the regulatory framework for sustainable development as an imperative
of socio�economic life and the state policy of modern Ukraine are outlined, which provides for the
systematization of the national regulatory field, development and implementation of the legal foundations
of management and control, as well as the development of state strategic planning for sustainable
development in the context of environmental modernization and the like.

Ключові слова: сталий розвиток, цілі сталого розвитку, нормативно�правове забезпечення, органи дер�

жавної влади, державна політика.

Key words: sustainable development, sustainable development goals, regulatory support, public authorities,

state policy.

самперед, зазначити, що для усього цивілізовано світу дію�

чим дороговказом виступає "Декларація тисячоліття" ООН

("UN Millennium Development Goal"), яку було прийнято у

2000 р. 189 країнами на Саміті тисячоліття ООН і яка виз�

начила всеосяжні рамки цінностей, принципів і ключових

чинників розвитку за трьома основними мандатами ООН,

а саме: мир і безпека, розвиток, права людини. Дорожня

карта втілення "Декларації тисячоліття" запропонувала

набір із восьми універсальних цілей із конкретними термі�

нами і кількісними показниками, спрямованими на ліквіда�

цію усіх основних перешкод на шляху до гідного життя

будь�якої людини в будь�якому суспільстві, а саме: викор�

інення голоду та крайньої бідності; забезпечення доступу

до освіти; забезпечення гендерної рівності; скорочення ма�

теринської та дитячої смертності; зменшення масштабів

ВІЛ / СНІДу та інших захворювань; забезпечення еколог�

ічної стійкості та гармонізація зовнішньої допомоги для

країн, що розвиваються [3].

Упродовж 15 років цілі, визначені "Декларацією

тисячоліття", виступали рушійною силою на шляху до

зниження бідності за рівнем доходів, забезпечення

вкрай необхідного доступу до води та належних сані�

тарних умов, зменшення дитячої смертності та істотно�

го поліпшення здоров'я матерів. Крім того, вони дали

поштовх глобальному руху за безкоштовну початкову

освіту, спонукавши країни інвестувати у майбутні поко�

ління. Цілі розвитку тисячоліття забезпечили досягнен�

ня відчутних успіхів у боротьбі з ВІЛ�інфекцією /

СНІДом та іншими раніше невиліковними хворобами,

зокрема малярією і туберкульозом. Основними досяг�

неннями (порівняно з 1990 р.) стали: понад 1 млрд лю�

дей врятовано від крайньої бідності; дитяча смертність

та кількість дітей, які не відвідують школу, зменшилася

більш ніж на половину; кількість випадків ВІЛ�інфекції

/ СНІДу впала майже на 40% [4].

У вересні 2015 р., у рамках 70�ї сесії Генеральної

Асамблеї ООН, світова спільнота визначила нові орієн�

тири розвитку людства на наступні п'ятнадцять років

(2015—2030 рр.), які отримали назву "Перетворення на�

шого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку

на період до 2030 року" ("Transforming our world: the

2030 Agenda for Sustainable Development") і були пред�

ставлені у вигляді 17 глобальних Цілей сталого розвит�

ку, а саме: подолання бідності; подолання голоду, роз�

виток сільського господарства; міцне здоров'я і благо�
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получчя; якісна освіта; гендерна рівність; чиста вода та

належні санітарні умови; доступна та чиста енергія; гідна

праця та економічне зростання; промисловість, інновації

та інфраструктура; скорочення нерівності; сталий роз�

виток міст і громад; відповідальне споживання та вироб�

ництво; пом'якшення наслідків зміни клімату; збережен�

ня морських ресурсів; захист та відновлення екосистем

суші; мир, справедливість та сильні інститути; партнер�

ство заради сталого розвитку [5].

Історично офіційним початком співпраці України з

міжнародною спільнотою на ниві започаткування ста�

лого розвитку слід вважати приєднання нашої держави

до програмних документів у цій сфері, які першочерго�

во були прийняті ще на Конференції ООН із навко�

лишнього середовища та розвитку в Ріо�де�Жанейро

(1992 р.), ХІХ спеціальній сесії Генеральної Асамблеї

ООН (Ріо+5, 1997 р.), а також на Всесвітньому саміті зі

сталого розвитку в Йоганнесбурзі (Ріо+10, 2002 р.).

Як свідчить проведений аналіз, вперше в українсь�

кому законодавстві термін "сталий розвиток" згадуєть�

ся у прийнятій у березні 1998 р. Постанові Верховної

Ради України "Про Основні напрями державної політи�

ки України у галузі охорони довкілля, використання

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпе�

ки". Зокрема, розділом V цієї Постанови реалізація

Основних напрямів планувалася в три етапи: перший —

1997—2000 рр., другий — протягом 10—15 років, по�

чинаючи з 1998 р., а на третьому етапі, строк якого в

тексті не визначений, але який, логічно припустити, по�

чинається після закінчення другого (орієнтовно з 2008—

2013 рр.). Також передбачалося створити систему дер�

жавного управління використанням природних ресурсів,

регулюванням техногенного впливу на довкілля як ос�

нову управління сталим розвитком суспільства. Крім

того, одним із основних завдань було визначено нала�

годження належної координації раціонального викори�

стання природного та соціально�економічного потен�

ціалу з урахуванням екологічних чинників на засадах

сталого розвитку [6].

У 1999 р. Постановою Верховної Ради України було

схвалено Концепцію сталого розвитку населених

пунктів, яка визначала основні напрями державної полі�

тики щодо забезпечення сталого розвитку населених

пунктів (міських і сільських поселень), правові та еко�

номічні шляхи їх реалізації на довгостроковий період

(15—20 років). Відповідно до розділу І цієї Постанови,

"сталий розвиток населених пунктів — це соціально,

економічно і екологічно збалансований розвиток

міських і сільських поселень, спрямований на створен�

ня їх економічного потенціалу, повноцінного життєво�

го середовища для сучасного та наступних поколінь на

основі раціонального використання ресурсів (природ�

них, трудових, виробничих, науково�технічних, інтелек�

туальних тощо), технологічного переоснащення і ре�

структуризації підприємств, удосконалення соціальної,

виробничої, транспортної, комунікаційно�інформацій�

ної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшен�

ня умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збе�

реження та збагачення біологічного різноманіття та

культурної спадщини" [7].

Починаючи з 2002 р., забезпечення сталого розвит�

ку населених пунктів України було проголошено одним

із основних напрямів використання території нашої дер�

жави, яке повинне відбуватися згідно законодавчо за�

кріпленої Генеральної схеми планування території Ук�

раїни [8]. Пізніше, у 2004 р., Законом України "Про еко�

логічну мережу України" забезпечення сталого, еколо�

гічно збалансованого розвитку України представлене як

одне з найважливіших положень законодавства про

екомережу нашої держави [9].

Натомість у 2005 р. статтею 1. Закону України "Про

стимулювання розвитку регіонів" було визначено, що

стимулювання розвитку регіонів — це комплекс право�

вих, організаційних, наукових, фінансових та інших за�

ходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку

регіонів на основі поєднання економічних, соціальних

та екологічних інтересів на загальнодержавному та ре�

гіональному рівнях, максимально ефективне викорис�

тання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та дер�

жави в цілому". Статтею 2. цього ж закону також було

підкреслено, що стимулювання розвитку регіонів

здійснюється з метою: забезпечення їх сталого розвит�

ку в інтересах усієї України [10].

Водночас у 2010 р. у розділі 1 Основних засад (стра�

тегії) державної екологічної політики України на пері�

од до 2020 р. було вказано, що сталий соціально�еко�

номічний розвиток будь�якої країни означає таке фун�

кціонування її господарського комплексу, коли одно�

часно задовольняються зростаючі матеріальні і духовні

потреби населення, забезпечується раціональне та еко�

логічно безпечне господарювання і високоефективне

збалансоване використання природних ресурсів, ство�

рюються сприятливі умови для здоров'я людини, збе�

реження і відтворення навколишнього природного се�

редовища та природно�ресурсного потенціалу су�

спільного виробництва [11]. Крім того, у цьому ж таки

2010 р. Законом України "Про засади внутрішньої і зов�

нішньої політики" (ст. 2. Основні принципи внутрішньої

і зовнішньої політики) визначалося, що "Засади внут�

рішньої і зовнішньої політики базуються на безумовно�

му додержанні Конституції України, забезпеченні в Ук�

раїні прав і свобод людини і громадянина та гаранту�

ванні прав і свобод, проголошених Конституцією Украї�

ни, на загальновизнаних принципах і нормах міжна�

родного права, забезпеченні соціальної спрямованості

економіки України та сталого соціально�економічного

розвитку України. Забезпечення сталого розвитку

економіки на ринкових засадах та її соціальної спрямо�

ваності визначено як один із принципів, на якому грун�

тується внутрішня політика нашої держави" [12].

Таким чином синтез усіх вищеперерахованих зако�

нодавчих та нормативно�правових актів, які регламен�

тують закріплений у них феномен сталого розвитку як

стратегічний орієнтир державотворення України висту�

пає предметом наукових розвідок вітчизняних учених�

правників. Так, зокрема, свого часу фахівцями НАН

України було підготовлено такі законопроєкти, як: Кон�

цепція сталого розвитку України (2002 р.), Концепція

переходу України до сталого розвитку (2004 р.), Про

транскордонне співробітництво України та сталий со�

ціально�економічний розвиток регіонів України, що ме�

жують з країнами Євросоюзу (2006 р.), Про Основні

засади сталого розвитку України на 2010—2020 рр.

(2009 р.) тощо [13]. Реалізація цих документів передба�
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чала подальше уточнення цілей і соціо�еколого�еконо�

мічних завдань побудови сталого розвитку в Україні.

У Посланнях Президента України до Верховної Ради

України термін сталий розвиток починає з'являтися з

2000 р. Так, у Програмі економічних реформ на 2010—

2014 рр. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна

економіка, ефективна держава" перший розділ взагалі

має назву "Сталий економічний розвиток" [14].

Концепцією державної регіональної політики, за�

твердженою Указом Президента України в 2001 р.,

акцентовано увагу на необхідності прискорення поступу

України на шляху сталого розвитку, економічного зро�

стання, поєднаного з активною соціальною політикою

держави, демократизацією усіх складових суспільного

життя, що потребує формування якісно нової держав�

ної регіональної політики. На другому етапі реалізації

цієї Концепції (з 2003 р.) передбачалося створення еко�

номічних, організаційних та нормативно�правових пере�

думов для реалізації основних принципів сталого, зба�

лансованого розвитку регіонів [15]. У 2003 р. з метою

виконання домовленостей у рамках підсумкових доку�

ментів, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого роз�

витку (Йоганнесбург, 2002 р.), Кабінетом Міністрів Ук�

раїни було затверджено Комплексну програму реалі�

зації на національному рівні рішень, прийнятих на Все�

світньому саміті зі сталого розвитку на період 2003—

2015 рр. та визначено, що реалізація рішень Всесвітньо�

го саміту є одним з пріоритетних напрямів діяльності

центральних і місцевих органів виконавчої влади. Однак

у 2011 р. урядова постанова про затвердження програ�

ми достроково втратила чинність з мотивів скорочення

кількості та укрупнення державних цільових програм.

На початку 2010 р. урядовим розпорядженням було

схвалено Концепцію Державної цільової програми ста�

лого розвитку сільських територій на період до 2020 р.,

згідно з якою протягом трьох місяців передбачалося

розробити відповідну програму направлену на підви�

щення рівня життя сільського населення, охорону на�

вколишнього природного середовища, збереження при�

родних, трудових і виробничих ресурсів, підвищення

конкурентоспроможності сільськогосподарського ви�

робництва. Однак у тому ж році вказане розпоряджен�

ня втратило чинність. Зазначимо й те, що у Державній

програмі розвитку транскордонного співробітництва на

2011—2015 рр., затвердженій Кабінетом Міністрів Ук�

раїни у 2010 р., одним із основних напрямів виконання

цієї програми є розширення інтеграційних процесів з ме�

тою підвищення конкурентоспроможності регіонів, за�

безпечення їх сталого розвитку на сучасній техно�

логічній основі та високого рівня продуктивності праці і

зайнятості населення [16].

Важливою подією у формуванні підвалин сталого

розвитку в країні стала і Концепція реформування місце�

вого самоврядування та територіальної організації вла�

ди в Україні (2014 р.), якою визначено сам процес ре�

формування, який здійснюється із дотриманням, зок�

рема, принципу сталого розвитку територій, а в якості

одного із очікуваних результатів передбачається, що

реалізація концепції сприятиме формуванню ефектив�

ної територіальної системи органів місцевого самовря�

дування та місцевих органів виконавчої влади для за�

безпечення сталого соціально�економічного розвитку

відповідних адміністративно�територіальних одиниць

[17].

Цей перелік не є повним без Державної стратегії

регіонального розвитку на період до 2020 року (2014 р.)

серед основних принципів реалізації якої визначено, що

сталий розвиток — забезпечення невиснажливого,

ощадного та ефективного використання енергетичних,

матеріальних, природних та інших ресурсів для задо�

волення потреб нинішнього покоління з урахуванням

інтересів майбутніх поколінь [18]. Свого часу Україною

було підписано та ратифіковано і низку міжнародних

нормативно�правових актів у сфері сталого розвитку,

зокрема Рамкову конвенцію про охорону та сталий роз�

виток Карпат (у 2007 р. Урядом схвалено Стратегію ви�

конання цього документа). Україна також здійснює все�

бічне міжнародне співробітництво з питань сталого роз�

витку, виконує свої зобов'язання за міжнародними кон�

венціями, протоколами та угодами, а таклж бере участь

у роботі міжурядових інституцій. Саме з метою інститу�

ційного забезпечення сталого розвитку країни протя�

гом 1997—2013 рр. створювалася ціла низка консуль�

тативно�дорадчих органів при Уряді та Президентові

України, які пізніше було ліквідовано, серед них:

— Національна комісія сталого розвитку України

при Кабінеті міністрів України (1997—2003 рр.);

— Національна рада з питань науки, інновацій та

сталого розвитку України при Президентові України

(2009—2010 рр.);

— Національна рада із сталого розвитку України

при Кабінеті міністрів України (2009—2013 рр.).

Як відомо, у 2015 р. Україна в черговий раз підтвер�

дила свою стратегічну волю — формувати власне май�

бутнє на основі принципів сталого розвитку. Указом

Президента України П. Порошенка було схвалено Стра�

тегію сталого розвитку "Україна 2020", в якій, крім за�

гальних фраз щодо переходу до нової епохи історії і

унікального шансу побудувати нову Україну, було ви�

значено низку конкретних практичних заходів з метою

впровадження в нашій державі європейських стандартів

життя та виходу на провідні позиції у світі [19].

Згідно з Дорожньою картою та першочергових пріо�

ритетів реалізації зазначеної Стратегії передбачалося,

в рамках визначених чотирьох векторів руху (розвитку,

безпеки, відповідальності та гордості), реалізувати

62 реформи та програми розвитку держави, серед яких:

реформа системи національної безпеки та оборони;

оновлення влади та антикорупційна реформа; судова

реформа; реформа правоохоронної системи; децентра�

лізація та реформа державного управління; дерегуля�

ція та розвиток підприємництва; реформа системи охо�

рони здоров'я; податкова реформа; програма енерго�

незалежності; програма популяризації України у світі та

просування інтересів України у світовому інформацій�

ному просторі.

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що ста�

ном на 2020 р. жоден із визначених 25 ключових показ�

ників, які оцінюють хід виконання реформ та програм

(п. 4. Стратегічні індикатори реалізації Стратегії) не до�

сягнуто. Жодну з проголошених реформ (програм) не

реалізовано в повному обсязі. Особливу занепокоєність

викликає відсутність якісних зрушень у реалізації таких

соціально значущих реформ: якісне професійне онов�
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лення влади та антикорупційна реформа; забезпечення

кожному права на справедливий судовий розгляд справ

незалежним і неупередженим судом; створення профес�

ійного інституту державної служби; забезпечення спро�

можності місцевого самоврядування та побудова ефек�

тивної системи територіальної організації влади тощо.

З існуючого масиву нормативно�правових актів необхі�

дно виокремити Указ Президента України

В. Зеленського від 25 вересня 2019 р. № 70/1 "Гло�

бальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результа�

ти їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку Ук�

раїни", яким у черговий раз було підтримано резолю�

цію ООН та засвідчено незмінну рішучість української

держави боротися за досягнення глобальних Цілей ти�

сячоліття [20; 21].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Проведений аналіз еволюції нормативно�правових

засад забезпечення сталого розвитку України дозволяє

зробити висновок про необхідність розробки національ�

ного законодавчого підгрунтя у цій сфері. Оскільки по�

при взяті на себе зобов'язання перед міжнародною

спільнотою, глобальні Цілі сталого розвитку так і не

стали першорядними пріоритетами державної політики

в нашій державі.

Вважаємо, методологічно обгрунтованим закріпи�

ти термін "сталий розвиток" у Конституції та законах

України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політи�

ки", "Про державне прогнозування та розроблення про�

грам економічного і соціального розвитку України", у

Господарському Кодексі України тощо як імператив

суспільно�економічного життя і державної політики су�

часної України.

Подальший розвиток нормативно�правових засад

забезпечення сталого розвитку України повинен відбу�

ватися за такими напрямами:

— систематизація національного нормативно�пра�

вового поля у сфері сталого розвитку та його узгоджен�

ня з принципами й нормами міжнародних угод, норма�

тивів і стандартів; усунення суперечностей між норма�

ми національного екологічного законодавства та інших

галузей права;

— розробка й запровадження правових засад

управління і контролю в сфері сталого розвитку;

— юридично�правове заохочення громадян та їхніх

об'єднань до здійснення господарської діяльності на

засадах сталого розвитку;

— розвиток державного стратегічного планування

сталого розвитку в контексті екологічної модернізації;

— посилення ролі еколого�правової освіти та вихо�

вання.
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THE HISTORICAL DIMENSION OF BIOETHICS IN THE CONTEXT OF THE HEALTH CARE
SYSTEM (PUBLIC MANAGEMENT ASPECT)

Терміни "аборт", "клонування", "трансплантація", "сурогатне материнство" стали частиною
медицини, залишаючись, глобальною проблемою суспільства. Введення засад біоетики в си�
стему публічного управління, зокрема в галузь охорони здоров'я є необхідною умовою вижи�
вання цивілізації та збереження здоров'я нації.

Щоб зрозуміти сучасні дискусії і різні способи бачення біоетики, необхідно розглянути з істо�
ричної точки зору розвиток етики в медицині ще до запровадження самого терміну "біоетика",
який мав вагомий вплив на філософські терміни, критеріологію і на обговорення конкретних
тем.

Розгляд теми базується на книзі Д. Граціа "Підвалини біоетики". З точки зору аналізу тексту,
його етично�релігійної структури, історико�філософської інтерпретації ця праця є немов дзер�
калом минулого, без якого важко уявити чи зрозуміти сучасне життя.

Метою статті є науково�теоретичне обгрунтування історичного виміру біоетики в контексті
системи охорони здоров'я (публічно�управлінський аспект) та акцентування на важливості її
засад.

Історичний шлях етичної думки в медицині можна поділити на чотири етапи: медична етика
Гіппократа; богословська медична мораль; вплив модерної філософії на медичну етику; етика
прав людини в Європі, передусім після Другої світової війни.

Потрібно переглянути текст Клятви лікаря України, акцентуючи на високому призначенні про�
фесії лікаря та визначенні його основної місії в збереженні життя людини, неприпустимості його
припинення через аборт чи евтаназію.

Найголовнішим викликом сьогодення є збереження найвищої фундаментальної цінності —
людського життя у всіх його станах, у нормі та патології.

The importance of the topic stems from the scale and pace of scientific and technological progress,
which today has reached the limits, each time pushing the moral and ethical norms.

The terms "abortion", "cloning", "transplantation", "surrogacy" have become part of medicine,
remaining a global problem of society. The introduction of the principles of bioethics in the system of
public administration, in particular in the field of health care, is a necessary condition for the survival
of civilization and the preservation of the health of the nation.

To understand modern discussions and different ways of seeing bioethics, it is necessary to
consider from a historical point of view the development of ethics in medicine before the introduction
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of the term "bioethics", which had a significant impact on philosophical terms, criteria and discussion
of specific topics.

Consideration of the topic is based on the book by D. Graz "Foundations of Bioethics". From the
point of view of the analysis of the text, its ethical�religious structure, historical�philosophical
interpretation, this work is like a mirror of the past, without which it is difficult to imagine or understand
modern life.

The aim of the article is to scientifically�theoretically substantiate the historical dimension of
bioethics in the context of the health care system (public�administrative aspect) and to emphasize
the importance of its principles, which has the basic criteria of human well�being, dignity and unique
value, preservation of life and health.

The historical path of ethical thought in medicine can be divided into four stages: 1) the medical
ethics of Hippocrates; 2) theological medical morality; 3) the influence of modern philosophy on
medical ethics; 4) the ethics of human rights in Europe, especially after World War II.

It is considered necessary to revise the text of the Oath of the Doctor of Ukraine, emphasizing the
high purpose of the medical profession and determining its main mission in saving human life, the
inadmissibility of its termination due to abortion or euthanasia.

The main challenge of today is to preserve the highest fundamental value — human life in all its
states, in the norm and pathology.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Актуальність теми випливає з масштабів та темпів на�

уково�технічного прогресу, який сьогодні сягнув меж,

щоразу потіснячи морально�етичні норми. Медицина, ос�

віта та інші блага цивілізації стали набутком всього люд�

ства, яке, однак, швидко почало відмовлятися від духов�

них орієнтирів. Мораль, яка у свою чергу тісно пов'язана

духовністю і є індикатором суспільних змін, стрімко падає.

Суспільство все більше інфікується ідеями споживацтва.

Терміни "аборт", "клонування", "трансплантація",

"сурогатне материнство" стали частиною медицини, за�

лишаючись, однак, глобальною проблемою суспільства.

Введення засад біоетики в систему публічного управлі�

ння, зокрема в галузь охорони здоров'я є необхідною

умовою виживання цивілізації та збереження здоров'я

нації. Найголовнішим викликом сьогодення є збережен�

ня найвищої фундаментальної цінності людського жит�

тя у всіх його станах, у нормі та патології.

 Щоб зрозуміти сучасні дискусії і різні способи ба�

чення біоетики, необхідно розглянути з історичної точ�

ки зору розвиток етики в медицині ще до запроваджен�

ня самого терміну "біоетика", який мав вагомий вплив

на філософські терміни, критеріологію і на обговорен�

ня конкретних тем.

Історичний шлях етичної думки в медицині можна

поділити на чотири етапи: 1) медична етика Гіппократа;

2) богословська медична мораль; 3) вплив модерної

філософії на медичну етику; 4) етика прав людини в

Європі, передусім після Другої світової війни.

Ключові слова: біоетика, публічне управління, система охорони здоров'я, Клятва Гіппократа, історич�

ний шлях біоетики.

Key words: bioethics, public administration, health care system, Hippocratic Oath, historical path of bioethics.

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

Останніми роками вивченню питань історичного ви�

міру біоетики в контексті системи охорони здоров'я в

Україні приділяється серйозна увага як збоку представ�

ників наукової громадськості, так і практиків. Серед

українських дослідників, які вивчали зазначене питан�

ня, слід виділити М. Білинську, В. Гошовську, Л. Дани�

ленко, В. Кулініченка, Ю. Кундієва, Л. Пашко, С. Пус�

товіт�Віковшиніну, М. Чашщіна та інших, а також зару�

біжних науковців, зокрема: Д. Антісері, Д. Граціа,

Е. Згречча, Р.Й. Ліфтона, Дж. Реале, С. Спінзанті та

інших. Однак публічно�управлінський аспект історично�

го виміру біоетики в контексті системи охорони здоро�

в'я в Україні, на жаль, залишається поза увагою науко�

вої спільноти.

Розгляд теми базується на книзі "Підвалини біо�

етики", автором якої є Д. Граціа (D. Gracia, народив�

ся 21.05.1941 р. у Мадриді, Іспанія), лікар, професор

історії медицини, директор магістратури з біоетики

Мадридського університету Комплутенсе, член Коро�

лівської медичної академії та Голова правління Фон�

ду наук про здоров'я. З точки зору аналізу тексту,

його етично�релігійної структури, історико�філо�

софської інтерпретації ця праця є немов дзеркалом

минулого, без якого важко уявити чи зрозуміти су�

часне життя [1, с. 45—84 ].
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МЕТА СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є науково�теоретичне обгрунтування

історичного виміру біоетики в контексті системи охо�

рони здоров'я (публічно�управлінський аспект) та акцен�

тування на важливості її засад, яка має за основні кри�

терії благополуччя людської особи, її гідність та непов�

торну цінність, збереження життя та здоров'я людини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Важливо згадати основоположника медицини

Гіппократа (460—377 рр. до н. е.) та його "Клятву" (При�

сягу), яка мала вагомий вплив на думку західного мис�

лення [2]. Існують проблеми встановлення правдивості

стосовно приналежності знаменитої праці "Corpus

Hippokraticum" (яку можна розглядати як енциклопедію

медичних знань того часу, де приділяється багато уваги

засобам збереження здоров'я і стимулювання захисних

сил організму за допомогою сил природи, а й "Клятви",

авторство якої приписують "батькові медицини" Гіппок�

рату. "Corpus" очевидно є результатом традиції, а не

просто одного мислителя чи вчителя ) [3, с. 14]. Однак

зміст "Клятви" безсумнівно належить Гіппократові.

Клятва є запорукою дотримання лікарем морально�

етичних норм у його професійній діяльності, яку тради�

ційно складають всі випускники медичних факультетів

від часів Гіппократа до наших днів. Гіппократ був пер�

шим із лікарів, хто наголосив на важливості морально�

етичної складової лікарської професії, таким чином за�

початкувавши традицію присягання лікаря. Сучасні про�

фесійні обітниці лікарів мають істотні відмінності від

Клятви Гіппократа, актуальність якої недооцінюється.

Так, це відомий принцип "не зашкодь", проголошення

необхідності непорочного способу життя лікаря та чітке

формулювання щодо заборони евтаназії та абортів.

Хоча нерідко сучасну лікаря Клятву лікаря України

(затверджену Указом №349 Президента України 15 чер�

вня 1992 р.) [4] також називають Клятвою Гіппократа,

їхні тексти істотно різняться. Відійшовши від осново�

положних засад медицини, спрямування лікарської

діяльності на збереження життя, заборону евтаназії та

абортів, сучасна Клятва лікаря проголошує моральність,

не забезпечуючи практичної реалізації морально�етич�

них засад. Вбачається за потрібне переглянути текст

Клятви лікаря України, акцентуючи на високому призна�

ченні професії лікаря та визначенні його основної місії

в збереженні життя людини, неприпустимості його при�

пинення через аборт чи евтаназію.

Згідно з працею Д. Граціа "Підвалини біоетики"

"Клятва" Гіппократа є висловленням культури того часу

(передюридичного характеру), властивого медикам, і

вважалась чимось понад законом. Закон поширювався

на тих, які займались соціальною працею. Професія

лікаря буда на рівні священника чи короля, відносилась

до сильних професій і супроводжувалась "сильною мо�

раллю", властивою тій, що була окреслена у "Клятві".

Структура "Клятви" є такою:

— Характерний вступ у вигляді молитви до боже�

ства.

— Центральна частина, яка поділяється на дві її

складові, де в першій йдеться про необхідність поваги

до вчителя, безкоштовність навчання синів вчителя і про

загальне навчання тих, хто підписує "Клятву"; у другій

половині більше говориться про лікування і зобов'язан�

ня лікаря відмовитись від дій, які б готували отруту

навіть тим, що про це просили б, а також від викликан�

ня аборту, будь�якого сексуального зловживання сто�

совно хворого і його родини, та виявляти повагу до ме�

дичної таємниці.

— Висновок говорить про благословення зі сторо�

ни божества для тих, що дотримуватимуться клятви і про

прокляття для тих, які б її не дотримувалися.

Отож згідно з історичним аналізом, мова не йде про

вислів природної моралі, як це вважалося до XVIII ст., а

про відображення філософії і культури того часу, яка

надавала тодішній медицині містичного характеру. З

цього випливає, що гіппократична думка вплинула на

богословсько�філософське започаткування медичного

патерналізму.

"Клятва" є фундаментом моральності медичної дії

на основі засади добра хворого, окресленої як "засада

чинити добро і не нашкодити". Етика лікаря — завжди

діяти для добра хворого. Тому те, що він прописує, не

має потреби в інших підтвердженнях (навіть зі сторони

пацієнта). Тут мова не йде про мораль задля захисту

лікарів, ані про природну мораль, а про мораль, яка

базується на основі добра хворого, якого лікар є беза�

пеляційним охоронцем, що є понад усіма законами чи

підозрами. З точки зору Гіппократа про зусилля щодо

створення несуб'єктивних критеріїв морального життя,

а отже, базованих на об'єктивній правді, варто зверну�

ти увагу на еволюцію етико�філософської думки Сокра�

та, Платона чи Аристотеля, яка полягає у тому, що існує

свідомість добра в самому собі і поваги до особи понад

різні можливі суб'єктивні бажання [5, с. 76—78].

Думка Гіппократа залишилась канонічною для кла�

сичної культури і для всього середньовіччя. Про це

свідчать аналогічні клятви з документів інших культур:

"Клятва Асеор Бен Берахлеху" (VI століття, Сирія) [6,

24—26]; Щоденна молитва лікаря, укладена Мойсеєм

Маймонідом (1135—1204 рр., Єгипет) [6, 21—23]; "Обо�

в'язки лікаря" авторства Мухаммеда Хасіна (1770 р.,

Персія) [6, с. 27—29].

 Д. Граціа стверджує, що поява засади автономії у

консолідуючій модерній думці і етичному лібералізмі

Д. Г'юма, Дж. Мілля, П. Грегорі, а згодом формування

прав людини і прав громадянина представляють своєрід�

ний "медичний антипатерналізм". Але все ж таки ці нові

принципи не зможуть стерти повністю засаду добро�

дійства, що є гарантією автономії як лікаря, так і хворо�

го [7, c. 236; 8, с. 44].

Також ідея справедливості, що поширилась у су�

часній думці, не зможе стерти засаду добродійства, яка

базується не на позаісторичній трансцендентальності

людської професії, але на ідеї добра і істини. Тому ця

засада добродійства є основою для існування інших

принципів: чи то автономії, чи то справедливості.

Сучасна біоетика базується на давній історичній

традиції, що йде поруч з еволюцією західної думки,

особливо, коли вона визнає актуальними засади Гіппок�

рата, автономії, справедливості. Варто згадати внесок



141

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

християнства, вчення Біблії та Церкви (зокрема мораль�

ного богослов'я) в розвиток біоетики. Християнство не

обмежилось позитивним сприйняттям етики Гіппокра�

та, але практично втілило думки Платона чи Аристоте�

ля, запроваджуючи нові ідеї цінності через навчання та

практичну допомогу хворим. Ці впливи є очевидні перед�

усім у заснуванні ідеї "людської особистості" в новому

богословському окресленні допомоги хворим і лікар�

ській професії, в пошуку позитивного діалогу християн

у часах між науковою думкою і релігійною вірою. З по�

зиції християнського персоналізму поняття цінності

людини випливає від перемоги над класичним дуаліз�

мом. Згідно з персоналізмом ціла людина (особливо

найбільш потребуюча) як єдність духа, душі і тіла, а не

тільки її душа, є виявом любові Господа (ця любов є

основою Страшного суду, де все, що було зроблено

хворому, буде вважатися, що було вчинено Христові

(Мт. 25, 40) [9]). З точки зору персоналізму бачення

людства і світу, створеного Господом, що прямує до

Відкуплення, заохочує християн засновувати лікарні, що

втілюють притчу про доброго Самарянина, (Лк. 30, 37)

[9]. Цей спосіб і підхід до праці був присутній останніх

XVIII ст. у католицькій Церкві, яка, відчуваючи обов'я�

зок братерства, працювала над організацією втілення

доброї новини в автентичний спосіб.

Після французької революції, коли з'явилася ідея

"громадської лікарні" і "прав громадянина на медичне

обслуговування", християнські спільноти відчувають

повинність дбати про хворих не тільки в своїй країні, але

й в країнах третього світу, як свідчення братерства, ба�

жаного Христом, через солідарність з найубогішими,

страждаючими та нужденними [10, с. 17].

У християнському світогляді особа лікаря не є яки�

мось ієрархічним персонажем понад будь�яким мораль�

ним законом, але натомість покликана служити, бути

"дияконом терплячих", піклуватися про ближніх, пред�

ставляти собою доброго самарянина, бути як Ісус Хри�

стос, що дбає про терплячу людину. Згідно з Євангелієм,

у хворому ми повинні бачити терплячого Христа, а у ліка�

реві — Христа, який йому слугує.

Вчення Церкви, яке грунтується на Біблії, наголошує

на святості та недоторканості життя кожного людського

створіння, засуджує аборт, вбивство дітей, евтаназію, ска�

лічення і розвиває "медичну етику", чим раз автономнішу,

звільняючись від середньовічних і ренесансних трактатів,

що розглядали етику лише згідно з концепцією справед�

ливості Томи Аквінського (в "Сума теології") [11], в межах

Господньої заповіді "Не убий" чи в рамках Господнього

Об'явлення (Біблії), а не тільки з допомогою правил Гіппок�

рата, якого "Клятва" завжди була визнаною з позиції ети�

ки християнського чи мусульманського світу.

Папа Пій XII у своїх промовах та радіозверненнях,

адресованих лікарям, наголошував на злочинах на�

цистів, що відбувались в концентраційних таборах на

військовополонених та цивільних особах (заморожуван�

ня людей, введення вірусів, хірургічні експерименти

тощо), а також на надмірному поступі технологічного

прогресу, який у своїй двоякості міг би обернутися на

шкоду людському життю [12, с. 37].

У повоєнні роки відбувся особливий стрибок у роз�

витку науки, а зокрема біомедицини. Про це свідчать

такі дані:

— у 1952 р. винайдено перші хімічні контрацептивні

засоби, які привели до революції в ділянці статевого

життя і в психології жінки;

— у 1953 р. було відкрито подвійну структуру ДНК,

почала розвиватися генетика (людина знаходить голов�

не джерело своєї біологічної ідентичності);

— у 1954 р. виникла нова наука — реанімація (як

техніка, що допомагає утримати при житті, а часом по�

вернути до життя з клінічної смерті), послаблюється

межа між життям та смертю;

— у 1958 — 1961 рр. відбулася "фармацевтична

трагедія" (у матерів, які приймали підчас вагітності тал�

ідомід як снодійний засіб, народилося близько 20 000

дітей з вадами);

— у 1962 році у Сіетлі (штат Вашингтон) пацієнта Джо�

на Маєрса (John Myers) на останній стадії ниркової недо�

статності вперше підключено до апарату штучного гемод�

іалізу (при недостатності приладів виникло питання кого з

пацієнтів підключити до апарату першочергово);

— у 1967 р. проведена перша трансплантація людсь�

кого серця від мертвого донора до живого реципієнта;

(все частіше здійснюється пересадка органів — нирок,

печінки, серця тощо);

— проводяться експерименти на ембріонах;

— у 1968 р. Етичний комітет у Гарварді подає нові

критерії смерті мозку;

— у 1976 р. відбувся етичний конфлікт щодо відклю�

чення від апаратів живлення між лікарями і родичами

пацієнтки Керен Ен (Karen Ann), яка знаходилась в

постійній комі;

— у 1978 р. у Великобританії народилася перша

дитина за допомогою технології запліднення у пробірці

з перенесенням ембріона в організм матері;

— у 1997 р. вперше клоновано вівцю Доллі в Шот�

ландії;

— 2001 р. — розшифровано геном людини, що при�

звело до виникнення генної інженерії.

Тут на цьому історичному перехресті ми зустрічає�

мося з біоетикою [13, с. 285—306]. Послідовники Папи

Пія XII постійно збагачували судження християнської

етики в медичному середовищі (яке важливе на міжна�

родному полі). Це вчення лікарі беруть до належної ува�

ги задля власної релігійної приналежності, релігійної

приналежності хворого чи задля об'єктивних фактів, на

яких базується моральна вказівка або норма.

Варто також згадати документи, важливі з погляду

біоетики, зокрема Пастирську конституцію Другого

Ватиканського собору Католицької церкви (1962—

1965 рр.) "Радість і надія" (7 грудня 1965 р.) [14], Ен�

цикліку Папи Павла VI "Людське життя" (25 липня 1968 р.)

[15], "Декларацію про скоєння аборту" (18 листопада

1974 р.) [16], Пастирський лист Конгрегації доктрини

віри про стерилізацію в католицьких лікарнях (13 бе�

резня 1975 р.), "Декларацію про деякі питання статевої

етики" (29 грудня 1975 р.) [17]. Доцільно зазначити, що

цій тематиці моралі присвятив багато уваги папа Іван

Павло ІІ, зокрема в працях: "Familiaris Consortio"

("Сімейне співжиття") (22 листопада 1981 р.) [18], Дек�

ларації про євтаназію "Jura et bona" (" Права і цінності")

(5 травня 1980 р.) [19], Інструкції про повагу до людсь�

кого життя на його початку і гідність продовження

людського роду "Дар життя" (22 лютого, 1987 р.) [20].
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Необхідно згадати екуменічну нараду церков в Же�

неві "Manipulating life: ethical issues in genetic

engineering" ("Маніпулювання життям: етичні питання в

генній інженерії") (Женева 1982 р.) [21], яка розробила

вказівки, що стосуються аборту і пренатальної діагнос�

тики.

У мусульманському світі слід згадати Міжнародну

Конференцію про Ісламську Медицину, що відбулась в

Кувейті 1981 року та підтвердила ісламський кодекс

моральної етики[22, с. 166—186].

Щоб доповнити історичну панораму формування

основ і критеріїв поведінки в біомедичному середовищі,

треба згадати внесок юридичної чи доентологічної при�

роди зі сторони мирян, що розвинувся після Нюрнберзь�

кого процесу (1945—1946 рр.), в якому було висвітле�

но злочини нацистів над людьми у співпраці з лікарями.

Ці злочини свідчать про те, наскільки багато зла можуть

зробити лікарі, коли залишають свою совість і відда�

ються на сліпу службу політичній владі, виправдовую�

чись тим, що були "змушені" [23, с. 199].

На основі цього розвинулось формулювання прав

людини, затвердження та доповнення Світовою асоціа�

цією лікарів і Радою міжнародних організацій медич�

них наук Кодексів медичної деонтології, регулювання

експериментів (захист прав об'єктів, які приймають

участь в експериментах). Закони і норми потребували

обгрунтування, які силою обставин вилилися у систе�

матичну науку — біоетику (з грецької мовиβίος — жит�

тя, — звичай).

Новий етап у розвитку прав людини засвідчила За�

гальна декларація прав людини, схвалена 10 грудня

1948 р. Генеральною Асамблеєю Організації Об'єдна�

них Націй, в преамбулі якої зазначено: "…Визнання

гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних

та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедли�

вості та загального миру…" [24, с. 33—34]. Відповідно

до Загальної декларації прав людини була прийнята Ра�

дою Європи "Конвенція про захист прав людини і ос�

новоположних свобод" (Рим, 4 листопада, 1950 р.), що

включає в себе твердження про охорону життя, фізич�

ну цілісність людської особи та захист і збереження ос�

новних свобод [25]. Серед рекомендацій Парламентсь�

кої Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) важливими є Реко�

мендація № 29/1978 щодо трансплантації органів і тка�

нин, Рекомендація №79/1976 щодо прав хворих і вми�

раючих, Рекомендації № 1046/1986 і №1100/1989 про

використання людських ембріонів (яка констатувала,

що "прогрес" у науці про життя та в медицині зробив

юридичний статус ембріона і плоду особливо ненадій�

ним) [26, c. 20].

У 1985 році Комітет Міністрів та Рада Європи ство�

рили Експертний комітет з біоетики, який в 1992 р.

змінив назву на Керівний комітет з біоетики в Раді Євро�

пи (СБВІ). Цей орган виконує експертні функції та відпо�

відає за підготовку документів з біоетики на європейсь�

кому рівні (міжнародні декларації, конвенції, рекомен�

дації та хартії з біоетики тощо). В 1996 році ним була

прийнята "Конвенція про захист прав і гідності людини

в зв'язку із застосуванням досягнень біології та меди�

цини", котру ще називають "Конвенція з біоетики" або

"Конвенція про права людини і біомедицину" (м. Ов'єдо,

Іспанія) [27]. Розглядаючи поодинокі проблеми, лікарі

посилаються на ці документи задля їх авторитетності і

етичних цінностей, які вони проголошують. У юридич�

ному світі ці твердження, конвенції мають різну норма�

тивну цінність, але в усіх випадках мають культурне і

етичне значення. Рекомендації мають юридичну цінність

тоді, коли їх приймає уряд країни.

Україна підписала Конвенцію про захист прав та

гідності людини у зв'язку з використанням досягнень

біології і медицини 22.03.2002 р. На сьогодні вкрай не�

обхідна її ратифікація та протоколів до неї, розробка

нових та внесення змін до вже існуючих законів з ме�

тою впровадження в життя положень цієї Конвенції.

Серед деонтологічних кодексів важливо наголоси�

ти на "Нюрнберзькому кодексі" (1946 р.) [28, c. 37—

38], "Кодексі медичної етики" (Женева, 1948 р.), в яко�

му поміщено "Женевську Клятву", що постійно допов�

нюваний Світовою Асоціацією Лікарів, зокрема в Лон�

доні 1949 р. [28, c. 34—35]. Є відомим щодо біомедич�

ного експериментування "Декларація Хельсінкі про ек�

спериментування і медичні дослідження" Світової Асо�

ціації Лікарів (1962 р.), поправлена в Хельсінкі (1964 р.)

та доповнена в Токіо (1975 р.), у Венеції (1983 р.) і в

Гонконгу (1989 р.), у Західному Сомерсеті (Південна

Африка, 1996 р.), яка розробила перший міжнародний

етичний стандарт проведення наукових досліджень на

людині [28, c. 39—42]. Щодо моменту смерті і призна�

чення ліків людині в останній стадії хвороби слід зга�

дати Декларацію Світової асоціації лікарів у Сіднеї

(1968 р.), яка доповнена у Венеції (1983 р.) [28, с. 49—50].

У 1979 році у США було створено Комісію із захис�

ту прав осіб, що беруть участь у медичних досліджен�

нях, результатом роботи якої стала Бельмонтська до�

повідь (Belmont Report), в якій сформульовано корпус

правил для проведення експериментів, а також принци�

пи моральної оцінки експериментів. Відтак на законо�

давчому рівні був створений етичний комітет, який пе�

реглядав досліди, що фінансувалися державою, а та�

кож етичні комітети в клініці [29, с. 56—67].

Варто згадати документ Міжнародної конференції

медичних чинів Європейської економічної спільноти

(СЕЕ) "Принципи медичної європейської етики" (Париж,

6 січня 1987 р.), який був затверджений Європейським

Парламентом [30, с. 20—21].

Ці документи лягли в основу подальшої розробки

відповідних національних законодавчих актів.

У 1993 р. ЮНЕСКО створила Міжнародний біоетич�

ний комітет (Іnternational Bioethics Committee — IBC),

до складу якого входили 36 експертів, призначені гене�

ральним директором ЮНЕСКО. Для вивчення рекомен�

дацій, прийнятих цим комітетом, створено Міждержав�

ний біоетичний комітет (ІGBC). Всесвітня організація

охорони здоров'я (ВООЗ) задекларувала свою участь у

міжнародному біоетичному русі прийняттям у 2000 р.

цих Рекомендацій комітетами з етики, що проводять

експертизу біомедичних досліджень.

При Міжнародній Раді наукових союзів (ICSU) ство�

рено Постійний комітет з відповідальності та етики в

науці. Особлива роль біоетичних організацій міжнарод�

ного рівня полягає в сприянні заснуванню біоетичних

органів і установ в тих країнах, в яких цей рух не вини�

кав спонтанно.
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В Україні у 1995 році було створено етичний комі�

тет при Фармакологічному центрі МОЗ України, завдан�

ням якого є гармонізація системи проведення клінічних

випробувань і реєстрація лікарських препаратів. У країні

створено Національний науковий центр з медико�біо�

технічних проблем при Президії НАН України (Поста�

нова Президії НАН України від 21.04.95 р. №114) [31,

c. 239]. Завданнями Національного наукового центру з

медико�біотехнічних проблем є: сприяння розвитку на�

укових розробок установ НАН України в галузі фунда�

ментальних біомедичних досліджень, створення

лікарських препаратів, матеріалів, приладів та техноло�

гічного обладнання медичного призначення на основі

використання досягнень світової науки та з дотриман�

ням біоетичних норм і принципів; організація відповід�

них комплексних наукових досліджень установ НАН

України з установами інших міністерств і відомств, у

тому числі зарубіжними; підготовка рекомендацій щодо

основних напрямів діяльності в галузі біомедицини та

біоетики; сприяння участі України у міжнародному

співробітництві з біоетичних та біомедичних питань і

виконанню відповідних зобов'язань, що випливають з

міжнародних договорів [31, c. 239—240].

13 липня 1998 року з ініціативи ЮНЕСКО в Україні

створено Комітет з питань біоетики при Президії НАН

України на громадських засадах (Постанова Президії

НАН України від 13.07.1998 р № 278). У 2000 році цей

Комітет спільно з Міністерством охорони здоров'я роз�

робив Типове положення про комітети з медичної ети�

ки наукових і лікувально�профілактичних установ, що

відповідає сучасним міжнародним вимогам.

У 2000 р. у країні створено Комітет з біоетики при

Президії НАМН України (наказ МОЗ та НАМН України

від 01.12.2000 р. № 313/59).

В Україні створюються громадські організації біо�

етичної спрямованості: Українська асоціація з біоетики

(2000 р.), Інститут біоетики ім. Ярослава Базилевича

(2000 р.), Рух за життя (2001 р.), Інформаційний центр з

біоетики (2004 р.). Інститут біоетики увійшов до складу

Світової федерації інститутів персоналістичної біоети�

ки, яку створено в м. Рим 9—10 червня 2003 р. на Кон�

гресі, організованому Центром біоетики при католиць�

кому університеті Святого Серця на факультеті хірургії

і медицини ім. А. Джемеллі (м. Рим).

Згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я

України від 01.11.2000 р. за № 281 "Про затвердження

Інструкції до лікарських засобів та експертизи мате�

ріалів клінічних випробувань і типового положення про

комісію з питань етики" Міністерство охорони здоров'я

України створило відповідні комісії з питань етики при

державному експертному центрі МОЗ України та при

всіх навчальних, наукових і лікувально�профілактичних

установах, де провадяться клініко�експериментальні

дослідження [32], одним з основних завдань яких є про�

ведення біоетичної експертизи біомедичних дослід�

жень. У цьому документі враховано рекомендації пра�

вил "Належної клінічної практики" ("Good Clinical

Practice") Європейського Союзу, що початково були

додатком до директиви ЄС 91/507 від 1991 р., а потім,

доопрацьовані згідно з вимогами сьогодення у 1996 р.

Міжнародною комісією (у складі представників Євро�

пейського Союзу, США та Японії) [33]. В документі на�

ведено умови, які гарантують необхідну адекватність

інформованої згоди: якість комунікації та інформації;

розуміння інформації; свобода ухвалення пацієнтом

рішень; спроможність пацієнта ухвалювати рішення.

Інструкція містить основні вимоги до проведення

клінічних випробувань лікарських засобів, які можуть

проводитися на пацієнтах (добровольцях) за повною чи

скороченою програмою, а також наголошує на необ�

хідності створення спеціальних комісій з питань біоети�

ки для проведення експертизи клінічних випробувань.

Функції цих комісій збігаються з основними завдання�

ми комітетів з етики, що передбачені міжнародними

нормами.

У зарубіжних країнах є різні види комітетів з біое�

тики, що мають різні завдання. Перше і спільне для всіх

завдання — виховна діяльність у кожній лікарні з ме�

тою гуманізувати медицину, піклуватися про права

пацієнтів, привернути увагу суспільства до нових про�

блем медичної етики. Таке завдання можна реалізову�

вати через стимулювання дебатів, конференцій і курсів

з етики. Усі ці ініціативи покликані підвищити етичну

свідомість фахівців у сфері охорони здоров'я.

Другим завданням лікарняних комітетів з біоетики

є розгляд протоколів дослідження і клінічного експе�

риментування. Можна створювати також комітети, що

мають специфічні спрямування та мету. Це необхідне і

невідкладне завдання для вирішення багатьох проблем,

які породжені клінічними дослідженнями. Цей вид діяль�

ності вимагає багато комплексних знань, оскільки

новітні технології відкривають щораз нові можливості.

Сам процес експериментування важливий і необхідний,

але він має бути спрямований на добро як окремої лю�

дини, так і цілого суспільства.

Третє завдання комітетів з біоетики консультатив�

не. У певних випадках лікар за законом чи з обов'язку

може вимагати від комітету біоетики надати відгук (кон�

сультацію) щодо спірного питання. Комітет повинен за�

безпечити прийняття відповідного рішення, але ніколи

не може чинити тиск на того, хто несе реальну відпові�

дальність.

Діяльність комітету з біоетики може бути спрямо�

вана на вирішення усіх трьох завдань або ж одного із

них [34, c. 252].

Ідеальними характеристиками комітетів з біоетики

є: компетентність, незалежність, неупередженість, а та�

кож їх консультативний характер. Зважаючи на це, не�

обхідно, щоб до їх складу входили спеціалісти різного

профілю: медики, біологи, юристи, філософи і експер�

ти з етики, вчителі, журналісти, коментатори публічної

думки. У разі потреби вирішити спеціальне завдання

доцільно залучати відповідних експертів. Саме такі ко�

мітети біоетики потрібно створювати в Україні [34,

c. 252].

Виділяють чотири типи комісій з біоетики.

Комісії з питань етики досліджень (інституційні на�

глядові ради), в основі яких лежить досвід роботи з етич�

но недопустимими дослідницькими практиками 50—60�х

років. Їхнім завданням є: надання оцінки проектам ме�

дичних досліджень (клінічних випробувань); захист доб�

ра і прав людей, які беруть участь в експериментах; га�

рантування їхньої безпеки та права на самовизначення;

перегляд наукової якості досліджень та їх експеримен�
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тальних протоколів; захист дослідників від юридичних

і моральних переслідувань. В багатьох країнах світу це

закріплено законодавчо. Дослідження, які перевірені

комісією з питань етики, приймаються до публікації у

відповідних медичних журналах.

Клінічні комітети з питань етики діють на добровіль�

ній основі і не є юридично закріплені. Моделі складу та

функціонування клінічних комітетів з питань етики є

різними: клінічний комітет (що функціонує як стабіль�

на, постійно діюча структура в медичній установі); а та�

кож спеціальний комітет (який створюється лише в разі

потреби розглянути той чи інший конкретний випадок).

Національні комісії з питань етики використовують�

ся в основному для формування біоетичної політики.

Вони обговорюють поточні біоетичні питання, виробля�

ють щодо них відповідну позицію та подають рекомен�

дації для правового врегулювання. Їхня позиція публі�

кується.

Комісії з питань етики в приватних установах. До них

належать комісії, які працюють при Євротранспланті (в

галузі трасплантології), а також при фармацевтичних

компаніях, приватних фондах [34, c. 252—253].

Зазвичай комісії з питань етики поділяються відпо�

відно до: завдання, юридичного статусу, незалежності,

кількісного складу, типу та способу вибору чи призна�

чення їхніх членів, регулярності зустрічей.

Етичні комісії надають чіткі відповіді на актуальні

етичні проблеми й виклики секуляризованого та плю�

ралістичного — з погляду етики — суспільства.

Основні функції етичних комісій такі: контроль біо�

медичних досліджень; консультація у випадках клінічно�

го втручання; виховання та освіта, покращення якості

знань медичного персоналу та всіх, хто задіяний у сфері

медицини; консультування у сфері політики (чітко сфор�

мулювати позиції, зробити їх зрозумілими для суспіль�

ства і потім, через дискусію, довести до кінцевого рішен�

ня) [34, c. 253].

 У 2001—2002 рр. на основі Комітету з етики в НАНУ

та Комітету з біоетики в НАМНУ було створено урядо�

вий консультативно�дорадчий орган — Комісію з питань

біоетики при Кабінеті Міністрів України, яка мала ста�

тус вищої організаційної та урядової інстанції з питань

біоетики в нашій країні. Очолював цю комісію видатний

український вчений Юрій Ілліч Кундієв (1927—2017) —

перший віце�президент НАМН України, директор Інсти�

туту медицини праці НАМН України, академік НАМН та

НАН України, доктор медичних наук, професор, заслу�

жений діяч науки і техніки України, двічі лауреат Дер�

жавної премії України у галузі науки та техніки. Комісія

з питань біоетики при Кабінеті Міністрів України пра�

цювала з 2001 по 2005 рр. Діяльність Комісії визначали

такі головні завдання: підготовка рекомендацій для про�

ведення біоетичної експертизи в Україні; розробка про�

позицій до законодавчого регулювання в галузі біоети�

ки; забезпечення участі України в міжнародній співпраці

з питань біоетики; інформування населення про досяг�

нення та наявні проблеми в галузі біоетики і т. ін. Комі�

сія з питань біоетики могла спиратися у своїй діяльності

на практику функціонування Руху "За життя", Українсь�

кої асоціації з біоетики, Інституту біоетики ім. Ярослава

Базилевича, Інформаційного центру з біоетики, що взя�

ли на себе обов'язок ширити ідеї біоетики в Україні та

зарубіжний досвід впровадження її засад у практику

охорони здоров'я. При цьому інтереси людини потрібно

ставити вище за інтереси науки чи суспільства [34,

c. 239].

Демократичні зміни, що відбуваються в країнах по�

страдянського простору, зокрема в Україні, створюють

унікальну можливість для аналізу й оцінки позитивних

сторін біоетики країн Західної Європи, їх творчого роз�

витку й використання на практиці.

Біоетика відіграє основну роль у формуванні зрілої

особистості фахівця, і не лише лікаря, стоматолога чи

фармацевта, а передовсім тих, хто залучений до вихо�

вання молодого покоління. Сьогодні вже, мабуть, не

існує лікаря чи фармацевта, який би у своїй практичній

діяльності не стикався з проблемою вибору. І часто

лікарі та науковці або не знають, як діяти в тій чи іншій

ситуації, або керуються меркантильністю, зумовленою

сучасним моральним станом суспільства. В Україні по�

стала необхідність висунути біоетику на рівень публіч�

ного управління. Біоетика тісно пов'язана з правом та

менеджментом, особливо у сфері надання медичних

послуг. Тому вивчення біоетики сприяє осмисленню та

аналізу законодавства України в галузі охорони здоро�

в'я у світлі моральних норм і цінностей та можливості

його вдосконалення.

Персоналістичній біоетиці доводиться прокладати

собі дорогу всупереч намаганню спадкоємців тоталітар�

ної ідеології підмінити найбільш гуманістичний напрям

науки всілякими лжетечіями, які цілковито перекреслю�

ють роль людини в задумі Творця.

Для утвердження засад персоналістичної біоетики

найважливішими є високий рівень духовності і мораль�

ності, безкорисливість і фаховість, подолання корупції.

Важливо усвідомлювати відмінність та давати належну

оцінку як прогресивному, так і всьому негативному у

становленні однієї з найсучасніших галузей науки.

Біоетика як дослідницька галузь нині інтенсивно

розвивається. У цій царині співпрацюють медики, гене�

тики, біологи, юристи, соціологи, філософи та богосло�

ви із різних країн. А активізувати їх діяльність і напов�

нити конкретними справами — завдання органів публі�

чного управління. Дослідженням проблем біоетики зай�

маються чимало вітчизняних вчених. В Україні питання

біоетики обговорювались на численних науково�прак�

тичних конференціях, семінарах та конгресах міжнарод�

ного, національного та регіонального масштабу, зокре�

ма на: Національних конгресах з біоетики з міжнарод�

ною участю, проведених в м. Києві у 2001, 2004, 2007,

2010, 2013, 2016, 2019 рр., чергових Міжнародних сим�

позіумах з біоетики (м. Київ, починаючи із 2000 р.),

Міжнародній науково�практичній конференції "Форму�

вання особистості студентів як майбутніх фахівців

лікарської справи, працівників охорони здоров'я та

інших соціально�орієнтованих установ у контексті біо�

етики" (м. Львів, 2003 р.), Міжнародній науково�прак�

тичній конференції "Біоетика в системі охорони здоро�

в'я і медичної освіти (м. Львів, 2009 р.) та інших. У них

брали участь українські та зарубіжні вчені, а також пред�

ставники різних громадських організацій (біоетичних,

медичних, екологічних, релігійних) [34, с. 238—239].

Увага суспільства до проблем біоетики засвідчує її важ�

ливість у контексті сучасного публічного управління.



145

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

У часі занепаду моралі, прогресуючого тиску на тра�

диційні загальнолюдські цінності та засади, цінність біо�

етики як навчальної дисципліни, яка міцно стоїть в обо�

роні життя, є незаперечною і мала б зростати. Знання

антропологічно обгрунтованих засад біоетики, цінності

людського життя є вкрай необхідним, враховуючи той

чинник, що лікар, лікуючи тіло, зобов'язаний пам'ятати

також про дух і душу кожного пацієнта. Адже кожен

лікар, стоматолог і фармацевт передусім повинні мати

стійкі моральні переконання, які не дозволять їм відійти

від норм етичної поведінки.

З травня 1998 р Львівський національний медичний

університет імені Данила Галицького першим з усіх ви�

щих навчальних медичних закладів України запровадив

викладання біоетики. В університеті функціонує з 2003 р.

перший в Україні Кабінет біоетики, який має навчаль�

но�методичні матеріали і технічне оснащення для вик�

ладання цієї дисципліни. З метою привернення уваги

громадськості до сучасних проблем у медицині та фар�

мації у світлі етичних норм та цінностей студенти беруть

активну участь у виставах, тематичних вечорах та зуст�

річах з питань біоетики. Вихованню студентів Львівсько�

го національного медичного університету імені Данила

Галицького сприяє також наукова робота з проблем

біоетики, під час якої вони під керівництвом викладача

досліджують різні аспекти біоетики, виступають із до�

повідями на щорічних студентських наукових конферен�

ціях [34, с. 248].

У 2012 році в Тернопільському національному ме�

дичному університеті імені І. Я. Горбачевського серед

всіх вищих медичних навчальних закладів України була

створена перша кафедра медичної біоетики та деонто�

логії [34, с. 250].

Нині біоетика в Україні викладається у вишах ме�

дичного та фармацевтичного профілю, а також у бого�

словських навчальних закладах. Вкрай актуальними ста�

ють проблеми сучасного викладання біоетики, форму�

вання біоетичного світогляду у дітей і підлітків, вивчен�

ня біоетики у середніх і вищих навчальних закладах. Для

цього необхідні певні структурні і кадрові рішення, фор�

мування нових навчальних програм, підготовка викла�

дачів біоетики тощо.

Досвід деяких країн світу свідчить, що послідовна

державна політика в галузі біоетики дозволить Україні

гарантувати своїм громадянам захист особистих прав і

свобод, убезпечити повагу до їх людської гідності в ду�

ховній, душевній і тілесній цілісності, зберегти життя від

іскри запліднення до Богом призначеного відходу.

Необхідно розробити заходи щодо впровадження

в систему підготовки, перепідготовки та підвищення ква�

ліфікації публічних службовців викладання засад біое�

тики, оскільки для держави є вкрай вагомим духовний

та морально�етичний статус її громадян (чим вищий

рівень духовності та моральності держави і суспільства

— тим більше порядку і безпеки в них).

Необхідно забезпечити нормативно�правове рефор�

мування системи охорони здоров'я в контексті вимог

біоетики. За таких умов воно буде безпечним і корис�

ним для всього суспільства.

В Україні за останні роки побільшало опублікова�

них статей і монографій з біоетики. Захищено дисер�

тації, за дорученням ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ

України видано посібники та підручники з питань біое�

тики, розроблено нові навчальні плани і програми.

З метою формування наукового світогляду, який

базується на абсолютній істині про гідність, недотор�

каність і святість людського життя, була укладена та

затверджена у 2010 р. на державному рівні "Професій�

на програма підготовки викладачів біоетики та фахівців�

медиків для роботи в складі лікарняних комісій з біо�

медичної етики" — (усього 216 год., з них лекції —

52 год., практичні заняття — 62 год., самостійна робо�

та — 102 год.) [34, с. 248].

Процес адаптації головних засад біоетики, як і зас�

воєння та трансформація демократичних цінностей, ви�

значаються культурними, економічними, історичними,

духовними й національними особливостями українсько�

го суспільства. Суспільство, у якому за результатами

соціологічних опитувань, наявна висока довіра до релігії

та церкви, зможе віддати перевагу засадам і правилам

персоналістиячної біоетики в системі охорони здоро�

в'я, освіти, у сфері екології й охорони природних ба�

гатств. Саме над такою перспективою працюють орга�

нізації з біоетики — державні і громадські. Органам пуб�

лічного управління необхідно активізувати їх діяльність.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Відколи існує медицина завжди наявна моральна

оцінка проблем, що постають у ній. Вивчення мораль�

них норм (об'єкта традиційної медичної етики) тісно

пов'язане з висновками, що походять від біоетики, якій

медична етика проклала дорогу.

Найголовнішим викликом сьогодення є збережен�

ня найвищої фундаментальної цінності — людського

життя у всіх його станах, у нормі та патології.

Вбачається за потрібне переглянути текст Клятви

лікаря України, акцентуючи на високому призначенні

професії лікаря та визначенні його основної місії в збе�

реженні життя людини, неприпустимості його припинен�

ня через аборт чи евтаназію.

На законодавчому рівні варто закріпити заходи,

скеровані на недопустимість нехтування засадами і

цінностями біоетики, скерованими на благо суспільства

загалом та кожної людини зокрема.

Україні необхідно ратифікувати підписану нею Кон�

венцію про захист прав та гідності людини у зв'язку з ви�

користанням досягнень біології і медицини (22.03.2002 р.)

з метою впровадження в життя положень цієї Конвенції.

Міністерству освіти і науки України доцільно запро�

вадити курс біоетики не тільки у медичні навчальні за�

клади, але й у всі навчальні заклади України.

Міністерству охорони здоров'я України доцільно:

розробити відповідну державну програму щодо форму�

вання біоетичної ментальності громадян України; у ви�

щих медичних навчальних закладах України з метою

оволодіння фаховістю, компетентністю та духовно�мо�

рального зросту майбутніх медичних і фармацевтичних

працівників, виокремити і укріпити біоетику як само�

стійну навчальну дисципліну.

Вишам медичного профілю доцільно заснувати на�

вчальний структурний підрозділ (кафедру) біоетики для
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забезпечення навчально�виховного процесу та підготов�

ки кваліфікованих медичних фахівців згідно з вимога�

ми Міністерства освіти і науки України та Міністерства

охорони здоров'я.

Міністерству освіти і науки України необхідно вклю�

чити основні положення біоетики в загальноосвітню

програму.

Міністерству освіти і науки України з метою підго�

товки кваліфікованих спеціалістів (викладачів, фахівців

для роботи у складі Лікарняних комісій з біоетики, пуб�

лічних управлінців) доцільно запровадити в НАДУ ІІ�ї

вищу освіту (в експерименті) за спеціалізацією "Біоети�

ка", спеціальністю "Публічне управління та адміністру�

вання", код спеціальності — 074, найменування галузі

знань "Управління та адміністрування", шифр галузі

знань — 07. Термін навчання — два роки, форма на�

вчання — очна, заочна, дистанційна. Оновити затверд�

жену на державному рівні розроблену нами програму

"Професійна програма підготовки викладачів біоетики

та фахівців�медиків для роботи у складі лікарняних

комісій з біомедичної етики" (2010 р.).

В іншому випадку для запровадження ІІ�ї вищої осв�

іти за спеціальністю "Біоетика" необхідна інституаліза�

ція біоетики як спеціальності. Для цього необхідно вне�

сти зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 29

квітня 2015 р. № 266 "Про затвердження переліку галу�

зей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підго�

товка здобувачів вищої освіти", узаконивши зазначену

спеціальність "Біоетика" за видами діяльності з нижче

зазначеними спеціалізаціями: Біоетика професій охоро�

ни здоров'я (лікарі, фармацевти, медсестри, техніки та

адміністратори структур системи охорони здоров'я), Біо�

етика біомедичного пошуку з терапевтичною та нетера�

певтичною метою, Біоетика охорони здоров'я у соціаль�

них сферах (проблема медицини праці; етика зайнятості;

етика спорту; біоетика, яка стосується демографічного

розвитку), Біоетика довкілля в екологічній сфері).

Щоб українське суспільство гармонійно, різносто�

ронньо могло розвиватися, необхідно розробити алго�

ритми втілення засад біоетики органами публічного

управління в системі охорони здоров'я.
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HUMAN EVACUATION MANAGEMENT IS THE ISSUE OF TOPqPRIORITY DURING FIRE
EXTINGUISHING IN SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTERS

У статті розглянуто особливості прийняття управлінських рішень під час евакуації людей внаслідок
виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій в торговельно�розважальних центрах (далі — ТРЦ). У ТРЦ
згідно з правилами пожежної безпеки передбачені запасні входи та виходи, коридори, сходи, фойє,
проходи тощо. Вони можуть займати значну площу — до 30 % від загальної площі. Евакуація прово�
диться під керівництвом людей, які навчені діям у разі виникнення пожежі. Водночас рух їх
здійснюється практично одночасно і має чітку спрямованість — усі прямують до виходів з приміщен�
ня. Психологія індивідуальної поведінки людини при рятуванні від пожежі викликана в основному
страхом за своє життя. Прагнення людини як найшвидше вийти з небезпечної зони зрозуміле —
рятування життя. У таких випадках можливе навіювання небезпеки. Воно можливе через пере�
більшення небезпеки, сприймання її без відповідного аналізу та схильність до наслідування дій
інших. Це може викликати паніку. Паніка може проявлятися або у вигляді ступору (завмирання, не�
рухомості, нездатності до дій), або у вигляді фуги (хаотичні кидання, нецілеспрямований біг), прий�
няття рішень будь�яку ціну врятувати своє життя. Така поведінка може передаватися іншим людям,
і тоді виникає загальна паніка. Усі, хто працює в ТРЦ, повинні знати шляхи евакуації та особливості
евакуаційних виходів [1].

У свою чергу статистичний аналіз з пожежної безпеки показує, що своєчасну евакуацію людей
при пожежі можливо забезпечити при дотриманні протипожежних вимог, а саме: до евакуаційних
шляхів і виходів; евакуаційного освітлення; до оснащення будівель, споруд і приміщень евакуацій�
ними знаками; при розробці планів евакуації та інших документів, які регламентують порядок ева�
куації людей під час пожежі; до системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі;
щодо навчання персоналу діям під час пожежі.

Тому питання управління та прийняття управлінських рішень щодо евакуації людей — це голов�
ний пріоритет під час ліквідації надзвичайних ситуацій в ТРЦ.
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ВСТУП
Людина є головним творінням планети. Природа шля�

хом селекційного відбору надала нам можливість з'яви�

тися на світ, успішно користуватися досягненнями про�

гресу та будувати щасливе майбутнє. Ми щоденно не за�

мислюючись повним спектром — живемо у комфортних

оселях, працюємо у зручних умовах та на сучасному об�

ладнані, швидко їздимо, далеко літаємо, а також спожи�

ваємо різні вироби та якісну продукцію. Одним із таких

досягнень є сучасні магазини, торгові та ТРЦ без яких ми

не мислимо свого щоденного існування.

На жаль, науково�технічний прогрес крім позитив�

них здобутків несе за собою цілу низку потенційних не�

безпек — сьогодні ймовірність катастроф, пожеж та

аварій зростає набагато швидше ніж протидія ним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких за�

початковано розв'язання даної проблеми: проблемам

дослідження особливостей прийняття управлінських

рішень за умов надзвичайних ситуацій приділена увага

в працях П.Б. Волянського, А.В. Терент'євої, В.Д. Баку�

менка, В.А. Доманського, О.В. Альбощія, О.О. Труша,

але особливості прийняття управлінських рішень під час

евакуації людей у випадку пожежі досліджені не в по�

вному обсязі, потребують уточнення та додаткового

дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення особливостей управлін�

ня та прийняття управлінських рішень під час евакуації

людей внаслідок пожежі в ТРЦ.

This paper presents the peculiarities of managerial decision�making during human evacuation caused
by fires and emergency situations in shopping and entertainment centers (SEC). According to the fire
safety rules SECs have spare entrances and exits, corridors, stares, foyers, passages, etc. They can
occupy a significant area — up to 30% of the total area. Evacuation is conducted under management of
people, who were taught how to act in case of emergence of fire. In these circumstances the movement
is carried out almost simultaneously and has a clear direction — everyone heads for the exits from the
building. The psychology of individual human behavior while escaping from a fire is caused mainly by fear
for his life. The intention of a person to go out from dangerous zone as fast as possible is understandable —
it is saving life. In such cases, it is possible to suggest danger. This is possible because of exaggeration of
danger, perception of it without proper analysis and tendency to follow the actions of others. This can
cause panic. Panic can be manifested either in stupor (stand�still, motionlessness, inability to act), or in
fugue (chaotic movements, purposeless running), making decision to save one's life at any cost. Such
behavior may spread to other people and then a general panic may occur. Everyone, who works in SECs,
must know the evacuation routes and peculiarities of emergency exits [1].

In turn, statistical analysis of fire safety shows that timely evacuation of people in fire may be ensured
by following the fire safety requirements, namely: for evacuation routes and emergency exits; evacuation
lighting; for furnishing the buildings, structures and premises with evacuation signs; and when developing
evacuation plans and other documents regulating the procedure of human evacuation during fire; for the
notification system and human evacuation management during fire; regarding training of personnel how
to act in fire.

Therefore, the issue of management and managerial decision�making concerning the evacuation of
people is the top�priority when eliminating emergencies in SECs.

Ключові слова: торговельно�розважальні центри, людина, оповіщення, пожежа, евакуація, управління

евакуацією.

Key words: shopping and entertainment center, human, notification, fire, evacuation, evacuation management.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Найбільш негативні та трагічні наслідки від пожеж

на підприємствах торгівлі — це гибель людей, що без�

посередньо пов'язано з їх архітектурно�будівельними

рішеннями та функціональною розгалуженістю. Крім

того, навіть у звичайний день там знаходяться декілька

тисяч чоловік, жінок та дітей одночасно.

Людина є головним творінням планети. Природа

шляхом селекційного відбору надала нам можливість

з'явитися на світ, успішно користуватися досягненнями

прогресу та будувати щасливе майбутнє. Ми щоденно

не замислюючись повним спектром — живемо у ком�

фортних оселях, працюємо у зручних умовах та на су�

часному обладнані, швидко їздимо, далеко літаємо, а

також споживаємо різні вироби та якісну продукцію.

Одним із таких досягнень є сучасні магазини, торгові та

ТРЦ без яких ми не мислимо свого щоденного існуван�

ня.

Всякий раз, як ми стикаємося з повідомленням про

пожежу так чи інакше примиряємо ситуацію на себе,

проте впевнені, що нас це не буде стосуватись. Дійсно,

якби все залежало тільки від наших дій, то так ймовір�

но і було б, але, ми не завжди впливаємо на наявну си�

туацію. Можливо, саме тому в громадських закладах

доволі часто нехтують правилами пожежної безпеки,

у яких до речі зазначено: "…не допускається створен�

ня на шляхах евакуації порогів, виступів, турнікетів,

розсувних дверей, підйомників, дверей, що обертають�

ся, та інших пристроїв, які перешкоджають вільній ева�

куації людей, … двері на шляхах евакуації повинні

відчинятися в напрямку виходу" [2]. Згадайте, у тор�

гові центри куди Ви постійно ходите витримуються ці

норми?
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Загальний обсяг вимог, що висувається до під�

приємств торгівлі доволі великий, але основними момен�

тами, від чого безпосередньо залежить людське життя,

це справність систем оповіщення та навчання персона�

лу діям у разі виникнення пожежі, у тому числі органі�

зації евакуації покупців.

На людину, яка опинилися у зоні горіння, впливає

ціла низка небезпечних чинників — вогонь, іскри, тем�

пература, дим, руйнування конструкцій, агрегатів та

установок. За своєю більшістю чоловік не в змозі само�

стійно врятуватися та гине через отруєння, опіки тіла та

інших пошкоджень. Тому своєчасне оповіщення та ева�

куація людей є пріоритетом під час гасіння пожеж на

об'єктах з масовим перебуванням людей. Для цього у

будівлях ТРЦ, незалежно від його призначення, повин�

на бути автоматична система оповіщення, диспетчерсь�

кий пункт та внутрішня радіотрансляційна мережа [2].

На жаль, науково�технічний прогрес крім позитив�

них здобутків несе за собою цілу низку потенційних не�

безпек — сьогодні ймовірність катастроф, пожеж та

аварій зростає набагато швидше ніж протидія ним.

Об'єкти торгівлі та ТРЦ майже кожної країни мають

свою особисту та дуже негативну історію пожеж і заги�

белі людей на них.

Так, 28 жовтня 1938 року у Марселі (Франція) через

непрофесійні дії місцевої пожежної команди, яка не змог�

ла впродовж доби локалізувати пожежу та врятувати

людей, згоріла будівля універсального магазину (3,5 тис.

м2), де загинуло 73 людини; з того часу боротьбу з вог�

нем у місті здійснюють виключно військові моряки.

22 травня 1967 року в Брюсселі (Бельгія) під час

пожежі у універмазі загинуло 251 та ще 62 людини отри�

мали поранення; п'ятиповерховий будинок вигорів по�

вністю.

13 травня 1972 року при пожежі в універмазі

"Сенніті" (Японія) загинуло 118 осіб, причиною пожежі

став недопалок, до того ж будівля не була обладнана

системами оповіщення, сигналізації та пожежогасіння,

аварійні виходи були захаращені, персонал не знав, як

діяти при пожежі.

26 грудня 2000 року унаслідок пожежі у торговому

центрі міста Лоян (Китай) загинули 309 школярів та

батьків, які прийшли на дитячу дискотеку; аналогічно

пожежа забрала життя 53 людей у лютому 2004 року в

торгівельному комплексі міста Цзілінь.

1 серпня 2004 року в столиці Парагваю Асунсьйоні

загинуло 396 людей, ще понад 500 отримали поранен�

ня: з початком пожежі охоронці торгівельного центру

щоб не допустити крадіжок замкнули всі двері, крім

того, в будівлі не було систем пожежогасіння, сигналі�

зації та оповіщення.

25 березня 2018 року унаслідок пожежі в торгівель�

но�розважальному комплексі "Зимова вишня" в місті

Кемерово (Росія), загинуло 61 чоловік, з яких 41 дити�

на. Сигнал оповіщення про пожежу не спрацював,

аварійні виходи були закриті, евакуація не проводилась,

чергові охоронці відключили електроживлення, у тому

числі систему аварійного освітлення, запасні двері не

відкрили та втекли з місця пожежі.

Пожежі у торгівельних центрах відбуваються дуже

часто і в нашій країні. Так, вже у цьому році 17 січня

ввечері у Львові сталася пожежа в ТРЦ Forum.

9 березня 2020 року о 6 годині ранку сталася поже�

жа на території торгівельного центру "Європорт" у Хер�

соні, до речі, на передодні, керівництво центру не допу�

стило працівників територіального підрозділу ДСНС для

проведення пожежно�технічного обстеження.

21 березня 2020 року унаслідок загорання другого

поверху Одеського ТРЦ "Сіті�Центр" до гасіння було

залучено понад 40 рятувальників та 12 одиниць пожеж�

ної техніки.

23 березня 2020 року внаслідок короткого замикан�

ня вентиляційної шахти четвертого поверху, сталася по�

жежа у будівлі ТРЦ біля метро "Осокорки" (Київ), ди�

мом затягнуло весь лівий берег столиці, на щастя, центр

на період карантину був закритий, тому ніхто не пост�

раждав.

Загальний обсяг вимог, що висувається до під�

приємств торгівлі доволі великий, але основними момен�

тами, від чого безпосередньо залежить людське життя,

це справність систем оповіщення та навчання персона�

лу діям у разі виникнення пожежі, у тому числі органі�

зації евакуації покупців.

Своєчасне оповіщення та евакуація людей є пріо�

ритетом при гасінні пожежі на об'єктах з масовим пере�

буванням людей. Для цього в будівлях ТРЦ, незалежно

від його призначення, повинна бути автоматична систе�

ма оповіщення, диспетчерський пункт та внутрішня ра�

діотрансляційна мережа.

Як ми вже зазначали у звичайний день у центрі зна�

ходиться велика кількість людей, внаслідок цього го�

ловним завданням адміністрації торгового комплексу,

а також служби пожежної безпеки та охорони в умовах

пожежі є професійні дії з евакуації відвідувачів, а саме

адміністрація зобов'язана:

— у разі отримання повідомлення про пожежу тер�

міново сповістити територіальний підрозділ ДСНС Ук�

раїни про пожежу та до її прибуття забезпечити впро�

вадження заходів з евакуації, гасіння, збереження по�

рядку та не допущенню паніки серед покупців;

— перейти до безпечного місця та розгорнути пункт

управління, залучивши до співпраці всіх осіб передба�

ченим Планом пожежогасіння;

— задіяти систему оповіщення про пожежу; сис�

тема оповіщення — комплекс організаційно�технічних

заходів оповіщення, апаратури, засобів та каналів

зв'язку, призначений для своєчасного доведення сиг�

налів та інформації про виникнення надзвичайних си�

туацій до центральних і місцевих органів виконавчої

влади, підприємств, установ, організацій та населен�

ня.

— вжити заходи щодо відключення електропри�

ладів, вентиляції та електроживлення, з урахуванням

роботи аварійного освітлення шляхів евакуації та без�

перебійної роботи систем автоматичного пожежогасін�

ня, а також підготувати акт щодо відключення електро�

постачання;

— дати для відвідувачів оголошення спокійного

змісту: "…шановні друзі, за технічних умов торговий

центр зачиняється, електроживлення буде відключено

через п'ять хвилин просимо спокійно залишити при�

міщення під наглядом продавців�консультантів";

— організувати евакуацію людей, у першу чергу,

забезпечивши відкриття всіх виходів із будівлі центру;
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— призначити з числа продавців�консультантів,

членів пожежної дружини, працівників служби пожеж�

ної безпеки та охорони відповідальних за сектори ви�

воду людей, вказавши їм напрямки руху за основними

та запасними шляхами евакуації, а також місця де гру�

пи повинні зібратися після виходу з будинку центру;

— продавці�консультанти (інші призначені особи):

спокійно виводять людей відповідно до поверхових

планів евакуації, під час руху йдуть спокійно, не обга�

няючи попереду людей та не створюючи паніку; якщо

приміщення задимлене рухаються повзком або приги�

наючись, тримаючись за одяг попередньої людини; самі

йдуть попереду, замикаючим призначають найбільш

фізично сильну особу; щоб не вдихати токсичні випари,

примушують всіх використовувати вологу тканину; двері

відкривають обережно; якщо вогонь зачепив одяг вжи�

вають заходи щодо його гасіння; у разі неможливості

вийти з будівлі: особисто зберігають спокій, припиня�

ють паніку, не допускають можливість вистрибування з

вікон, щільно закривають двері приміщення, де вони

опинилися, кладуть людей на підлогу, відкривають вікно

та галасом привертають увагу криками про допомогу [2; 3];

— по завершенні евакуації переконатися у відсут�

ності людей у будівлі центру, при наявності постражда�

лих викликати "Швидку допомогу";

— за фізично слабкими особами та особами, які

отримали психологічний шок, закріпити працівників цен�

тру, які повинні надати їм відповідну допомогу, у т.ч.

домедичну;

— запровадити заходи щодо евакуації матеріаль�

них цінностей;

— організувати зустріч підрозділів пожежної охо�

рони;

— за можливості організувати силами пожежної

дружини гасіння пожежі первинними засобами;

— призначити співробітників для зустрічі підроз�

ділів пожежної охорони, для вказівки зручних під'їзних

шляхів, розташування пожежних гідрантів та плану при�

міщень;

— по прибутті підрозділів державної пожежної охо�

рони: надати керівнику гасіння пожежі акт на відклю�

чення електроживлення; чітко поінформувати про на�

явність людей у будинку та де вони залишилися; розта�

шування найбільш небезпечних товарів і матеріалів та

наявність і місця зберігання отруйних і вибухових речо�

вин; про конструктивні та технологічні особливості цен�

тру, прилеглих будівель і споруд, а також залучення сил

та засобів центру щодо здійснення необхідних дій, по�

в'язаних з евакуацією, ліквідацією пожежі та протидії її

поширення.

Соціологічними дослідженнями науковців Оксфор�

дського університету встановлено, що десять із дванад�

цяти потенційних загроз, що приводять до пожеж, є на�

слідком діяльності людини.

До�речі більшість вважає, що обізнані, як треба дія�

ти при пожежі. Проте статистика свідчить зовсім про

інше. Тому пропонуємо уважно вивчити наступні реко�

мендації, можливо вони збережуть Ваше життя та здо�

ров'я:

— дуже часто люди почувши оповіщення про поже�

жу, не розуміють реальної загрози, ігнорують це по�

відомлення та продовжують здійснювати покупки або

інші дії всередині центру — це груба помилка, яка може

коштувати життя, слід негайно все залишити та покину�

ти будівлю через найближчий вихід (шляхи повинні бути

відзначені спеціальними стрілками) [2];

— не слід підніматися по сходах вгору, так як дим

спочатку заповнює верхні поверхи, при цьому не по�

трібно шукати друзів і знайомих — зустрінетеся з ними

на вулиці;

— у будь�якій обстановці зберігайте спокій, не да�

вайте розростатися паніці; пам'ятайте про небезпеку

натовпу, чим більше людей буде панікувати, тим більше

труднощів виникне у всіх;

— опинившись у натовпі, зігніть руки в ліктях і при�

тисніть їх до боків, стиснувши кулаки; захищайте боки

від здавлювання; нахиліть корпус назад, ноги спереду,

і спробуйте стримувати натиск спиною, звільнивши

простір попереду та повільно рухаючись [4; 5];

— тримайте дітей за руку, заслоняйте їх спиною або

посадіть до себе на плечі, пропускайте вперед дітей,

жінок та людей похилого віку;

— якщо вас збили, постарайтеся встати на коліно і,

спираючись об підлогу руками, іншою ногою різко

відштовхніться, ривком випрямите тіло, допоможіть

піднятися збитим з ніг людям;

— якщо ви перебуваєте на момент пожежі в ліфті,

не переживайте все вони при аваріях автоматично спус�

каються на перший поверх та відкриваються;

— якщо Ви перебуваєте на верхніх поверхах, не вар�

то чекати ліфт, панель виклику буде не працездатна, слід

скористатися сходовими клітинами та іншими евакуа�

ційними виходами;

— у разі задимлення або відсутності освітлення: йдіть

до виходу, тримаючись за стіни, поручні тощо; дихайте

через мокрий носовичок або рукав одягу (намочіть тка�

нину); ведіть дітей перед собою, тримаючи їх за плечі;

якщо зона задимлення опустилася дуже низько, рухай�

теся поповзом у сторону виходу або шляхів евакуації;

— якщо шляхи евакуації відрізані, постарайтеся

вибратися на дах або підійти до вікон, щоб Вас поміти�

ли рятувальники; не піддавайтеся бажанням вистрибну�

ти у вікно з висоти;

— у разі неможливості вийти з будівлі: щільно за�

крийте двері приміщення де опинилися, відкрите вікно

та галасом приверніть увагу криками про допомогу, не

турбуйтеся Вас обов'язково врятують.

І на останок, без відповідних знань, як персоналу

так і відвідувачів центрів і магазинів, якісного навчання

співробітників, проведення практичних занять, об'єкто�

вих тренувань та періодичних відпрацювань планів по�

жежогасіння, із залученням всіх оперативних служб

міста, жоден алгоритм дій та навіть найкраща інструк�

ція і план пожежогасіння функціонувати не будуть, і

хибна статистики пожеж та гибелі людей у торгових

центрах буде продовжуватися.

Пам'ятайте, дрібниць у системі безпеки не буває,

магазини та інші підприємства торгівлі безпосередньо

пов'язані з щоденним життям кожного українця і від нас

з вами залежить чи буде воно надійним.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, слід зазначити, що забезпечення

пожежної безпеки в ТРЦ можливе лише при неухильно�
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му виконанні адміністрацією, персоналом та відвідува�

чами норм з пожежної безпеки, а також забезпеченні

всіх протипожежних заходів: документація, шляхи ева�

куації, системи протипожежного захисту, організаційні

заходи (навчання посадових осіб та персоналу з питань

пожежної безпеки).

Адміністрація торговельних підприємств не повин�

на допускати:

зберігання горючих відходів, упаковки та контей�

нерів в торговельних залах на шляхах евакуації (вони

повинні видалятися щодня в міру накопичення);

зберігати горючі або негорючі товари в горючій упа�

ковці у приміщеннях, які не мають віконних отворів або

спеціальних засобів димовидалення;

торгувати пожежонебезпечними товарами побуто�

вої хімії, лаками, фарбами, розчинниками та іншими

легкозаймистими речовинами та горючими речовинами

розфасованими у скляну тару місткістю більше 1 літра,

кожна без попереджувальних написів типу "Вогненебез�

печно", "Не розпилювати поблизу вогню";

порушувати конструкції димонепроникних негорю�

чих діафрагм, установлених у вітражах багатоповерхо�

вих будівель на рівні кожного поверху;

проводити вогневі роботи під час перебування лю�

дей у торговельних залах;

організовувати торгівлю, розміщувати торговельні

й ігрові автомати, банкомати, ІР�бокси на площадках

сходових кліток та інших шляхах евакуації;

користуватися у складських приміщеннях та при�

міщеннях для підготовки товарів для продажу побуто�

вими електронагрівальними приладами [2].

Персонал торговельних підприємств повинен: зна�

ти та періодично відпрацьовувати інструкції та схеми

евакуації покупців та персоналу з торговельного залу

на випадок пожежі; планово проходити навчання діям у

разі виникнення пожежі та правилам використання пер�

винних засобів пожежогасіння (вогнегасників).

Покупці під час відвідування торговельних під�

приємств повинні бути уважними. У випадку пожежі не

панікувати, слухати інформацію, яка лунає з гучномовців

і чітко виконувати наведені дії щодо евакуації із будівлі.

Лише комплексний підхід до питань забезпечення

пожежної безпеки в ТРЦ з боку адміністрації, персона�

лу та відвідувачів є запорукою безпечного функціону�

вання ТРЦ, а також ефективного управління питаннями

евакуації людей у випадку пожежі.
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THE ESSENCE OF THE SHADOW ECONOMY AS A STRUCTURAL COMPONENT OF STATE
SECURITY

Проблемою детінізації економіки у сучасному світі та її ролі у забезпеченні національної без�
пеки сучасних держав зацікавилося багато вчених у різних наукових галузях. Проте у дослід�
женнях не існує однозначно та конкретно визначеного сутності тіньової економіки у системі
забезпечення державної безпеки. У наукових дослідженнях, присвячених зазначеній пробле�
матиці, часто ототожнюються поняття тіньової економіки, прихованої економіки, чорної еко�
номіки, підпільної економіки, неформальної економіки. Тіньова економіка немає єдиного і чітко�
го визначення. Адже ця категорія має міждисциплінарне значення, тому науковці з різних нау�
кових галузей трактують його відповідно до їх предмету вивчення та специфіки пізнання та дос�
лідження. На основі здійснення аналізу дефініцій вітчизняних науковців поняття "тіньова еко�
номіка" запропоноване авторське трактування. В статті висвітлено основні підходи до визна�
чення поняття "тіньова економіка": економічний, інституційний, кібернетичний, моральний, мо�
тиваційний, соціологічний, статистичний, юридичний, фіскальний, комплексний (міждисцип�
лінарний) та запропонований безпековий, який розглядає тіньову економіку як соціально�еко�
номічне явище, яке становить загрозу державній безпеці країни, створюючи такий стан еконо�
міки та інститутів влади, за якого не може бути забезпечений гарантований захист національ�
них інтересів. Окреслено взаємопов'язані сектори тіньової економіки як структурної складової
державної безпеки, зокрема, неформальна, фіктивна і кримінальна економіка.

Many scientists in various fields of interest have become interested in the problem of de�shadowing
the economy in the modern world and its role in ensuring the national security of modern states.
However, research does not have an unambiguously and specifically defined essence of the shadow
economy in the system of state security. Research on this issue often identifies the concepts of the
shadow economy, the hidden economy, the black economy, the underground economy, and the
informal economy. The shadow economy does not have a single and clear definition. After all, this
category has interdisciplinary significance, so scientists from different scientific fields interpret it
according to their subject of study and the specifics of cognition and research. The article highlights
the main approaches to the definition of "shadow economy": economic, institutional, cybernetic,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тіньова економіка на сучасному етапі розвитку ви�

кликає великий інтерес серед науковців як економічне

та соціальне явище, а також як величезна загроза еко�

номічній безпеці і суверенітету будь�якої країни не за�

лежно від політичного укладу і економічного розвитку.

Тіньова економіка є невід'ємною частиною економіки

будь�якої країни, а її масштаби обумовлені конкретни�

ми історичними умовами, рівнем економічного розвит�

ку, авторитетом держави і державних інституцій, тра�

диціями. Для здійснення найефективнішої протидії

тінізації економіки важливо виявити причини і форми

прояву тіньових процесів в економіці. Відповідно, до�

слідження сутності явища тіньової економіки як струк�

турної складової державної безпеки, а також виявлен�

ня перспектив детінізації економіки України є важливою

і актуальною науковою проблемою, яка має вагоме

практичне значення.

Сьогодні не існує стійких наукових стереотипів

щодо визначення тіньової економіки як структурної

складової державної безпеки, тому необхідним є фун�

даментальне обгрунтування даного феномену в системі

державного управління. Під час дослідження сутності

тіньової економіки спостерігається плюралізм визна�

чення і трактувань даного явища. Так, у вітчизняній на�

уковій літературі широко використовується термін

"тіньова економіка". Представники англомовного світу

застосовують поняття "прихована економіка", "чорна

економіка", "підпільна економіка". У російському на�

уковому обігу переважає термін "неформальна еконо�

міка". Також зустрічаються у наукових виданнях і виз�

начення явища як "нерегульована", "таємна", "нео�

фіційна", "незареєстрована", "підпільна", "паралель�

на", "секретна".

Проблема тіньової економіки та детінізації

економіки у сучасному світі викликає інтерес у ба�

moral, motivational, sociological, statistical, legal, fiscal, complex (interdisciplinary) and proposed
security, which considers the shadow economy as a socio�economic phenomenon that poses a threat
to the national security of the country, creating a state of the economy and institutions of power in
which guaranteed protection of national interests cannot be ensured. The views of local scholars on
the interpretation of the essence of the concept of "shadow economy" are analyzed and the author's
definition of the essence of the shadow economy in the system of state security as a socio�economic
phenomenon, characterized by uncontrolled and unregulated, informal and illegal economic relations
that threaten the state and cause economic, social and environmental damage to the state and
society. The interconnected sectors of the shadow economy as a structural component of state
security, in particular, the informal, fictitious and criminal economy, are revealed. The division of the
shadow economy into informal, fictitious and criminal economy helps to identify the reasons for the
creation of favorable conditions for the growth of the shadow sector, corruption and economic crime,
as well as outlining the consequences of shadowing the economy for the population, businesses and
the state.

Ключові слова: тіньова економіка, неформальна економіка, фіктивна економіка, кримінальна економі�

ка, державна політика детінізації економіки, державна безпека.

Key words: shadow economy, informal economy, fictitious economy, criminal economy, state policy of de�

shadowing of economy, state security.

гато вчених у різних наукових галузях. Проте не існує

у дослідженнях однозначно та конкретно визначе�

ної сутності тіньової економіки як структурної скла�

дової державної безпеки у системі державного уп�

равління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями теоретичних, методичних і практич�

них аспектів тіньової економіки та механізмів реалізації

державної політики детінізації займалися багато як ук�

раїнських, так і зарубіжних науковців. Серед них, зок�

рема, В. Базилевич, С. Баранов, Г. Беккер, Д. Блейдс,

А. Бойко, Дж. Б'юкенен, З. Варналій, О. Власюк,  В. Геєць,

О. Головатюк, Г. Гросман, І. Губарєва, П. Гутман, Б. Дал�

лаго, Б. Данилишин, К. Дзеверіна, Л. Ебергард, Я. Жа�

ліло, В. Засанський, В. Кислий, В. Кубатко, О. Кузь�

менко, С. Лєонова, І. Мазур, В. Мандибура, С. Огреба,

С. Роттенберг, П. Рубін, Е. д  Сото, В. Танзі, У. Тіссен,

Е. Фейге, Ю. Харазішвілі, Ф. Шнайдер та ін. Однак, не

применшуючи наукових здобутків вищевказаних ав�

торів, варто підкреслити, що з огляду на високий рівень

тінізації економіки в Україні питання тіньової економі�

ки в контексті державного управління не втрачає своєї

актуальності, а відповідно актуальним є комплексне

дослідження тіньової економіки як структурної складо�

вої державної безпеки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення аналізу основних науко�

вих підходів щодо визначення тіньової економіки та,

враховуючи зарубіжний та вітчизняний досвід нау�

ковців, які займалися дослідженням визначеної пробле�

матики, сформулювати авторське визначення тіньової

економіки як структурної складової державної безпе�

ки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Тіньова економіка немає єдиного і чіткого визначен�

ня. Адже ця категорія має міждисциплінарне значення,

тому науковці з різних наукових галузей трактують її

відповідно до їх предмету вивчення та специфіки пізнан�

ня та дослідження.

У сучасній науковій літературі існує велика кількість

трактувань сутності тіньової діяльності. Проте виділя�

ють чотири основні підходи до визначення поняття

"тіньова економіка" — обліково�статистичний, криміно�

логічний, формально�правовий і комплексний. Розгля�

немо більш розширений огляд підходів визначення сут�

ності тіньової економіки, зокрема:

— економічний — охоплює всі види економічної

діяльності, які офіційно не включені до розрахунків ва�

лового внутрішнього продукту, сфера вияву економіч�

ної активності, спрямованої на одержання доходів від

здійснення заборонених видів діяльності або на ухилен�

ня від суспільного (державного) контролю та сплати

податків під час здійснення легальних видів економіч�

ної діяльності;

— інституційний — розглядає тіньову економіку як

такі економічні відносини, що складаються в суспільстві

на противагу законам, правовим нормам, формальним

правилам господарського життя. Основними об'єктами

дослідження є соціально�економічні інституції, меха�

нізми санкцій, система офіційних і неофіційних відно�

син, а також система неофіційних правил, що регулю�

ють економічну діяльність, поряд з офіційними;

— кібернетичний — тіньова економіка розглядаєть�

ся як самостійна керована система, представники підхо�

ду розробляють економіко�математичні моделі управ�

ління та прогнозування, а також виявляють зв'язки тіньо�

вого сектору економіки з офіційним сектором;

— моральний — дозволяє розглядати тіньову еко�

номіку як економічну діяльність, яка порушує загаль�

ноприйняті моральні норми. Тіньовий сектор економі�

ки функціонує в режимі порушень усталених моральних

принципів економічної діяльності та формування пара�

лельних інститутів;

— мотиваційний — тіньова економіка трактується як

всі види діяльності, спрямовані на формування та задо�

волення потреб, що культивують різні порушення. В про�

цесі діяльності суб'єктів тіньової економіки формуються

тіньові відносини між соціальними групами та мотивац�

ійна поведінка, пов'язана з різноманітними порушення�

ми загальноприйнятих цінностей, принципів, зразків;

— соціологічний — розглядають поняття з точки

зору взаємодії соціальних груп, що відрізняються по�

зицією у системі тіньових інституцій та мотивами еко�

номічної поведінки суб'єктів у різних ситуаціях. Недо�

ліком методу є обмеженість інформаційної бази не дає

можливості проводити точних розрахунків та визнача�

ти поняття і сутність тіньової економіки;

— статистичний — економічна діяльність, яка з

яких�небудь причин не враховується офіційною статис�

тикою, до тіньової економіки відносять приховану від

обліку та контролю економічну діяльність, що не фік�

сується в статистичних даних;

— юридичний — сукупність заборонених законом

видів економічної діяльності. До тіньової діяльності

відносять суспільно небезпечні форми економічної

діяльності, здійснювані поза рамками законодавства,

ухилення від офіційної державної реєстрації та держав�

ного контролю;

— фіскальний — прихована від оподаткування час�

тина економіки, зокрема неврахування в загальному об�

сязі ВВП тієї його частки, що виробляється тіньовим

сектором економіки, та недоотримання державою по�

датків від діяльності суб'єктів тіньового сектору;

— комплексний (міждисциплінарний) — розглядає

тіньову економіку як складне соціально�економічне яви�

ще, що містить систему законних та незаконних еконо�

мічних відносин, які виникають між суб'єктами госпо�

дарювання з метою отримання економічної вигоди ме�

тодами недобросовісної конкуренції, тобто за власною

ініціативою або під впливом зовнішніх обставин вдають�

ся до дій, які порушують норми чинного законодавства,

ухиляються від оподаткування, порушують усталену

практику ведення ділових відносин та морально�етичні

норми суспільства (доповнено на основі [1]).

Всі зазначені вище підходи є взаємопов'язаними

і відображають різні грані такого складного феноме�

ну як тіньова економіка. Виходячи з специфіки тіньо�

вої економіки як структурної складової державної

безпеки, доцільно додати ще й безпековий підхід до

трактування, який розглядає тіньову економіку як

соціально�економічне явище, яке становить загрозу

державній безпеці країни, створюючи такий стан еко�

номіки та інститутів влади, за якого не може бути за�

безпечений гарантований захист національних інте�

ресів. Такий підхід актуалізує необхідність створен�

ня і впровадження комплексу заходів, способів і ме�

тодів, які будуть направлені на детінізацію економі�

ки країни.

Заслуговує на увагу підхід Баранова С.О. щодо под�

ілу вітчизняних та закордонних авторів залежно від виз�

начення сутності тіньової економіки. Так, на думку вче�

ного, в наукових працях західних учених домінуючими

є три основні точки зору на сутність тіньової економіки:

перша — визначає тіньову економіку як діяльність, що

не зараховується до ВВП (Д. Блейдс, В. Казімієр,

Р. Люттік�Хаузен, К. Макафі, А. Френз та ін.); друга —

характеризує тіньовий сектор через здійснення за�

боронених видів діяльності (Б. Даллаго, А. Ділнот,

Б. Контіні, Ф. Леєу, С. Морріс та ін.); третя — до тіньо�

вої економіки відносить незадекларовані види еконо�

мічної діяльності (Ж. Віллард, К. Карсон, В. Патрізі та

ін.); доробок українських науковців представлений трьо�

ма основними напрямами: економічним (З. Варналій,

І. Мазур, Н. Мущинська, В. Предборський та ін.); юри�

дичним (Ю. Грошовик, Н. Дригваль, А. Золотарьов,

В. Попович та ін.); у сфері державного управління

(О. Подмазко, М. Флейчук та ін.) [2, с. 9].

Розглянемо детальніше погляди вітчизняних нау�

ковців на трактування сутності поняття "тіньова еконо�

міка".

На думку Варналія З.С., тіньова економіка — це

складне явище, представлене як сукупність не контро�

льованих і не регульованих як протиправних, так і за�

конних економічних відносин між суб'єктами економіч�

ної діяльності, які мають на меті незаконне (неофіційне)

отримання доходу [3, с. 7].
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Рейкін В.С., на основі поєднан�

ня правового, статистичного та по�

даткового критеріїв, запропонував

формулювання дефініції "тіньова

економіка" як складне системне яви�

ще, що не контролюється і (або) не

регулюється законодавством та до�

говірними відносинами, представле�

не соціально�економічною діяльні�

стю суб'єктів господарювання,

трансакції яких приховуються від

оподаткування та (або) не облікову�

ються статистикою. Базуючись на

ключових критеріальних ознаках,

сформовано типологізацію тіньової

економіки за агрегованими компо�

нентами: прихованою ("сірою") та

підпільною ("чорною") економікою,

що дозволяє здійснити структуриза�

цію, встановити умовні межі об'єкта

дослідження, виявити міжсекторні та

інтегровані взаємозв'язки з офіцій�

ною економікою [4, с. 28].

Базилюк А.В. та Коваленко С.О.

трактують тіньову економіку як ре�

зультат порушення рівноваги між су�

б'єктами держави з приводу створен�

ня й розподілу прибутку, що трапило�

ся внаслідок дерегуляції економіки й

порушення на цій основі балансу інте�

ресів, а також через недостатність

або недосконалість засобів ефективного контролю за

чинним законодавством" [5, с. 18].

Відповідно до економічної енциклопедії, тіньова

економіка — це сфера вияву економічної активності,

спрямованої на одержання доходів від здійснення за�

боронених видів діяльності або на ухилення від су�

спільного (державного) контролю та сплати податків

при здійсненні легальних видів економічної діяльності

[6, с. 637].

Мазур І.І. тіньовою економікою називає складне

соціально�економічне явище, представлене сукупніс�

тю неконтрольованих і нерегульованих як протиправ�

них, так і законних, але переважно аморальних еконо�

мічних відносин, що виникають між суб'єктами еконо�

мічної діяльності з метою отримання надприбутку за

рахунок приховування доходів і ухилення від сплати

податків" [7, с. 29—30].

Турчинов О.В. звертає увагу, що тіньова економіка —

це економічна діяльність, яка не враховується і не кон�

тролюється офіційними державними органами, і або

спрямована на отримання доходу шляхом порушення

чинного законодавства" [8, с. 11].

Предборський В. А. вказує на те, що тіньова еконо�

міка — це системне явище господарювання асоціаль�

ної природи з різного роду інтенсивності соціальної

небезпеки, яка є формою кризи державного регулюван�

ня економіки в умовах процесів трансформації та вияв�

ляється в розвитку його дисфункціональності [9, с. 10].

Кубатко В.В. пропонує під поняттям "тіньова еко�

номіка" розуміти систему неконтрольованих і нерегла�

ментованих державою, неформальних та протиправних

економічних відносин між органами державного регу�

лювання, виробниками, працівниками, споживачами й

посередниками, що реалізуються усвідомлено та/або

опосередковано, з приводу виробництва, розподілу,

споживання та обміну товарами й послугами, внаслідок

цього завдаються економічні, соціальні та екологічні

збитки державі й суспільству [10, с. 7].

Варіативність трактувань тіньової економіки нероз�

ривно пов'язана з її імманентними властивостями, зок�

рема, здатністю до розвитку в умовах будь�якого типу

економічної системи з характерними їй формальнопра�

вовими нормами і адаптацією до рівня і характеру дер�

жавного впливу на економічну сферу. Відрізнятися бу�

дуть лише масштаби прояву тіньової економіки у конк�

ретний історичний період.

Поняття "тіньової економіки" як структурної скла�

дової державної безпеки розглядається як система, яка

охоплює три самостійні, але взаємопов'язані сектори:

неформальну, фіктивну і кримінальну економіку

(рис. 1). Як для будь�якої систем для тіньової економі�

ки характерною є сукупність елементів, які представля�

ють переплетення суб'єктів, об'єктів, властивостей і

наслідків, які не можна звести до простої суми негатив�

них і/або позитивних характеристик, оскільки вплив,

який здійснюється на економіку країни є неоднознач�

ним в залежності від ситуації і рівня розвитку економі�

ки. Тіньова економіка одночасно може виконувати дві

протилежні функції: позитивну — пом'якшення соціаль�

ної напруги в суспільстві і негативну — погіршення бла�

гополуччя суспільства і зниження ефективності систе�

ми управління економікою.

Рис. 1. Структура поняття "тіньова економіка" як складова
державної безпеки

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК СТРУКТУРНА СКЛАДОВА  
ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 

Сектори тіньової економіки 

Неформальна 
(неформалізована) 

законодавчо дозволені 
види економічної 

діяльності (виробництво 
товарів та послуг, що не 
підлягають відображенню 

в даних офіційної 
статистики) 

Зайнятість у сільському 
господарстві, на 

присадибних ділянках, 
домашня економіка,   

епізодичні підробітки у 
сфері послуг, неринковий 
обмін матеріальними 

благами 

Доходи від товарів та послуг, 
що прямо заборонені 

законом (наркобізнес, азартні 
ігри, проституція), 

нелегальне виробництво, 
лихварство, грабежі, рекет, 
контрабанда, розкрадання, 

розтрати та ін. 

Зайнятість без реєстрації,  
хабарництво, шахрайство, 

незаконні доходи за 
основним місцем роботи 
або за сумісництвом, 

законна підприємницька 
діяльність без реєстрації 

або здійснення 
обов’язкових виплат 

Ухиляння від сплати 
податків, зниження 

податкових надходжень 
до бюджету 

Зростання  
корупції 

Криміналізація 
економіки та 
суспільства 

Соціальна напруга в суспільстві та зниження якості життя населення 

Фіктивна (прихована) 
економіка, що надає 

недостовірні результати, 
які відображаються у 

діючій системі обліку та 
звітності як реальні 

(приписки, спекулятивні 
угоди), а також діяльність, 
направлена на отримання 
необґрунтованої вигоди та 

пільг СГ 

Кримінальна (підпільна)
 

законодавчо заборонені 
види економічної 

діяльності 

Наслідки тіньової економіки 
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Поділ тіньової економіки на неформальну, фіктив�

ну і кримінальну економіку сприяє виявленню причин

формування сприятливих умов для зростання тіньової

сфери, корупції і економічної злочинності, а також

окресленню наслідків тінізації економіки для населен�

ня, суб'єктів господарювання і держави.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, слід зазначити, що тіньова економі�

ка є актуальною проблемою в сучасному світі, оскільки

виступає однією із загроз державній безпеці будь�якої

країни. В результаті дослідження тіньової економіки

виявлено термінологічну нестійкість та синонімічність

категорійного застосування. Різниця у визначенні понят�

тя "тіньова економіка" обумовлена міждисциплінарним

значенням категорії і відповідним її трактуванням нау�

ковцями з різних наукових галузей відповідно до їх

предмету вивчення та специфіки пізнання. Проведений

аналіз дозволив уточнити визначення сутності тіньової

економіки у системі забезпечення державної безпеки,

яку запропоновано розуміти як соціально�економічне

явище, якому характерна наявність неконтрольованих і

нерегламентованих державою, неформальних та про�

типравних економічних відносин, які становлять загро�

зу державній безпеці країни і спричиняють економічні,

соціальні та екологічні збитки державі й суспільству.

Такий підхід актуалізує необхідність запровадження

ефективних механізмів державного управління у сфері

детінізації економіки, які будуть направлені на скоро�

чення негативних наслідків впливу тіньової економіки

на державну безпеку країни, шляхом розробки ефек�

тивного механізму, способів і методів мінімізації тіньо�

вої економіки і практичної реалізації комплексу заходів,

направлених на зниження масштабів тінізації. Це висту�

пає перспективою подальших наукових досліджень.
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CIVIL CONTROL AS AN TOOL OF INFLUENCE ON PUBLIC GOVERNANCE PROCESSES
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У статті висвітлено питання щодо поняття громадянського контролю, нормативно�правового
забезпечення та його впливу на державні інститути України. Автором реалізовано мету дослід�
ження, що полягає в дослідження громадянського контролю як інструменту впливу на публічне
управління в сучасній Україні. Досліджено, що нинішній період становлення правової держави
характеризується юридичним забезпеченням законодавчими актами кожної демократичної
держави та міжнародними документами правом приймати участь в управлінні державними спра�
вами, яке відноситься до групи політичних прав громадян.

Обгрунтовано, що у сучасному демократичному суспільстві відбувається перебудова відно�
син між державою та громадськістю. Влада намагається створити нові форми впливу населен�
ня на державно�управлінський процес і, відповідно, забезпечити його участь у громадсько�
політичному житті країни. Громадянське суспільство є складовим елементом держави, має
певну автономію, можливості впливу на процес державного управління, унаслідок чого реалі�
зація легітимаційного потенціалу цього суспільства певною мірою зумовлена здійсненням кон�
тролю над державними інститутами. Проаналізовано, що громадський контроль повинен увій�
ти в діяльність усіх видів соціальних груп, громадських об'єднань, спрямованих на подолання
конформного ставлення до недоліків і зловживань повсякденної практики, на застосування
санкцій до тих, хто порушує чинні правові норми.

The article deals with the issue of the concept of civil control, regulatory and legal support and its
impact on state institutions of Ukraine. The author realized the purpose of the study, which is to
study civil control as a tool for influencing public administration in modern Ukraine. It was study that
the current period of formation of the rule of law was characterize by the legal provision of legislation
of each democratic state and international documents the right to participate in the management of
public affairs, which belongs to the group of political rights of citizens.

It was substantiate that in a modern democratic society were a restructuring of relations between
the state and the public. The government is trying to create new forms of influence of the population
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нинішній період становлення правової держави ха�

рактеризується юридичним забезпеченням законодав�

чими актами кожної демократичної держави та міжна�

родними документами правом приймати участь в управ�

лінні державними справами, яке відноситься до групи

політичних прав громадян. Реальність реалізації права

на участь в управлінні державними справами є важли�

вим показником рівня розвитку громадянського су�

спільства та правової держави, оскільки у відкритому

суспільстві громадяни не можуть бути усунені від підго�

товки та прийняття державно�значущих рішень, що

впливають на умови життєдіяльності.

Конституційно�правові дослідження права громадян

України на участь в управлінні державними справами на

сучасному етапі суспільного розвитку об'єктивно мають

бути спрямовані на пошук шляхів його реалізації у сьо�

годнішніх умовах державотворення та правотворення,

розвитку інформаційного суспільства, виявлення чин�

ників, що впливають на цей процес.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематику діяльності інститутів громадського

контролю в Україні досліджували такі науковці: В. Бок�

лаг, А. Буханевич, C. Вітвіцький, Г. Дмитренко, О. Кале�

нюк, М. Кравець, А. Крупник, А. Луцький, І. Луцький,

А. Павленко, Н. Піроженко, А. Сангуров, П. Рензіо та інші.

Такі науковці, як Ю. Бойко [1], А. Крупник [3], А. Мат�

війчук [4], Т. Наливайко [5] в своїх працях розглядали

сутність та механізми здійснення громадянського конт�

ролю, теоретико�правові аспекти та становлення гро�

мадянського контролю в Україні тощо.

За наявності значної кількості наукових робіт гро�

мадянського контролю багато аспектів даної наукової

проблеми залишається недостатньо розкритими та об�

on the public administration process and, accordingly, to ensure its participation in the socio�political
life of the country. Civil society is an integral element of the state, has a certain autonomy, the ability
to influence the process of public administration, because of which the realization of the legitimizing
potential of this society is to some extent due to the control over state institutions.

It is analyzed that public control should be included in the activities of all types of social groups,
public associations aimed at overcoming the conformist attitude to the shortcomings and abuses of
everyday practice, the application of sanctions to those who violate existing legal norms. The generally
accepted model of public control is a self�organized system capable of self�development, a system
in which processes are more successful, because it has mechanisms of interaction of social agents
aimed at maintaining interactions in accordance with the rules and norms enshrined in forms of public
consciousness. This affects the peculiarities of group consciousness: if in a closed system, the
conflict becomes a destructive beginning and for the most part the system itself stops it at any level,
then at the beginning of the transition phase begin to form "double" morality and "double" standards
of behavior official and domestic ideology.

Ключові слова: громадський контроль, державне управління, громадянське суспільство, соціальний кон�

троль, органи публічної влади, держава.

Key words: public control, public administration, civil society, social control, public authorities, the state.

грунтованими. Потребують подальшого дослідження

аналіз громадянського контролю саме як інструменту

впливу на процес державного управління в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз громадянського контролю як

інструменту впливу та контролінгу над державними

інститутами України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останніми роками простежується значне зростан�

ня кількості суспільних і доброчинних організацій, акти�

візація їхньої участі у здійсненні заходів соціального

захисту населення і контролю за соціальними процеса�

ми. Це свідчить про істотні зміни у суспільній свідомості

членів суспільства. З'являється усвідомлення значу�

щості особистої участі у поліпшенні матеріального й

духовного добробуту людей. Діяльність суспільних і

доброчинних організацій — це вияв соціальних ініціа�

тив різних соціальних верств, груп населення, окремих

громадян у відповідь на реалії соціально�економічної

ситуації в країні, стан системи соціального захисту на�

селення та її проблеми, ринкові відносини з новим на�

бором норм та цінностей.

Громадянське суспільство є складовим елементом

держави, має певну автономію, можливості впливу на

процес державного управління, унаслідок чого реаліза�

ція легітимаційного потенціалу цього суспільства певною

мірою зумовлена здійсненням контролю над державни�

ми інститутами. З огляду на це, у законопроєкті "Про гро�

мадський контроль" № 4697 від 14.04.2014 р. визначе�

но, що громадський контроль — це діяльність суб'єктів

громадського контролю з нагляду, перевірки та оцінки

діяльності об'єктів громадського контролю на предмет

відповідності такої діяльності вимогам, встановленим

законодавством України, та суспільним інтересам [2].
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Наливайко Т. визначає особливе значення громадсь�

кого контролю як ефективного інструмента механізму

впливу в усіх сферах життєдіяльності суспільства з ура�

хуванням прискореного розгортання глобалізаційних

процесів та звертає особливу увагу на пріоритети фун�

кціонування та розвитку українського суспільства, які

зумовлюють зміст і спрямованість інституту громадсь�

кого контролю. Водночас дослідниця підкреслює, що

сучасна українська дійсність свідчить про численні

об'єктивні й суб'єктивні перешкоди функціонуванню

громадського контролю, що, безумовно, негативно по�

значається на життєдіяльності соціуму, призводить до

поглиблення тінізації в економічній сфері, а відтак про�

вокує виникнення дестабілізаційних процесів у суспіль�

них відносинах [5].

Бойко Ю., аналізуючи особливості трансформації

громадського контролю в сучасному українському

суспільстві, обгрунтовує той факт, що громадський кон�

троль є фактором не тільки зовнішньої директивності,

а й як зовнішньо�внутрішнього процесу ціннісно�норма�

тивної соціалізації, результатом якої є не лише інтеріо�

ризація, тобто внутрішнє формування норм і цінностей,

але й засвоєння певної стратегії соціальної поведінки

на рівні особистісних диспозицій [1, с. 6]. Громадський

контроль у сучасному демократичному суспільстві вис�

тупає у ролі контролюючого інструменту усіх суб'єктів

соціального процесу: і правової держави, і громадянсь�

кого суспільства, і влади та держави над її громадяна�

ми, і громадян та громадянського суспільства над діяль�

ністю органів державної влади. Так формується опти�

мальна модель реалізації можливостей інституту гро�

мадського контролю у сучасному демократичному

суспільстві. Особистісні вияви соціальної поведінки, які

зумовлюють можливість демократизації громадсько�

го контролю в Україні, пов'язані з низкою детерміну�

вальних чинників: особливостями особистісної постра�

дянської свідомості, які впливають на специфіку реа�

лізації соціальних відносин в українському суспільстві;

труднощами перехідного періоду, що спричиняють

маргіналістичні настрої та вияви, ускладнюючи соці�

альну ситуацію, що характеризує сучасний стан су�

спільства і не сприяє активному становленню нової

соціальної самосвідомості українського громадянина

[1, с. 9—10].

Що стосується організаційного аспекту, то інститу�

ційну базу громадського контролю становлять чотири

основні компоненти: суб'єкт, об'єкт, предмет та проце�

дура його здійснення. Суб'єктами громадського конт�

ролю є громадяни та громадські об'єднання — неорга�

нізована та організована громадськість. Суб'єктами гро�

мадського контролю є організована та неорганізована

громадськість [4]:

1. Організована громадськість — це органи само�

організації населення, ЗМІ, громадські, профспілкові,

творчі організації та інші громадські об'єднання. До цієї

ж групи ми відносимо й ті політичні партії, які на даний

момент не пройшли до парламенту, а також партійні

осередки обласного, районного, міського, районного у

місті рівнів, які не представлені в органах місцевого са�

моврядування цього рівня. Ми виходимо з того, що пар�

ламентські партії та партійні осередки, які представлені

у відповідних місцевих радах, є суб'єктами політичного

контролю, який хоча і має певні спільні риси з громадсь�

ким, але має розглядатися окремо.

2. Під неорганізованою громадськістю розуміємо

громадян та їх сім'ї, які не поєднані між собою у будь�

які організаційні форми і представляють власні інтере�

си або ситуативно — спільні інтереси жителів, користу�

вачів або споживачів певної соціальної групи.

Об'єктами громадського контролю можуть бути

органи публічної влади, державні та комунальні підприє�

мства, установи та організації, а також недержавні

суб'єкти будь�яких організаційно�правових форм, що

вирішують соціальні завдання. Предметом громадсько�

го контролю є діяльність вказаних об'єктів з реалізації

прав і свобод громадян, задоволення їхніх потреб та

інтересів. Процедура громадського контролю містить

комплекс форм і методів його здійснення відповідно до

завдань та характеру згаданих вище компонентів [3].

Отже, громадський контроль повинен увійти в

діяльність усіх видів соціальних груп, громадських

об'єднань, спрямованих на подолання конформного

ставлення до недоліків і зловживань повсякденної прак�

тики, на застосування санкцій до тих, хто порушує чинні

правові норми. Науковці розрізняють два основних про�

цеси контролю, що полягають в інтеріоризації норм та

цінностей. Соціалізація пов'язана із засвоєнням прий�

нятних способів дії як "само собою зрозумілих", що не

підлягають сумніву, імперативів, або як соціально "за�

веденого порядку"; застосування санкцій щодо право�

порушників і актів непокори, або позитивних — винаго�

роди за конформне поводження, або негативних — по�

карання за непокору "неформальними" засобами ("до�

гана", осміяння, остракізм), аж до "формальних" (пре�

тензії, позбавлення волі аж до довічного ув'язнення).

Загальноприйнята модель організації громадсько�

го контролю є самоорганізованою системою, здатною

до саморозвитку, системою, у якій процеси відбувають�

ся успішніше, тому що в ній існують механізми взаємодії

соціальних агентів, спрямованих на підтримку взаємодій

відповідно до правил і норм, закріплених у формах су�

спільної свідомості. Це позначається на особливостях

групової свідомості: якщо у закритій системі конфлікт

стає руйнівним началом і здебільшого система сама

припиняє його на будь�якому рівні, то на початку пере�

хідного етапу починають формуватися "подвійна" мо�

раль і "подвійні" стандарти поведінки, які поступово

спричиняють розрив між офіційною й побутовою ідео�

логією. Ідеологія як цементуюче начало суспільства

втрачає свою міфологізуючу роль.

Бойко Ю. цілком слушно й обгрунтовано вважає, що

особливості реалізації функціонування інституту гро�

мадського контролю в українському суспільстві адек�

ватні суспільно�політичній ситуації в країні, яка упро�

довж останніх десяти років з великими труднощами

долає політико— правові синдроми посттоталітарної

системи, здійснює серйозний реформаторський поступ

по шляху впровадження ринкових економічних відно�

син. Науковець підкреслює, що громадський контроль

як елемент соціальної системи, системи соціального

управління виконує регулятивну функцію підтримки по�

рядку в суспільстві, запобігання небажаній девіантній

поведінці, що доволі широко висвітлено в науковій літе�

ратурі. Однак механізм громадського контролю має
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також значний потенціал для виконання конструктив�

ної творчої функції в суспільстві й здатен сприяти про�

гресивним змінам характеру взаємин соціальних

суб'єктів, переосмисленню їхніх можливостей у межах

реалізації курсу на демократизацію соціальних відно�

син у суспільстві. Однією з головних умов демократич�

них перетворень в країні повинна стати зміна логіки

функціонування громадського контролю, відхід від ро�

зуміння механізму громадського контролю як реалізації

лише суб'єкт— об'єктних відносин і акцент на суб'єкт�

суб'єктних принципах реалізації соціальних відносин,

що припускає можливість здійснення двобічних конт�

рольних функцій, зумовлює дієвість і активність усіх

агентів соціально�контрольних відносин й забезпечує

санкціональні можливості різним сторонам соціальної

взаємодії [1, с. 10].

Функції громадського контролю полягають у забез�

печенні відповідності свідомості громадян правовим,

моральним та іншим соціальним нормам. Соціальна си�

туація, поведінка і громадський контроль тісно пов'я�

зані: чим краща соціальна ситуація, тим позитивнішою

є поведінка населення і менша необхідність у конт�

рольному нагляді, й навпаки.

Сучасним вектором функціонування інституту гро�

мадського контролю, як стверджує Наливайко Т., є такі

ціннісні орієнтири: екзистенціально значущий порядок

у суспільстві, зростання масштабу свободи соціальних

суб'єктів, формування соціально�конструктивних світо�

глядних орієнтацій особистості, створення умов для

розвитку її підприємницької ініціативи і реалізації твор�

чих потенцій. Відтак у зв'язку з цим закономірно зарод�

жується й утверджується тенденція поступального роз�

витку громадянського суспільства, стимулюючи

підприємницький інтерес щодо вдосконалення ринко�

вих механізмів господарювання, зростає значення

організації та самоорганізації у функціонуванні інсти�

туту громадського контролю, посилюється вплив гро�

мадських форм контролю на всі сфери життєдіяльності

суспільства [5].

ВИСНОВКИ
Сучасний стан правового забезпечення організації

та здійснення громадського контролю в Україні не мож�

на назвати задовільним, враховуючи недосконалість

положень чинного законодавства щодо основних спо�

собів та засобів громадського контролю. Наукове до�

слідження та узагальнення правових засад громадсько�

го контролю є необхідним для формулювання конкрет�

них пропозицій щодо удосконалення чинного законо�

давства та юридичної практики в зазначеній сфері су�

спільних відносин. Правова регламентація сучасних інно�

ваційних засобів громадського контролю забезпечить

їх процесуальну значимість та доказову силу під час

розгляду відповідних справ органами державної влади

і, передусім, судами. Наприклад, відеозйомка або за�

пис на диктофон спілкування громадянина з представ�

ником органу державної влади без належної правової

регламентації є сумнівним доказом, враховуючи сучасні

можливості аудіо� чи відеомонтажу.

Не менш важливою є правова регламентація реаль�

ної участі громадян у діяльності органів державної вла�

ди та органів місцевого самоврядування. Наприклад,

проблемною залишається організація контролю гро�

мадськості за процесом розробки проекту та прийнят�

тям рішення про виділення земельної ділянки зацікав�

леним особам, за процедурою проведення земельного

аукціону тощо. Правової регламентації потребує і ме�

ханізм громадського контролю за умовами перебуван�

ня громадян у місцях позбавлення волі — камерах по�

переднього ув'язнення, слідчих ізоляторах, колоніях

тощо. І це далеко не повний перелік прогалин національ�

ного законодавства в сфері організації та здійснення

громадського контролю в Україні.
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INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE
MANAGEMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM

Запропоновано авторське бачення інституційного механізму державного управління систе�
мою охорони здоров'я в Україні, надано коротку характеристику його складових. Визначено
участь міжнародних організацій в цьому механізмі. Представлено групи міжнародних органі�
зацій охорони здоров'я та форми їх співпраці з органами державної влади: організації — май�
данчики для переговорів та комунікації світової медичної спільноти; міжнародні організації,
що рекомендують режими лікування та встановлюють норми та стандарти в охороні здоров'я;
міжнародні гуманітарні та благодійні організації; міжнародні професійні організації, асоціації,
спілки лікарів за професійною ознакою. Представлено участь міжнародних організацій в інсти�
туційному механізму державного управління системою охорони здоров'я. Визначено провідну
роль ВООЗ у міжнародній співпраці. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є
вивчення функцій міжнародних медичних організацій, розробка рекомендацій щодо створен�
ня умов для подальшої співпраці органів державного управління та міжнародних організацій в
сфері охорони здоров'я на території України.

The article presents the structure of the institutional mechanism of public health management. It
was found that the institutional mechanism of public administration is based on the integration of
methods of implementing public policy in the field of health care, methods of industry management,
forms of application of management levers, specific management tools. Peculiarities of the current
stage of formation and use of information support of the institutional mechanism of state health care
management are its digitalization and use of information technologies. The structural elements of
such a database are departmental and corporate information networks, reports of legal entities,
one�time surveys, materials from the Internet, mass media, statistical reports.

It is determined that international organizations are an integral part of the institutional mechanism
of public health management. This also applies to the institutional mechanism of public administration
of the health care system. International organizations should be divided into four groups:
organizations — platforms for negotiations and communication of the world medical community,
international organizations that recommend treatment regimens and set norms and standards in
health care, international humanitarian and charitable organizations, international professional
organizations, associations, unions doctors on a professional basis.

The European health care system works closely with the world's leading medical organization, the
World Health Organization. WHO's activities are universal. To a greater extent, WHO is a platform for
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Структура інституційного механізму державного

управління охороною здоров'я базується на інтеграції

методів запровадження державної політики в сфері охо�

рони здоров'я, методів управління галуззю, формами

застосування важелів управління, конкретних інстру�

ментів управління. Процеси активного впливу на систе�

му грунтуються на відповідному забезпеченні, яке ми

можемо поділити на правове забезпечення, норматив�

не забезпечення, інформаційне забезпечення. Окремо

ви відзначаємо в інституційному механізмі державного

управління системою охорони здоров'я вплив міжнарод�

них організацій цієї сфери.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування інституційного механізму

державного управління і в тому числі системою охоро�

ни здоров'я досліджували провідні науковці. Серед них

можна виділити і тих, на праці яких ми спиралися в да�

ному дослідженні, зокрема: Пиддє А.Л. [2], Мару�

нич Т.А. [2], Колядич М.М. [3], Грицко Р.Ю. [3; 12], Фур�

так І.І. [3; 4], Варава А. [4], Федорчак О. [9], Рудніць�

ка Р.М. [10], Сидорчук О.Г. [10], Стельмах О.М. [10],

Шило К.М. [11], Сазонець І.Л. [13], Зима І.Я. [13]. Од�

нак у контексті діяльності міжнародних організацій, їх

впливу на механізми державного управління в сфері

охорони здоров'я вітчизняні вчені висвітлили не так ба�

гато аспектів. Тому вважаємо дослідження впливу та�

ких організацій і передусім ВООЗ на інституційний ме�

ханізм управління системи охорони здоров'я актуаль�

ним завданням, яке значною мірою вже реалізується на

практиці.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування теоретичної концепції

інституційного механізму державного управління сис�

темою охорони здоров'я та визначення місця міжнарод�

них організацій медичного спрямування в цьому ме�

ханізмі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним з найбільш суттєвих елементів інституційно�

го механізму державного управління охороною здоро�

в'я є державні політики, що чинять вплив та регулюють

систему охорони здоров'я. Економічна політика має

суттєвий вплив шляхом створення матеріальної функ�
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ціонування охорони здоров'я. Соціальна політика фор�

мує середовище функціонування системи охорони здо�

ров'я, оскільки система охорони здоров'я є однією із її

складових, разом із культурою, освітою, соціальним

захистом. Фінансова політика вирішує більш прикладні

аспекти розподілення коштів в державі та формуванні

системи фінансування охорони здоров'я. Однією з важ�

ливих політик є політика підтримки сталого розвитку.

Сьогодні є усталеною науковою гіпотезою тверджен�

ня, що громадське здоров'я значною мірою залежить

від системи сталого розвитку та природоохоронних за�

ходів. Саме тому багато ініціатив ВООЗ у сфері меди�

цини мають механізми реалізації шляхом збереження

та відтворення довкілля. Важливою складовою інсти�

туційного механізму державного управління охороною

здоров'я є кадрова політика. Ефективна реалізація кад�

рової політики важлива на всіх рівнях — від державно�

го управління цією сферою до місцевого самоврядуван�

ня та управління лікарнею. Сервісна політика держави

сформувалась на основі новітньої концепції сервісної

держави. В сучасних умовах державний сервіс є поши�

реним у регіональних системах управління, шляхом

створення Центрів надання адміністративних послуг, в

яких акумулюються всі послуги, які держава може на�

дати громадянину. Підходи надання сервісу набувають

своє поширення і в медичній сфері. Їх підгрунтям є ме�

тодичний підхід, який обгрунтовує надання пацієнту

повного переліку медичних послуг при зверненні до

лікарні. Важливим питанням на цей час є форма оплати

цього сервісу. Євроїнтеграційна політика є однією з

основ та важливою умовою вдосконалення інституцій�

ного механізму державного управління охороною здо�

ров'я. Важливим напрямом вдосконалення інституцій�

них механізмів державного управління охороною здо�

ров'я є молодіжна політика. Формування та реалізація

основних принципів та напрямів молодіжної політики Ук�

раїни значною мірою спрямовано на усвідомлення не�

обхідності здорового способу життя, відмовою від згуб�

них звичок, духовний, соціальний, фізичний розвиток,

що є основою громадського здоров'я.

Серед методів управління охороною здоров'я

організаційні та економічні можуть застосовуватися як

на державному, так і на регіональному, місцевому рівні,

такі методи, як психологічні, спеціальні, адміністративні

застосовуються в більшій мірі на регіональному рівні та

в процесі організації функціонування комунальних

підприємств закладів охорони здоров'я та інших медич�

них установ.
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Безпосередньо важелі впливу, які застосовує дер�

жава в процесі реалізації інституційного механізму дер�

жавного управління охороною здоров'я можна поділи�

ти на економічні та фінансові, які мають управлінський

влив на медицину як інструменти оперативного управ�

ління та вирішення питань, правові, які мають більш дов�

гостроковий характер, організаційні, які надають конк�

ретні методи реалізації правових норм та концентрують

увагу виконавців на рекомендованих способах вирішен�

ня проблем, політичні, яку формують загальний вектор

реалізації державних програм та курсу держави зага�

лом у сфері охорони здоров'я.

Більш конкретні методи, що використовуються в

інституційному механізмі державного управління охо�

роною здоров'я це — технології, Програми, Концепції

та Постанови. Що стосується технологій, то вони мають

дві форми — високотехнологічні пристрої для лікуван�

ня, що містять у собі наукові доробки в сфері фарма�

цевтики, інформаційних технологій, електроніки і т. і.

та технології (протоколи) лікування, які містять у собі

нові інноваційні методики лікування. До інструментів

інституційних механізмів державного управління відно�

сяться також Програми. До основних програм у сфері

охорони здоров'я у 2019 році відносяться такі Програ�

ми як: "Реформа первинної медичної допомоги" —

15,3 млрд грн, "Безкоштовна діагностика" — 2 млрд грн,

"Медична субвенція місцевим бюджетам на спеціалізо�

вану амбулаторну, стаціонарну та екстрену медичну до�

помогу" — 55,5 млрд грн, "Реформа екстреної медич�

ної допомоги" — 922,5 млн грн, "Державні закупівлі

ліків і медичних виробів" — 5,9 млрд грн, програма

"Доступні ліки" — 1 млрд грн, "Відшкодування вартості

препаратів інсуліну за кошти державного бюджету" —

925 млн грн, "Розбудова мережі кардіоцентрів" —

150 млн грн, "Єдиний державний кваліфікаційний

іспит" — 16,7 млн грн [1].

Серед Концепцій державного рівня, які мали вплив

останніми роками слід виділити "Концепції розвитку си�

стеми громадського здоров'я", яка була схвалена Каб�

інетом міністрів Розпорядженням від 30 листопада 2016

р. № 1002�р. та "Концепція Загальнодержавної програ�

ми "Здоров'я — 2020: український вимір", яка була схва�

лена Кабінетом міністрів України розпорядженням від

31 жовтня 2011 р. № 1164�р. Ці та інші Концепції загаль�

нонаціонального масштабу, які затверджуються на

державному рівні мають значний вплив на розвиток си�

стеми охорони здоров'я. також важливим інструментом

інституційного механізму державного управління охо�

роною здоров'я є Постанови кабінету Міністрів, якими

затверджуються важливі рішення в медичній сфері.

Аналізуючи форми забезпечення інституційних ме�

ханізмів державного управління охороною здоров'я,

слід визначити, що правове та нормативне забезпечен�

ня спирається значною мірою на основну ланку інсти�

туційного механізму — створення законодавчої бази.

Закони України в сфері охорони здоров'я є головними

інституційно�утворюючими ланками медичної реформи,

що проводиться на теперішній час. Безумовно, що за�

конодавча база спирається на міжнародні правові акти

та угоди, а в частинах, де Закони ще не прийняті регу�

люється Указами Президента України, Постановами

Кабінету міністрів, Наказами МОЗ та інших міністерств.

Цей вищій рівень законодавчої бази інституційного

механізму державного управління охороною здоров'я

підкріплюється таким складовими нормативного забез�

печення: положення, рішення, інструкції, норми та нор�

мативи, стандарти, методичні вказівки.

Як і кожна система, кожний механізм, інституційний

механізм державного управління охороною здоров'я

повинен мати інформаційну базу, яка забезпечує моні�

торинг, зворотний зв'язок, координацію та вдоскона�

лення. Особливостями сучасного етапу формування та

використання інформаційного забезпечення інституцій�

ного механізму державного управління охороною здо�

ров'я є його діджиталізація та використання інформа�

ційних технологій. Структурними елементами такої бази

є відомчі та корпоративні інформаційні мережі, звіти

юридичних осіб, одноразові обстеження, матеріали з

Інтернету, засоби масової інформації, статистичні звіти.

Переходячи до аналізу особливої ролі міжнародних

організацій в інституційному механізмі державного

управління охороною здоров'я, необхідно зупинитися

на їх значенні та функціях у національних та світовій си�

стемі охорони здоров'я.

Міжнародні організації, як і інші організації, не мо�

жуть мати прямий вплив на систему охорони здоров'я.

Цей вплив може бути тільки опосередкованим. Як ви�

значає професор О. Пидде в роботі "Нормативне регу�

лювання діяльності медичних організацій в умовах роз�

межування повноважень між органами влади" існують

непорушні правові основи, що забезпечують функціо�

нування охорони здоров'я. Вони такі:

1. Верховенство Конституції перед поточним зако�

нодавством.

2. Всеохоплюючий і визначальний характер загаль�

ного (надгалузевого, надвідомчого) законодавства пе�

ред спеціальним, галузевим законодавством.

3. Обмежена дію інших нормативних актів.

4. Обмежена службова роль відомчих нормативних

актів, особливі умови їх застосування [2, с. 226—233].

Сучасна діяльність міжнародних та національних

неурядових організацій спрямована на імплементацію

європейських принципів організації охорони здоров'я.

Колядич М.М. та ін. у роботі "Медико�соціальні аспекти

управління соціальною сферою в Україні" зазначають,

що "в Україні робляться спроби розвивати соціальну

політику відповідно до сучасних європейських його

зразків. Це зафіксовано прийняттям низки державних

актів, які визначають пріоритети та напрями подальшої

оптимізації всіх складових державного управління, зок�

рема Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС

та Україною, Закону про національну безпеку України,

Концепції адаптації законодавства України до законо�

давства ЄС і Плану дій щодо реалізації пріоритетних

положень Програми інтеграції України до ЄС тощо" [3.

с. 27—35]. У своєму дослідженні автори не наводять

цілу низку спеціальних законодавчих актів, які пере�

орієнтують національні механізми державного управ�

ління на європейські зразки, вони більше описують

інфраструктуру, загальний контекст функціонування

інституційної системи державного управління охорони

здоров'я.

Європейська система охорони здоров'я тісно фун�

кціонує з головною медичною організацією світу — Все�
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світньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Діяльність ВООЗ носить універсальний характер, але

більшою мірою, вона все ж є майданчиком для перего�

ворів представників різних країн та регіонів світу з ме�

тою винесення на розгляд світової спільноти консолі�

дованої думки з приводу глобальних проблем медич�

ної сфери.

До організацій, які не входять до структури ООН

І. Фуртак виділяє, як найбільш впливову, таку організа�

цію, як Всесвітня медична асоціація(WMA), яка була

створена в 1947 році. Вона сформувалась з 64 громадсь�

ких організацій країн світу. Під егідою цієї організації

було прийнято цілий ряд важливих документів, що рег�

ламентують правила поведінки лікарів, медичних уста�

нов по відношенню до пацієнтів та визначення прото�

колів проведення медичної діяльності [4, с. 125—134].

Діяльність ВООЗ як універсальної організації в

сфері охорони здоров'я не може охопити весь спектр

медичної діяльності. Існують більш вузькопрофільні

організації, які професійно та ретельно розглядають

питання профілактики, боротьби з окремими захворю�

ваннями. До таких організацій слід віднести такі вузь�

копрофільні організації, як Міжнародна федерація діа�

бету (IDF), Міжнародне агентство з дослідження раку

(IARC), Міжнародне товариство з вивчення діабету у

дітей і підлітків (ISPAD), Всесвітня асоціація дій по за�

хисту дитячого харчування (IBFAN), Європейська рада

ресусцитації (ERC), Американська психіатрична асоціа�

ція (APA) та інші організації. Такі організації значною

мірою формують режими лікування захворювань на

основі розробки рекомендацій та проектів протоколів

лікування [5].

Крім цього, ми можемо визначити цілий ряд органі�

зацій, що активно працюють в системі охорони здоро�

в'я, надання медичних послуг, медичної допомоги на

волонтерських благодійних засадах. Детально проана�

лізували діяльність таких організацій в своїй монографії

"Соціальні інститути в трансформації державної системи

управління охороною здоров'я" Сазонець І.Л., Зима І.Я.

[13]. До таких організацій ми можемо віднести Міжна�

родні федерацію товариства Червоного Хреста і Чер�

воного Напівмісяця в Україні (МЧХ), Міжнародний Ко�

мітет Червоного Хреста (МКЧХ), Міжнародну організа�

цію з міграції (МОМ), Представництво Управління Вер�

ховного комісара ООН у справах біженців в Україні,

Білорусі та Молдові (УВКБ ООН), Представництво ди�

тячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ)

[5]. Активно проводили свої програми в Україні міжна�

родна організація "Лікарі без кордонів"(MSF) [6] та

"Право на здоров'я" (HealthRight International, HRI) [7].

Новою світовою гуманітарною організацією в сфері

охорони здоров'я є Фонд Білла і Мелінди Гейтс (Bill &

Melinda Gates Foundation). До цього Фонду було зроб�

лено найбільше в світі на той час пожертвування

33,5 млрд дол. [8].

Така відома організація як "Лікарі без кордонів"

розпочинала свою діяльність у 1971 році як незалежна

професійна організація французьких лікарів. Міжнарод�

ний Червоний Хрест розпочинав свою роботу у 1863 році

у Женеві як комітет з 5 осіб — лікарів. Таким чином,

професійні організації лікарів стали основою багатьох

потужних натепер організацій світового значення. Сьо�

годні з'являються все нові об'єднання лікарів з метою

вдосконалення систем охорони здоров'я. Такі об'єднан�

ня формують велику групу міжнародних організацій —

професійних об'єднань. До таких організацій можна

віднести такі: Європейське товариство кардіологів

(ESC), Американська колегія хірургів(ACS), Всесвітня

організація сімейних лікарів (WONCA), Міжнародне

товариство естетичної пластичної хірургії (ISAPS) та

інші організації [5].

Нами запропоновано інституційний механізм дер�

жавного управління системою охорони здоров'я. Його

структура, що представлена в цій частині роботи, роз�

роблена на основі наукових досліджень Зими І., Руд�

ницької Р., Сазонця І.Л., Сидорчук О, Стельмах О., Фе�

дорчак О., Шило К. та з урахуванням виявленого нами

впливу міжнародних організацій на механізми держав�

ного управління в цій сфері [9—11; 13 ] (рис. 1).

Система державного управління охороною здоро�

в'я України також активно співпрацює з міжнародними

організаціями в багатьох напрямках. Р. Грицко консо�

лідує та виокремлює такі напрямки в контексті співпраці

з МОЗ України. Головними за його думкою є наступні

кроки, які зробило МОЗ України в напрямі посилення

громадського здоров'я у відповідності до світових інтег�

раційних вимог та разом з міжнародними організація�

ми:

прийнято політичне рішення щодо повернення

функцій епіднагляду до Міністерства охорони здоров'я

України;

створено Центр громадського здоров'я (далі

Центр), обрано його генерального директора та забез�

печується приєднання до нього лабораторних центрів;

розроблено і погоджено проект концепції рефор�

мування системи громадського здоров'я;

проведено оцінку Європейською Комісію та Євро�

пейським центром контролю за захворюваннями з питань

системи епіднагляду за інфекційними захворюваннями;

проведено оцінку сфери безпеки крові (відповідно

до проєкту Світового банку);

продовжується оцінка лабораторної мережі з метою

подальшої оптимізації;

приєднання до міжнародної ініціативи "Глобальний

порядок денний з питань здоров'я", проведено оцінку

його Міжнародною робочою групою, напрацьовується

дорожня карта імплементації;

відновлено співпрацю з США щодо програми з пи�

тань біобезпеки, розпочалася підготовка до впровад�

ження електронної інтегрованої системи спостережен�

ня за захворюваннями;

ініційовано відновлення розробки нової Кон�

цепції розбудови системи біобезпеки та біозахисту

[12, с. 107—111].

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи проведені дослідження є доцільним

згрупувати міжнародні організації, які є складовою ча�

стиною інституційного механізму державного управлін�

ня охороною здоров'я в чотири групи: 1. Організації —

майданчики для переговорів та комунікації світової ме�

дичної спільноти. 2. Міжнародні організації, що реко�

мендують режими лікування та встановлюють норми та

стандарти в охороні здоров'я. 3. Міжнародні гуманітарні
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та благодійні організації. 4. Міжнародні професійні

організації, асоціації, спілки лікарів за професійною

ознакою.

Попри той факт, що національне законодавство є

вищим за статусом ніж рішення, рекомендації міжнарод�

них організацій, все ж таки останні натепер почали

відігравати суттєве значення в функціонуванні інститу�

ційного механізму державного управління охороною

здоров'я. Прогнози міжнародних організацій, їх реко�

мендації, грантова діяльність, фінансування та безпо�

середня організація та участь у гуманітарних місіях, про�

грамах благодійності в сфері охорони здоров'я значно

посилюють вплив міжнародних організацій на систему

охорони здоров'я всіх країн світу. В окремих країнах та

регіонах світу, які є економічно та соціально неблаго�

получними міжнародні організації приймають участь у

державному управлінні як ініціатори створення інсти�

туційно оформленої системи охорони здоров'я. В бага�

тьох країнах світу поки що відсутні такі системи, тому

створення мережі лікарняних установ, наявність меди�

Рис. 1. Структура інституційного механізму державного управління охороною здоров'я

Джерело: складено автором на основі [9—11; 13].
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каментів та медичного обладнання, кваліфікованих

лікарів і закладів, що готують лікарів, або хоча б ме�

дичних сестер є відповідальністю міжнародних органі�

зацій.

Перспективою подальших досліджень у цьому на�

прямі є вивчення функцій міжнародних медичних орга�

нізацій, розробка рекомендацій щодо створення умов

для подальшої співпраці органів державного управлін�

ня та міжнародних організацій в сфері охорони здоро�

в'я на території України.
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ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF MANAGEMENT ENTITIES IN THE FIELD
OF DEVELOPMENT OF ROAD AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Суб'єкти управління впливають на стратегічні, тактичні та поточні заходи розвитку дорожньо�
транспортної інфраструктури. Проблемними питаннями ефективності діяльності суб'єктів управлі�
ння в досліджуваній області в Україні є несистемність дій, відсутність координації та контролю ефек�
тивності прийняття рішень, планування та прогнозування, незавершена адміністративна реформа.
У статті на основі аналізу нормативних документів регулювання діяльності суб'єктів управління до�
рожньо�транспортною інфраструктурою України з'ясовано основні проблемні аспекти їх функціо�
нування. Визначено функції, обов'язки та рівні відповідальності суб'єктів управління дорожньо�
транспортної інфраструктури в Україні, запропоновано шляхи їхнього розв'язання. Окреслено ос�
танні тенденції та напрями державного регулювання та управління дорожно�транспортного гос�
подарства в Україні. Виділено три рівні ієрархії державного управління. Визначено, що децентрал�
ізація позитивно позначається на діяльності суб'єктів управління в досліджуваній області. Структу�
ра управління дорожньо�транспортною інфраструктурою недосконала, що зумовлює недоліки уп�
равління дорожнім господарством.

The subjects of management influence the strategic, tactical and current measures of the development
of road transport infrastructure. Problematic issues of the effectiveness of the activities of the subjects
of management in the studied area in Ukraine are non�systematic actions, lack of coordination and control
over the effectiveness of decision�making, planning and forecasting, and the inadequacy of administrative
reform. In the article, based on the analysis of regulatory documents regulating the activities of the
subjects of road and transport infrastructure management in Ukraine, the main problematic aspects of
their functioning are clarified. The functions, responsibilities and levels of the subjects of management
of the road transport infrastructure in Ukraine are determined, the ways of their solution are proposed.
The latest trends in the direction of state regulation and management of the road transport sector in
Ukraine have been identified. Three levels of the hierarchy of public administration are identified. Relations
associated with the activities of transport and the development of its infrastructure are regulated at
different levels of government by a large number of regulatory documents. The management structure of
road transport infrastructure is imperfect, which leads to deficiencies in road management. The system
of management entities is complex, characterized by an insufficient level of coordination, control over
the decentralization of functions, powers in the field of road transport infrastructure of Ukraine. By 2018,
the governance structure led to an imbalance of interests, development priorities, in particular at the
regional level, through the lack of influence of local governments, which could regionally plan the
development of road and transport infrastructure. It has been determined that decentralization has a
positive effect on the activities of the subjects of management in the studied area. The decentralization
reform ensures the improvement of the performance of the subjects of management through the potential



169

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

impact on the regional development of infrastructure and financing instruments. The financing subsystem
within the framework of management is a determining factor in the efficiency of activities in the field of
road transport infrastructure.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ АКТУАЛЬНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Суб'єкти управління впливають на стратегічні, так�

тичні та поточні заходи розвитку дорожньо�транспорт�

ної інфраструктури. Схвалення Національної транспор�

тної стратегії України на період до 2030 року [9] на стра�

тегічному рівні визначає потребу у комплексній транс�

портній політиці, ефективному державному управлінні

та створенні інтегрованої до світового господарства

високотехнологічної транспортної системи. Інституціо�

нальна спроможність є вагомим фактором впливу на

визначені у Стратегії цілі. Координація суб'єктів управ�

ління, зважаючи на вказані цілі, контроль якості вико�

нання функцій органів вкионавчої влади визначає

швидкість та ефективність досягнення цих завдань.

Проблемними питаннями ефективності діяльності

суб'єктів управління в досліджуваній області в Україні є

несистемність дій, відсутність координації та контролю

ефективності прийняття рішень, планування та прогно�

зування, незавершена адміністративна реформа (не роз�

межовані функції державного контролю та регулювання

суб'єктів), недостатній рівень підвітності та прозорості

суб'єктів управління. Зазначене потребує дослідження та

оцінки діяльності суб'єктів управління в сфері розвитку

дорожньо�транспортної інфраструктури України.

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

Дослідженнями державного регулювання та управ�

ління транспортної галузі займались В. Брагінський,

В. Ковальов, О. Собкевич, А. Ткаченко, А. Халецька, С.

Гайдученко, Ю. Малюкова, O. Дмитрієва, Т.Г. Затонаць�

ка,  А.А. Возненко, Л.С. Козак, О.В. Федорук, О.Ю. Руд�

ченко, О.М. Поліщук, І.І. Токар, Н.Ю. Ширяєва та інші.

Попри великий доробок вітчизняних науковців, питан�

ня, що стосується діяльності суб'єктів управління у

сфері розвитку дорожно�транспортної інфраструктури

залишається відкритим. У зв'язку із цим метою статті є

встановлення ефективних методів управління у сфері

розвитку дорожно�транспортної інфраструктури.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є об'єктивне оцінювання діяльності

суб'єктів управління в сфері розвитку дорожньо�транс�

портної інфраструктури України після реформи децен�

тралізації 2018 року.

Ключові слова: суб'єкти управління, дорожно транспортна інфраструктура, мережа доріг загального

користування, державно�приватне партнерство, розвиток транспортої інфраструктури.

Key words: management subjects, road transport infrastructure, network of public roads, public�private

partnership, development of transport infrastructure.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Державне управління здійснюється у сферах, де

необхідним є забезпечення першочергової реалізації

публічних інтересів [4]. Відповідно до Закону України

"Про транспорт" [10] метою державного управління в

області транспорту є своєчасне, повне і якісне задово�

лення потреб населення і суспільного виробництва в

перевезеннях та забезпечення потреб оборони держа�

ви, захист прав споживачів при транспортному обслу�

говуванні, безпечне функціонування транспорту, дотри�

мання необхідних темпів і пропорцій розвитку транспор�

тної системи тощо [1]. Крім зазначеного закону, відно�

сини, пов'язані з діяльністю транспорту та розвитком

його інфраструктури регулюються на різних рівнях дер�

жавного управління великою кількістю нормотворчих

документів.

Головним суб'єктом державного управління в сфері

дорожнього господарства в контексті реалізації під на�

глядом Кабінету Міністрів України державної політики

є Державне агентство автомобільних доріг України (Ук�

равтодор) [2]. Основна діяльність підприємств дорож�

нього господарства проваджується у складі ПАТ "ДАК

"Автомобільні дороги України", що є монополістом на

вітчизняному ринку дорожньо�будівельних робіт.

Ширяєва Н.Ю. [13] виділяє ієрархію менеджменту

у сфері дорожньої інфраструктури:

1. Перший рівень: Міністерство інфраструктури Ук�

раїни, зокрема Директорат дорожньої інфраструктури

[7].

2. Другий рівень (галузевий): Державне агентство

автомобільних доріг України (Укравтодор) [2].

3. Третій рівень (місцевий): управління дорожнього

господарства міських рад.

У сфері реалізація державної політики щодо управ�

ління транспортною інфраструктурою України головну

роль відіграє Міністерство інфраструктури України,

основні пріоритети діяльності якого спрямовані на за�

безпечення відповідності національної транспортної

інфраструктури європейському рівню, поступове зменшен�

ня ролі держави у роботі державних монополій; ство�

рення нормативно�правових умов акціонування бюдже�

тоутворюючих компаній, децентралізація функцій Мініс�

терства. Міністерству інфраструктури України підпоряд�

ковуються наступні служби та агентства [2]:

1. Державна авіаційна служба України.

2. Державна служба України з безпеки на транс�

порті.

3. Державне агентство автомобільних доріг.

4. Державне агентство інфраструктурних проектів

України.
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5. Державна служба України з морського та річко�

вого транспорту [3]. Структура управління недоскона�

ла (рис. 1), що зумовлює недоліки управління дорожнім

господарством. Для прикладу, монополістичне поло�

ження ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" не

забезпечує розвитку конкуренції в транспортній галузі,

дорожньому виробництві, експлуатаційному обслугову�

ванні, ремонті доріг. Укравтодор довгий час виконував

обовязки замовника, розпорядника коштів, виконавця

та конролера. Структура управління до 2018 року зу�

мовилювала дисбаланс інтересів, пріоритетів розвиту,

зокрема на регіональному рівні, через відсутній вплив

органів місцевого самоврядування, які б мали мож�

ливість регіонально планувати розвиток дорожньо�

транспортної інфраструктури.

Кабінет Міністрів України відповідальний за реалі�

зацію системного підходу та відповідальний за рефор�

мування системи управління, спрямованого на децент�

ралізацію, забезпечення розвитку конкуренції, інтегра�

цію системи контролю якості, достатнього рівня фінан�

сування, інновації, державно�приватне�партнерство,

ремонт доріг та будівництво автошляхів.

Структурні зміни та напрями розвитку дорожнього

господарства України передбачають також реформу�

вання системи контролю в дорожньому господарстві.

Зараз функцію контролю за якістю виконання дорожніх

робіт реалізує ДП "НТЦ "Дорожній контроль якості".

Також оновлений Укравтодор залучатиме до контролю

якості іноземних та вітчизняних незалежних експертів

в сфері дорожнього виробництва, громадські органі�

зації. Контроль за цільовим використанням бюджетних

коштів підприємствами дорожнього господарства

здійснюватиметься Державною аудиторською служ�

бою, забезпечуватиметься громадський контроль, реа�

лізовуватиметься принцип прозорості та відкритості

даних (зокрема, за допомогою системи тендерних торгів

та держзакупівель "ProZorro"), впроваджуватимуться

механізми фінансових гарантій на виконані будівельно�

монтажні роботи [12].

Суб'єктами державного регулювання розвитку

транспортної інфраструктури в Україні є: на загально�

державному рівні — Міністерство інфраструктури Ук�

раїни, яке відповідає за розвиток транспортно�дорож�

нього комплексу, координує роботу об'єднань, під�

приємств, установ та організацій автомобільного, авіа�

ційного, залізничного, морського і річкового транспор�

ту, шляхового господарства; на регіональному рівні —

комісії з координації роботи транспорту, створені орга�

нами місцевої влади та самоврядування [3].

Структура Міністерства інфраструктури України [7]

включає такі суб'єкти управління, що відповідальні за

розвиток дорожньо�транспортної інфраструктури: Ди�

ректорат дорожньої інфраструктури, Директорат авіа�

ційного транспорту, Директорат автомобільного та

електричного міського транспорту, Директорат страте�

гічного планування та європейської інтеграції, Дирек�

торат залізничного транспорту, Директорат морського

та річкового транспорту, Директорат з безпеки на транс�

порті. Вказані Директорати є основними суб'єктами

реалізації стратегії розвитку транспортної інфраструк�

тури.

В умовах реформування публічної влади України

відбувається формування нового механізму публічно�

го управління дорожньо�транспортною інфраструкту�

рою, що передбачає передачу значних повноважень та

функцій від органів державної влади до органів місце�

вого самоврядування, що грунтується на принципах

співробітництва [1].

Починаючи з 2016 року значний обсяг коштів для

розвитку інфраструктури залишається у розпорядженні

місцевих рад та спрямовується на фінансування транс�

портної галузі та розвиток дорожнього господарства

[5].

Основні функції органів місцевого самоврядування

в умовах реформування механізмів публічного управ�

ління інфраструктурою такі:

— підготовка та подання до органів влади пропо�

зицій щодо формування фінансування за профільними

Рис. 1. Структура управління дорожнім господарством України (після реоформи 2018 року)

Джерело: [3].
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статтями витрат для підвищення ефективності задово�

лення матеріально�побутових і соціально�культурних

потреб населення та контроль їхнього виконання;

— адміністративні та організаційно�методичні повно�

важення соціального обслуговування в поєднанні із за�

безпеченням як належної якості управління, так і якості

надання платних та безоплатних послуг населенню;

— мобільність та адаптованість системи управлін�

ня до нових умов та реформ;

— заохочення інвестиції в інфраструктуру підприє�

мництва і формування ефективних механізмів взаємодії

господарських суб'єктів для розвитку інфраструктури

за рахунок взаємовигідних партнерських відносин;

— формування громадського бюджету участі, що

перебуває виключно в розпорядженні громади, визна�

чений на підставі суспільного діалогу та голосування за

проекти, у процесі дискусій серед експертів і дебатів у

місцевій спільноті [1].

Управління транспортною системою на регіональ�

ному рівні залежить ефективність функціонування і без�

перебійність роботи виробництв та взаємодія інших га�

лузей національної економіки. На наступному рівні

управління транспортною галуззю задіяні органи транс�

портної адміністрації, неадміністративні господарсько�

фінансові структури і координаційні органи. На регіо�

нальному і місцевому рівні виконуються такі функції, як

контроль за ціноутворенням, питання застосування по�

даткових пільг, покриття поточних збитків транспорт�

них підприємств, що займаються соціально�значущими

перевезеннями, розвиток регіональної транспортної

інфраструктури [11].

В обласних державних адміністраціях функціонують

Управління транспорту та зв'язку, які відповідно до

Положень про власну діяльність забезпечують реаліза�

цію державної політики в галузях транспорту (авіацій�

ного, автомобільного, залізничного, річкового та

міського електричного) та зв'язку на території області.

Зокрема до основних завднь належать: організація роз�

робки і здійснення заходів для поліпшення інвестицій�

ного й інноваційного клімату регіону у сферах транс�

порту та зв'язку; підготовка рекомендацій в цілях про�

ведення рфеорм, розвитку сфери транспорту; захист

прав та інтерерсів споживачів; державний контроль за

дотриманням економічними агентами норм, правил,

стандартів; оцінка тенденцій розвитку транспорту та

усунення недоліків [8].

До основних недоліків у державному регулюванні

транспортної інфраструктури України, на нашу думку,

слід віднести:

1) відсутність єдиного органу державного регулю�

вання у транспортній сфері, який одночасно має вико�

нувати регулюючу, моніторингову та контролюючу

функції [4];

2) існування дисбалансу у розвитку транспортної

інфраструктури за категоріями транспорту [4];

3) відсутність надання податкових пільг інвесторам

в інфраструктурні об'єкти [4];

4) відсутність механізму збалансованості кількості

операторів в різних секторах транспортного ринку че�

рез процес ліцензування [4];

5) відсутність дієвого механізму формування ціно�

вої (тарифної) політики у транспортній сфері з ураху�

ванням необхідності запобігання монополізації, водно�

час сприяючи конкуренції на суміжних ринках [4].

Розвиток дорожньо�транспортного господарства в

Україні гальмується через:  поганий стан мережі доріг

загального користування, які потребують капітального

ремонту;  недостатня кількість бюджетних ресурсів для

заміни дорожнього покриття на відповідне міжнарод�

ним вимогам; відсутність ефективних механізмів фінан�

сування дорожніх робіт і належного контролю за вико�

нанням таких робіт [5].

Відповідно до положення про Державне агентство

автомобільних доріг України, головними завданнями

даного органу виконавчої влади є:

1) реалізація державної політики, також внесення

пропозицій по її формуванню в сфері дорожнього гос�

подарства [9];

2) здійснення управління автомобільними дорога�

ми загального користування [9];

3) інформування й надання роз'яснень стосовно

здійснення державної політики в цій сфері [9];

4) організація реконструкції, ремонту і утримання

автомобільних шляхів, відповідного інженерного об�

лаштування, розміщення об'єктів дорожнього сервісу і

інших відповідних споруд [9];

5) забезпечення технічного регулювання в сфері

реконструкції й капітального ремонту автошляхів [9];

6) здійснення управління об'єктами державної влас�

ності [9].

Слід зазначити, що в умовах глобалізаційних змін

та євроінтеграції побудова системи управління має вра�

ховувати загальносвітові тенденції державного регулю�

вання транспортної системи, які найбільш чітко просте�

жуються у наступному [11—13].

1. Децентралізація державного управління з переда�

чею територій широкого кола повноважень у сфері ре�

гулювання розвитку транспортного сектора. При цьому

неминуче постають проблеми створення регіональних

адміністративних структур, рівневого розподілу сфер

відповідальності, відпрацювання механізмів реалізації

державної транспортної політики в регіонах тощо.

2. Державна підтримка і фінансування функціонуван�

ня і розвитку транспортної системи, особливо при реа�

лізації капіталомістких соціально�значущих проєктів.

3. Перехід від підтримки окремих транспортних галу�

зей до комплексного планування розвитку транспорту.

4. Підтримка власних транспортних галузей і через

них національного підприємництва в споріднених і

підтримуючих галузях (наприклад: повітряний транспорт

та літакобудування).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, система суб'єктів управління є склад�

ною, характеризується недостатнім рівнем координації,

контролю через децентралізацію функцій повноважень

у сфері дорожньо�транспортної інфраструктури Украї�

ни. Таким чином, функціонування і розвиток транспор�

ту як найважливішого елемента соціально�економічної

системи країни обумовлено не тільки ринковим інстру�

ментарієм, а й участю держави, яка є регулятором всіх
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ланок процесу перевезень вантажів і пасажирів, на ре�

гіональному, секторальному, державному та міжнарод�

ному рівнях, що відтворюється через створення інвес�

тиційної привабливості та забезпечення конкуренто�

спроможності всієї транспортної галузі національної

економіки, має прямий вплив на зростання національ�

ного багатства та поліпшення якості життя населення.
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