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IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
OF UKRAINE ON THE BASIS OF INNOVATION

У статті висвітлено перспективи підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Ук�
раїни на основі впровадження інновацій високих технологічних укладів. Здійснено їх ідентифіка�
цію, оцінку та діагностику як чинник формування конкурентоспроможності. Визначено проблеми та
причини їх недостатнього й повільного впровадження в переважну більшість агроутворень країни,
крім агрохолдингів та агрокорпорацій. Водночас ставиться наголос на інноваціях саме високих тех�
нологічних укладів — четвертого й п'ятого як вирішальних для оцифровування, автоматизації й інших
передових світових трендів розвитку сільськогосподарського виробництва. Визначено найбільш
масштабні їх види, які не дозволять аграрному сектору країни потрапити в так звану пастку глоба�
лізації. Серед них точне землеробство, БЛА�технології, мобільні пристрої, робототехніка тощо. Еко�
номічний ефект від впровадження інновацій полягає у зменшенні штату агрономів, знижені витрат
на паливо для об'їзду й обробітку полів, скороченні витрат добрив. Маючи у розпорядженні один
або кілька центрів супутникового стеження, можна оптимізувати деякі витрати, через які раніше
бізнес був на межі рентабельності. Головне — оптимізувати якість і віддачу кожного ресурсу: землі,
працівника, техніки або добрива. Кожна операція має забезпечити якісні, а не кількісні зміни.

The article highlights the prospects of improving the competitiveness of agricultural enterprises of
Ukraine on the basis of innovation of high technological structures. Their identification, assessment and
diagnostics as a factor of competitiveness formation are carried out. The problems and causes of their
insufficient and slow implementation in the vast majority of agricultural education in the country, except
for agricultural holdings and agricultural corporations. At the same time, the emphasis is placed on
innovations of high technological structures — the fourth and fifth as crucial for digitization, automation
and other advanced world trends in the development of agricultural production. The most large�scale
types of them are determined, which will not allow the agricultural sector of the country to fall into the so�
called trap of globalization. Among them, precision agriculture, UAV technology, mobile devices, robotics
and the like. The economic effect of innovation is to reduce the staff of agronomists, reduced fuel costs
for the bypass and cultivation of fields, reducing fertilizer costs. Having one or more satellite tracking
centers at your disposal, you can optimize some of the costs for which previously the business was on the
verge of profitability. The main thing is to optimize the quality and return of each resource: land, labor,
machinery or fertilizer. Each operation should provide qualitative rather than quantitative changes. In the
world practice of farming precision agriculture has long been carried out by agricultural enterprises, which
in Ukraine is considered as an innovation. It can be adapted to all shapes and sizes of farms. Not only
agricultural holdings, but also small and medium�sized enterprises with an area of up to 10.0 thousand
hectares can get a significant effect from the use of certain elements of precision agriculture. For
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інновації виступають провідним важелем переведен�

ня економіки на якісно новий орієнтир розвитку. Інно�

ваційність розглядається як основний критерій, що за�

безпечує формування конкурентної позиції суб'єкта

господарювання на аграрному ринку. Водночас пріори�

тети управління активно зміщуються у бік пошуку нової

інноваційної форми підприємства, переваги якої б спри�

яли досягненню головних стратегічних цілей — високої

рентабельності, ефективності та конкурентоспромож�

ності на ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування, розвитку та підвищення

конкурентоспроможності аграрних підприємств знахо�

дяться в полі зору зарубіжних та вітчизняних науковців:

В. Андрійчук, В. Амбросов, В. Галушко, О. Гудзь, Г. Ка�

летник, С. Кваша, М. Кропивко, І. Лукінов, М. Малік, Л. Мар�

муль, О. Николюк, П. Стецюк, В. Ткаченко, О. Шпичак

та ін. Їх праці присвячені розвитку теорії конкурентосп�

роможності й конкурентних переваг, методології та

практиці її формування на внутрішньому та зовнішніх

аграрних ринках, оцінці показників та індикаторів тощо.

Однак її досягнення на основі впровадження інновацій

високих технологічних укладів вимагають подальших

розробок, особливо у частині конкретизації видів або

форм таких інновацій, оскільки навіть у публікаціях на

інноваційну тематику вони представлені переважно у

загальному вигляді.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення проблем та обгрунтуван�

ня переваг використання інновацій високих технологій

з встановленням їх пріоритетних видів як чинників підви�

щення конкурентоспроможності вітчизняних аграрних

підприємств в умовах глобальних викликів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інноваційними чинниками розвитку аграрних

підприємств на сьогодні є не тільки техніка нового по�

коління, новітні технології, а й нова організація праці та

виробництва, нова мотиваційна система, альтернатив�

не підприємництво. Саме ці інноваційні компоненти в

комплексі можуть перетворити виробничу систему,

оновлюючи виробничий апарат, спонукаючи ефектив�

но його використовувати [1, с. 31].

Національними пріоритетами у сфері інноватики

підприємств аграрного сектору визнано: активне вико�

ристання енерго� та ресурсозберігаючих технологій при

виробництві, зберіганні і переробки сільськогоспо�

дарської продукції; впровадження сучасних технологій

automation and optimization of production processes, reducing costs, therefore, parallel motion control
systems and autopilots, GPS�monitoring systems, automatic unlocking of machinery sections, crop
mapping, local�belt and differentiated fertilization, etc. are used.

Ключові слова: аграрні підприємства, конкурентоспроможність, інновації, технологічні уклади, глоба�

лізація, інвестиції, точне землеробство.

Key words: agricultural enterprises, competitiveness, innovations, technological structures, globalization,

investments, precision agriculture.

та розробок у сфері забезпечення нарощування обсягів

виробництва продукції сільського господарства і наси�

чення вітчизняного ринку доступними та якісними про�

дуктами; застосування екологобезпечних способів ви�

робництва, турбота про екологічну безпеку виробницт�

ва; розвиток національного машинобудування, що за�

безпечить аграріїв машинами та механізмами нового

покоління з вищою ремонтопридатністю, продуктив�

ністю та подовженим терміном служби.

Отже, підприємства аграрного сектору нині є інтег�

рованими в систему світогосподарських зв'язків і відно�

син та зазнають у своїй діяльності активний глобалізац�

ійний вплив [2, с. 28]. Низький рівень їх конкуренто�

спроможності диктує підлаштування під потреби суб'єктів

із сильнішою конкурентною позицією та потрапляння в

так звану пастку глобалізації, коли слабша економіка,

взаємодіючи зі структурно досконалішими, стає їхнім

своєрідним придатком. Таким чином, постає досить ви�

сока вірогідність перетворитися в постачальника сиро�

вини та робочої сили на світові ринки. Структурну дос�

коналість, а звідси й конкурентоздатність забезпечує

передусім розвинена переробна промисловість, до якої

належать індустрії різного технологічного рівня.

Досконала структура дає змогу розвиненим еконо�

мікам перерозподіляти на свою користь ресурси через

різні механізми глобальної взаємодії країн. Отже, су�

часні умови забезпечення конкурентоспроможного роз�

витку країни та її суб'єктів вимагає зміни структури ма�

теріального виробництва на користь секторів, де ство�

рюється вища додана вартість. Тому новий індустріаль�

ний перехід є ключовим питанням економічної стратегії

забезпечення конкурентоспроможності аграрних

підприємств [3, с. 38]. Зміцнення конкурентних позицій

підприємств аграрного сектору України в процесі інно�

ваційного розвитку дозволить їм максимально викори�

стовувати можливості глобалізації, а саме: запозичен�

ня знань, технологій та продуктивного капіталу (рис. 1).

Сучасні агроформування, не готові сприймати й ос�

воювати інновації, а орієнтуються на найпростіші та ко�

мерційно вигідні технології. Наступною причиною низь�

кої інноваційної активності аграрних підприємств є не�

стача інвестицій, що стримує їх розвиток, підвищується

рівень безробіття, поширеним явищем стали трудові

міграції та еміграції. Так, за даними UNCTAD, у 2017 р.

прямі іноземні інвестиції на одну особу населення Ук�

раїни становили менше 1,4 тис. дол. США, тоді як у

Польщі — 5,6 тис. дол. США, Чехії — 10,7 тис. дол.

США, а в США — 17,4 тис. дол. США. Саме з цих при�

чин сільськогосподарське виробництво характеризуєть�

ся зниженням техніко�технологічного рівня та низьким

відсотком освоєння агроінновацій.

Сучасні тенденції світового розвитку, динамічність

четвертої промислової революції (індустрія 4.0), яка ха�
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рактеризується злиттям технологій

і стиранням меж між фізичними,

цифровими і біологічними сфера�

ми, вимагає удосконалення та зміни

підходів до інструментів забезпе�

чення конкурентоспроможності аг�

рарних підприємств, зокрема, інно�

ваційної складової їх функціону�

вання [4, с. 179]. За оцінками

McKinsey Global Institute, у найб�

лижчі роки на глобальну економі�

ку найбільше вплинуть: поширення

мобільного Інтернету та Інтернету

речей; автоматизація рутинної інте�

лектуальної роботи; хмарні техно�

логії та рішення щодо зберігання

енергії; прогресивні підходи до уп�

равління геномами; нова робото�

техніка та транспорт без водіїв; 3D�

друк тощо.

Загалом в аграрному секторі

інноваційні процеси та інновації

дуже різноманітні. Найважливіши�

ми є технічні, технологічні, еко�

логічні, біологічні та інші інновації,

більшість з них впливають на життєдіяльність живих

організмів, що необхідно враховувати на всіх рівнях уп�

равління інноваціями. Окрім згаданих в агропромисло�

вому комплексі, розробляються і впроваджуються орган�

ізаційні та економічні інновації, призначені для галузі

загалом або для окремих її підгалузей та складових.

Кожний вид інновацій застосовується у різних сфе�

рах, проте є необхідним і незамінним для успішного

розвитку країни: технічні й технологічні інновації спря�

мовані на поліпшення параметрів виробничого процесу

та його результатів; організаційні — розробляються і

впроваджуються з метою вдосконалення організації

праці, управління, економічного та виробничого проце�

су, ринку тощо; економічні — забезпечують підвищен�

ня економічних показників і результатів функціонуван�

ня національної, галузевої економіки та економіки пев�

них регіонів або суб'єктів господарювання [5, с. 14].

Окрему групу утворюють технологічні новації та інжи�

ніринг, що класифікуються за стадіями технологічного

процесу у суб'єктів господарювання.

У найширшому розумінні агроінновація — це ново�

введення, що реалізується в аграрній сфері. Науковці

пропонують різні підходи до визначення цього поняття.

Так, агроінновацію трактують і як системні впроваджен�

ня в аграрну сферу результатів науково�дослідної ро�

боти, що сприяють позитивних якісним та кількісним

змінам у характеристиці взаємозв'язків між біосферою

та техносферою, а також поліпшують стан навколиш�

нього природного середовища, або як результат праці,

отриманий завдяки застосуванню нових наукових знань,

що перетворюють процес функціонування й розвитку

системи АПК у напрямі підвищення її ефективності,

стійкості та системної якості відносин [6, с. 168].

Дослідження Комітету з всесвітньої продовольчої без�

пеки показують, що благополуччя сучасного світу багато в

чому залежить від динаміки виробництва продуктів харчу�

вання. Населення планети постійно збільшується, в той час

як вільні площі для збільшення посівів обмежені. Отже, для

аграрних підприємств актуалізується питання пошуку та

впровадження різного роду інновацій, адаптування їх для

використання виробниками різних форм, розмірів, способів

господарювання та напрямів виробничої діяльності.

За обсягом експорту продуктів сільського господар�

ства національні аграрні підприємства вийшли у світові

лідери, завдячуючи наявності у країні родючих чорно�

земів, сукупна площа яких порівнянна з територією,

наприклад, Великобританії. Однак ефективність вико�

ристання земель в Україні досить низька у порівнянні із

країнами світу. За врожайністю сільськогосподарських

культур наша країна відстає від них на 10 років, 40,0 %

сільгосптехніки є застарілою.

До того ж земельні ресурси використовуються не�

раціонально, чорноземний шар деградує через втрату

родючості, ерозії і техногенні забруднення [7, с. 4]. До

ерозії схильна майже половина родючих земель краї�

ни. Водночас у світі аграрне виробництво стає більш

автоматизованим. На противагу вітчизняні підприємства

використовують застарілі методи господарювання.

Інтенсифікація сільського господарства є основним

пріоритетом у розвитку аграрних підприємств світу.

Практика впровадження промислових і космічних роз�

робок в аграрному виробництві є світовою сучасною

тенденцією, яка на сьогодні суттєво активізується та

впроваджується у підприємствах різних форм і розмірів.

Сільськогосподарська техніка оснащується комп'юте�

рами, в лабораторіях виводяться нові сорти культур,

супутники і безпілотні літальні прилади в режимі реаль�

ного часу спостерігають за станом посівів.

В умовах глобалізованого та інтегрованого світу, що

характеризується мінливістю та швидкими змінами зов�

нішнього середовища, конкурентні відносини перейшли

від фази цінової та нецінової конкуренції до інтеграль�

них методів конкурентної боротьби [8, с. 152]. Ця стадія

одержала назву "конкуренція ефективності" та характе�
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Рис. 1. Напрями і тенденції інноваційного розвитку аграрних
підприємств в Україні
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ризує умови, в яких виробник вже не може безпосеред�

ньо впливати та управляти ціною, тому конкурентна бо�

ротьба переходить у сферу управління собівартістю. Ри�

нок аграрної продукції став настільки глобальним, що

найефективнішим способом управління рентабельністю

стає собівартість виробленої продукції. Сучасні конку�

рентні війни передбачають використання стратегій

мінімальних ресурсів та максимального ефекту, їх осно�

вою є максимально ефективний розподілу ресурсів та

отримання при цьому максимального результату.

Українському аграрному сектору необхідно шукати

альтернативні шляхи для свого подальшого розвитку,

зміцнювати експортні позиції, задовольнити внутрішній

попит на сільгосппродукцію. В умовах, коли у світі пост�

ійно дорожчають енергоносії, фосфорити та інші види

сировини для сільського господарства, необхідно оптим�

ізувати їх використання. Це дасть змогу вітчизняним ви�

робникам виходити на світові ринки з продукцією високої

якості та конкурентоспроможною за ціною при умові от�

римання прибутку. Необхідно відмовитися від збиткового

принципу: "щоб напевно" і перейти до господарювання за

принципом: "скільки дійсно потрібно". Вказана система

вже активно використовується сільгоспвиробниками роз�

винутих країн і має знайти поширення в Україні.

Космічний моніторинг, або, як його ще називають, дис�

танційне зондування Землі (ДЗЗ), дозволяє вивчати земну

поверхню за допомогою електромагнітного ви�

промінювання. На використанні отриманих таким методом

даних і будується точне землеробство. Суть його полягає в

тому, що на основі супутникових знімків складають елект�

ронні карти полів. Потім за підсумками збирання аналізу�

ють врожайність різних ділянок і за допомогою спеціаль�

них технологій вивчають хімічний склад грунту [9, с. 267].

І вже за результатами цих досліджень учені дають

рекомендації виробникові, попереджають про загрози

нашестя шкідників, про поширення захворювань рос�

лин, надають аналіз стану сходів, прогнозують урожай.

І що не менш важливо для сільгоспвиробників — дають

вичерпні рекомендації щодо ощадливого, тобто точко�

вого й оптимальному в плані екологічної безпеки, вне�

сення добрив. Превагами ДЗЗ порівняно із наземними

дослідженнями є: швидкість, точність, можливість опе�

ративно аналізувати те, що відбувається на місцевості.

Однак наземні дослідження як і раніше відіграють важ�

ливу роль. У сукупності з космічним моніторингом вони

дають змогу корелювати методики розпізнавання куль�

тур на полі, їх неоднорідності з космосу.

Одним із провідних напрямів інноваційного розвит�

ку є впровадження сучасних технологій вирощування, в

тому числі точне землеробство, що дає змогу суттєво

підвищити ефективність виробництва та прибуток агро�

формувань. Точне землеробство розглядається як сим�

біоз різних технологічних рішень, завдяки яким можна

збільшити врожайність і краще управляти аграрними

ресурсами. Воно передбачає використання концепції

неоднорідностей у межах одного поля або вирощуван�

ня однієї культури. Основними інноваціями в точному

землеробстві є такі: системи спостереження, викорис�

тання GPS/GNSS, робототехніки, безпілотних літаль�

них апаратів (БЛА)/дронів, бездротових датчиків тощо.

Зі збільшенням інтенсивності виробництва сільсько�

господарських культур зростає потреба в одержанні

інформації про стан навколишнього природного сере�

довища та земельних площ, на яких вирощують сіль�

ськогосподарські культури. Дистанційні методи, в тому

числі супутникових зображень, бортових фотографій,

безпілотних літальних апаратів / дронів і наземних спек�

тральних вимірювань можуть значно спростити спосте�

реження за розвитком сільськогосподарських культур

і прийняття рішень для оптимізації страхових виплат

товаровиробникам щодо понесених збитків [10, с. 8].

 Швидкий розвиток БЛА�технологій дав змогу за�

стосовувати безпілотні літальні апарати як платформи

візуалізації та додаток до формування зображень, ви�

роблених за допомогою супутників і пілотованих літаль�

них апаратів. Переваги безпілотних літальних апаратів

полягають у тому, що невеликим розмірам, низькій вар�

тості можна ретельно та з кращим ефектом робити

зйомку великих земельних площ.

Також великі земельні масиви доцільніше фотогра�

фувати із супутників, що дозволяє спостерігати за по�

сівами і на основі обробки таких знімків із накладен�

ням у червоному та інфрачервоному спектрі приймати

рішення про "точкове" внесення добрив, інсектицидів

або гербіцидів, полив тощо. Крім того, дані таких про�

грам можна завантажувати на будь�який електронний

носій або в бортовий комп'ютер сільськогосподарської

техніки, що значно спрощує постановку виробничих

завдань працівникам [11, с. 124], та історичні значення

індексів вегетації, вологості грунту, вмісту добрив.

У великих господарствах вже є перші зразки самоке�

рованих тракторів, які можуть зорювати поля, використо�

вуючи дані супутникової навігації. Як тільки сільськогос�

подарські виробники отримали доступ до GPS у 1990�х

роках, оператори і товаровиробники знайшли способи

використовувати цю технологію для спрощення польових

робіт. Так, за допомогою GPS�трекерів відстежують ро�

боту механізаторів, завдяки антенам, можна точніше об�

робляти поля. Також GNSS робить цю технологію універ�

сальною. Вона охоплює всі наявні системи супутникового

позиціонування GPS, Galileo і ГЛОНАСС.

Встановлений на трактор GPS�датчик дозволяє вирі�

шити відразу кілька завдань. Крім контролю за викорис�

танням техніки та витратою паливно�мастильних матері�

алів, сільгоспвиробник зможе точно дізнатися площу своїх

угідь, адже виміри деяких полів не проводили з 1960�х

років. Бездротові датчики використовуються в точному

землеробстві для збору даних про вологість, ущільнення,

родючість грунту, кліматичні зміни та інші важливі аспек�

ти, щоб краще розподілити ресурси. В Україні розробле�

но навіть датчик для визначення рівня СО
2
 у повітрі.

Наступною найважливішою інновацією останніх 20�ти

років є розвиток мобільних пристроїв. Завдяки мобіль�

ним девайсам можна використовувати різні додатки в

агробізнесі з великим ефектом: калькулятори мікро�

елементів, прогноз погоди, карти полів і GPS�навігація.

Гаджети здатні відрізняти сільськогосподарські куль�

тури від бур'янів і боротися з ними як шляхом внесення

засобів захисту рослин, так і механічним способом. У

Німеччині розроблено концептуальний оптичний датчик

для внесення гербіцидів у режимі он�лайн під назвою

H�Sensor. Він був першим датчиком, здатним розрізня�

ти сільськогосподарські культури й бур'яни. Його каме�

ри автоматично розпізнають різні типи рослин у режимі
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реального часу. За допомогою датчика можна заоща�

дити 50,0—70,0 % витрат на вирощування сільськогос�

подарських культур.

За даними Світового банку, якщо кількість населен�

ня планети буде зростати нинішніми темпами, то до 2050

р. світ буде виробляти на 50,0 % більше продуктів хар�

чування. Але через глобальне потепління врожайність

основних культур може знизитися на 25,0 %. У вирішенні

цієї проблеми провідне значення має глобальна автома�

тизація. За прогнозами американської фірми Winter�

Green Research, обсяг ринку агротехнологій зросте до

16,0 млрд дол. США вже до 2020 р. Прогнози інвестицій�

ного банку Goldman Sachs стверджують про обсяг ринку

навіть у 240,0 млрд дол. уже через п'ять років.

ВИСНОВКИ
Економічний ефект від впровадження інновацій по�

лягає у зменшенні штату агрономів, знижені витрат на

паливо для об'їзду й обробітку полів, скороченні витрат

добрив. Маючи у розпорядженні один або кілька центрів

супутникового стеження, можна оптимізувати деякі вит�

рати, через які раніше бізнес був на межі рентабельності.

Головне — оптимізувати якість і віддачу кожного ресур�

су: землі, працівника, техніки або добрива. Кожна опе�

рація має забезпечити якісні, а не кількісні зміни.

У світовій практиці господарювання точне землероб�

ство вже досить давно здійснюють аграрні підприємства,

яке в Україні розглядається як нововведення. Його мож�

на адаптувати для будь яких форм і розмірів господарств.

Отримати суттєвий ефект від використання окремих еле�

ментів точного землеробства можуть не тільки агрохол�

динги, а й малі та середні підприємства площею до 10,0

тис. га. Для автоматизації й оптимізації виробничих про�

цесів, скорочення витрат, використовуються, отже, сис�

теми паралельного управління рухом й автопілоти, сис�

теми GPS�моніторингу, автоматичне відмикання секцій

техніки, картографування врожаю, локально�стрічкове і

диференційоване внесення добрив та ін.
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THE INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE FORMATION OF COMPETENCIES
OF MANAGEMENT PERSONNEL

У статті визначено місце новітніх технологій у глобальному світі та їх роль для окремих
суб'єктів господарювання. Проаналізовано історію виникнення цих понять та  наявні підходи
науковців до визначення сутності цифрових технологій та цифровізації. Разом із цим, дослід�
жено теоретичні та практичні підходи науковців до розуміння категорії професійної компетенції
управлінського персоналу та визначено необхідність її розширення за допомогою новітніх тех�
нологій з огляду на сучасні мінливі умови бізнес�середовища. Окрім того, у науковій статті опи�
сано значення та місце цифрових технологій в економіці України та на вітчизняних підприєм�
ствах. Досліджено оновлену редакцію ключових компетентностей особистості для навчання
протягом життя та визначено місце цифрових компетенцій у цій схемі. Продовжуючи наукове
дослідження, було визначено сутність цифрових компетенцій та їх складові. Описано критерії,
за допомогою яких відбувається відображення цифрової компетенції окремого працівника та
визначено можливі шляхи її набуття. Проведено дослідження сучасного стану розвитку циф�
рових технологій в Україні, шляхом відображення динаміки зміни глобальних показників за
2016—2018 роки, а саме глобального індексу інновацій, індексу розвитку інформаційно�кому�
нікаційних технологій, індексу глобальної економічної конкурентоздатності та визначено індекс
мережевої готовності за 2016 рік й причини відсутності його за 2017—2018 роки. Визначено
фактори, які вплинули на поточний стан застосування цифрових технологій на рівні держави,
та на рівні окремих суб'єктів. Як підсумок проведеного дослідження, у статті окреслено основні
проблеми застосування сучасних технологій в управлінні та запропоновано методи їх усунен�
ня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З АКТУАЛЬНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Особливості сучасного функціонування глобально�

го світу зумовлені процесами, які з`явились на початку

ХХІ ст., а саме переходом до економіки знань та інфор�

маційного суспільства й посилення цифровізації, що

визначають напрями економічного та соціального роз�

витку міжнародної й національної економік, регіонів та

окремих міст. Глобалізаційні процеси, темпи науково�

технічного розвитку, інформатизація всіх процесів су�

спільства спричиняють значні зміни у сфері економіч�

ної політики, і відповідно до цього змінюється й став�

лення до трудових ресурсів. Не товар і не послуга, а

персонал стає головним ресурсом будь�якої організації.

Якість підготовки управлінської ланки з використанням

новітніх цифрових технологій стає головною умовою

вирішення численних проблем соціально�економічного

розвитку як окремої організації, так і держави загалом,

що зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням теоретичних та практичних основ

професійної компетенції управлінського персоналу при�

свячено наукові праці таких вчених, Р. Бояциса, М. До�

роніної [3], В. Отенко [5], І. Отенко, К. Клецової, С. Ре�

кіянова, О. Кузьменко, Р. Міллса, О. Немашкало та ін.

Авторами обгрунтовано необхідність та доцільність

формування професійної компетентності управлінсько�

го персоналу в контексті розвитку людського та інте�

лектуального капіталу організації, визначено зміст,

структуру та новітні підходи до формування професій�

ної компетентності персоналу та керівників в умовах

This article identifies the place of the innovative technologies in the global world and their role for
individual businesses. The history of the origin of these concepts and the available approaches of
scientists to defining the essence of digital technologies and digitalization are analyzed. At the same
time, the theoretical and practical approaches of scientists to the category of professional
competence of managerial staff are investigated, and the necessity of its expansion with the help of
the innovative technologies in view of the current changing conditions of the business environment
is determined. In addition, the scientific article describes the importance and place of digital
technologies in the economy of Ukraine and at domestic enterprises. Has been investigated an
updated revision of the key competencies of the individual for lifelong learning and has been identified
the place of digital competences in this scheme. Continuing the research, were identified the essence
of digital competencies and their components. In addition, there are identified the criteria by which
the digital competence of an individual employee is mapped and possible ways it's acquiring. Was
conducted the research on the current state of digital technology development in Ukraine by reflecting
the dynamics of change of global indicators for 2016—2018, namely the Global Innovation Index,
the Development Index, the Global Competitiveness Index, and the Networked Readiness Index for
2016 year and reasons for its absence for 2017—2018. There are identified the factors that have
influenced the current state of digital use at national and individual levels. As a result of the conducted
research, the article outlines the main problems of using modern technologies in management and
proposes methods of their elimination.

Ключові слова: цифрові технології, цифровізація, компетенції, управлінський персонал, управління, ринок.

Key words:digital technologies, digitalization, competencies, management, market.

персоналізації менеджменту. Проте слід зазначити,

мінливі умови функціонування бізнес�середовища, ви�

сувають нові вимоги до професійної компетентності

персоналу, що потребує формування та розвитку нових

компетенцій, які знаходяться саме в сфері цифрових

технологій. Власне, самі терміни цифрові технології та

цифровізація ввійшли у науковий обіг відносно недав�

но. Перші згадки про них датуються початком 1990�х

років. Саме тоді поряд із масштабним розвитком комп�

'ютерних технологій стало очевидно, що таке явище не

можна звести просто до одного з проявів науково�тех�

нічного прогресу [4, c.15].

Авторами, які вперше досліджували основи цифро�

візації, можна вважати: Д. Тапскота та П. Самуельсона.

В подальшому питання цифровізації швидкими темпа�

ми захопило науковий простір. З часом, стало очевид�

ним, що всеосяжна цифровізація всіх сфер суспільного

життя, провокує необхідність набуття відповідних ком�

петенцій навіть для того, щоб адаптуватися до суспіль�

ного простору. Щодо українських науковців, то такими

науковцями як А. Василик, А. Данилицька, О. Михай�

ленко, І. Петрова, С. Цимбалюк та іншими зроблено ва�

гомий вклад у дослідження та інтеграцію даного проце�

су в Україні. Проте ще багато аспектів застосування

цифровізації у всіх сферах економіки загалом та у підго�

товці висококваліфікованого, компетентного управлі�

нського персоналу не було досліджено, що потребує по�

дальшого теоретичного, методологічного та практично�

го висвітлення даної тематики.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Враховуючи вищевикладене, основною ціллю до�

слідження є визначення сутності та методів впливу тех�
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нологій цифровізації на розвиток суспільства загалом

та на формування компетентних управлінців у всіх сфе�

рах економічного життя зокрема.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Характеристиками сучасного бізнес�середовища, в

якому функціонують підприємства, установи та органі�

зації, є невизначеність, складність та динамічність змін.

У цих умовах сучасним керівникам доводиться постійно

адаптуватися до змін та приймати рішення, враховуючи

велику кількість елементів, їхню складність, багаторів�

невість та постійну зміну зв'язків між ними. Таким чи�

ном, складність рішень, які приймаються керівниками,

а також рівень відповідальності за них, постійно зрос�

тає, що спричиняє необхідність постійного підвищення

їх професійної компетентності, як необхідної та не�

від'ємної умови їх конкурентоспроможності на ринку

праці. Ці процеси провокують постійну трансформацію

вимог до професійної компетентності керівників, роз�

ширення їх переліку, в умовах, коли саме персональні

знання та компетенції є визначальними для забезпечен�

ня конкурентного успіху не тільки професіонала, але й

усієї організації. Все це зумовило необхідність виник�

нення нових напрямів науки та концепцій, які дають змо�

гу розширити професійні компетенції управлінців. Саме

такими напрямками і є застосування цифрових техно�

логій.

Рис 1. Ключові компетентності упродовж життя та структура цифрової компетентності

Джерело: власна розробка автора на основі [9; 12; 13].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мовна компетентність. Здатність 
ефективно використовувати різні мови для 

спілкування 

Математична компетентність та 
компетентність у науках, технології, інженерії. 
Здатність застосовувати логіко-математичне 

мислення для вирішення проблем у повсякденному 
житті. Фінансова грамотність особистості 

Особиста, навчальна, соціальна 
компетентність. Здатність усвідомлювати 

внутрішні стани, ефективно управляти часом та 
інформацією, конструктивно працювати з іншими 
людьми, залишатися стійкими і керувати власним 

навчанням та кар’єрою 

Цифрова компетентність. Впевнене, критичне і 
відповідальне використання та взаємодія з 
цифровими технологіями для навчання, 

професійної діяльності (роботи) та участі у житті 
суспільства. Передбачає знання цифрових 

технологій та методів їх вплив на життя, роботу 
людини 

Підприємницька компетентність. Здатність 
реагувати на можливості та ідеї і перетворювати їх 

у цінності для інших. Передбачає вміння 
аналізувати економічні та соціальні можливості, з 
метою виявлення та усунення слабких сторін 
діяльності, і як наслідок, отримання найбільшої 

вигоди як для себе, так і для суспільства

Громадянська компетентність. Здатність діяти 
як відповідальні громадяни і повною мірою брати 

участь у соціальному житті. Передбачає 
усвідомлення цінностей та цілей окремого 

суспільства  

Інформаційна та цифрова грамотність. 
Вміння збирати, обробляти, фільтрувати , 

аналізувати та використовувати інформацію, 
дані та цифровий контент, а також управляти 

ними 

Структура цифрової компетентності 
згідно з Рамкою цифрової компетентності 

для громадян 2.0 (Digital Competence 
Framework for Citizens 2.0) 

Комунікація та співробітництво. Вміння 
спілкувати, ділитися інформацією, 

контактувати та взаємодіяти з іншими 
суб’єктами з використанням цифрових 

технологій, керувати цифровою 
ідентичністю, а також знання етикету в 

цифровому середовищі 

Ключові компетенції особистості для 
досягнення протягом життя

Грамотність. Ця компетентність виступає 
базовою, для забезпечення подальшого навчання та 

взаємодії із суспільством

Компетентність культурної обізнаності та 
самовираження 

Цифровий контент. Вміння створювати, 
змінювати, покращувати та використовувати 
цифровий контент, знання авторських прав 
та політики ліцензування в сфері цифрового 
контенту, а також вміння писати програмний 

код 

Безпека.Вміння захистити пристрої контент, 
персональні дані та приватність, знання 

заходів безпеки, розуміння ризиків та загроз; 
захист здоров`я та навколишнього 

середовища з позиції впливу використання 
на них цифрових технологій та усунення 

негативних наслідків цього впливу 

Вирішення проблем. Вміння вирішувати 
технічні проблеми, визначати потреби та 
знаходити технічні рішення, а також 

адаптувати цифрові технології до власних 
потреб. Здатність створювати знання, 
процеси та продукти за допомогою 

цифрових технологій 
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Як зазначається у звіті експертів Всесвітнього еко�

номічного форуму в Давосі "Готовність до майбутньо�

го виробництва" у 2018 р., для таких держав, як Украї�

на, варто зосередитися на цифровізації, що дозволить

розвинути технологічну базу та інфраструктури, фінан�

сування великих інженерних проектів і скоротити  відчут�

ний розрив у міжнародних показниках порівняно з більш

розвинутими державами світу [9].

У 2018 році Європейським парламентом та Радою

ЄС ухвалено рекомендацію 2018/0008 (NLE), в якій на�

ведено оновлену редакцію ключових компетентностей

для навчання впродовж життя та розвитку персоналу,

до яких відносять: грамотність; мовна компетентність;

математична компетентність і компетентність у науках,

технологіях та інженерії; особиста, соціальна та на�

вчальна компетентність; громадянська компетентність;

підприємницька компетентність; компетентність куль�

турної обізнаності та самовираження, а також цифрова

компетентність [6].

Загалом у науковій літературі існує декілька під�

ходів до розуміння змісту поняття "цифрової компе�

тенції". Відповідно до одного з загальновизнаних тлу�

мачень, цифрові компетенції — це знання та навички,

які необхідні для коректурного, ефективного та безпеч�

ного використання цифрових технологій, а також існу�

вання у суспільстві, яке насичено цифровими техноло�

гіями [2, с. 120]. Разом із цим, цифрова компетентність

включає в себе впевнене, критичне та відповідальне ви�

користання та взаємодію з цифровими технологіями для

навчання, роботи та участі у суспільстві. Деталізується

цифрова компетентність через інформаційну гра�

мотність і грамотність використання даних, комунікацію

та співпрацю, створення цифрового контенту, безпеку

(зокрема кібербезпеку) та розв'язання проблем [2,

c. 120].

Згідно з Рамкою цифрової компетентності для гро�

мадян 2.0 від 2017 р. (Digital Competence Framework for

Citizens 2.0), до структури цифрової компетентності

включаються: інформаційна та цифрова грамотність,

комунікація та співробітництво, створення цифрового

контенту, безпечність розв'язання проблем. Рамка циф�

рової компетентності 2.0 включає такі рівні: базовий

користувач, незалежний користувач, професійний ко�

ристувач [13].

Значення цифрових технологій та їх структуру під

час формування компетенцій особистості можемо

відстежитина на рисунку 1. Базовою, на нашу думку, ви�

ступає компетенція інформаційної та цифрової грамот�

ності, адже ефективно та професійно зібрана, оброб�

лена та проаналізована інформація виступає основою

для прийняття подальших рішень, що також робить цю

компетенцію своєрідним фундаментом ефективної си�

стеми управління. Окрім того, не менш важливою є ком�

петенція безпеки у сфері використання цифрових тех�

нологій, адже найдорожчим ресурсом у наш час є інфор�

мація, саме тому необхідно забезпечити її захист від

зовнішніх користувачів (конкурентів), несанкціоновано�

го доступу недобросовісних працівників тощо.

Демонстрація цифрової компетентності передбачає

[5, c. 157—158]:

— розуміння особою способів підтримання комун�

ікації, творчості та інноваційності за допомогою циф�

рових технологій;

— усвідомлення можливостей, наслідків і ризиків

використання цих технологій;

— розуміння загальних механізмів і логіки, які по�

кладених в основу цифрових технологій,

— знання основ функціонування та використання

різних пристроїв, програм і мереж;

— здатність використовувати, отримувати доступ,

фільтрувати, оцінювати, створювати, програмувати та

обмінюватись цифровим контентом;

— здатність здійснювати управління та захист циф�

рової інформації;

— розрізняти та ефективно використовувати про�

грамне забезпечення, пристрої, штучний інтелект і ро�

ботів.

Процес набуття цифрових компетенцій часто зво�

диться до однієї зі складових освітнього процесу, а та�

кож ототожнюється із отриманням фаху, що є помил�

ковим. На відміну від попередніх етапів науково�техніч�

ної революції, застосування цифрових технологій в еко�

номіці країни відрізняється принципово більшими мас�

штабами, бо проникнення цифрових технологій є все�

осяжним, і відбувається в дуже стислі терміни. Можна

виокремити наступні рівнів проблематики набуття циф�

рових компетенцій [3, с. 57]:

1) набуття цифрових компетенцій особою як скла�

дова підвищення фахової кваліфікації з метою забез�

печення конкурентоспроможності на ринку праці;

 2) набуття цифрових компетенцій як частини проце�

су соціалізації особи, під час її інтеграції у сучасній світ.
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Рис 2. Напрями розподілу інвестицій у розвиток цифрових технологій

Джерело: власна розробка автора на основі [14].
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У першому випадку потреба у набутті цифрових

компетенцій є очевидною. Вона зумовлюється пост�

ійною появою нового обладнання, нових виробничих

процесів, що вимагає від працівників навчання і са�

мовдосконалення. Людина, яка не вдосконалює

власні професійні навички і не опановує нові техно�

логії, ризикує швидко втратити власну конкурентос�

проможність на рику праці.

 У другому випадку мова йде про потребу люди�

ни та працівника володіти цифровими компетенціями

з огляду на те, що наразі цифровізація впливає май�

же на всі сфери життя.

За даними Міжнародного центру передового дос�

віду у сфері управління персоналом та змінами Вели�

кобританії на сьогодні у світі лише 39% керівників

вважають, що їх компанії успішно працюють в умо�

вах цифрового суспільства, 37% зазначають, що

впевнені у можливостях своєї компанії адаптуватися

під реалії сучасного цифровізованого суспільства, у

27 % виникають труднощі під час переходу до циф�

рового середовища функціонування підприємства,

оскільки вони не вважають даний фактор рушійним для

забезпечення ефективного розвитку суб'єктів господа�

рювання. Для визначення ключових напрямів розвитку

цифрових технологій в 2019 році, розглянемо структу�

ру збільшення інвестицій на цифровізацію процесів уп�

равління персоналом (HR�Human Recourses), за допо�

могою рисунка 2.

Таким чином, найбільший обсяг інвестицій плануєть�

ся спрямувати у розвиток прогнозної політики (60,0%),

що допоможе управлінцям краще виконувати прогноз�

ну функцію, з метою усунення загроз та проблем, які

можуть виникати у суб'єктів господарювання в майбут�

ньому. Дещо менше (53,0%), планується інвестувати в

покращення рішень у сфері автоматизації процесів, що

також є позитивним чинником, який проявиться у підви�

щенні рівня застосування досягнень науково�технічно�

го процесу в діяльності, що також підвищить продук�

тивність та ефективність роботи працівників. Окрім того,

близько 47% інвестицій спрямують на розвиток штуч�

ного інтелекту.

 Проаналізуємо стан розвитку цифрових техно�

логій в Україні та у закордонних партнерів. Дослідимо

наведену таблицю, шляхом вивчення кожного із показ�

ників — глобальний індекс інновацій, який оприлюд�

нюється за підтримки світової організації інтелектуаль�

ної власності.

За рейтингом Global Innovation Index (INSEAD,

WIPO) глобальний індекс інновацій, який оприлюд�

нюється за підтримки світової організації інтелектуаль�

ної власності Україна за два роки стрімко покращила

свої позиції [16]. Так, у 2018 році, порівняно із 2017 ро�

ком рейтинг зріс на 7 одиниць або 14,0 %, що є пози�

тивним, адже показує збільшення рівня інновацій в еко�

номіці країни.

Наступним показником є ICT Development Index

(ITU) — індекс розвитку інформаційно�комунікаційних

технологій, який характеризує досягнення країн у роз�

витку інформаційно�комунікаційних технологій, обра�

ховується та оприлюднюється спеціальним підрозділом

ООН [10]. Дані за 2018 рік відсутні, бо ООН тимчасово

припинила його випуск, у зв'язку із переглядом показ�

ників, які входять при визначенні даного індексу, а та�

кож методів їх розрахунку (див. табл. 1).

Однак дані в таблиці свідчать про те, що протя�

гом 2016—2017 років рейтинг України суттєво не

змінився, і вона втратила лише 1 позицію. Останнім

показником, який ми досліджували,  є  Global

Competitiveness Index (WEF) — індекс глобальної

економічної конкурентоздатності, який обраховуєть�

ся та оприлюднюється Всесвітнім економічним фору�

мом [15]. Рейтинг України за даним індексом є дещо

нестабільним, бо у 2017 році характеризувався різким

покращенням на 4 позиції, а у 2018 році відзначаєть�

ся знову погіршення, порівняно із 2017 роком на

2 позиції (%). Це говорить про те, що нині Україна

зосереджена на розвитку інновацій, однак поки що

Роки Відхилення звітного року до 
2016 2017 Показники 2016 2017 2018 шт. % шт. % 

Глобальний індекс інновацій 
(INSEAD, WIPO) [15] 56 50 43 -13 -23,2 -7 14,0 

Індекс розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій 
(ITU)[9] 

78 79 - - - - - 

Індекс глобальної економічної 
конкурентоздатності (WEF)[14] 85 81 83 -2 2,4 2 2,5 

Таблиця 1. Динаміка зміни показників глобальних індексів розвитку
цифрових технологій в Україні

Джерело: власна розробка автора на основі [10;15; 16].
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не застосовує їх на інструмент покращення економі�

чних показників.

Ще одним показником, за який характеризуються

рівень цифровізації країни є індекс мережевої готов�

ності (Networked Readiness Index (NRI), який характе�

ризує рівень розвитку інформаційно�комунікаційних

технологій [17]. Оцінка країн за цим показником про�

водиться Всесвітнім економічним форумом. Проте ос�

тання звітність по цьому показнику була оприлюднена

ще за 2016 рік, тому актуальні дані за аналізований пе�

ріод відсутні.

Ситуація у сфері формування цифрових компетенцій

на теренах нашої держави ускладнюється відсутністю

державної програм, стратегічних документів, спрямо�

ваних на створення комплексної національної системи

розвитку цифрової грамотності. Також на державному

рівні відсутні інструменти моніторингу та оцінки циф�

рових компетенцій. Відсутність комплексної методології

проведення необхідних досліджень ситуації у сфері роз�

витку цифрових компетенцій унеможливлює розробку

методології вимірювання та впровадження незалежної

сертифікації рівня цифрових навичок відповідно до по�

треб ринку праці. Отже, за відсутності сформованої та

виваженої політики в цьому напрямі сфера цифрових

компетенцій в Україні розвивається хаотично та пере�

важно окремо від процесу здобуття основної освіти, що

суттєво впливає як на якість формування людського

капіталу, так і на можливість його реалізації.

З метою відображення стану розвитку цифрових

технологій в зарубіжних країнах,  наведемо Індекс циф�

рової економіки та суспільства, що включає показники

зв'язку, людського капіталу, доступу до інтернету, інтег�

рації цифрових технологій і цифрових громадських по�

слуг та свідчить про рівень цифрового розвитку су�

спільства (див. рис. 3).

Згідно даних Індексу цифрової економіки та су�

спільства лідируючі позиції в розвитку цифрових тех�

нологій у державах ЄС займають: Фінляндія, Швеція,

Нідерланди, Данія, Люксембург, Велика Британія. Дещо

відстають у розвитку цифровізованої економіки, по�

рівняно з цими державами: Німеччина, Австрія, Бель�

гія, Іспанія, Литва. Держави, із значно нижчим рівнем

цифровізованої економіки: Польща, Румунія, Болгарія,

Угорщина, Словаччина, Хорватія. Україна, до даного

рейтингу не увійшла, оскільки не є членом ЄС. Проте

за рейтингом індексу мережевої готовності Україна у

2016 р. посіла 64 позицію серед 139 країн, що свідчить

про необхідність і надалі спрямовувати зусилля на підви�

щення рівня цифровізації національної економіки, що

також буде позитивно впливати на всі сфери діяльності,

та на підвищення професійного рівня управлінського

персоналу.

Враховуючи сучасні виклики, в Україні дедалі

більше набуває актуальності розвиток таких цифрових

компетентностей управлінського персоналу:

1) навички роботи з різного роду інформаційними

ресурсами задля здійснення управлінської діяльності;

2) здатність організовувати інформаційну взаємо�

дію між усіма сторонами соціально�трудових відносин;

3) вміння здійснювати за допомогою інформаційно�

комп'ютерних технологій, конструювання, прогнозуван�

ня цілей, визначення змісту роботи;

4) здатність популяризувати електронну демокра�

тію, формувати знання і навички користування її інстру�

ментами, зокрема проводити інформаційну кампанію

щодо використання інструментів електронної демок�

ратії, кращих практик;

5) здатність протидіяти інформаційному виключен�

ню окремих цільових груп та інші.

Все це зумовлює: підвищення рівня знань інформа�

ційно�комп`ютерних технологій (ІКТ) та програмних

продуктів (електронні підручники, програми MSOffice),

а також зростання обсягу їх використання під час орган�

ізації процесу управління; розширення доступу до ме�

режі Інтернет, з метою збору, обробки, аналізу інфор�

мації та прийняття ефективних управлінських рішень;

розвиток прагнень до постійного саморозвитку та опа�

новування нових прийомів роботи з ІКТ.

ВИСНОВКИ
Таким чином, темпи розвитку цифрових технологій

і практика їх використання в Україні порівняно із світо�

вими тенденціями, вимагає на нашу думку, підвищеної

уваги до спрямування зусиль як власників підприємств,

установ та організацій, так і держави до формування

цифрових компетентностей управлінського персону.

Підвищення кваліфікації персоналу та впровадження

нових компетенцій за допомогою цифровізації дозво�

лить забезпечити успішний розвиток цих підприємств

і, як наслідок, сприятиме економічному зростанню

країни. Наслідування світовим тенденціям по застосу�

ванню цифрових технологій в управлінні персоналом,

дозволить Україні бути значимим учасником світової

економіки та допоможе забезпечити успіх ініціатив у

галузі цифрового перетворення. Перспективними з

точки зору подальших досліджень є аналіз розвитку

окремих цифрових компетенцій персоналу різних га�

лузей в Україні.
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INVESTMENT AND INNOVATION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF FUEL WOOD
PRODUCTS AS A FACTOR STRENGTHENING THE COMPETITIVENESS OF THE FOREST
SECTOR: ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRIORITIES AND GOVERNMENT SUPPORT

У статті обгрунтовуються еколого�економічні пріоритети інвестиційно�інноваційного забез�
печення виробництва паливних деревних продуктів як важливої передумови зміцнення конку�
рентоспроможності лісового сектора та енергетичної самодостатності територіальних громад.
Встановлено, що введення нових енергетичних індикаторів у Європейському Союзі, які перед�
бачають збільшення частки виробництва енергії з відновних джерел, підвищує інвестиційну при�
вабливість індустрії виробництва паливних деревних продуктів і створює передумови для ефек�
тивної утилізації лісосічних відходів та відходів деревообробного виробництва. Дослідження
показали, що державні лісогосподарські підприємства активно використовують дрова паливні
для задоволення власних енергетичних потреб у зв'язку з перманентним подорожчанням тра�
диційних видів палив. Виявлено, що у 2008—2018 роках має місце висхідний тренд у динаміці
вартості та обсягів експорту паливної деревини, що має виступати передумовою для перегля�
ду пріоритетів державної фінансової підтримки суб'єктів лісогосподарського та деревооброб�
ного підприємництва в частині розвитку паливно�енергетичного сегмента лісового сектора.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Перманентне подорожчання традиційних викопних

видів мінерального палива та необхідність забезпечен�

ня прийнятного рівня конкурентоспроможності націо�

Встановлено, що об'єктами надання державної фінансової підтримки має виступати діяльність,
яка пов'язана з утилізацією деревних відходів лісогосподарських та деревообробних вироб�
ництв; комплексним використання лісосировинного потенціалу, зокрема використанням не�
ліквідної складової; впровадженням проектів налагодження переробки деревних відходів як
на базі лісогосподарських та деревообробних виробництв, так і шляхом створення спеціалізо�
ваних виробництв, зокрема пелетних заводів; придбанням стаціонарних щепобійних машин,
які розміщуються в місцях найбільшої концентрації відходів деревообробного виробництва.
Доведено, що інвестиційно�інноваційне забезпечення енергоефективності використання де�
ревних відходів має передбачати залучення фінансових ресурсів місцевого самоврядування,
інституціональних інвесторів, приватних іноземних інвестицій, інвестицій міжнародних фінан�
сово�кредитних установ та урядів інших країн. Встановлено, що сучасна модель інвестиційно�
інноваційного забезпечення виробництва паливних деревних ресурсів дасть можливість отри�
мати відповідний економіко�енергетичний та екологічний ефекти, які полягатимуть у здешев�
ленні енергоносіїв для територіальних громад та домогосподарств, а також у створенні умов
для нарощення потенціалу біорізноманіття лісів.

The article substantiates the ecological and economic priorities of investment and innovation
support for the production of fuel wood products as an important prerequisite for strengthening the
competitiveness of the forest sector and energy self�sufficiency of territorial communities. It is
established that the introduction of new energy indicators in the European Union, which provide for
an increase in the share of energy production from renewable sources, increases the investment
attractiveness of the industry of production of fuel wood products and creates prerequisites for the
effective disposal of logging waste and waste of woodworking production. Studies have shown that
state forestry enterprises actively use fuel firewood to meet their own energy needs due to the
permanent rise in the cost of traditional fuels.

It is revealed that in 2008—2018 there is an upward trend in the dynamics of the cost and volume
of exports of fuel wood, which should be a prerequisite for reviewing the priorities of the state financial
support of forestry and woodworking businesses in terms of the development of the fuel and energy
segment of the forest sector. It is established that the objects of state financial support should be
activities related to the utilization of wood waste of forestry and woodworking industries; integrated
use of timber resources potential, in particular the use of non�liquid component; implementation
projects establish the processing of waste wood on the basis of forestry and woodworking industries,
and by creating specialized production of pellet plants; the purchase of a stationary chipping machine,
which are placed in the largest concentration of wood processing waste. It is proved that the
investment and innovation provision of energy efficiency of wood waste should involve the involvement
of financial resources of local governments, institutional investors, private foreign investments,
investments of international financial and credit institutions and governments of other countries. It
is established that the modern model of investment and innovation support for the production of fuel
wood resources will make it possible to obtain the appropriate economic, energy and environmental
effects, which will consist in reducing the cost of energy for territorial communities and households,
as well as in creating conditions for capacity�building and biodiversity of forests.

Ключові слова: інвестиційно�інноваційне забезпечення, паливні деревні продукти, утилізація, інститу�

ціональні інвестори, експорт, конкурентоспроможність.

Key words: investment and innovation support, wood fuel products, recycling, institutional investors, exports,

competitiveness.

нальної економіки вимагають диверсифікації джерел за�

безпечення енергетичних потреб промислового секто�

ра та домогосподарств. Значні резерви стосовно наро�

щення обсягів виробництва паливних продуктів містять�

ся у сфері лісогосподарського та деревообробного ви�

робництва, де утворюється значна маса деревних

відходів. Результативне використання деревної маси у
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виробництві паливно�енергетичних продуктів напряму

пов'язане з розбудовою відповідної індустрії. Сформо�

вана на даний час виробничо�технічна база виробницт�

ва деревних енергетичних продуктів не оперує достат�

німи потужностями для використання наявних резервів

нарощення паливно�енергетичного потенціалу деревної

маси, а також у переважній більшості її об'єкти відзна�

чаються невисоким техніко�технологічним рівнем ви�

робництва. Визріла необхідність теоретико�методоло�

гічного обгрунтування здійснення інноваційно�техноло�

гічної модернізації індустрії виробництва деревних

енергетичних продуктів на основі впровадження інно�

ваційних форм та методів використання паливно�енер�

гетичного потенціалу лісового сектора за наявності

відповідного інституціонального забезпечення, яке

сприятиме залученню як внутрішніх, так і зовнішніх

джерел інвестування проектів введення додаткових по�

тужностей по переробці деревних ресурсів в енергетич�

них цілях. Особливої ваги набуває обгрунтування пріо�

ритетів інвестиційно�інноваційного забезпечення вироб�

ництва паливних деревних продуктів та диверсифікація

інструментів та форм державної підтримки цього сег�

мента деревообробного виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Введення нових енергетичних індикаторів в Євро�

пейському Союзі змусило країни старого континенту

збільшувати обсяги виробництва енергетичних про�

дуктів з відновних джерел. Саме виходячи з даного трен�

ду в енергетичному забезпеченні потреб національної

економіки, активізувалися дослідження, пов'язані з роз�

робкою конкретних шляхів розбудови вітчизняної

індустрії виробництва паливних енергетичних продуктів

на інноваційній основі.

М. Мироненко та О. Польова стверджують, що спа�

лювання деревини для виробництва тепла є основним

процесом, застосовуваним у світовій біоенергетиці; вод�

ночас постійно ведуться роботи щодо його удоскона�

лення і зниження викидів. Залежно від розміру можна

виділити кілька систем. У невеликих опалювальних си�

стемах для домогосподарств, як правило, використову�

ються дрова. У середніх системах доцільно спалювати

деревну тріску в гратчастих бойлерах. У великих бой�

лерах можна спалювати широкий спектр палив, вклю�

чаючи деревні відходи і некондиційне паливо [5]. Знач�

ною мірою така диференціація використання окремих

видів паливних деревних продуктів може використову�

ватися і в Україні, виходячи з фінансових можливостей

вітчизняних домогосподарств та суб'єктів виробничо�

господарської діяльності. Також диференціація видів

деревних енергетичних продуктів для різних сегментів

національного господарства має виступати чи не основ�

ними детермінуючим чинником під час вибору пріори�

тетів розбудови вітчизняної індустрії переробки дере�

вини та відходів деревини в енергетичних цілях.

Л. Максимів, В. Климович та Л. Загвойська, гово�

рячи про екологічні переваги деревини як джерела

енергії, водночас стверджують, що попри те, що дере�

вина не містить шкідливих речовин, вона може нега�

тивно впливати на довкілля. Це відбувається тоді, коли

значні обсяги неперероблених деревних відходів, роз�

міщені на значних територіях, починають розкладатись

і виділяти у повітря метан. Перероблення деревних

відходів дасть змогу вирішити низку проблем, зокре�

ма: поліпшити санітарний стан лісів, забезпечити на�

селення недорогими енергоносіями, зменшити обсяги

викидів шкідливих речовин у довкілля [4]. Тобто вчені

як один з варіантів утилізації деревних відходів, а та�

кож уникнення негативного впливу на довкілля в разі

їх розкладу, розглядають їх використання в енергетич�

них цілях.

Деревна біомаса, на думку Т. Бондаренко та М. Трен�

чанського, це — економічно, енергетично та екологіч�

но ефективне біопаливо зі значним потенціалом вико�

ристання у виробництві теплової та електричної енергії.

Запровадження біоенергетичних проектів у рамках

Кіотського протоколу дає можливість для зменшення

викидів парникових газів. Деревна біомаса для енерге�

тичного використання складається зі сировини, що не

потрапляє в основну продукцію: дров, лісосічних

відходів та відходів деревообробної промисловості.

Також це може бути деревина з пошкоджених стихією

чи біологічно порушених лісів. Наразі деревну біомасу

в Україні застосовують, зазвичай, для виробництва теп�

ла спалюванням у традиційних пічках — близько 74%

загального обсягу [1]. Враховуючи, що в Україні в сис�

темі Державного агентства лісових ресурсів України

функціонує більше 300 лісогосподарських підприємств,

які продукують деревні відходи як у лісогосподарсько�

му, так і в деревообробному сегменті, має місце знач�

ний потенціал для нарощення обсягів виробництва па�

ливних деревних продуктів, особливо у багатолісних

регіонах.

Водночас Ю. Дубневич наголошує на негативних

властивостях природної лісової біомаси: низькій енер�

гетичній щільності біомаси; високій вологості і витра�

тах енергії на пароутворення під час спалювання; не�

однорідності форм лісової біомаси, що ускладнює ме�

ханізацію і автоматизацію заготовки й спалювання цьо�

го палива [3]. Такі негативні властивості вимагають до�

даткових затрат, що знижує прибутковість проектів ви�

користання деревної маси у паливно�енергетичному

обороті. Забезпечення прийнятного рівня ефективності

потребує застосування інструментів прямої та непрямої

державної фінансової допомоги. Також особливої гос�

троти набула в останні роки проблема вивезення палив�

ної деревини, особливо дров паливних, з України у зв'яз�

ку із ефективним стимулюванням у розвинених країнах

виробництва енергетичних продуктів з відновних дже�

рел. Це з однієї сторони позбавляє українських спожи�

вачів відносно дешевшого порівняно з викопними вуг�

леводнями джерела енергії, а з іншої — стимулює

екстенсивний шлях розвитку індустрії виробництва па�

ливних деревних продуктів.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є обгрунтування пріоритетів інвести�

ційно�інноваційного забезпечення виробництва палив�

них деревних продуктів та диверсифікація інструментів

і форм державної фінансової підтримки даного сегмен�

та деревообробного виробництва з врахуванням екзо�

генних та ендогенних чинників формування ринку

енергії з відновних джерел.





21

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Загалом деревна маса, особливо для лісозабезпе�

чених адміністративних районів та територіальних гро�

мад, в умовах орієнтації на збільшення відновної скла�

дової у виробництві енергії виступає вагомим чинни�

ком підвищення енергетичної самодостатності терито�

ріальних та локальних утворень. Її складовими, які

можуть бути використані для виробництва паливно�

енергетичних ресурсів, є деревні відходи (лісосічні

відходи та відходи деревообробки), некондиційна

(низькосортна) деревина, вживана деревина, біоенер�

гетичні культури та відходи сільськогосподарського

виробництва, які можуть бути використані у вироб�

ництві паливних енергетичних ресурсів на основі ув'я�

зування з деревною сировиною. Але залучення пере�

рахованих складових деревної маси у господарський

обіг для виробництва паливно�енергетичних деревних

ресурсів стане можливим за умови належного інвес�

тиційно�інноваційного забезпечення, що дасть мож�

ливість збільшити не лише енергетичний потенціал

лісового сектора, а забезпечити зростання його кон�

курентоспроможності в цілому.

В теперішніх умовах, внаслідок відсутності необхі�

дних інвестиційних передумов для налагодження пере�

робки максимально можливого обсягу неліквідної де�

ревини, значний обсяг неліквіду крони та порубкових

решток спалюється в місцях проведення суцільних та ви�

біркових рубок, що супроводжується збільшенням ви�

кидів вуглекислого газу в атмосферне повітря та ство�

ренням дискомфорту для фауністичних ресурсів. У ре�

зультаті мають місце негативні екологічні екстерналії, а

постійні лісокористувачі втрачають потенційно можливі

прибутки у зв'язку з тим, що неліквідна деревина вико�

ристовується нераціонально.

Підвищення енергоефективності використання де�

ревних відходів напряму пов'язане із диверсифікацією

форм, джерел та методів інвестиційно�інноваційного

забезпечення. Враховуючи важливість деревних від�

ходів для підвищення енергетичної самодостатності

країни загалом та окремих регіонів, передусім лісо�

забезпечених, магістральним елементом системи інве�

стиційно�інноваційного забезпечення розвитку біоенер�

гетичного сегмента лісового сектора має бути держав�

на фінансова підтримка суб'єктів лісогосподарського та

деревообробного підприємництва, які здійснюють збір,

заготівлю та переробку деревної біомаси для виробниц�

тва деревних енергетичних продуктів (рис. 3).

Об'єктами надання державної фінансової підтрим�

ки має виступати діяльність, яка пов'язана:

1) з утилізацією деревних відходів лісогосподарсь�

ких та деревообробних виробництв;

2) комплексним використання лісосировинного по�

тенціалу, зокрема щодо використання неліквідної скла�

дової, з метою задоволення енергетичних потреб по�

стійних лісокористувачів, об'єктів публічної соціальної

інфраструктури та домогосподарств;

3) з впровадженням проектів налагодження пере�

робки деревних відходів як на базі лісогосподарських

та деревообробних виробництв, так і шляхом створен�

ня спеціалізованих виробництв, зокрема пелетних за�

водів;

4) з придбанням стаціонарних щепобійних машин,

які розміщуються в місцях найбільшої концентрації

відходів деревообробного виробництва.

Інструменти державної фінансової підтримки мають

охоплювати всі фази біоенергетичного ланцюга лісово�

го сектора, щоб закласти необхідні стимули для лісо�

користувачів та деревообробників максимальною

мірою залучати деревні відходи у відтворювальний про�

цес і усувати практику спалювання лісосічних відходів

на місцях суцільних та вибіркових рубок, зменшивши

таким чином викиди вуглекислого газу в атмосферне

повітря, що відповідає базовим положенням Нової

кліматичної угоди та 17 Цілям сталого розвитку, затвер�

джених ООН.
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Рис. 2. Вартість та обсяг українського експорту паливної деревини
Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.
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Державна фінансова підтримка проектів підвищен�

ня енергоефективності використання деревних відходів

має охоплювати як прямі, так і непрямі методи. Прямі

методи мають включати фінансову компенсацію суб'єк�

там лісогосподарського підприємництва у зв'язку із

збитковим характером діяльності поводження з дерев�

ними відходами.

Непрямі методи повинні включати комплекс фінан�

сових преференцій, який передбачає встановлення

пільгових ставок імпортних мит на ввезення високотех�

нологічного обладнання, необхідного для заготівлі і

переробки деревної біомаси в енергетичних цілях.

Інституціоналізація методів та інструментів держав�

ної фінансової підтримки постійних лісокористувачів та

деревообробників забезпечить поштовх щодо пере�

орієнтації діяльності, яка передбачає відмову від меха�

нічного спалювання лісосічних відходів в місцях прове�

дення рубок і перехід до організованого використання

даної складової лісової біомаси для виробництва енер�

гетичних продуктів. Надання державної фінансової

підтримки забезпечить підвищення інвестиційної при�

вабливості виробництва паливних гранул і брикетів, що

стимулюватиме залучення інших джерел інвестиційно�

інноваційного забезпечення енергоефективності вико�

ристання деревних відходів та диверсифікує виробни�

чо�господарську діяльність і підвищить рівень конкурен�

тоспроможності лісового сектора загалом.

Це також стимулюватиме місцеве самоврядування,

яке представляє інтереси територіальних громад, спів�

фінансувати проекти використання деревних відходів в

енергетичних цілях. Основним стимулом для місцевої

влади виступає можливість отримання дешевшого, ніж

мінеральне палива, що дозволить знизити сукупні зат�

рати для задоволення енергетичних потреб суб'єктів

публічної соціальної інфраструктури та домогоспо�

дарств. Особливо перспективним варіантом розгля�

дається співфінансування такого роду проектів об'єдна�

ними територіальними громадами, які отримують цільо�

ву субвенцію на розвиток інфраструктури.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування мо�

жуть залучатися до співфінансування проектів розбу�

дови індустрії виробництва енергетичних продуктів на

основі використання деревної біомаси через механізм

дії угод публічно�приватного партнерства.

Такого типу угоди дадуть можливість консолідува�

ти фінансовий та адміністративний потенціал місцевого

самоврядування, виробничо�технічні можливості по�

стійних лісокористувачів та спеціалізованих виробництв

і сформувати замкнений цикл відтворення біоенергетич�

ного потенціалу відповідного територіального чи ло�

кального утворення. Виходячи з того, що основні лісо�

забезпечені регіони (Карпатський та Поліський) знахо�

дяться у прикордонних регіонах, високою є ймовірність

залучення фінансових ресурсів у рамках реалізації

проектів транскордонного співробітництва, зокрема

грантових коштів у межах програм збереження та

відтворення місцевої природної спадщини.

Інституціоналізація державної фінансової підтрим�

ки та залучення фінансових ресурсів місцевого само�

врядування в реалізацію проектів використання дерев�

ної біомаси для енергетичних потреб сформує необхідні

передумови для залучення в цей сегмент лісового сек�

тора фінансових ресурсів інституціональних інвесторів,

приватних іноземних інвестицій та інвестицій міжнарод�

них фінансово�кредитних організацій та урядів інших

країн.

Підвищення інвестиційної привабливості проектів

виробництва деревного палива також забезпечувати�

меться необхідністю дотримання нових енергетичних

індикаторів, які передбачають підвищення частки від�

новних джерел в сукупному енергетичному балансі.

Вагомим джерелом у середньостроковій перспективі

варто також розглядати залучені та позикові кошти

суб'єктів лісогосподарського та деревообробного ви�

робництва, які будуть отримані через створення відпо�

відних умов для повноцінного функціонування суб'єктів

лісогосподарського підприємництва на фінансовому

ринку, зокрема на ринку позикового капіталу та ринку

цінних паперів. Збільшення обсягів залучених лісогос�

подарськими підприємствами фінансових ресурсів на

ринку позикового капіталу залежить від інституціона�

лізації сучасних форм іпотечно�заставних відносин. Ак�

тивізація діяльності постійних лісокористувачів та

суб'єктів деревообробного підприємництва на ринку

цінних паперів стане можливою в разі узаконення емісії

цими суб'єктами господарювання облігацій.

Тобто диверсифікація джерел інвестиційно�іннова�

ційного забезпечення виробництва паливних деревних

відходів за рахунок надання державної фінансової до�

помоги, залучення фінансових ресурсів місцевого са�

моврядування, фінансових ресурсів іноземних інвес�

торів, збільшення обсягів залучення власних, залучених

та позикових коштів суб'єктів лісогосподарського та

деревообробного виробництва дозволить отримати

відповідний економіко�енергетичний та екологічний

ефект. Економіко�енергетичний ефект полягатиме в

зменшенні залежності сільських поселень від викопних

вуглеводнів, скороченні непродуктивних втрат лісоси�

ровини, підвищенні рівня комплексності використання

лісоресурсного потенціалу, скороченні розосередже�

ності виробництва паливних деревних ресурсів, дивер�

сифікації діяльності постійних лісокористувачів та

суб'єктів деревообробного виробництва. Екологічний

ефект полягає в зменшенні обсягів спалення лісосічних

відходів у місцях здійснення рубок, скороченні обсягів

емісії вуглекислого газу, зменшенні ареалу поширення

лісових шкідників та захворювань лісових насаджень,

покращенні умов для відтворення лісового біорізнома�

ніття.

Потребує розробки "дорожня карта" стосовно за�

лучення інвестицій в придбання групою державних лісо�

господарських підприємств, або ж окремими підприєм�

ствами сучасних пересувних щепобійних машин, які доз�

воляли б виробляти щепу на основі неліквідної дереви�

ни та порубкових решток і формувати таким чином ре�

сурсну базу для виробництва паливних гранул та бри�

кетів. Іншим варіантом є придбання стаціонарних ще�

побійних машин, які розміщуються в місцях найбільшої

концентрації відходів деревообробного виробництва

(територія переробних підрозділів державних лісогос�

подарських підприємств), але це вимагає більших фінан�

сових затрат у зв'язку із доставкою неліквідної дереви�

ни та порубкових решток. Тобто пересувні щепобійні

машини є більш доцільними для лісогосподарських



Інвестиції: практика та досвід № 24/201924

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

підприємств, у яких є незначною матеріально�технічна

база лісопереробки, а стаціонарні для лісгоспів з роз�

виненою лісопереробкою, або ж для суб'єктів дерево�

обробного підприємництва.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У зв'язку з перманентним подорожчанням тради�

ційних видів мінеральних палив підвищується роль па�

ливних деревних ресурсів в енергетичному забезпеченні

потреб домогосподарств та суб'єктів господарської

діяльності. Державні лісогосподарські підприємства

активно використовують як джерело енергії дрова па�

ливні у зв'язку завищеним рівнем цін на світлі нафто�

продукти, електроенергію та природний газ. Водночас

Україна також активно експортує паливну деревину, що

зумовлено підвищеним попитом на паливні деревні про�

дукти в країнах, де стимулюється використання віднов�

ної складової в енергетичному балансі. З огляду на знач�

ний лісоресурсний потенціал Україна має всі можливості

для того, щоб нарощувати обсяги виробництва палив�

них енергетичних продуктів на основі поглибленої пе�

реробки деревних відходів та некондиційної деревини,

що дасть змогу виробляти і експортувати паливну де�

ревну продукцію з високою доданою вартістю.

Але виробництво конкурентоспроможної на світо�

вому ринку паливної деревної продукції потребує відпо�

відного інвестиційно�інноваційного забезпечення її ви�

готовлення. Сьогодні актуалізувались проблеми інвес�

тиційного забезпечення утилізації деревних відходів,

реалізації проектів по енергоефективному використан�

ню неліквідної деревини, будівництву пелетних заводів

для того, щоб поступово усувати практику нераціональ�

ного використання неліквідної складової лісоресурсно�

го потенціалу, пересортиці заготовленої деревини. Тому

формування інвестиційної стратегії реалізації проектів

по енергоефективності, які передбачають виробництво

паливних деревних ресурсів з деревних відходів, має

отримати належне інституціональне супроводження як

на рівні центральних органів законодавчої та виконав�

чої влади, так і на рівні обласних управлінь лісового і

мисливського господарства.

Каталізатором нарощення потужностей виробниц�

тва паливних деревних ресурсів на основі утилізації лісо�

січних відходів та відходів деревообробного виробниц�

тва мають стати інвестиційні ініціативи органів управ�

ління лісовим і мисливським господарством та держав�

них лісогосподарських підприємств в частині придбан�

ня щепобійних машин та будівництва пелетних заводів.

Залучення інвестицій у перераховані проекти буде за�

безпечуватися через надання державних гарантій, спро�

щення укладання лізингових угод та надання фінансо�

вих преференцій у формі відміни ввізного мита на су�

часне високотехнологічне деревообробне обладнання.
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CRYPTOCURRENCY: INTERPRETATION, ORGANIZATIONAL ASPECTS OF STATE
REGULATION AND ACCOUNTING

У сучасному суспільстві гостро зростає потреба коштів, які можуть бути засобом платежу в різних
електронних розрахункових системах, у віртуальних середовищах та мати вищій рівень захисту ніж
паперові кошти. Впродовж останніх років значно зросла ринкова капіталізація криптовалют. Крип�
товалюта має свої переваги та недоліки порівняно з фізичними та електронними грошима. Все це
робить її абсолютно новим активом, новою економічною категорією. Ідея запровадження крипто�
валюти полягає у створенні валюти, яка не контролюється державою, вільно поширюється, не зне�
цінюється та операції з нею є прозорими.

Метою наукової статті є аналіз інтерпретації економічної категорії "криптовалюта" для іденти�
фікації її аксіологічних характеристик, використання яких створить конститутивний базис для виок�
ремлення ключових аспектів державного регулювання та облікового узагальнення.

Важливою складовою імплементації досліджуваного сегменту в економіку держави є ідентифі�
кація функцій, які повинні бути покладені на її органи. В ході дослідження ідентифіковано: різні підхо�
ди, визначення економічної категорії "криптовалюта"; рейтинг криптовалют по капіталізації; пе�
релік операцій з криптовалютами; переваги та недоліки функціонування ринку криптовалют; функції
державних органів у регулюванні операцій з криптовалютами; підходи щодо відображення цього
виду активів у бухгалтерському обліку.

Криптовалюта, за сучасних умов господарювання, набуває значення одного з найвагоміших ак�
тивів як для фізичних, юридичних осіб, так і відповідніх державних органів. Проведені дослідження
роблять наголос на тому, що використання криптовалют у фінансовому обороті має сталу тенден�
цію до зростання в майбутньому.

Реалізація Концепції державного регулювання операцій з криптовалютами створить умови для
початку функціонування ринку віртуальних активів у відповідності до чинного законодавства Украї�
ни з врахуванням балансу інтересів суб'єктів, що здійснюють операції з віртуальними активами, та
держави, яка отримає додаткові надходження податків від цього сегменту господарських операцій.

In today's society, there is a growing need for funds that can be a means of payment in various electronic
payment systems, in virtual environments and have a higher level of protection than paper. Cryptocurrency
market capitalization has increased significantly in recent years. Cryptocurrency has its advantages and
disadvantages compared to physical and electronic money. All this makes it an entirely new asset, a new
economic category. The idea behind the introduction of cryptocurrency is to create a currency that is not
controlled by the state, freely distributed, not impaired, and its transactions are transparent.

The purpose of the scientific article is to analyse the interpretation of the economic category of
"cryptocurrency" to identify its axiological characteristics, the use of which will create a constitutive basis
for the identification of key aspects of government regulation and accounting generalization.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному суспільстві гостро зростає потреба

коштів, які можуть бути засобом платежу в різних елек�

тронних розрахункових системах, у віртуальних сере�

довищах та мати вищій рівень захисту ніж паперові кош�

ти. Впродовж останніх років значно зросла ринкова

капіталізація криптовалют. В обігу знаходиться значна

кількість їх різновидів, водночас найбільш вагомою ком�

понентою, в умовах сьогодення, виступає Біткоін

(Bitcoin). Криптовалюта має свої переваги та недоліки

порівняно з фізичними та електронними грошима. Все

це робить її абсолютно новим активом, новою економ�

ічною категорією. Очевидно, що світ змінюється і ви�

магає від його учасників адаптивності. Особливо ці зміни

стосуються сфер розрахунків та платежів, інвестуван�

ня, накопичення капіталу тому, що вони пов'язані з роз�

витком економіки та добробуту населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток теоретичної складової

запровадження, розвитку та обліку криптовалюти зро�

били вітчизняні та зарубіжні вчені: Е. Андроулакі, І. Гу�

сєва, С.І. Дробязко, С. Капкун, О. Караме, Н.М. Коро�

люк, М.В. Корягін, В.М. Костюченко, С.Ф. Легенчук, О.С.

Новак, Т. Петрова, О.М. Петрук, Р. Прайс, М. Роесчлін,

Л.Ф. Соколенко, Л. Фрідкін, Т. Яцик та ін.

Враховуючи наявність великої кількості наукових

праць, потрібно визнати актуальність означеної тема�

тики та необхідність подальших наукових досліджень у

цьому напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукової статті є аналіз інтерпретації еконо�

мічної категорії "криптовалюта" для ідентифікації її

аксіологічних характеристик, використання яких ство�

рить конститутивний базис для виокремлення ключових

аспектів державного регулювання та облікового уза�

гальнення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На початку XXI ст. світ вступив до третього етапу

грошово�кредитної історії періоду віртуальної економі�

An important component of the implementation of the studied segment in the economy of the state is
the identification of functions that should be assigned to its organs. The study identified different
approaches, defining the economic category of "cryptocurrency"; cryptocurrency rating on capitalization;
list of transactions with cryptocurrencies; advantages and disadvantages of functioning of the
cryptocurrency market; functions of public authorities in regulating transactions with cryptocurrencies;
approaches to reflecting this type of assets in accounting.

In today's economic environment, cryptocurrency is becoming one of the most important assets for
individuals, legal entities and public authorities. Studies have highlighted that the use of cryptocurrencies
in financial circulation has a steady upward trend in the future.

The implementation of the Concept of state regulation of cryptocurrency transactions will create the
conditions for the virtual assets market to start functioning in accordance with the current legislation of
Ukraine, taking into account the balance of interests of entities engaged in operations with virtual assets
and the state, which will receive additional tax revenues from this segment of economic activities.

Ключові слова: блокчейн, віртуальні активи, електронні гроші, криптобіржа, криптовалюта, майнінг,

фіатні гроші.

Key word: blockchain, virtual assets, electronic money, crypto exchange, cryptocurrency, mining, fiat money.

ки, який визначається революційними змінами в харак�

тері і використанні грошей. Розвиток найсучаснішої

електронної форми грошей призвів до того, що гроші

почали втрачати об'єктно�сенсорну форму, стали вірту�

альною реальністю, створеною за допомогою техноло�

гічних засобів. Одним із нововведень стало відкриття

спеціального виду валюти, яке отримало назву "крип�

товалюта" [19].

Основною проблемою щодо ведення криптобізне�

су в Україні є те, що досить багато компаній, під�

приємств, фізичних осіб, які створюють, користуються

та обмінюють криптовалюту роблять це без створення

суб'єкта підприємницької діяльності, що регламентує

собою ведення правильного бухгалтерського, податко�

вого обліку та своєчасність сплати податків. Тобто отри�

мують прибутки, які не декларуються через відсутність

розуміння операцій та фінансового обліку.

Комплексна програма розвитку фінансового секто�

ру України до 2020 року передбачає розвиток безготів�

кових платежів з використанням електронних грошей.

Криптовалюта — це новий вид фінансового інструмен�

ту. Чинним законодавством визначено такі види фінан�

сових інструментів: цінні папери та деревативи.

На сьогодні відсутня єдина думка щодо визначення

терміну "криптовалюта". Більшість науковців називають

її інноваційною мережею платежів і новим видом гро�

шей, інші заперечують "причетність" криптовалюти до

грошей та називають її "цифровим активом". Узагаль�

нюючи різні підходи, визначення поняття криптовалю�

ти представлено в таблиці 1.

На думку сучасних аналітиків та бізнесменів, ринок

криптовалюти є досить вигідним для великих компаній,

адже володіння значним капіталом у різних країнах

світу, який не прив'язаний до місцевих валют, зумовлює

зацікавленість ринком віртуальних грошей [1].

Україна за підсумками 2017 року увійшла до топ�10

країн за кількістю користувачів такими грошима.

Світові держави по�різному підійшли до закріплен�

ня статусу криптовалют у національних законодавствах.

У Канаді та Нідерландах, наприклад, до криптовалют

ставляться як до електронних грошей; у США прецеден�

тна практика сформувала позицію, що криптовалюти є

"... валютою, або ж іншою формою грошей"; у Німеч�

чині криптовалюти визначаються як "приватні кошти",
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які можуть використовуватися в якості оплати і заміню�

вати традиційну валюту в цивільно�правових договорах;

у Швейцарії криптовалюти визнаються спеціальним ви�

дом валют — цифровою валютою, яка має такий же пра�

вовий статус, що і національна валюта цієї країни (швей�

царський франк) [7].

Взагалі криптовалюта — це цифрова (віртуальна) ва�

люта, з одиницею "сoin" (монета), яка емітується в мережі

за певними принципами криптографії для забезпечення

операцій та контролю створення нових монет. Інформа�

ція про транзакції доступна у відкритому вигляді та зазви�

чай не шифрується. Для забезпечення незмінності бази

ланцюжка блоків транзакцій використовуються елементи

криптографії (цифровий підпис на основі системи з відкри�

тим ключем, послідовне хешування).

Загальна кількість криптовалют станом

на листопад 2019 року налічує 2832 назв.

Навіть при такій великій кількості, п'ятірка

лідерів ринку показує приріст капіталізації не

менше 253 млн дол. США за добу (табл. 2).

На сьогодні в Україні існує підгрунтя для

імплементації криптовалюти в фінансово�

економічний оборот. У країні наявна уся

інфраструктура щоб офіційно займатися

діяльністю, яка пов'язана з такими активами:

— покупці та продавці криптовалют;

— криптовалютні біржі;

— майнери криптовалют;

— творці нових криптовалют, які орган�

ізували успішні ICO.

Навіть за таких умов, аналітики BRDO

встановили, що офіційно жодна юридична

особа не декларує ведення в Україні діяль�

ності на ринку криптовалют. Єдиними мож�

ливими способами конвертації криптовалют

у фіатні гроші на території України є крип�

тобіржі (юридична особа, яка надає посе�

редницькі послуги при обміні одиниць крип�

товалют на фіатні гроші, а також проводить

ідентифікацію та наступну верифікацію

учасників торгів, веде рахунки учасників у

криптовалюті, проводить первинний фінан�

совий моніторинг щодо учасників торгів)

або криптообмінники.

Нині функціонують такі українські біржі, які

здійснюють торгівлю криптовалютами: Exmo, Kuna і BTC

Trade UA. Але останні дві біржі проводять операції з

криптовалютами тільки за гривню, в той час, як Exmo

також пропонує транзакції в доларах США, євро, рос�

ійських рублях і польських злотих.

Звичайно, зараз в Україні використання криптова�

лют не досягло таких показників, як у США, країнах

Західної Європи чи Південно�Східної Азії. Однак, по�

при те, що широка громадськість ще і досі мало знає

про криптовалюти, в тому числі Біткойн, сьогодні Ук�

раїна входить у топ�5 країн світу за кількістю користу�

вачів різними Біткойн�гаманцями. Біткойн дуже попу�

лярний серед українських IT�фахівців, які дуже активно

інвестують реальні гроші у віртуальну валюту [16].

На теренах України існують компанії, які працюють

з біткойном: Продуктовий магазин "Натуральні продук�

ти" м. Київ, інтернет�магазині Send Flowers, Кав'ярня

Kava Like м. Київ, туристична компанія Blitz Travel м.

Київ, школа сучасної флористики Asant Studio м. Київ,

ІТ�компанія Silenсa Tech м. Київ, креативне агентство

VIDEOFABRIKA м. Київ та інші. За них можна придбати

квитки на концерт, виставку, кіно, театр, цирк, дельфі�

нарій, планетарій. Оплачувати ці послуги криптовалю�

тою стало можливим з жовтня 2015 року [6].

Ідея запровадження криптовалюти полягає у ство�

ренні валюти, яка не контролюється державою, вільно

поширюється, не знецінюється та операції з нею є про�

зорими. Переваги та недоліки криптовалюти як цифро�

вої (віртуальної) валюти узагальнено у таблиці 3.

Відомо, що сучасні виробничі системи є складними

багатофакторними та багатоступеневими об'єктами

управління. Також можуть мати вплив різних видів ри�

Валюта Вартість 
USD 

Капіталізація 
USD Об’єм USD 

Bitcoin 
BTC 

8698.23 156 926 176 543 286 504 000 

Bitcoin Cash / BCC 
BCH 

284.92 5 159 043 490 40 211 800 

Ethereum 
ETH 

186.1 20 193 917 745 33 362 800 

Litecoin 
LTC 

61.29 3 863 675 221 32 604 900 

Ripple 
XRP 

0.2723 27 227 780 971 27 248 200 

Tronix 
TRX 

0.0188418 1 257 728 353 15 897 300 

EOS 
EOS 

3.449 3 519 858 060 7 637 760 

Таблиця 2. Рейтинг криптовалют по
капіталізації станом на 11.11.2019 р.

Джерело: сформовано авторами на підставі [18].

Таблиця 1. Визначення поняття "криптовалюта"

Джерело: узагальнено авторами.

Поняття Джерело 
Стабільний універсальний інструмент глобальних 
фінансових платежів і одночасно як фінансовий 
інструмент з високою капіталізацією є конкурентною 
формою міжнародного переливу капіталу  

Желюк Т., Бречко О. [2] 

Вид цифрової валюти, заснований на складних 
обчисленнях деякої функції, яку легко перевірити 
зворотними математичними діями, в основі емісії якої є 
принцип доказу виконання роботи «Proof-of-work»  

Лубенець І. [9] 
 

Цифрова валюта, яка використовує криптографію для 
забезпечення безпеки та перевірки транзакцій у своїй 
мережі. На відміну від традиційних валют, криптовалюта 
не вимагає від центрального банку чи будь-якого іншого 
централізованого органу влади забезпечення безпеки або 
підтримки контролю над грошовою пропозицією  

Офіційний сайт Bitcoin 
[12] 

Фідуціарна цифрова валюта, валютний курс якої 
встановлюється на підставі режиму вільного плавання як 
результат попиту і пропозиції на валютному ринку з 
повною відсутністю контролю з боку Центробанків  

Молчанова Е., 
Солодковський Ю. [10] 

Засіб обміну, як і звичайні валюти, але призначена для 
обміну цифровою інформацією, що стало можливим 
завдяки певним принципам криптографії 
(використовується для забезпечення операцій та 
контролю створення нових монет)  

Graydon C. [17] 

Не є формою електронних грошей, проте певні 
особливості обліку валютних операцій також характерні 
для обліку операцій з криптовалютою. У разі 
використання цифрової валюти як платіжного засобу 
криптовалюта є частиною грошових статей 

Соколенко Л., 
Остапенко Т. та ін. [19] 

Віртуальний актив у формі токену, що функціонує як 
засіб обміну або збереження вартості 

Концепція державного 
регулювання операцій з 
криптовалютами [3] 
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зиків. Вимога ефективного управління в таких сис�

темах призводить до необхідності вибору управлі�

ння в рамках впливу неконтрольованих параметрів

(ризиків). Отже, виникають проблемні ситуації під

час вирішення задач оптимізації в складних систе�

мах управління з урахуванням ризиків.

Система контролю управління ТІ призводить до

необхідності подальшого вдосконалення концепції

його оптимізації. Розв'язання цієї проблеми пов'я�

зане з задачею прийняття рішень у рамках програм�

ного управління, в якому слід враховувати можли�

вості вибору на весь досліджуємий проміжок

часу[15].

Головною рисою, яка відрізняє реальні гроші від

криптовалюти — це спосіб їх походження. Елект�

ронні гроші утворюються внаслідок внесення реаль�

них грошей через термінал для поповнення певного

рахунку або електронного гаманця, а криптовалю�

та емітується в мережі. На сьогодні її можна дару�

вати, обмінювати, купувати або "робити". Механізм

створення цифрової валюти нагадує процес видо�

бутку цінних металів. Для виготовлення кожної

нової "монети" залучають все більше часу та ре�

сурсів. Створення перших Біткоїнів (Bitcoin) відбу�

валося за наявності звичайних комп'ютерів [5].

Серед науковців є різні підходи щодо відобра�

ження електронних грошей в бухгалтерському обліку:

С.Ф. Легенчук, Н.М. Королюк, пропонують використо�

вувати новий рахунок 315 "Електронні гроші" [8];

М.В. Корягін рекомендує використовувати новостворе�

ний рахунок 32 "Електронні гроші" [4]; А. Нефьодов,

вважає, що електронні гроші слід обліковувати у складі

дебіторської заборгованості на рахунку 377 "Розрахун�

ки з іншими дебіторами" [11]. Відповідно в балансі

підприємства вартість електронних грошей пропонуєть�

ся відображати за статтею "Грошові кошти та їх еквіва�

ленти".

О. Слободенюк вносить пропозицію розглядати

аспекти бухгалтерського та податкового обліку створен�

ня та обміну "криптомонет" як нематеріальних цифро�

вих активів. Основні критерії визнання нематеріально�

го цифрового активу:

— можуть бути окремо ідентифіковані та продані;

— є немонетарним активом;

— не мають фізичної форми;

— велика ймовірність того, що вони принесуть май�

бутні економічні вигоди.

Щодо створення нематеріального цифрового акти�

ву, відповідно до п. 11 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"

первісна вартість нематеріального цифрового активу,

створеного підприємством, включає прямі витрати на

оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати,

безпосередньо пов'язані із створенням цього немате�

ріального активу та приведенням його до стану придат�

ності для використання [13].

Т. Яцик у свій публікації зазначає, що для відобра�

ження в обліку, наприклад Bitcoin доцільно використо�

вувати рахунок 127 "Інші нематеріальні активи" [14].

На думку авторів Л. Соколенко, Т. Остапенко та ін.,

існує, безперечно, велика різниця між категоріями

"криптовалюта" та "іноземна валюта". Однак вони вва�

жають, що певні особливості обліку валютних операцій

також характерні для обліку операцій з криптовалютою.

У цьому випадку (використання криптовалюти як пла�

тіжного засобу) криптовалюта є частиною грошових ста�

тей. Тому під час обліку криптовалют, що підлягають

контролю з боку центрального банку країни, цілком мо�

жуть бути застосовані поняття "обмінний курс" та "кур�

сові різниці". Операції з криптовалютою при первісно�

му визнанні відображатимуться у звітній валюті, тобто

у гривні, шляхом перерахування суми в криптовалюту

за обмінним курсом на початок дня, датою транзакції

[19].

Важливим кроком імплементації криптовалюти у

фінансово�господарський оборот економіки України

виступає законодавче визначення термінології крипто�

галузі за зразком Європейського Центрального Банку

та унормування підходу до оподаткування галузі, що

сприятиме розвитку ринку.

На сьогодні уповноважені державні органи та інші

представники блокчейн�спільноти працюють над зап�

ровадженням Закону України "Про внесення змін до По�

даткового кодексу України та інших законів України

щодо оподаткування операцій з криптоактивами". Цей

нормативний документ визначить терміни: віртуальний

актив, криптоактив, операція з криптоактивами, розпо�

ділений реєстр, токен та токен�актив та особливості

оподаткування відповідних господарських операцій.

Податковий сегмент Концепції державного регулю�

вання операцій з криптовалютами включає:

— облік доходів від операцій з криптовалютами або

ж витрат на їх видобування здійснюється окремо від

обліку доходів та витрат від іншої діяльності;

— витрати операцій з криптовалютами мають бути

підтверджені документами, в т.ч. електронними, вида�

ними професійними учасниками на ринку криптовалют;

— у разі отримання збитку за результатами звітно�

го періоду сума загального фінансового результату за

операціями з криптовалютами зменшує загальний

Переваги Недоліки 
Інформація про зберігання і 
використання цих грошей 
здійснюється за допомогою 
блокчейну 

Державні установи можуть 
негативно впливати на обіг та 
розповсюдження — навіть, 
забороняти їх 

У будь-який момент можна 
перевірити достовірність 
проведених операцій 

Банки та інші органи нагляду і 
спостереження не мають 
можливості контролювати операції 
по випуску і руху криптовалюти 

Надійність: скопіювати, зламати, 
підробити або здійснити інші 
подібні маніпуляції з віртуальною 
валютою неможливо 

Ризик заборони: багато країн ввели 
обмеження щодо її використання, 
а на порушників може бути 
накладений штраф 

Володіння біткоїнами абсолютно 
анонімне, тобто, приховане. 
Інформація про власника 
криптогаманця відсутня (є тільки 
номер гаманця) 

Криптовалюта залежить від 
попиту, який, в свою чергу, може 
змінюватися у результаті змін у 
законодавстві 

Можливість добути кожному Втрата паролю до електронного 
гаманця призведе до втрати всіх 
криптомонет 

У багатьох випадках комісія 
стягується у добровільному порядку

Невизначеність питання 
оподаткування та обліку операцій 
з криптовалютами, ліцензування 
майнінгу 

Таблиця 3. Переваги та недоліки функціонування
ринку криптовалют

Джерело: узагальнено авторами.
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фінансовий результат наступних

податкових (звітних) періодів;

— нарахований суб'єктом,

що здійснює операції з крипто�

валютами, податок на прибуток

від таких операцій не зменшує

фінансового результату до опо�

даткування такого суб'єкта;

— 5 відсотків — ставка по�

датку на доходи фізичних осіб

для інвестиційного прибутку від

продажу криптоактивів строком

на 5 років;

— інвестиційний прибуток від

операцій з криптоактивами роз�

раховується як позитивна різни�

ця між доходом, отриманим плат�

ником податку від продажу крип�

тоактиву, та його вартістю, що

визначається із суми докумен�

тально підтверджених витрат на

придбання такого криптоактиву

та/або на створення такого крип�

тоактиву;

— операції з продажу крип�

тоактивів не є об'єктом оподат�

кування податком на додану

вартість.

Важливою складовою імплементації досліджувано�

го сегменту в економіку держави є ідентифікація функ�

цій, які повинні бути покладені на її органи. Функції дер�

жавних органів у регулюванні та нагляді за операціями

з криптовалютами представлено на рисунку 1.

 В умовах сьогодення операції з криптовалютами

класифікуються наступним чином:

— майнінг (є законним способом одержання крип�

товалют, на сьогодні не регулюється законодавчо);

— набуття та володіння (мають право як юридичні

так і фізичні особи, обліковуються та оподатковуються

як інвестиційний актив);

— обмін та продаж на криптобіржах (проводиться

виключно на ліцензованих криптобіржах за умови іден�

тифікації продавців та покупців, що створює умови для

купівлі криптовалюти за фіатні гроші);

— обмін та продаж через криптообмінники;

— засіб платежу;

— ICO (порядок та вимоги визначені НКЦПФР, до�

ступне будь�яким особам);

Зацікавленість населення, державних органів вла�

ди до технології зберігання та передачі даних блокчейн,

як ефективного способу забезпечення схоронності

інформації та уникнення правових спорів щодо непра�

вомірного втручання в реєстри інформації спонукали

Національний банк України створити та схвалити дорож�

ню карту Cashless Economy, яка прописує плани по ви�

користанню технології блокчейн в Україні.

ВИСНОВКИ
Криптовалюта, за сучасних умов господарювання, на�

буває значення одного з найвагоміших активів як для фізич�

них, юридичних осіб, так і державних органів. Проведені

дослідження роблять наголос на тому, що використання

криптовалют у фінансовому обороті має сталу тенденцію

до зростання в майбутньому.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до

Податкового кодексу України та інших законів України

щодо оподаткування операцій з криптоактивами", реал�

ізація Концепції державного регулювання операцій з

криптовалютами створить умови для початку функціону�

вання ринку віртуальних активів у відповідності до чин�

ного законодавства України з врахуванням балансу інте�

ресів суб'єктів, що здійснюють операції з віртуальними

активами, та держави, яка отримає додаткові надходжен�

ня податків від даного сегменту господарських операцій.
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ORGANIZATIONAL STRUCTURES FOR THE IMPLEMENTATION
OF INNOVATIONS AT ENTERPRISES

Статтю присвячено дослідженню організаційних структур, які необхідні підприємствам для
реалізації інновацій. Без використання інновацій ефективність існування підприємства зводить�
ся до мінімуму і створення конкурентоздатного продукту стає неможливим. З цією метою в
умовах подолання економічної кризи, впровадження інновацій є найефективнішим засобом для
конкурентної боротьби, оскільки інновації сприяють скороченню витрат виробництва та залу�
ченню нових інвестицій. Успіх управління інноваціями залежить від організаційної моделі
підприємства загалом та підрозділів, які безпосередньо є відповідальними за нововведення.
Однією з можливостей підтримувати і примножувати як науково�технічний потенціал, так і інно�
ваційну діяльність як господарюючих організацій, так і держави загалом є розвиток технопарків
як основних елементів інноваційної інфраструктури, що забезпечують розробку та виробницт�
во інноваційного продукту та його використання у сфері матеріального виробництва на тривалу
перспективу.

The article is devoted to the research of organizational structures, which are necessary for
enterprises to implement innovations. Without the use of innovation, the existence of the enterprise
is minimized and the creation of a competitive product becomes impossible. To this end, in the face
of the economic crisis, the introduction of innovation is the most effective means of competition, as
innovation contributes to reducing production costs and attracting new investment. The success of
innovation management depends on the organizational model of the enterprise as a whole and the
units that are directly responsible for innovation. One of the possibilities to support and increase
both the scientific and technological potential and innovative activity of both business organizations
and the state as a whole is the development of technoparks as the main elements of the innovation
infrastructure that ensure the development and production of an innovative product and its use in
the field of material production for the long term.

In traditionally organized companies, creativity and business innovation often fails due to structural
problems. These can be overcome by organizational innovation. Although companies invest time and
money to establish an idea management and innovation management system, define innovation
processes and measure innovation, structural barriers prevent success:

— political problems and conflicts within the company,
— destructive criticism, destructive competition and destructive pressure,
— strict control by management,
— an excess of formal structures and procedures,
— precisely defined processes that prescribe what is to be improved by whom and with what

methods.
Late Apple founder and longtime CEO Steve Jobs described his greatest fear in this way: "The fear

of dinosaurs who build huge empires and act according to antiquated methods."
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як показує практика, інноваційна діяльність вели�

ких і малих підприємств взаємозалежна. Так, товари

тривалого користування влаштовані таким чином, що не

всі деталі доступні простому користувачеві, і в тому ви�

падку, якщо якась деталь виходить з ладу, необхідно

купувати нову, тобто виробництво і реалізація товарів

тривалого призначення тягне за собою розвиток

індустрії послуг. Саме це створює широке поле діяль�

ності для малого інноваційного підприємництва, а та�

кож зміцнює і розширює взаємозв'язок малих під�

приємств з великими. Великі інноваційні підприємства

в свою чергу створюють передумови для розвитку ма�

лих, так як дуже часто нововведення, які використову�

ють великі підприємства, є результатом інноваційної

діяльності малих, але наступне впровадження здійс�

нюється підприємствами, що володіють для цього най�

кращими фінансовими і матеріальними ресурсами, гар�

ну матеріально�технічною базою і відповідним персо�

налом. Доцільно розробити стратегії інноваційного роз�

витку, сформувати відповідну інноваційну політику та

впровадити систему управління реалізацією іннова�

ційних планів і проектів, яке буде ефективним за наяв�

ності у структурі управління організацією певних ланок,

які відповідатимуть за таку ділянку роботи. Світова прак�

тика не залишає сумнівів щодо ефективності та надзви�

чайної корисності таких типів вільних економічних зон,

як технопарки. Ці зони відзначаються високим рівнем

інноваційної діяльності, є формою інтеграції науки та

виробництва. На відміну від інших форм ВЕЗ діяльність

технологічного парку пов'язана і скооперована з відо�

мими науково�дослідними центрами та університетами,

а також з економікою певного регіону. Отже, головна

ідея, покладена в основу створення такого типу органі�

заційних структур, полягає у створенні у певному обме�

женому просторі виключно сприятливих умов для інно�

ваційної діяльності [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням інноваційної діяльності присвячено багато

праць іноземних та українських вчених. Афанасьєв А.О.

[1], Дороніна М.С. [2], Крушельницька О.В. [3], Мочер�

ний С.В. [4], Пономаренко В.С. [6], Пушкарь А.И. [7]. У

роботах цих авторів розкрито значення інновацій у за�

безпеченні конкурентоспроможності підприємств, роз�

роблено різні класифікаційні ознаки інновацій та мето�

дики оцінювання ефективності інноваційних проектів,

обгрунтовано необхідність інноваційної діяльності, виз�

начено форми і джерела фінансування, типи і складові

інноваційної політики підприємства, методи управління

інноваціями. Однак піднімається питання про створен�

Through organizational innovation, the world's most innovative companies have largely created
structures that remove structural barriers. They have established an innovation culture and improved
their innovation capability. Instead of trying to promote ideas and innovations through traditional
structures, they align their structures in such a way that ideas and innovations can prosper.

Ключові слова:інноваційна діяльність, менеджмент, організаційна структура, науково�технічний роз�

виток, інноваційні процеси, нововведення, організаційні рішення, технічний розвиток виробництва.

Key words: innovative activity, management, organizational structure, scientific and technical development,

innovative processes, innovations, organizational decisions, technical development of production.

ня окремих структур на підприємстві, яким необхідно

впровадити інвестиції. Насамперед це стосується по�

етапного управління інноваціями на підприємствах в

умовах поглиблення конкуренції та врахування прин�

ципів інноваційної діяльності у мінливому ринковому

середовищі [4].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження певної ієрархічної орган�

ізаційної структури, яка б забезпечувала швидке та ефек�

тивне впровадження інноваційних планів і проектів та виз�

начити цілі інноваційної стратегії й механізми підтримки

пріоритетних інноваційних програм і проектів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах господарювання інноваційна

діяльність тією чи іншою мірою властива будь�якому ви�

робничому підприємству. Навіть якщо підприємство не

є лідером на ринку інновацій, то рано чи пізно воно не�

одмінно зіткнеться з необхідністю робити заміну мо�

рально застарілих технологій та продуктів. Під органі�

зацією здійснення інновацій розуміємо процес упоряд�

кування елементів інноваційної системи, що забезпечує

раціональне поєднання в часі й просторі всіх елементів

процесу розробки та дифузії новацій з метою ефектив�

ного виконання ухвалених планових рішень з досягнен�

ня завдання і стратегічних цілей підприємства [5].

Різноманітність діяльності з управління інновацій�

ними процесами може бути представлена у вигляді пев�

них функцій в ланцюзі: ідея�наукові дослідження�роз�

робки�проектування�виробництво�реалізація інновацій.

Формування системи науково�технічного розвитку

підприємства передбачає:

— організацію власних підрозділів технічного роз�

витку (проектно�конструкторські бюро, дослідні та екс�

периментальні виробництва і лабораторії, монтажно�

налагоджувальні служби і т.д.);

— залучення зовнішніх організацій (або їх під�

розділів), що виконують у взаємодії з внутрішніми

підрозділами ті чи інші функції розвитку підприємства

(в області продукції, технологічної системи або техно�

логічних процесів, монтажно�будівельних робіт, підго�

товки кадрів);

— визначення та організацію каналів підвищення

науково�технічного рівня виробництва;

— формування в системі управління підприємством

цільової (програмно�цільової) підсистеми управління

розвитком виробництва і якістю продукції.

У світовій практиці існує безліч варіантів організа�

ційних структур для реалізації інновації, метою яких є

взаємодії науки і виробництва. В основу їх формування
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покладено принцип спільного використання інтелекту�

альних, матеріальних і фінансових ресурсів. Серед

організаційних структур для реалізації інновацій ви�

окремлюють технопарки, бізнес�інкубатори, венчурні

фірми, технополіси та ін., які в Україні мають досить

несистемний й епізодичний характер виникнення [7].

В Україні до "інноваційних" умовно можна віднести

три категорії парків: індустріальні, технологічні та нау�

кові. Функціонування кожної категорії регулюється

окремим законом.

Індустріальний парк визначений як територія, що

має необхідну інфраструктуру для діяльності у сфері

переробної промисловості, а також для ведення науко�

вих досліджень та діяльності у сфері інформації та те�

лекомунікацій. Інакше кажучи, індустріальний парк —

це майданчик, де здебільшого має розміщуватись про�

мислове виробництво.

Технологічні парки (технопарки) визначаються вже не

як територія, а як юридична особа чи група юросіб, що

виконують проекти з виробничого впровадження науко�

ємних розробок, високих технологій та забезпечення про�

мислового випуску конкурентоспроможної продукції.

Наукові парки також створюються лише з ініціати�

ви вищих навчальних закладів та (або) наукових уста�

нов і передбачають реалізацію "економічно і соціально

зумовлених наукових, науково�технічних та інновацій�

них напрямів діяльності" [3].

Інакше кажучи, наукові та технопарки більше тяжі�

ють до концентрації знань та наукових ресурсів для про�

дукування інновацій, тому вони тісно пов'язані з універ�

ситетами, науково�дослідними інститутами. За статис�

тикою МОН в Україні наразі зареєстровано 26 науко�

вих та 16 технологічних парків [2]. Однак щодо техно�

парків інформація на сайті МОН востаннє оновлювалась

2010 р. Уже це свідчить, що тема технопарків майже

10 років не належить до пріоритетів міністерства.

Технопарк — це науково�виробничий територіаль�

ний комплекс, до якого входять дослідні інститути, ла�

бораторії, експериментальні заводи з передовою тех�

нологією, створювані на заздалегідь підготовлених те�

риторіях навколо великих університетів з розвиненою

інфраструктурою, до якої належать: лабораторні кор�

пуси, виробничі приміщення багатоцільового призначен�

ня, інформаційно�обчислювальні центри колективного

користування, системи транспортних та інших комуні�

кацій, магазини, житлово�побутові приміщення, сервісні

та виставкові комплекси [1].

Створення технопарків і технополісів сприяє залу�

ченню капіталів у той чи інший регіон країни, що роз�

ширює можливості їх комплексного розвитку, але го�

ловним їх завданням є стратегія прориву в нові сфери

діяльності на основі розвитку регіональних науково�тех�

нічних центрів високого технологічного рівня. За

свідченням літературних джерел усього в США ство�

рено більш як 80 науково�технічних регіональних зон,

300 технопарків та технополісів, у яких працює 45 тис.

учених та 142 тис. спеціалістів. Лише в "Кремнієвій до�

лині" зосереджено 20 % світового виробництва обчис�

лювальної техніки та комп'ютерів і розташовані такі все�

світньо відомі компанії, як "Дюпон", "Інтел", "Майкро�

софт", функціонує 3 тис. венчурних фірм, загальна чи�

сельність працюючих у них становить 200 тис. осіб [6].

Нині в Європі, як правило, засновником технопарків

становиться науковий інститут або університет, а також

регіональні органи влади, які зі свого боку забезпечують

земельну ділянку та створення необхідної інфраструк�

тури. Попри те, що в Європі науково�технологічні парки

почали з'являтися пізніше американських, вони також

виступили генераторами створення у промисловості но�

вих робочих місць, спрямованих на впровадження

новітніх досягнень науки і техніки. Сьогодні європейсь�

ка інноваційна структура нараховує понад 1,5 тисячі

різноманітних інноваційних центрів, у тому числі понад

260 науково�технологічних парків, які характеризують�

ся більш коротким терміном становлення, бо в Західній

Європі під час впровадження технологічних та дослід�

ницьких парків вже було накопичено досвід створення

таких структур та пророблені програми і бізнес�плани [7].

У всіх технопарків країн Західної Європи є одна

спільна риса — вони створюються, головним чином, за

рахунок капітальних вкладень центрального, регіонально�

го або місцевого уряду, а в ряді випадків — за допомогою

дотацій з централізованих фондів Європейського Союзу.

Основну частину фінансування наукові парки отримують

від держави, наприклад, у країнах ЄС існують такі показ�

ники: у Великобританії частка держави складає 62% за�

гальних витрат на будівництво будівель та створення

інфраструктури парків, у Німеччині — 78%, у Франції —

74%, у Голландії — 70%, в Бельгії — майже 100% [7].

Внаслідок цього необхідно підкреслити, що створення

західноєвропейських технопарків — це не стихійний про�

цес, а одна зі складових державної науково�технічної пол�

ітики, спрямованої на прискорення і полегшення структур�

ної перебудови господарства на наукомістку основу [8].

Одне з головних питань, яке постає під час створен�

ня будь�якого технопарку полягає в тому, чи можна в

умовах існуючої нині в Україні економічної системи за�

безпечити повноцінну діяльність технопарку. Слід заз�

начити, що на сьогодні забезпечити дієву та ефективну

систему, що збудована виключно на досвіді розвину�

тих країн в наших умовах не можна, тому що на сьогодні

ще немає відповідного соціально�економічного середо�

вища, розвинутого ринку праці, ринку капіталів тощо.

Тому в Україні необхідно розробляти, впроваджувати

та удосконалювати власну концепцію створення техно�

парків, яка б враховувала сучасні особливості українсь�

кої економіки та законодавства [5].

Для подальшого розвитку інноваційної діяльності й

інноваційного підприємництва доцільно:

1. Організовувати й проводити обстеження регіонів і

давати об'єктивні експертні висновки про доцільність (чи

недоцільність) створення в них будь�яких інноваційних

структур, які були б адекватними за своїми можливостя�

ми у досягненні тих чи інших цілей і завдань у регіонах.

2. Проводити обов'язкову прогнозну оцінку еконо�

мічних результатів діяльності технопарку (на 5 років).

3. Сприяти підготовці і навчанню команд менед�

жерів та інших фахівців для інноваційних структур та

створити методичне й організаційне забезпечення, у

тому числі на базі університетів, державних наукових

центрів та інших [9].

Особлива місія технопарку полягає в комерціалізації

результатів наукових досліджень, винаходів і відкриттів

вчених і фахівців, які вирішили зайнятися малим під�
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приємництвом у науково�технічній сфері. Діяльність тех�

нопарків парків охоплює широке коло економічних, тех�

ніко�технологічних, науково�дослідних, комунікаційних,

соціально�побутових та інших проблем. Динаміка роз�

витку технопарків в Україні напряму залежить від

підтримки держави. Стратегічне завдання держави по�

лягає в концентрації фінансового і інтелектуального

капіталу на нових пріоритетних напрямах, створені ве�

ликих конкурентоспроможних технопарків і фінансо�

вопромислових корпорацій. Для активізації інновацій�

ної діяльності самих лише ринкових механізмів недо�

статньо, необхідні цілеспрямовані регулюючі функції

держави в науково�технічній сфері [1].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, результати дослідження показали, що нині

особлива місія технопарку полягає в комерціалізації ре�

зультатів наукових досліджень, винаходів і відкриттів

вчених і фахівців, які вирішили зайнятися малим підприє�

мництвом у науково�технічній сфері. Діяльність техно�

парків парків охоплює широке коло економічних, техн�

іко�технологічних, науково�дослідних, комунікаційних,

соціально�побутових та інших проблем. Динаміка роз�

витку технопарків в Україні напряму залежить від

підтримки держави. Стратегічне завдання держави по�

лягає в концентрації фінансового і інтелектуального

капіталу на нових пріоритетних напрямах, створені ве�

ликих конкурентоспроможних технопарків і фінансо�

вопромислових корпорацій. Для активізації інновацій�

ної діяльності самих лише ринкових механізмів недо�

статньо, важливі цілеспрямовані регулюючі функції дер�

жави в науково�технічній сфері [10]. Зростання і швид�

кий процес розвинення технопарків призведе до еко�

номічного зростання на деяких рівнях: регіональному

та національному. Такий висновок можно зробити, спи�

раючись на результати зростання різних форм техно�

парків у розвинених країнах.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗМІНИ ПРІОРИТЕТІВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Marketing research of agricultural market of Ukraine and European countries was conducted.
The modern commodity structure of export (import) is analyzed. On the basis of the analysis of
the current state of foreign trade development in Ukraine and the countries of Europe, the
formation tendencies of the agrarian market conditions are substantiated. Positive market
changes that will occur in the orientation of the domestic agricultural sector to the European
market have been identified. In the article the directions and prospects of its integration into
the world agrarian market are determined through the prism of increasing the competitiveness
of Ukrainian agriculture. According to the analysis results of the development dynamics of
domestic agricultural exports for 2005—2017, it is concluded that there is a tendency for its
active growth. It is advisable to expect a positive trend in the future. Increasing export volumes
and strengthening Ukraine's position in global agricultural markets require increased
agricultural competitiveness and increased cooperation with countries around the world.

The theoretical bases of formation and development of the competitive agro�food production
market are investigated in the article. The current state and peculiarities of the agro�food
market development in Ukraine in the conditions of the existing competitive environment are
considered. Given the current state of the domestic agribusiness sector of the economy,
general macroeconomic development, the standard of living of the population, features of
geographical location, the presence of environmental problems, as well as Ukraine's position
in the system of international division of labor in the conditions of active course of globalization
process, the concept of agro�food policy should be oriented to the solution tasks such as food
security, sustainable rural development, strengthening the country's position on global agro�
food market. The dynamics of export and import of agro�food products is analyzed. Proposals
have been made on the effective formation and functioning of the domestic agro�food market.
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INTRODUCTION
Agriculture has historically played an important role

in the development of the economy of Ukraine and the

world. Not only is it intended to provide the population

with food, to shape food security and food independence

of countries, but in particular for Ukraine, it has high export

potential, which enables Ukraine to effectively integrate

into the world economic structures, increasing its own

competitiveness. Agricultural development is capable of

exerting a strong influence on the economic dynamics in

Ukraine, given the significant prospects for its

capitalization and the projected long�term upward trends

in world agricultural markets.

It should be noted that the current global food market

is primarily characterized by a shift in world supply and

demand, price fluctuations, and a dynamic increase in food

trade, taking into account the needs of the population and

its income in different parts of the world.

For the Ukrainian agribusiness, the world food market

is not only an important external market for its own

products, but also serves as a strategic benchmark for

Проведено маркетингове дослідження ринку сільськогосподарської продукції України
та країн Європи. Проаналізовано сучасну товарну структуру експорту (імпорту). На основі
аналізу сучасного стану розвитку зовнішньої торгівлі України та країн Європи обгрунтова�
но тенденції формування кон'юнктури аграрного ринку. Виявлено позитивні кон'юнктурні
зміни, які відбуватимуться у разі орієнтації вітчизняного аграрного сектора на європейсь�
кий ринок. У статті через призму підвищення конкурентоспроможності сільського госпо�
дарства України визначаються напрями та перспективи його інтеграції у світовий аграр�
ний ринок. За результатами проведеного аналізу динаміки розвитку вітчизняного експор�
ту сільськогосподарської продукції за 2005—2017 рр. зроблено висновок, що спостері�
гається тенденція до його активного зростання. У перспективі доцільно очікувати поси�
лення позитивного тренду. Збільшення обсягів експорту та посилення позицій України на
світових ринках сільськогосподарських продуктів потребують підвищення конкурентосп�
роможності сільського господарства та нарощування співробітництва з різними країнами
світу.

У статті досліджено теоретичні засади формування і розвитку ринку конкурентоспро�
можної агропродовольчої продукції. Розглянуто сучасний стан та особливості розвитку
ринку агропродовольчої продукції України в умовах існуючого конкурентного середови�
ща. З огляду на сучасний стан вітчизняного агропродольчого сектору економіки, загаль�
ного макроекономічного розвитку, рівня життя населення, особливостей географічного
розташування, наявності екологічних проблем, а також позицій України в системі міжна�
родного поділу праці в умовах активного протікання процесу глобалізації, концепцію аг�
ропродовольчої політики має бути зорієнтовано на вирішення таких завдань, як забезпе�
чення продовольчої безпеки, сталий розвиток сільських територій, зміцнення позицій краї�
ни на світовому агропродовольчому ринку. Проаналізовано динаміку експорту та імпорту
агропродовольчої продукції. Здійснено пропозиції щодо ефективного формування та
функціонування вітчизняного агропродовольчого ринку.

Key words: agricultural market, world market, European agricultural market, market players.

Ключові слова: аграрний ринок, ринок сільськогосподарської продукції, світовий ринок, європейський

ринок сільськогосподарської продукції, суб'єкти ринку.

improving the level of resource use productivity and

substantially increasing the production of competitive

products. In the face of the changing global food market,

Ukrainian producers have a number of sustainable and

undeniable competitive advantages. These include, in

particular, favorable natural, climatic and geographical

conditions of agricultural production, high quality and

environmental safety, as well as convenient logistic

transport location. At the same time, one of the

disadvantages of modern agrarian production is the

preservation of the raw materials�oriented direction of its

development, which causes a high dependence of the

Ukrainian agricultural sector on the global food market and

its price volatility.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND
PUBLICATIONS

The research of market conditions and marketing

processes in the agrarian market of Ukraine and European

countries is devoted to the work of such scientists as:

O. Borodin, V. Vlasov, S. Demyanenko, I. Kirylenko, Y.
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Lopatinsky, B. Paskhaver, C. Lerman, W. Meyers and

others. The results obtained allow them to form a new

vision and place of the agrarian sector in the European

integration and globalization processes. At the same time,

since these processes are important for the national

economy, it is appropriate and necessary to carry out

further analysis on the formation of favorable market

conditions for Ukraine in the development of foreign trade

relations.

Alina Bukhtiarova, Arsen Hayriyan, Victor Chentsov

and Sergii Sokol (2019) write that the agricultural industry

is a strategically important component of the national

economy, as it forms a significant part of the country's

gross product, provides a significant portion of the export

earnings and employment of millions of people. The level

of agricultural development determines the state of food

security of the population and the socio�economic situation

in the country.

Leonid M. Taraniuk, Jianping Wang, Hongzhou Qiu,

Yuriy Petrushenko, and Karina Taraniuk (2019) argue that

in the face of constant fluctuations in supply and demand

in the food market, many world leaders are paying attention

to developing their logistics potential. On the one hand, it

aims to increase the level of inter�state cooperation in the

agricultural sector, which characterizes the processes of

internationalization of agricultural products between

countries. On the other hand, it can increase the efficiency

of business process management in agricultural

enterprises through intergovernmental partnerships and

the introduction of innovative technologies. Leonid M.

Taraniuk, Jianping Wang, Hongzhou Qiu, Yuriy

Petrushenko and Karina Taraniuk (2019) study the

increasing logistical potential of major agricultural

countries in the world and evaluate it as an element of

implementing a food control system, enhancing food

security in many countries and adopting effective

management decisions in the country in the field of

agricultural logistics management.

Eter Kharaishvili, Badri Gechbaia and Gela Mamuladze

(2018) believe that one of the limiting factors of

competition in the vegetable market is the low level of

product diversification. International market exporters

demand a steady supply of large quantities of produce that

vegetable producers cannot satisfy.

Despite the proliferation of scientific research, the

question of identifying prospects for further Ukrainian

agriculture integration into world agricultural markets

requires much deeper research. The determination of the

main guidelines for strengthening Ukrainian positions in

the world agrarian markets under conditions of

international economic integration is of particular

relevance.

The purpose of the article is identification and

justification of the agrarian market priorities in Ukraine in

the context of the current state of foreign trade with

European countries and general trends in the development

of world agriculture.

RESULTS
The current prospects for innovative development of

domestic agricultural production will be determined by the

opportunities to use the benefits of its diversification both

in terms of the commodity structure and in increasing its

share that has growing demand in the world. At the same

time, according to the structural analysis of the world food

market, priority should be given to the development of

commodity groups, where not only high added value but

also deep processing is formed, which is extremely

important for the national economy of Ukraine. These

products generate high prices, as well as less dependent

on the global environment and their volatility, are in stable

demand and provide a significant share of foreign

exchange earnings for the state.

The economic potential of the agricultural sector is

the aggregate capacity of the economy, enterprises,

farms to carry out production and economic activities,

produce high quality products, goods, services that meet

social needs, ensure the development of production and

consumption. Based on this definition, the economic

potential of the industry depends on the supply of its

natural resources, means of production, labor and

scientific and technical potential, accumulated national

Years Item Element 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Barley Import  475 25203 10072 6902 5645 4128 8165 
Barley Export  3501800 2582018 2339530 4165877 4629500 4801693 4855317 
Maize Import  12839 49177 49559 54948 26403 32384 36515 
Maize Export  2795641 15630889 16729468 17556531 19048697 17275407 19394541 
Rye Import 8 392 184 148 28 16338 187 
Rye Export  80523 10487 15828 58894 22723 6143 25041 
Sorghum Import 135 998 754 362 762 356 412 
Sorghum Export  34926 125425 180398 195595 153035 93223 148273 
Sunflower seed Import 3101 17719 19770 15360 14030 24230 24829 
Sunflower seed Export  35598 282097 70209 73896 47690 196583 73230 
Wheat Import 7709 1411 1778 1792 2231 2507 3755 
Wheat Export  6009481 8679388 7762279 10543788 13451830 17920945 17314278 
Potatoes Import  2469 6267 5175 21840 1753 9774 3821 
Potatoes Export  144 7175 16288 16088 15346 5028 17697 
Cabbages and 
other brassicas Import  697 2309 3779 9858 2782 16006 7537 
Cabbages and 
other brassicas Export  339 4595 10217 2605 2382 2532 3546 

Table 1. Dynamics of export and import by Ukraine of crop production
for the period 2005—2017, tons

Source: compiled by the authors.
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wealth, as well as on the level of development of inter�

national relations. Ukraine's agro�industrial sector needs

investment because it is a strategic area of the country's

economy, which characterizes supply volumes and value

of basic foodstuffs for the country's population,

generates foreign exchange earnings from the state

through exports, determines the status and trends of rural

development.

Agriculture is the basis for the development of other

sectors of the economy, providing food security within the

country, addressing employment and stimulating the

strategic development of the region.

The first objective problem for the Ukrainian village is

the low competitiveness of goods and services compared

to similar products of European countries. The com�

petitiveness of European countries' goods is supported

through the following mechanisms: technical standards,

sanitary and phytosanitary standards, and financial

support to the agricultural sector from the budget. A

serious problem is the uneven distribution of goods

between countries and regions. The most vulnerable is the

agriculture of those countries that have not overcome the

food crisis. The problem of low competitiveness must be

solved both by the producers of agricultural products and

Item Element 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Honey, natural Import  63 2 23 22 53 17 118 57 
Honey, natural Export  3814 9874 13338 21674 36336 36013 56968 67907 
Eggs, hen, in shell Import  4127 3179 3464 4143 6999 10026 4447 5664 
Eggs, hen, in shell Export  1031 39043 29463 37487 56029 59291 50676 88607 
Meat, cattle Import  168 340 6 11 147 274 179 165 
Meat, cattle Export  44646 12965 16533 20213 15975 24094 24085 23014 
Meat, chicken Import  133688 50770 104157 61380 53724 55812 74505 106930 
Meat, chicken Export  101 7860  18881  26877  49711 
Meat, pig Import  30486 20707 60577 31070 3095 136 119 1025 
Meat, pig Export  164 2104 1822 187 7172 24131 2105 1498 
Milk, whole fresh cow Import  30 1757 3085 4957 1444 34 78 143 
Milk, whole fresh cow Export  1783 10895 4675 6555 5865 7663 9554 12507 

Table 2. Dynamics of export and import of livestock products in Ukraine
for the period 2005—2017, tons

Source: compiled by the authors.
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Fig. 1. Dynamics of the most exported agricultural products of Ukraine, tons

Source: compiled by the authors.
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with the assistance of the state itself. Even a farmer or a

farmer can undoubtedly increase production even with the

strict adherence to technology. The state must also take

care of providing a guaranteed income to agricultural

producers, promote the sale of agricultural products; to

increase financing for the re�equipment of enterprises with

the latest technologies, to improve the social infrastructure

of the village.

To solve problems successfully, the agrarian sector

of the Ukrainian economy has sufficient prerequisites: rich

natural�resource and export potential, significant human

capital, gradually increasing investment attractiveness,

preserved lifestyle of rural life and centuries�old traditions

of agriculture. In this context, research and scientific

reflection on the experience of shaping the European

agricultural model will help to increase the level of

competitiveness of agro�food products in the European

and world markets. Currently, Ukraine exports agricultural

products to 190 countries. In Table 1 it is shown the

dynamics of exports and imports of Ukraine's crop

products for the period 2005—2017.

The prospects for the formation of the agrarian market

are determined by such parameters as competitiveness of

products, quality and price, which can be ensured in the

conditions of open access to the markets of the countries

of Europe and Ukraine. Ukrainian agricultural products are

steadily gaining momentum in terms of exports to

European countries, and over the last few years, there has

been a trend of equalization of foreign trade indicators.

In the structure of export of domestic agro�food

products, there was a tendency according to which the

largest share of operations was in the commodities, first

of all — oilseeds. Traditionally, European countries have

an interest in oil, oilseeds, industrial crops for the

production of biodiesel and impurities for fuel (rapeseed,

soybeans, corn). Overall, exports of agri�food products

from Ukraine to Europe have a low level of diversification.

The Ukrainian agrarian sector with a production

potential far exceeding the needs of the internal market is

a link that, on the one hand, can become a locomotive for

the development of the national economy and its effective

integration into the world economic space, and on the other

— the growth of incomes involved in the agrarian economy

of the rural population, which is more than a third of the

total population of the country, can have a multiplier effect

in the development of other sectors of the national

economy. The strategy of development of the agrarian

sector of the economy of Ukraine is aimed at the formation

of an effective socially oriented sector of the economy of

the state, able to meet the needs of the internal market

and to secure leading positions in the world market of

agricultural products and food on the basis of fixing its

multifaceted complexity, which at this stage of develop�

ment requires the priority of formation of different eco�

nomic categories.

At the same time, it is important to outline a number

of advantages that Ukraine has for developing its exports: —

in terms of reserves and mineral resources, it belongs to

the group of the leading countries of the continent, owns

more than 25% of the most fertile black earths in the world

and has favorable climatic conditions for the development

of agricultural production. In Table 2 it is examined the

dynamics of exports and imports of livestock products in

Ukraine for the period 2005—2017.

The agro�food market is a complex system of economic

relations and institutional forms of bringing agricultural

and food products to the end consumer through stock

exchange, wholesale, retail trade, using logistic and

information networks in the field of trade in agricultural

raw materials, food and semi�finished products, imported

from other countries. Agro�food market is characterized

by a set of properties that fundamentally distinguish it from

other markets. On the one hand, its most important

characteristic is its social orientation and significance; the

state of this market characterizes the level of development

of society as a whole; on the other hand, it is the final

consumers of food and their needs and opportunities that

determine the direction of development of the agri�food

market. Necessary components of the processes of

identification and research of the directions of develop�

ment of the domestic agro�food market are the definition

and formalization of the relevant tendencies. In Fig. 1 it is

shown the dynamics of the most exported agricultural

products of Ukraine.

Agricultural productivity in Ukraine is far from its

potential. With such fertile black soil and favorable agro�

climatic conditions, Ukraine could reach the European

average yield level, i.e. double that. Due to expensive

logistics infrastructure, the gap between the producer

price and the consumer price widens. The system of

sanitary and phytosanitary control is insufficiently

developed in Ukraine. The situation is exacerbated by high
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administrative burden, ill�considered state agricultural

policy, lack of equal opportunities for all producers and

industries, and unfavorable investment climate.

In our opinion, the restraining factors of increasing the

competitiveness of Ukrainian agro�industrial products in

foreign markets are: a limited number of types of export�

oriented agro�food products (cereals, oilseeds, oils); the

discrepancy of certain products with international

standards of food safety and quality. Expansion of the

markets of Ukrainian producers and strengthening of

competitive positions in the world market requires

significant organizational and technological updating of

production, bringing technological processes in

compliance with international veterinary and phytosanitary

requirements, development of export infrastructure, etc.

The formation of an efficient agro�food market is a

complex and multifaceted issue that requires the study of

numerous interrelated problems, as the modern agro�food

market needs to be regulated, informative and socially

oriented. It should be noted that the priorities for the long�

term development of the agrarian sector of the economy

should be: balanced functioning of the agro�industrial

complex and its most important branch — agriculture,

provided the extended reproduction; rationalization of

foreign trade structure; creation of appropriate legislative,

organizational, economic and administrative conditions

that exclude criminalization; ensuring the effectiveness of

the instruments of state regulation of the agri�food market.

Strategic directions of development of the foreign

economic orientation of the agrarian sector of Ukraine

should be to improve the quality of products and increase

export potential by diversifying the supply of goods with

high added value. In Fig. 2 it is shown the dynamics of the

most imported agricultural products of Ukraine.

A large part of the global agro�industrial sector is

occupied by European countries. The current trends and

directions of development of the agro�industrial complex

of Europe are intended to solve the following tasks:

— production of enough safe and quality food for

European consumers;

— to contribute to the diversification of economic

development in rural areas;

— compliance with high environmental and animal

welfare standards.

In Table 3 there are analyzed the exports and imports

of sunflower seed in 2017 for a more detailed breakdown

of the study topic.

In the context of globalization, Ukrainian manu�

facturers face the need to make more effective use of the

principles of international marketing activity in order not

only to operate in the world market, but to be competitive

and efficiently and profitably to conduct business

operations on a global scale, to quickly adapt agribusiness

processes to European requirements. An important task

at this stage of scientific work is to conduct market

research of agricultural markets of foreign countries, which

in the modern business conduct will facilitate coordination

of activities in the context of international diversification,

will allow to make changes to marketing programs, quickly

respond to market requests, find optimal ways to

penetrate international markets and form their own system

of indicators to substantiate management decisions. In

Area Export 
Quantity Area Import 

Quantity
Ireland 22 Latvia 3023 
Switzerland 48 Ireland 3089 
Belarus 100 Croatia 4306 
Latvia 323 Estonia 5675 
Finland 369 Lithuania 6668 
Norway 390 Switzerland 6991 
United Kingdom 522 Slovenia 7918 
Lithuania 1292 Slovakia 8831 
Sweden 1339 Norway 12920 
Estonia 2968 Finland 13028 
Belgium 4192 Denmark 20330 
Italy 5887 Greece 22895 
Slovenia 6386 Ukraine 24829 
Denmark 6524 Sweden 28207 
Portugal 6736 United Kingdom 32592 
Poland 12693 Belarus 51201 
Spain 15689 Poland 61779 
Czechia 24301 Serbia 71828 
Croatia 29238 Belgium 93507 
Greece 33319 Russian Federation 105690 
Germany 45567 Austria 147300 
Austria 53612 Czechia 162168 
Ukraine 73230 Bulgaria 178272 
Netherlands 96498 Hungary 178643 
Serbia 101586 Italy 222568 
Slovakia 223352 Portugal 234398 
Russian Federation 313637 Romania 277342 
Hungary 321292 France 338252 
France 350733 Germany 387840 
Bulgaria 784080 Spain 461875 
Romania 1334735 Netherlands 577989 

Table 3. Exports and imports of sunflower seed
in European countries in 2017, tones

Source: compiled by the authors.

Area Export 
Quantity Area Import 

Quantity
Norway 1 Ukraine 3755 
Switzerland 324 Finland 20639 
Belarus 378 Slovakia 25257 
Ireland 13684 Estonia 33620 
Portugal 46416 Lithuania 35708 
Slovenia 115255 Czechia 39252 
Finland 164422 Bulgaria 60519 
Greece 210212 Croatia 119460 
Spain 262045 Belarus 140150 
Croatia 363760 Hungary 144856 
Netherlands 409052 Slovenia 198414 
Estonia 533773 Denmark 222335 
Italy 579565 Sweden 244799 
United Kingdom 644180 Russian Federation 269028 
Sweden 705522 Norway 302460 
Belgium 712994 Ireland 314040 
Austria 730976 Switzerland 527631 
Denmark 912266 Latvia 603535 
Slovakia 1119245 France 670202 
Latvia 2157867 Poland 924930 
Czechia 2540738 Austria 1011509 
Poland 2785540 Greece 1142726 
Lithuania 2991549 Romania 1314087 
Hungary 3250479 Portugal 1500880 
Bulgaria 4161660 United Kingdom 1868861 
Romania 5769094 Germany 4173245 
Germany 7890971 Belgium 4575143 
France 15228664 Netherlands 5183168 
Ukraine 17314278 Spain 6185287 
Russian Federation 33025971 Italy 7430204 

Table 4. Wheat exports and imports in European
countries in 2017, tones

Source: compiled by the authors.



41

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Table 4 there are analyzed the exports and imports of

wheat in European countries in 2017.

Ways of the agro�industrial sector development in

Ukraine envisage balanced and interconnected structural

restructuring of all its branches, maximum introduction into

production of the most important achievements of

scientific and technological progress, world experience,

the most progressive forms of economy and organization

of production on the basis of the priority solution of urgent

problems: redistribution of land property, including the

deepening of land ownership relations and the introduction

of mechanisms for the realization of property rights;

development of cooperation; state regulation of the

agrarian economy through more efficient use of price

levers, financial and credit and tax systems; development

of markets for agricultural products, logistical resources

and services; intensification and diversification of foreign

economic activity, etc.

The priority of the agricultural sector development in

Ukraine and its leading industries makes it possible to

provide the population with food commodities, industry

with raw materials, and foreign trade with export goods.

Along with the increase in consumption of agricultural

products against the background of population growth of

the planet and changes in its solvent demand, consumer

tastes and preferences change. This leads to the

emergence of new sub�sectors and types of agricultural

activities, causing the formation of completely or relatively

new market niches. And on the part of producers there is

no conquest, namely the creation of these new market

niches.

The global agricultural markets are characterized by

volatility in product prices, price instability, and price

discrepancies in other markets. This is due to the climatic

characteristics of different regions, seasonal fluctuations

in production volumes and costs, the impact of annual yield

and productivity features, etc. Therefore, an important

priority for ensuring the competitiveness of Ukrainian

agriculture in the world markets should be the environ�

mentally oriented formation and implementation of a

strategy of market positioning and promotion of goods.

CONCLUSIONS
The study shows that the global agricultural and

European markets are growing rapidly. In such circu�

mstances, Ukraine has the potential to strengthen its role

in the world trade in agricultural products. However, this

requires the development and implementation of an

effective strategy to enhance our own competitiveness.

In particular, it is advisable to develop organic production

and export in the European market; expand the export of

products to countries where their traditional production

takes place; create new non�traditional market niches and

more.

The European agrarian market has its own peculiarities

under the influence of which the situation is developing

and the system of foreign economic relations with Ukraine

in trade in agricultural products is being formed. In view

of this, the following trends in the development of the

domestic agrarian sector require further improvement:

1) revision of the mechanism of state financial support;

2) motivation to create an attractive investment climate in

agriculture; 3) strengthening control over imports of agro�

food products; 4) granting loans for the reconstruction and

modernization of enterprises in order to reduce the cost

of domestic agricultural products; 6) development of the

internal agrarian market and orientation towards the

achievement of self�sufficiency in certain types of food,

import independence and price parity. These proposals are

mutually beneficial for producers and consumers of agro�

food products, highlight the strategic role of agriculture

in the country's economy and are necessary in the

development of a favorable agricultural environment in the

future.

Prospective directions of further scientific researches

in this direction are substantiation of integration

mechanisms of agriculture of Ukraine to the world agrarian

market, estimation of their influence on increase of its

competitiveness in world markets.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ESTIMATION OF DIVERSIFICATION ACTIVITY
OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF IT TECHNOLOGIES

У статті наголошено на доцільності вивчення та створення методичної бази економічного оці�
нювання ефективності диверсифікації діяльності підприємств. Виділено концептуальні особ�
ливості впровадження стратегії диверсифікації виробничих підприємств. Розглянуто сутність
та методику оцінки абсолютного та відносного показників диверсифікації діяльності. Дослід�
жено значення "чутливості" коефіцієнта диверсифікації. Розглянуто сутність ефективності стра�
тегії диверсифікації з точки зору відповідності потребам стійкого, збалансованого розвитку
підприємства в усіх сферах господарювання та розвитку. Наголошено на собливостях діагнос�
тики ефективності диверсифікації на основі застосування новітніх ІТ�технологій. Виділено клю�
чові показники фективності ресурсного забезпечення підприємств. Відмічено сукупність клю�
чових показників ефективної збутової діяльності підприємства. Наголошено на важливості ви�
значення рівня диверсифікації прибутковості підприємства як можливості ефективності впли�
ву диверсифікаційного процесу на вихід із загальної фінансової кризи на підприємстві. Розг�
лянуто критерії оцінки диверсифікації, що дають можливість обрати ефективні стратегії роз�
витку та в сукупності сформувати оптимальний діапазон діяльності підприємства щодо дивер�
сифікації з метою досягнення високого результату діяльності.

This article has emphasized on expediency of studying and creating a methodological basis for
economic evaluation of the efficiency of diversification entrepreneur activity. Taking into account
the diversity of the diversification process, its involvement in various aspects of production and
economic activity of the enterprises there has been selected conceptual specifics of the
implementation of the diversification strategy of manufacturing enterprises. There has been
considered the essence and method of estimation an absolute and relative indicators of entrepreneur
diversification activity. The absolute level is determined by the total number of industries that are
not technologically connected at the stage of products of final consumption, intermediate products
and raw materials. The relative indicator of entrepreneur diversification activity takes into account
the number of industries and their contribution to the formation of enterprise income. There has
been investigated the value of the "sensitivity" of the diversification coefficient. There have been
defined that such "sensitivity" of the coefficient is caused by varying degrees of concentration of
industries. With its increase, the coefficient of diversification decreases, since most industries in
this case do not play a more or less significant role in the formation of cash income of the enterprise.
There have been considered that the concentration of industries increases, the risk of loss of financial
stability increases. There have been considered the essence of the effectiveness of the diversification
strategy in terms of compliance with the needs of sustainable, balanced enterprise development in
all spheres of entrepreneurial management and development. There has been emphasized
characteristic of diagnostics diversification efficiency which based on application of the latest IT�
technologies. There has been noted the set of key indicators of effective sales activity of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов стрімкого розвитку інформацій�

ного суспільства диверсифікація є одним з головних

напрямів соціально�економічного функціонування та

розвитку. Для розробки єдиного методичного підходу

виникає необхідність дослідження існуючих на сьогодні

комплексу взаємопов'язаних методик оцінки рівня ди�

версифікації діяльності підприємств.

У дослідженнях зарубіжних науковців основним

показником, на основі якого проводиться аналіз регіо�

нальної структури і визначаються характеристики про�

цесів диверсифікації, є зайнятість населення в тій чи

іншій галузі. Перевага такого підходу полягає в тому,

що він досить точно відображає тенденції, що склалися

в економіці і водночас не залежить від значень вартіс�

них показників.

Методи збору та обробки інформації, які застосо�

вуються як критерії оцінки рівня диверсифікації та зна�

ходять використання в європейських дослідженнях, у

нашій країні виявляються неактуальними. Причиною

цього є недостатність інформаційно�методичної бази,

яка не адаптована до вивчення питань диверсифікації,

що також не дає змоги отримати достовірні результати

проведеної оцінки. Відсутність загальноприйнятої ме�

тодології оцінки рівня диверсифікації агропромислових

підприємств не дозволяє правильно оцінювати резуль�

тати проведеної диверсифікації у зв'язку з неможливі�

стю визначення максимально допустимих напрямів ди�

версифікації відповідно оптималному використанню

ресурсно�компетенційного потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями дослідження теоретико�методичних

підходів диверсифікації діяльності підприємства займа�

лися такі відомі зарубіжні вчені: Томсон А., Стрікленд А.,

Портер М., Ансофф І., Аронов А.М, Аронова О.М., Бо�

умен К., Гелбрейт Дж.К., Дихтль Е., Друкер П.Ф., Кот�

лер Ф. В Україні дослідженням цієї проблеми займають�

ся Симаков В., Білецька К.В., Вітлинський В.В., Гера�

симчук В.Г., Корінько М.Д., Обеременчук В.Ф. та ін.

Водночас у відомих наукових працях з вказаної про�

блематики залишається не повністю вирішеним питан�

ня щодо оцінки ключових чинників, що є основої для

вибору концептуальних методів оцінки рівня диверси�

фікаційної діяльності підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Поглиблений аналіз методів оцінки диверсифікації

діяльності підприємств. Основним завданням дослід�

ження слід вважати подальше дослідження ключових

чинників, що є основої для вибору концептуальних ме�

enterprise. There have been emphasized еhe importance of determining the level of diversification
of the enterprise profitability as an opportunity to effectively influence the diversification process
on the way out of the general financial crisis at the enterprise.

Ключові слова: чинник, метод, методологія, стратегія, ресурсно�компетенційний потенціал, диверси�

фікація, ІТ�технологія.

Key words: factor, method, methodology, strategy, resource and competence potential, diversification, IT�

technology.

тодів оцінки рівня диверсифікаційної діяльності під�

приємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кожен суб'єкт господарської діяльності має певні

переваги та недоліки впровадження одного або декіль�

кох видів діяльності. Тому, враховуючи аргументи "за"

і "проти" диверсифікації, кожне підприємство повинне

вирішити, до якого ступеня йому доцільно диверсифі�

кувати виробництво. Водночас потрібно враховувати

стан зовнішнього середовища (стабільна чи нестабіль�

на економіка, кон'юнктура ринку, платоспроможність

населення тощо), а також розміри підприємства, фак�

тичний стан його економіки.

Очевидно, що великі за розміром підприємства ма�

ють більше можливостей для диверсифікації виробниц�

тва. Вони в змозі розвивати нові для них галузі з раціо�

нальною концентрацією виробництва і тим самим усу�

вати або істотно згладжувати протиріччя між диверси�

фікацією і спеціалізацією виробництва, досягати кра�

щих результатів господарювання. Такі підприємства

мають більше фінансових ресурсів для започаткування

нових виробництв. Це зменшує потребу в позичковому

капіталі, а отже, і скорочує витрати на його залучення.

В країнах Євросоюзу, наприклад, велика увага таких

підприємств приділяється диверсифікації в момент по�

глинання і злиття, але вона зустрічається рідше, ніж

диверсифікація продукції всередині фірми, яка має мен�

ше негативних наслідків і є більш ефективною за резуль�

татами. Підприємства проводять реорганізацію діяль�

ності шляхом злиття та поглинання для досягнення си�

нергетичного ефекту. І навпаки, малі підприємства з

низьким рівнем концентрації виробництва не в змозі

розвивати багато галузей, а тому вони повинні більше

тяжіти до спеціалізованого виробництва [4, c.136].

Впровадження стратегії диверсифікації діяльності

підприємств неможливе без створення методичної бази

економічного оцінювання ефективності диверсифікації.

Адже економічна оцінка будь�якої діяльності є завер�

шальним етапом розробки стратегії для впровадження,

тому головним критерієм ефективності нової стратегії

вважають економічні результати розвитку підприємства.

Беручи до уваги багатогранність процесу диверси�

фікації, його причетність до різних аспектів виробничо�

господарської діяльності підприємства, оцінюючи ефек�

тивність диверсифікації діяльності, першочергову ува�

гу треба сконцентрувати на особливостях впроваджен�

ня стратегії диверсифікації виробничих підприємств

(рис. 1).

Таким чином, для об'єктивної оцінки впливу дивер�

сифікації виробництва на його результати необхідно об�
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грунтовано вимірювати її рівень.

З цією метою може бути вико�

ристано такі показники:

1. Абсолютний рівень ди�

версифікації.

Визначається загальною

кількістю галузей, що технолог�

ічно не пов'язані між собою на

стадії виробництва продукції

кінцевого споживання, про�

міжної і сировини. Для чіткого

відображення методу оцінки ди�

версифікації окремо виділяєть�

ся кількість та питома вага галу�

зей:

а) основного виробництва;

б) вертикально інтегрованих

галузей;

в) вертикально неінтегрова�

них галузей.

Питома вага цих груп галу�

зей визначається діленням кіль�

кості галузей певної групи на

загальну кількість галузей під�

приємства. Водночас зауважи�

мо, що під час визначення цього

показника до уваги беруться

лише ті галузі, продукція яких

виробляється для продажу і на�

буває товарної форми.

Отже, ефект від впровад�

ження стратегії диверсифікації

визначається перевищенням вартісної оцінки резуль�

татів диверсифікації діяльності підприємства вартісної

оцінки витрат, які з нею пов'язані. Цей показник є абсо�

лютним. Ефективність діяльності диверсифікованого

підприємства визначається порівнянням ефекту від

впровадження диверсифікації з ресурсами, які забез�

печили цей ефект. Показник ефективності є відносним

[3, c. 415].

2. Відносний показник диверсифікації діяльності,

що враховує кількість галузей та їх вклад у формуван�

ня доходу підприємства. В економічній літературі

відомі декілька підходів до визначення такого показ�

ника.

В. Симаков відмічає, что ступінь диверсифікації ха�

рактеризується за допомогою індекса ентропії (Е), який

розраховується так:

Е = (1),

де Рі — доля реалізації і�го товару, згрупованого

по конкретному вибранному критерію у загальному об�

сязі продажів підприємства;

n — кількість груп товарів, згрупованих за конкрет�

номим вибранним критерієм.

Очевидно, що за неістотних змін у розподілі між

галузями вкладу у формування товарної продукції

збільшення кількості товарних галузей на одну галузь

призводить до підвищення коефіцієнта диверсифікації

до 10 %. Цей відсоток буде більшим (у межах 10 %),

якщо в умовах зростання кількості галузей відбуваєть�

ся водночас зосередження виробництва на невеликій

кількості галузей, і навпаки [8, c. 270—272].

Важливо, що коефіцієнт диверсифікації "чутливий" і

до зміни співвідношення галузей за однієї і тієї ж їх

кількості на підприємстві. Зрозуміло, що таку чутливість

викликано різним ступенем концентрації галузей. З її

підвищенням коефіцієнт диверсифікації зменшується,

оскільки більшість галузей у такому разі не відіграють

більш�менш істотної ролі у формуванні грошового дохо�

ду підприємства. Водночас із зростанням рівня зосеред�

женості галузей підвищується і ризик втрати підприєм�

ством фінансової стабільності. Адже підприємства, де

одна — три галузі займають домінуюче становище у фор�

муванні їх грошового доходу, за несприятливої кон'юн�

ктури ринку на продукцію цих галузей можуть зазнати

істотних збитків і навіть опинитися на межі банкрутства.

На противагу цьому у підприємствах з більш�менш

рівномірним розподілом вкладу окремих галузей у гро�

шовий дохід підприємства така ситуація виключається.

Щоб наближено розрахувати ступінь зростання ризику

від підвищення зосередження галузей, доцільно визна�

чити третій показник диверсифікації, використовуючи

також формулу коефіцієнта зосередженості галузей,

але при цьому рангований ряд галузей будується не за

спадним, а за зростаючим принципом, коли галузі, яка

займає найменшу частку в структурі товарної продукції,

присвоюється перший номер, а з найбільшою часткою —

останній відповідно до кількості галузей.

Ефективність стратегії диверсифікації визначаєть�

ся не тільки співвідношенням прибутку та витрат, але й

Рис. 1. Концептуальні особливості впровадження стратегії
диверсифікації виробничих підприємств
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тим, наскільки ця стратегія відповідає потребам стійко�

го, збалансованого розвитку підприємства в усіх сфе�

рах господарювання та функціонування; рівнем вико�

ристання ринкових можливостей; прийнятністю рівня

ризику, пов'язаного з реалізацією стратегії (щодо клю�

чових ресурсів: персоналу, менеджменту, фінансових,

матеріальних); відповідністю реальним ресурсним мож�

ливостям; результативністю, а також і потребами спо�

живачів та застосуванням технологій. Диверсифікацію

діяльності підприємства потрібно розглядати як комп�

лексне поняття, до якого належать основні властивості

технологічних процесів із застосуванням новітніх інфор�

маційних технологій (рис. 2).

Логічним продовженням такого методичного підхо�

ду, який повністю не дозволяє оцінити, які ж саме скла�

дові елементи підприємства як системи, а також елемен�

ти зовнішнього середовища особливо важливі в

здійсненні диверсифікації виробництва на підприємстві

є інтегральний підхід. У рамках цього підходу існує чітко

визначений момент часу, в якому випадку підприємства

повинні проводити диверсифікацію. Для вирішення цьо�

го питання, використовується визначення ступеня необ�

хідності диверсифікації інтегральним методом [10, c.

54].

Таким чином, загалом індекс диверсифікації порт�

фелю (Ід.), доцільно визначати, як інтегральний показ�

ник, середньозважена величина показників, тобто як

середнє геометричне індексів фінансового, управлінсь�

кого, ресурсного інвестиційного, ринкового показників

ефективності. Розрахунок середньозваженої величини

Рис. 2. Особливості діагностики ефективності диверсифікації на основі
застосування новітніх ІТ+технологій
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розпочнемо з показників, які найповніше відображають

рівень господарювання підприємства та є вихідними да�

ними для впровадження диверсифікації. Це такі як:

індекс фінансового стану, індекс управлінської діяль�

ності, індекс ресурсного забезпечення, інвестиційної

діяльності та частка ринку. Звідси випливає взаємозв'�

язок досліджуваного індекса диверсифікації і переліче�

них чинників, що прямопропорційні його величині.

 Ід. =  (2),

де Іф….Ір. — індекс диверсификации відповідних

показників господарювання;

n — кількість показників, що зважуються.

Кожен із прийнятих до розрахунку якісних показ�

ниікв наділяється відповідною кількістю балів, виходя�

чи із ступеня впливу даного на ре�

зультати управлінської діяльності

підприємства. Отримані критері�

альні оцінки переходу якісних по�

казників у кількісні використаємо

для розрахунку кількості балів по

кожному із підприємств, наділивши

їх відповідними критеріями ваго�

мості.

Ефективність та повноту вико�

ристання ресурсного потенціалу

підприємства характеризують такі

показникки (табл. 1).

Ефективність збутової діяль�

ності підприємства характеризу�

ють наступні показникки (рис. 3).

Водночас у процесі диверсиф�

ікаційного планування отримаємо

суми початкових інвестицій для

певної кількості проектів. Плану�

ється одночасно проаналізувати n�

проектів для вибору найбільш оп�

тимального варіанту. За наявності

достатньої суми оборотного капіталу

здійснюється розробка диверсифікаційно�

го проекту, у якому визначаються величини

основних інвестицій і пріоритетних напрямів

вкладення коштів [7, c. 57]. Після розрахун�

ку загальної вартості проекту необхідно виз�

начити його прийнятність з точки зору основ�

них індикаторів ризику, а саме коефіцієнта

фінансової залежності й ступеня ліквіднос�

тіактивів підприємства.

Криза та фінансова залежність підприє�

мства — явища тісно пов'язані. І тому на са�

мому початку багатокритеріального аналізу

слід перевірити зміну фінансової залежності

за умови запровадження диверсифікаційних

рішень. Не менш важливою умовою ефектив�

ності впровадження диверсифікації є пере�

вірка прибутковості, яка фактично виступає

метою усього проекту. Диверсифікація при�

бутковості підприємства показує, наскільки

цей процес може вплинути на вихід із загаль�

ної фінансової кризи на підприємстві. Наступ�

ним етапом процесу оптимізації диверсифі�

кації виробничого процесу є розрахунок рентабельності

вкладених у диверсифікаційний процес коштів. Для оці�

нки ефективності прийнятих диверсифікаційних рішень

необхідно враховувати зміни у продуктивності праці пра�

цівників. Додатковим показником виступає коефіцієнт

зміни фондоозброєності. Одним із завдань диверсифі�

кації є зменшення ризиків інвестицій (наприклад у вироб�

ничі активи) без зниження загальної дохідності підприє�

мства [6, c. 97].

Основною проблемою проведення диверсифікації,

є мінімізація ризиків у разі інвестування. У цьому про�

цесі характерними індикаторами є фінансова залежність

та ліквідність майбутніх активів підприємства. Серед до�

даткових індикаторів можна використати такі фінансові

показники, як коефіцієнт використання, надходження,

оборотності капіталу. У кінцевому результаті слід за�

Рис. 3. Сукупність ключових показників ефективної збутової
діяльності підприємства

Таблиця 1. Ключові показники фективності ресурсного
забезпечення підприємств

Сукупність показників ефективного використання ресурсного потенціалу 
Основні виробничі 

фонди Трудові ресурси Інвестиційна діяльність 

-  фондовіддача 
основних виробничих 
фондів 

- продуктивність 
праці 

-  чиста приведена вартість 
(зіставлення величини початкових 
інвестицій з сумою дисконтованих 
чистих грошових потоків, 
отриманих протягом 
прогнозованого періоду) 

-  фондомісткість 
продукції 

- трудомісткість 
продукції 

-  індекс рентабельності (чиста 
приведена вартість, рівень доходу 
на одиницю понесених витрат) 

-  фондоозброєність 
праці 

- рентабельність 
персоналу 

-  дисконтований термін окупності 
(термін окупності інвестицій, 
приведених до поточної вартості 

-  рентабельність 
основних фондів 

- середньорічний 
виробіток на одного 
працюючого 

-  коефіцієнт прибутковості 
проекту (модифікації внутрішньої 
норми прибутковості 

-  коефіцієнт введення 
основних виробничих 
фондів у виробництво 

- коефіцієнт обороту 
по прийому 
працівників 

-  модифікована внутрішня норма 
прибутку 
 

-  коефіцієнт вибуття 
основних виробничих 
фондів з виробництва 

- коефіцієнт обороту 
з вибуття працівників 

- фондовіддача інвестиційного 
проекту 
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безпечити допустиму рентабельність інвестицій. У

більшості випадків у процесі диверсифікації основну

увагу приділяють диверсифікації виробничих процесів.

Водночас відбувається перерозподіл наявних у підприє�

мства активів, що зумовлює зміну його економічного по�

тенціалу та фінансової ваги на ринку.

З точки зору мінімізації ризиків і забезпечення ви�

сокого економічного потенціалу, при реалізації дивер�

сифікаційних проектів, необхідно враховувати структу�

ру наявних у нього активів. При кожному збільшенні

коефіцієнта ліквідності порівняно із попереднім значен�

ням (чи для одного варіанту проекту диверсифікації у

процесі реструктуризації активів, чи для нового (n+1)

проекту) значення ризик�фактора Rn збільшується на

одиницю. І навпаки, при зменшенні значення коефі�

цієнта абсолютної ліквідності відносно попереднього

значення його ризик — фактора зменшується на оди�

ницю.

Використання середньозваженої величини показ�

ників дозволяє врахувати різну диверсифікацію під�

приємства за різними критеріями, оскільки, на відміну

від середньоарифметичного зваженого показника, се�

редня геометрична несе детальну інформацію, що вка�

зує на рівень незбалансованості портфеля підприєм�

ства.

 Виділені нами кратерії оцінки диверсифікаціх да�

ють можливість підприємствам обрати ефективні стра�

тегії і в сукупності створюють діапазон діяльності

підприємства і курс на диверсифікацію з метою досяг�

нення високого результату діяльності.

ВИСНОВКИ
Такий підхід до відбору проектних рішень диверси�

фікації виробничих процесів підприємства дає змогу

визначити оптимальні рішення, через упровадження

яких досягається мінімізація невизначеності у прогно�

зах успішності реалізації диверсифікаційної політики

підприємств. Концентруючись на своїх сильних сторо�

нах, підприємство має можливість виступати відразу на

багатьох галузевих ринках і певною мірою застрахува�

тися від незапланованих ризиків та циклічних коливань.

Оцінка управлінської, виробничої, технологічної,

наукоємної, ринкової та ресурсної складових повинна

сприйматися як домінантний компонент для впровад�

ження стратегії диверсифікації, який потребує постійної

розробки, оновлення та удосконалення в залежності від

тих умов, які "диктує" ринкове середовище. Значна пе�

ревага цього підходу полягає в об'єднанні окремих

знань та підприємницьких можливостей прийняття ефек�

тивного господарського рішення для розробки та впро�

вадження стратегії диверсифікації. Так, зіставлення

надлишкових ресурсів і потреб дозволяє більш точно

проаналізувати реальне стратегічне становище підприє�

мства. Тому ефективний інтеральний підхід до оцінки

ефективності диверсифікації, обгрунтування перспек�

тивних стратегічних рекомендації диверсифікації —

запорука успіху будь�якого суб'єкта господарювання в

умовах стрімких та перспективних ринкових процесів.
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ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISES AND CLASSIFICATION OF TOURIST PROGRAMS

У статті здійснено аналіз основних видів діяльності сучасних туристичних підприємств та кла�
сифікацію туристичних програм. Встановлено, що у сучасній вітчизняній і зарубіжній літера�
турі вироблено багато підходів до визначення поняття "туризм". Ці підходи базуються на різних
ознаках і можуть бути об'єднані в кілька груп: туризм як тимчасові переміщення людей, їх пе�
ребування поза постійного місця проживання і тимчасове перебування на об'єкті, що викликає
туристський інтерес; туризм як складна соціально економічна система, основу якої становить
багатогалузевий виробничий комплекс, званий туристської індустрією. Основними виробни�
чими одиницями туризму є туристичні підприємства. За функціональною ознакою підприєм�
ства, що займаються туристичною діяльністю, діляться на туроператорів і турагентів. В основі
системи туризму лежать дві субсистеми: суб'єкт туризму, тобто турист — споживач туристсь�
ких послуг з усім різноманіттям його потреб і мотивів поведінки; об'єкт туризму, що складаєть�
ся з трьох елементів: туристського регіону, туристських підприємств і туристських організацій.

У сучасному суспільстві потреби людини безмежні, у кожного є бажання висловити себе,
підвищити свій статус, поліпшити відносини з родичами і друзями, отримати хорошу роботу,
досягти успіхів у житті і т. д. Це означає, що постачальники туристських і готельних послуг по�
винні відповідати цілям, мотивам і внутрішнім потребам клієнтів. Отже, можна класифікувати
види туризму за стилем. Стиль життя є сукупністю зразків поведінки індивіда або групи, орієн�
тованих переважно на повсякденність. На основі цієї тези виділено такі види туризму: роман�
тичний туризм, "бродячий" туризм, сімейний туризм, дружній туризм, діловий туризм, туризм
"за інтересами". Резюмовано, що в сучасному суспільстві туризм не тільки є сферою, що за�
довольняє потреби індивіда у відновленні фізичної і духовної сили для підвищення продуктив�
ності праці. Мотиви, які спонукають людину віддати перевагу тому чи іншому типові проведен�
ня часу, надзвичайно різноманітні і відіграють значну роль у виборі місця відпочинку і турис�
тичних послуг.

Класифікація видів туризму за стилем дозволить виробникам і постачальникам туристичних
продуктів виробити ефективні методи для залучення клієнтів і задоволення їх потреб. Вона та�
кож відповідає запитам сучасного споживача, що зазнає значного впливу різноманітних пси�
хологічних чинників. Як окремі види туризму можна розглядати екологічний, сільський, при�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі вироб�

лено багато підходів до визначення поняття "туризм".

Ці підходи базуються на різних ознаках і можуть бути

об'єднані в кілька груп: туризм як тимчасові переміщен�

ня людей, їх перебування поза постійного місця прожи�

вання і тимчасове перебування на об'єкті, що викликає

туристський інтерес; туризм як складна соціально еко�

номічна система, основу якої становить багатогалузе�

вий виробничий комплекс, званий туристської індуст�

рією.

Останнє визначення поняття "туризм", на наш по�

гляд, є найбільш повним, бо враховує всі ознаки, які

відрізняють туризм від подорожі та інших видів пере�

міщень. У сучасній індустрії туризму класифікації його

видів дуже різноманітні. Їх метою є "зближення" з по�

годницький, спортивний, самодіяльний з активними способами пересування та ін. Основними
формами туристських заходів з активними способами пересування є походи,експедиції, ту�
ристські зльоти, туристсько�спортивні змагання.

The article analyses the main types of activities of modern tourism enterprises and classification
of tourist programs. It has been established that in modern domestic and foreign literature many
approaches to definition of the term "tourism" have been made. These approaches are based on
different features and can be divided into several groups. These are the following: tourism as
temporary movements of people, their stay outside the permanent residence and temporary stay at
a site, which brings about tourist interest; tourism as a complex socio�economic system, the basis
of which is built on a multi�sectoral industrial complex called the tourism industry. The main production
units of tourism are tourism enterprises. By a functional feature, the enterprises engaged in tourist
activity fall into tour operators and travel agents. There are two subsystems in the basis of the tourism
system: tourism sub�sector, tourist and tourist servants who have the best wishes and motives for
behavior; the object of tourism is that there are three elements: a tourist region, a tourist region and
a tourist agency.

In today's society, human needs are limitless, everyone has a desire to express themselves, improve
their status, improve relations with relatives and friends, get a good job, achieve success in life, etc.
Therefore, it is possible to classify types of tourism by style. Lifestyle is a set of patterns of behavior
of an individual or group focused mainly on everyday life. On the basis of prices, you can see offensive
tourism: romantic tourism, "stray" tourism, family tourism, friendly tourism, business tourism, tourism
"for interests". It is summarized that right now in the current tourism industry is not only a sphere,
but rather a consume of individuals in a state of physical and spiritual strength for increased
productivity. The motives that motivate a person to prefer a particular type of pastime are extremely
diverse and play a significant role in the choice of recreation and tourist services.

Classification of types of tourism by style will allow manufacturers and suppliers of tourism products
to develop effective methods to attract customers and meet their needs. It also responds to the
needs of the modern consumer, which is significantly influenced by a variety of psychological factors.
In terms of tourism, tourism can be considered ecologically, smartly, suitably, sporty, self�employed
with active methods of re�learning that. The main forms of tourist trips with active methods are
retraining є hiking, tourism, tourism, tourism, tourism and sports.

Ключові слова: туризм, туристичні підприємства, види туризму, туроператор, турагент.

Key words: tourism, tourism enterprises, kinds of tourism, tour operator, travel agent.

требами туристів, яке дозволяє виробникам і постачаль�

никам туристських і готельних послуг більш ефективно

організовувати, керувати і реалізовувати свої продук�

ти, задовольняти запити клієнтів. Класифікації спира�

ються на різні ознаки: мету поїздки, форму її організації,

тривалість, джерело фінансування, засоби пересуван�

ня, число учасників, їх вік, ритмічність туристичних по�

токів,місце призначення і т. д.

Розглядаючи проблему управління споживчою мо�

тивацією туристів, можна побачити, що мотиви відігра�

ють значну роль у поведінці людини у виборі туристич�

них продуктів.

Отже, на нашу думку, аналіз мотивів дозволяє кла�

сифікувати види туризму за ознаками, які відповідають

за задоволення внутрішніх потреб і бажань клієнтів. Під

час дослідження проблеми управління споживчої моти�
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вацією на ринку туристських послуг фахівці згадують

"піраміду потреб" А. Маслоу, яка може бути використа�

на в сфері туризму [1]. Необхідно звернути увагу на со�

ціальні потреби (або потреби в приналежності і любові),

потреби в повазі і самовираженні.

У туристської діяльності також не можна заперечу�

вати ці потреби. Потреба в повазі в сфері туризму вира�

жається в тому, що людина, що здійснює подорож, до�

лучається до привілейованого класу, підвищує статус.

Під час вибору місця відпочинку часто спостерігається

ефект "престижного споживання" — наслідування

моди, незважаючи на витрати [4]. Потреба в самовира�

женні в туристської діяльності проявляється в бажанні

розвитку, узагальнення знань, реалізації можливостей

особистості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій дав змогу

встановити, що сучасні дослідники звертають свої нау�

кові розвідки до проблеми класифікації видів діяльності

сучасних туристичних підприємств та туристичних про�

грам (Р. Балашова [1], О. Бейдик [2], М. Мальська [5],

П. Масляк [6], І. Сазонець [9—11], С. Сардак [8; 12], А.

Семенов [14], Т. Ткаченко [13], І. Школа [15] та ін.). Вод�

ночас здійснений теоретичний аналіз наукової літера�

тури засвідчив відсутність цілеспрямованих досліджень

у напрямі аналізу основних видів діяльності сучасних

туристичних підприємств та класифікація туристичних

програм.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних видів діяльності су�

часних туристичних підприємств та класифікація турис�

тичних програм.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В даний час відбувається активний розвиток

вітчизняного туризму. Існуючі дослідження підтвер�

джують актуальність і необхідність подальшої робо�

ти в області дефініцій туризму, його видів, виявлення

особливостей туристичної діяльності [2; 5]. У Законі

України "Про туризм" зазначено, що туристська

діяльність розуміється як туроператорська, тураген�

тська діяльність, а також діяльність з організації по�

дорожей [4].

Туризм як соціально�економічна система є сукуп�

ністю відносин, зв'язків і явищ, що виникають під час

переміщення і  перебування людей в  місцях,

відмінних від їх постійного місця проживання і не

пов'язаних з їх трудовою діяльністю. В основі сис�

теми туризму лежать дві субсистеми: суб'єкт туриз�

му, тобто турист — споживач туристських послуг з

усім різноманіттям його потреб і мотивів поведінки;

об'єкт туризму, що складається з трьох елементів:

туристського регіону, туристських підприємств і ту�

ристських організацій.

У сучасному суспільстві потреби людини безмежні,

у кожного є бажання висловити себе, підвищити свій

статус, поліпшити відносини з родичами і друзями, отри�

мати хорошу роботу, досягти успіхів в житті і т. д. Це

означає, що постачальники туристських і готельних по�

слуг повинні відповідати цілям, мотивам і внутрішнім по�

требам клієнтів. Отже, можна класифікувати види ту�

ризму за стилем.

Слово "стиль" (від англ. — style) означає не тільки

сукупність характерних рис літератури або мистецтва

тієї чи іншої епохи або науки [6]. Також під цим термі�

ном мається на увазі форма життєдіяльності, що відоб�

ражає особливості спілкування, поведінки і складу мис�

лення людей [13]. Стиль життя є сукупністю зразків по�

ведінки індивіда або групи, орієнтованих переважно на

повсякденність [14]. Виходячи з цього, можна виділити

такі види туризму:

— романтичний туризм,

— "бродячий" туризм,

— сімейний туризм,

— дружній туризм,

— діловий туризм,

— туризм "за інтересами".

Романтичний туризм — поїздки, спрямовані на за�

доволення соціальних потреб туристів. У них бере участь

пара, яка бажає насолоджуватися романтичним прове�

денням часу. Це подорожі під час медового місяця, по�

їздки для закоханих, подружжя. Організація подібного

виду туризму повинна відрізнятися особливими місця�

ми відпочинку, романтичним дизайном приміщень і місць

відпочинку, спеціальними послугами для пар. Послуги

також повинні бути диверсифікованими, нестандартни�

ми.

"Мандрівний" туризм — поїздки, в яких туристи

прагнуть максимізувати час насолоди природою, вив�

чати культуру, традиції, звичаї, купувати життєвий

досвід, розширювати коло спілкування тощо. Вони про�

водять час на вулиці, ходять пішки або орендують ве�

лосипед, мотоцикл, вибирають маленькі готелі, хосте�

ли чи "home�stay". Для таких клієнтів необхідно тільки

місце, де вони можуть спокійно спати і готуватися до

далекої дороги.

Для "бродячих" туристів важлива потреба в само�

вираженні. Крім того, мотивами, що спонукають їх до

участі в таких подорожах, можуть бути самореаліза�

ція, "визнання", "слідування моді" і "бажання бути

прийнятим в суспільстві". З огляду на потреби ту�

ристів, виробники і постачальники туристських і го�

тельних послуг пропонують модель хостелів "кокон"

(capsule hotel), популярність якої набирає обертів.

Вона задовольняє запити клієнтів із середнім або

низьким рівнем доходів зважаючи на помірну ціни.

Площа номера в цих хостелах становить 2,2 кв. м, є

постільна білизна, телевізор, кондиціонер, бездрото�

вий доступ в Інтернет, окремий шафа тощо. Також

надаються додаткові послуги: харчування, прання,

прасування, екскурсії, замовлення квитків та ін. У

деяких країнах ця модель облаштування номерів ак�

туальна вже протягом декількох років (Capsule Hostel,

UFO Capsule Hotel у Таїланді, The Pod — Boutique

Capsule Hotel у Сінгапурі).

На сьогодні вулична кухня — одна з своєрідних тра�

дицій кожної країни — цікавить багатьох мандрівників.

Безумовно, для "бродячих туристів" дегустація смачних
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страв на вулицях — не тільки незабутній досвід, а й

щоденний спосіб харчування в поїздці. Отже, звичаї ву�

личної їжі також вносять вклад у поширення місцевої

культури і приваблюють туристів.

Сімейний туризм — поїздки для сімей. Беруть

участь у них родичі різного віку (діти з батьками і (або)

бабусями і дідусями) або група сімей. Для них основ�

ною потребою є безпечний і комфортний відпочинок,

також важливі соціальні умови. Поїздка надає можли�

вості для зміцнення сімейних відносин. Тому місце пе�

ребування і туристичні послуги (розваги, транспорт,

харчування, деталі розміщення — дизайн інтер'єру,

електронне оснащення тощо) повинні підходити всім

членам сім'ї. Крім того, необхідно створювати затиш�

ний простір для таких клієнтів, надавати різноманітні

послуги для дорослих і дітей. Максимально задоволь�

няють перерахованим запитам такі види відпочинку:

культурно�пізнавальний, лікувально�оздоровчий, еко�

туризм тощо.

Дружній туризм — тури, призначені для груп, що

включають від 2 до 25 осіб різного віку. Вони можуть

бути як друзями і знайомими, так і взагалі не знайоми�

ми один з одним. Відпочинок планується і організовуєть�

ся самими учасниками або турфірмою. Туристи прагнуть

до участі в спільних заходах. Такі поїздки підходять не

тільки для відпочинку,ознайомлення з природою і куль�

турою, але і для зміцнення дружніх контактів, розши�

рення соціальних зв'язків, знайомства з новими людь�

ми тощо. Туристичні програми цього виду відпочинку

повинні підходити всім учасникам, створювати теплу

атмосферу, сприяти спілкуванню.

Тут виробникам і постачальникам туристичного

продукту потрібно звертати увагу на потребу в повазі.

Система обслуговування повинна забезпечувати

рівнозначність між туристами в групі, бо вони витра�

чають одну і ту ж суму на відпочинок. Крім того, фірми

можуть здійснювати маркетингові заходи, враховую�

чи споживацьку психологію і впливаючи на неї (наприк�

лад, за допомогою ефекту "престижного споживан�

ня").

Діловий туризм — вид туризму, який близький до

концепції MICE (від англ. Meetings — Incentives —

Conferences — Exhibitions), коли клієнти здійснюють

поїздки в ділових цілях (для укладення угод, зустрі�

чей з партнерами, участі у виставках, конференціях,

зборах, дослідницьких заходах, ознайомлення з рин�

ком, виконання проектів в іноземних філіях, навіть

створювання мистецьких проектів тощо). Споживача�

ми цього виду туристичного продукту можуть бути гру�

па, делегація і одна людина. Клієнти в цьому випадку

зазвичай прагнуть до розширення соціальних зв'язків

і особливо звертають увагу на потребу у повазі. Вони

готові витрачати великі суми на послуги і товари для

поліпшення іміджу, активно встановлювати і підтриму�

вати довірчі відносини, тому бажають брати участь в

заходах, що дозволяють презентувати себе і свої мож�

ливості.

Однак не всі клієнти готові зупинятися в розкіш�

них готелях і витрачати великі суми на люксові по�

слуги. Підприємці, які займаються малим бізнесом,

звичайні службовці або люди творчих професій

віддають перевагу послугам за помірними цінами, що

відповідають їх платоспроможності. Їх основними

вимогами є раціональна організація часу і мож�

ливість дотримання наміченого плану відрядження.

Крім того, в номері готелю має бути обладнане ро�

боче місце, також важливі послуга виклику таксі,

доступ в Інтернет.

Туризм "за інтересами" — споживачами туристич�

них продуктів такого виду можуть бути групи палом�

ників або захоплені люди, які беруть участь у будь�яких

подіях. У поїздках вони відвідують модні покази, му�

зичні шоу, заходи релігійної, благодійної,спортивної

спрямованості, займаються шопінгом тощо. Чимала ча�

стина туристів — споживачів продукту даного турис�

тичного стилю — віддають данину моді. Тому вироб�

ники і постачальники послуг повинні формувати

відповідні пропозиції. З метою залучення клієнтів,

зміцнення іміджу та позицій на світовому ринку вони

можуть організовувати традиційні фестивалі, розши�

рювати співробітництво між країнами з допомогою

модних і музичних шоу, спортивних заходів, зведення

та відновлення релігійних споруд, просування акцій�

них пропозицій, реклами сезонних покупок одягу та

побутової техніки, програм звільнення туристів від

сплати мита тощо.

Таким чином, у сучасному суспільстві туризм не

тільки є сферою, що задовольняє потреби індивіда

у відновленні фізичної і духовної сили для підвищен�

ня продуктивності праці. Мотиви, які спонукають лю�

дину віддати перевагу тому чи іншому типові прове�

дення часу, надзвичайно різноманітні і відіграють

значну роль у виборі місця відпочинку і туристичних

послуг. Класифікація видів туризму за стилем доз�

волить виробникам і постачальникам туристичних

продуктів виробити ефективні методи для залучен�

ня клієнтів і задоволення їх потреб. Вона також

відповідає запитам сучасного споживача, що зазнає

значний вплив різноманітних психологічних чин�

ників.

Як окремий вид туризму можна розглядати еколо�

гічний, сільський, пригодницький, спортивний, само�

діяльний з активними способами пересування та ін.

Основними формами туристських заходів з активними

способами пересування є походи і експедиції, туристські

зльоти, туристсько�спортивні змагання.

Форма туризму — це тип організації туристської

діяльності людини або групи людей. Практика туриз�

му виділяє такі форми туризму: індивідуальна (до

5 осіб); групова (від 6 чоловік і понад). Індивідуаль�

ний туризм — подорожі одного або декількох осіб і

пов'язаний з обслуговуванням (як правило, за більш

високим цінами), що носять персональний характер.

Груповий (колективний) туризм — подорожі декіль�

кох осіб за єдиним маршрутом. Як відносно само�

стійна форма активно розвивається останнім часом

сімейний туризм.

ВИСНОВКИ
Отже, туризм є однією з областей сучасної еконо�

міки, яка спрямована на задоволення потреб людей і

підвищення якості їх життя. Туризм відіграє важливу

роль у вирішенні соціально�економічних проблем регіо�

нів, забезпечуючи розвиток малого і середнього
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підприємництва, надаючи вплив на розвиток транспор�

ту, зв'язку, підприємств громадського харчування, сфе�

ри розваг і відпочинку. Вітчизняний туризм інтегруєть�

ся в міжнародну систему сервісних послуг для мандрів�

ників з різними цілями і тим самим сприяє розвитку

міжнародного співробітництва, підвищує культурний

рівень населення.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі

вбачаємо у висвітлені особливостей реалізації туристич�

них програм у сфері освіти, медицини, охорони приро�

ди.
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BUDGET IN THE SYSTEM OF SOCIOWECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

У статті розкрито сутність бюджету як інструменту соціально�економічного розвитку країни, ос�
новні напрями підвищення ефективності бюджетної політики в умовах трансформації економіки.
Бюджетна політика держави як динамічна система, що розвивається у залежності від соціально�
економічних потреб суспільства має задіяти з урахуванням зарубіжного досвіду відповідні регуля�
торні механізми. Розвинуто підходи щодо середньострокового бюджетного прогнозування, поси�
лення спрямованості бюджетного планування на кінцеві результати. Визначено, що розробка бюд�
жетної політики із врахуванням циклічності соціально�економічних процесів, бюджетної збалансо�
ваності, запровадження системного оцінювання ступеня досягнення поставлених завдань сприя�
тиме дієвому перетворенню вітчизняної економіки у напрямі інноваційної моделі розвитку. Пока�
зано, що бюджетна політика суттєво впливає на створення відповідних умов для дієвої структурної
перебудови економіки з врахуванням ендогенних чинників економічного зростання, розвитку людсь�
кого капіталу, розробки та впровадження наукоємних, конкурентоспроможних технологій. Вагомим
механізмом реалізації пріоритетних напрямів бюджетної політики інноваційного характеру мають
стати видатки розвитку державного та місцевих бюджетів, ступінь ефективності використання яких
суттєво впливатиме на дієвість довгострокової стратегії економічного розвитку. Розвиток інститу�
ційного середовища формування та реалізації бюджетної стратегії в Україні взаємопов'язаний з
трансформаційними економічними процесами, значним рівнем впливу екзогенних факторів на
вітчизняну економіку та передбачає здійснення інституційних перетворень у бюджетних відноси�
нах з урахуванням суспільно�економічних умов та збалансованості бюджетної системи. Бюджетна
стратегія є основою для визначення ефективних інституційних фінансових механізмів забезпечен�
ня стійкості та збалансованості бюджетної системи з урахуванням трансформаційних перетворень.
Основним завданням бюджету є забезпечення виконання завдань соціально�економічного розвит�
ку країни, однак водночас важливою є підтримка у необхідних межах запасу стійкості бюджетної
системи, яка є одним з вагомих інструментів впливу на економічне зростання. Визначено, що інстру�
менти бюджетної стратегії мають розглядатися як засоби формування інституціонального середо�
вища бюджетного простору. Трансформація бюджетних інститутів є важливим етапом у процесі
якісного розвитку системи державних фінансів.

The article describes the essence of the budget as a tool for socio�economic development of the
country, the main directions of improving the effectiveness of budget policy in the conditions of economic
transformation. The budgetary policy of the state as a dynamic system, which develops depending on the
socio�economic needs of society, should employ appropriate regulatory mechanisms, taking into account
foreign experience. Approaches to medium�term budgetary forecasting and strengthening of the
budgetary focus on the final results have been developed. It is determined that the development of
budgetary policy, taking into account the cyclical nature of socio�economic processes, budgetary
balance, introduction of a systematic assessment of the degree of achievement of the tasks set will
contribute to the effective transformation of the domestic economy towards an innovative model of
development. It is shown that budgetary policy significantly influences the creation of appropriate
conditions for effective structural restructuring of the economy, taking into account endogenous factors
of economic growth, development of human capital, development and introduction of science�intensive,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виважена бюджетна політика є вагомою умовою

соціально�економічного розвитку країни, здійснення

результативних економічних перетворень. Доцільним є

посилення інституційних засад системи бюджетного

регулювання, результативності бюджетної системи,

ефективності планування та використання видатків бюд�

жету. Розробка та реалізація бюджетної політики має

грунтуватись на обгрунтованих положеннях, що сприя�

тиме збалансованості бюджетної системи та дієвості

державного фінансового регулювання розвитку су�

спільства. Важливим є підвищення рівня обгрунтованості

перспективних напрямів державної фінансової політи�

ки з урахуванням економічних перетворень. Проте впро�

довж останніх років бюджетна політика держави не у

достатній мірі забезпечувала інноваційний розвиток

економіки, соціальне забезпечення населення. В умо�

вах економічних перетворень важливим є формування

прогнозних показників податкових надходжень на ко�

ротко� та середньострокову перспективу виходячи із

принципів макроекономічної стабільності, достатнього

рівня науково�економічної обгрунтованості та узгодже�

ності з бюджетною стратегією держави. З метою забез�

печення макроекономічної стабільності та стійкого еко�

номічного зростання важливим завданням є удоскона�

лення інституційного забезпечення розробки бюджет�

ної стратегії, обгрунтованого формування доходів та

видатків бюджету, планування дефіциту бюджету та

джерел його фінансування, управління державним бор�

гом, визначення оптимального рівня бюджетної цент�

ралізації, міжбюджетного регулювання. Розвиток су�

спільства на цьому етапі вимагає використання бюджет�

ної політики як дійового інструменту державного регу�

лювання економічних та соціальних відносин. Від якіс�

ного рівня обгрунтованості планування та прогнозуван�

ня податкових надходжень значною мірою залежить

competitive technologies. An important mechanism for implementing the priority directions of the
budgetary policy of innovative character should be the expenditures of the development of state and local
budgets, the degree of efficiency of which use will significantly affect the effectiveness of the long�term
economic development strategy. The development of the institutional environment for the formation and
implementation of the budgetary strategy in Ukraine is interconnected with transformational economic
processes, a significant level of influence of exogenous factors on the domestic economy, and involves
the implementation of institutional transformations in budgetary relations, taking into account socio�
economic conditions and balance of the budgetary system. The budgetary strategy is the basis for defining
effective institutional financial mechanisms to ensure the sustainability and balance of the budgetary
system, taking into account transformational transformations. The main task of the budget is to ensure
the fulfillment of the tasks of socio�economic development of the country, but at the same time it is
important to maintain within the required limits the stability of the budget system, which is one of the
important tools for influencing economic growth. It has been determined that budgetary policy instruments
should be considered as a means of shaping the institutional environment of the budgetary space.
Transformation of budgetary institutions is an important step in the qualitative development of the public
finance system.
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результативність фінансової політики держави у сфері

формування доходів бюджету, що також впливає на

структуру та обсяги бюджетних видатків, дефіциту бюд�

жету та пріоритети соціально�економічного розвитку

країни загалом. Виходячи із зазначеного актуальним є

питання визначення відповідних інституційних засад по�

дальшого розвитку системи бюджетного регулювання

з врахуванням макроекономічної динаміки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних

вчених у сфері фінансово�бюджетної політики соціаль�

но�економічного розвитку можна назвати праці Дж. Б'ю�

кенена, Дж. Когана [6], В. Нордхауса [8], П. Самуель�

сона [8], Дж. Стігліца, Дж. Тейлора [6]. Питання бюд�

жетної політики досліджуються у працях вітчизняних

вчених: О. Зварич [4], Т. Канєвої [1], Л. Лисяк [3], В. Ма�

когон [1], І. Лютого [9], М. Пасічного [1; 7], В. Сіденка

[5], В. Федосова [2], І. Чугунова [1; 5;7; 10] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності бюджету

у системі соціально�економічного розвитку країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бюджет є одним з вагомих інструментів впливу на

соціально�економічний розвиток країни. Забезпечення

цілеспрямованого впливу на темпи та якість економіч�

ного зростання потребує формування відповідної сис�

теми фінансового регулювання, спрямованої на управ�

ління результатами на основі удосконалення інститу�

ційного забезпечення фінансово�економічних перетво�

рень.

Необхідність бюджетного регулювання зумовлено

тим, що за будь�якого типу економічної системи основ�
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ним призначенням держави є забезпечення фінансови�

ми ресурсами тих потреб, які не можуть бути задово�

лені через ринковий механізм. До них належить зокре�

ма, структурна перебудова економіки, захист навколиш�

нього середовища, оборона, правопорядок, соціальна

підтримка малозахищених верств населення, проведен�

ня фундаментальних наукових досліджень, охорона

здоров'я тощо. Виходячи з цього, держава будує фінан�

сову політику, основним завданням якої є пошук опти�

мальної моделі перерозподілу фінансових ресурсів із

метою забезпечення зростання матеріального вироб�

ництва й добробуту населення. Для побудови такої мо�

делі доцільно визначити рівень впливу держави на еко�

номічну діяльність і рівень зобов'язань держави в пи�

таннях соціального забезпечення громадян. Від цих

факторів залежить, яка частка валового внутрішнього

продукту має зосереджуватися у державних фінансо�

вих інституціях. Упорядкування регулюючих цілей бюд�

жетної політики, дозволяє досягти відповідного збалан�

сування процесу перерозподілу фінансових ресурсів у

суспільстві, рівня задоволення потреб населення. Не�

обхідним є забезпечення перетворення фінансового

механізму в ефективний засіб реалізації соціально�еко�

номічної стратегії. Інститут бюджетного регулювання

має грунтуватися на сукупності форм, засобів, ме�

ханізмів формування та реалізації завдань бюджетної

політики, які визначають умови взаємовідносин учас�

ників бюджетного процесу.

Бюджетна політика держави як динамічна система,

що розвивається у залежності від соціально�економіч�

них потреб суспільства має задіяти з урахуванням зару�

біжного досвіду відповідні регуляторні механізми. Фун�

кціональне призначення бюджетної політики є продук�

том еволюції ролі та значення держави в суспільно�еко�

номічному розвитку, у залежності від показників еко�

номіки мають коригуватися цілі і завдання бюджетної

політики, механізми, інструменти і важелі для їх досяг�

нення з метою ефективного впливу на соціально�еко�

номічні процеси. В умовах рецесії бюджетна політика

має реалізовувати адаптаційно�регуляторний потенціал

з метою виходу на поступове економічне зростанння.

Водночас бюджетна політика як вагомий інструмент си�

стеми державного регулювання економіки має спира�

тися на довгострокову програму економічного і соці�

ального розвитку країни. Розробка бюджетної політи�

ки із врахуванням циклічності соціально�економічних

процесів, бюджетної збалансованості, запровадження

системного оцінювання ступеня досягнення поставле�

них завдань сприятиме дієвому перетворенню вітчизня�

ної економіки у напрямі інноваційної моделі розвитку.

Податкове навантаження є одним з основних фінансо�

во�бюджетних показників, який суттєво впливає як на

дохідну частину бюджетів усіх рівнів, так і на економічні

процеси країни та адміністративно�територіальних оди�

ниць. Від оптимальності визначення величини зазначе�

ного показника залежить обсяг фінансових ресурсів для

виконання державою і органами місцевого самовряду�

вання відповідних соціально�економічних функцій, а

також темпи економічного зростання у країні та регіо�

нах. Дослідження питання впливу податкового наван�

таження на дохідну частину бюджету та економічний

розвиток країни і адміністративно�територіальних оди�

ниць є актуальним та необхідним для розробки і реалі�

зації виваженої державної політики у сфері оподатку�

вання суб'єктів підприємницької діяльності та форму�

вання доходів бюджету [4].

Сучасні бюджетні відносини відіграють вагому роль

у соціально�економічних і суспільно�політичних проце�

сах. У зв'язку з цим спектр використання дефініцій

"бюджетна політика" та "бюджетна стратегія" істотно

розширюється, а самі поняття наповнюються додатко�

вим змістом, що обумовлено трансформацією соціаль�

но�економічних відносин, розвитком бюджетної систе�

ми. Нині на бюджетну політику здійснюють вагомий

вплив глобалізаційні процеси. Певною мірою відбу�

вається уніфікація національних принципів функціону�

вання бюджетної системи, їх удосконалення в напрямі

посилення стимулюючої ролі бюджету. Під бюджетни�

ми інститутами розуміють сукупність суб'єктів бюджет�

них відносин, що діють на основі формальних і нефор�

мальних принципів, правил, норм. Рівень впливу фор�

мальних принципів залежить від того, якою мірою учас�

ники бюджетних відносин підпорядковані їх приписам і

здійснюють контроль за їх виконанням. Під час оцінки

впливу неформальних принципів важливим є врахуван�

ня сумісності цілей, для вирішення яких вони викорис�

товуються та очікуваних результатів. Розвиток бюджет�

них інститутів визначає особливості інституційного се�

редовища формування і реалізації бюджетної стратегії.

Бюджетна стратегія є основою для визначення

ефективних інституційних фінансових механізмів забез�

печення стійкості та збалансованості бюджетної систе�

ми з урахуванням трансформаційних перетворень.

Інструменти бюджетної стратегії мають розглядатися як

засоби формування інституціонального середовища

бюджетного простору. Трансформація бюджетних

інститутів є важливим етапом в процесі якісного розвит�

ку системи державних фінансів. Інституційне середови�

ще формування і реалізації бюджетної стратегії впли�

ває на стійкість макроекономічного розвитку країни,

необхідним є підвищення ефективності інституційної

основи бюджетної політики, яка враховує циклічність

та динамічність соціально�економічних процесів.

Дієвість інституційного середовища формування і реа�

лізації бюджетної стратегії передбачає взаємоузгод�

женість дій бюджетних інститутів, які виникли еволю�

ційно та сформували бюджетний простір [1].

Важливими завданнями є створення умов для роз�

витку інституційної структури бюджетного простору,

забезпечення макроекономічної стабільності та еконо�

мічної збалансованості, сприяння структурній перебу�

дові економіки та розвитку інвестиційно�інноваційної

діяльності. Оцінюючи ефективність інституційного се�

редовища формування і реалізації бюджетної стратегії

важливим є врахування дієвості бюджетного інститу�

ційного середовища; адаптивності бюджетної політики

до соціально�економічних процесів; прозорості бюд�

жетної політики; результативності діяльності та відпо�

відальності органів державного управління і місцевого

самоврядування за досягнення поставлених цілей.

Розвиток інституційного середовища формування

та реалізації бюджетної стратегії в Україні взаємопо�

в'язаний з трансформаційними економічними процеса�

ми, значним рівнем впливу екзогенних факторів на
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вітчизняну економіку та передбачає здійснення інсти�

туційних перетворень у бюджетних відносинах з ураху�

ванням суспільно�економічних умов та збалансованості

бюджетної системи [5].

Процес фінансово�економічних трансформацій

свідчить, що дієвість бюджетної стратегії, визначаєть�

ся бюджетними інститутами, які здійснюють визначені

функції, взаємодіючи між собою в процесі прийняття

бюджетних рішень; встановленими принципами, ме�

ханізмами бюджетного процесу. Провідну роль у

формуванні та розвитку соціально�економічної струк�

тури суспільства відіграє система бюджетного про�

гнозування та планування, яка забезпечує поєднання

основних складових державних фінансів, узгод�

женість за термінами, формами та обсягами бюджет�

них ресурсів. Важливими завданнями є забезпечення

удосконалення системи середньострокового бюджет�

ного планування; ефективної гармонізації перспектив�

ного фінансово�економічного та бюджетного плану�

вання; спрямування діяльності органів державного

управління та місцевого самоврядування на досягнен�

ня стратегічних цілей і завдань, отримання конкрет�

них результатів; створення дієвої системи фінансо�

во�бюджетного планування: пріоритетні цілі соціаль�

но�економічного розвитку країни — стратегічні цілі

бюджетної політики — завдання та шляхи їх реалі�

зації — фінансово�бюджетні індикатори — бюджетні

ресурси. Доцільним є забезпечення взаємоузгодже�

ності між інструментами бюджетного та соціально�

економічного прогнозування і планування адміністра�

тивно�територіальних одиниць, що надасть мож�

ливість для формування обгрунтованих перспектив�

них планів місцевих бюджетів, прогнозування бюд�

жетних надходжень та планування обсягу видаткових

зобов'язань з врахуванням податкового потенціалу

територій, забезпечення оптимального балансу між

власними і позиковими ресурсами.

Основним завданням бюджету є забезпечення ви�

конання завдань соціально�економічного розвитку краї�

ни, однак водночас важливою є підтримка у необхідних

межах запасу стійкості бюджетної системи, яка є од�

ним з вагомих інструментів впливу на економічне зрос�

тання, разом з цим, з лагом у часі бюджетна система

виступає як об'єкт впливу з боку макроекономічного

стану, тому важливим є визначення ступеня взаємовп�

ливу бюджетної системи і соціально�економічного роз�

витку країни. Бюджетна політика суттєво впливає на

створення відповідних умов для дієвої структурної пе�

ребудови економіки з врахуванням ендогенних чинників

економічного зростання, розвитку людського капіталу,

розробки та впровадження наукоємних, конкурентосп�

роможних технологій. Вагомим механізмом реалізації

пріоритетних напрямів бюджетної політики інновацій�

ного характеру мають стати видатки розвитку держав�

ного та місцевих бюджетів, ступінь ефективності вико�

ристання яких суттєво впливатиме на дієвість довго�

строкової стратегії економічного розвитку. Доцільним

є планування найбільш ефективних та дієвих бюджет�

них програм та суспільних послуг, що спроможні забез�

печувати економічний розвиток у перспективі, викори�

стання системи відповідних показників оцінки бюджет�

ної результативності, дотримання принципу прозорості

та підзвітності органів державного управління громадсь�

кості [3].

Бюджетна політика у сфері доходної частини бюд�

жету має досліджуватись як вагома складова системи

інститутів суспільства. Підвищення якісного рівня про�

гнозування податкових надходжень сприятиме посилен�

ню результативності інституційних змін бюджетної сис�

теми. Підходи до формування бюджетних доходів за�

безпечуватимуть відповідні можливості для покращан�

ня ефективності податкового адміністрування, посилен�

ня фінансової стабільності та створення сприятливих

умов для довгострокового економічного зростання.

Основна мета системи прогнозування бюджетних над�

ходжень, яка грунтується на сукупності фінансово�еко�

номічних відносин у сфері формування доходної час�

тини бюджету полягає у реалізації збалансованої бюд�

жетно�податкової політики країни. Бюджетне плануван�

ня та прогнозування доцільно розглядати як комплекс�

ний адаптивний процес реалізації регуляторного меха�

нізму фінансової політики, у межах якої здійснюється

сукупність відповідних заходів у частині формування,

регулювання, контролю та моніторингу системи бюд�

жетних показників із урахуванням тенденцій соціально�

економічного розвитку країни та сукупного впливу

зовнішніх факторів на збалансованість та стійкість бюд�

жетної системи. Прогнозування доходної частини бюд�

жету є важливим та необхідним етапом бюджетного

процесу, який певним способом дозволяє визначити

стратегічні напрями розвитку бюджетно�податкового

регулювання, особливості формування бюджетних до�

ходів у територіальному та галузевому аспектах, показ�

ник кореляції між рівнем оподаткування у розрізі окре�

мих податків та обсягом податкових надходжень, що

сприяє підвищенню дієвості бюджетної політики [10].

Посилення дієвості механізму бюджетного регулю�

вання у країнах із розвинутою та трансформаційною

економікою набувають важливого значення в умовах

інституційних змін розвитку фінансових процесів, підви�

щення ступеню глобалізації економічних перетворень.

З огляду на зазначене, доцільним є подальше вдоско�

налення системи бюджетного прогнозування та плану�

вання, зокрема в частині прогнозування обсягів подат�

кових надходжень, що спрямовано на посилення керо�

ваності та передбачуваності розвитку національної еко�

номіки. Під час розробки та реалізації ефективної сис�

теми прогнозування доходної частини бюджету держа�

ва повинна виходити з необхідності встановлення опти�

мальної структури податкових та неподаткових надход�

жень, оцінки впливу потенційних ризиків на обсяги бюд�

жетних доходів. Визначено, що до початку економічної

рецесії в базові моделі макроекономічного прогнозу�

вання, які використовувались при розробці бюджетно�

податкової політики, було враховано на недостатньо�

му рівні показники економічних ризиків, пов'язаних зі

збалансованістю фінансово�економічних відносин.

Бюджетне регулювання у сфері видатків є важли�

вою складовою фінансової політики, яка суттєво впли�

ває на суспільний розвиток. Від якості та своєчасності

прийняття рішень з питань, зокрема формування бюд�

жетних видатків залежить збалансованість державних

фінансів, рівень ефективності державного регулюван�

ня економічних процесів. Через видатки бюджету
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уособлюється роль держави у регулюванні економічних

процесів, забезпеченні макроекономічного зростання,

соціальних гарантій населення, удосконалення структу�

ри суспільного виробництва. Видаткова частина бюд�

жету здійснює достатньо відчутний вплив як на роз�

виток окремих галузей і економіки в цілому, так і на

рівень соціального розвитку суспільства. У зв'язку з цим

особливого значення набуває питання оптимального

розподілу обмежених бюджетних ресурсів між напря�

мами соціально�економічного розвитку країни. Бюджет�

на політика суттєво впливає на створення відповідних

умов для дієвої структурної перебудови економіки з

врахуванням ендогенних чинників економічного зрос�

тання, розвитку людського капіталу, розробки та впро�

вадження наукоємних, конкурентоспроможних техно�

логій. Вагомим механізмом реалізації пріоритетних на�

прямів бюджетної політики інноваційного характеру

мають стати видатки розвитку державного та місцевих

бюджетів, ступінь ефективності використання яких сут�

тєво впливатиме на дієвість довгострокової стратегії

економічного розвитку. Доцільним є планування

найбільш ефективних та дієвих бюджетних програм та

суспільних послуг, що спроможні забезпечувати еконо�

мічний розвиток у перспективі, використання системи

відповідних показників оцінки бюджетної результатив�

ності, дотримання принципу прозорості та підзвітності

органів державного управління громадськості.

Метою бюджетної стратегії в умовах трансформації

суспільних відносин є забезпечення макроекономічної

стабільності, прискорення економічного зростання,

розвитку людського потенціалу та підвищення його

якості. З урахуванням пріоритетів соціально�економіч�

ного розвитку країни бюджетна стратегія визначає не�

обхідність вирішення наступних завдань: забезпечення

стабільності, стійкості та динамічної збалансованості

бюджетів всіх рівнів, що передбачає здійснення бюд�

жетної політики на основі фіскальних обмежень, підтри�

мання на безпечному рівні державного боргу та дефі�

циту бюджету, обгрунтованість бюджетного прогнозу�

вання, формування бюджетних показників виходячи з

видаткових зобов'язань з урахуванням необхідності їх

оптимізації; підвищення ефективності та результатив�

ності використання бюджетних коштів, що передбачає

розвиток програмно�цільового методу бюджетного пла�

нування та підвищення якості результативних показ�

ників, реформування підходів щодо бюджетних інвес�

тицій, розвиток положень щодо застосування ме�

ханізмів державно�приватного партнерства як інстру�

менту зниження навантаження на бюджет з метою за�

лучення ресурсів різних секторів економіки з позицій

адаптації фінансової діяльності підприємств державно�

го сектору до економічних перетворень та реалізації

суспільно важливих програм; концентрацію бюджетних

коштів на пріоритетних напрямах соціально�економіч�

ного розвитку адміністративно�територіальних одиниць

та країни загалом, зокрема диверсифікації вітчизняної

економіки, соціальної модернізації та якісного оновлен�

ня інфраструктури життєзабезпечення.

Важливим є визначення пріоритетів бюджетної пол�

ітики, у тому числі на середньострокову перспективу

виходячи з основних засад соціально�економічного

розвитку країни, удосконалення державного регулю�

вання у сфері формування доходів бюджету, плануван�

ня та використання видатків бюджету, міжбюджетних

відносин, що підвищить рівень ефективності функціо�

нування економічної та бюджетної системи загалом.

Бюджетна політика, що реалізується через систему

бюджетних механізмів забезпечує бюджетну рівновагу

та ефективний вплив на соціально�економічні процеси.

Бюджетний механізм та реалізація відповідної політи�

ки у сфері державних фінансів із використанням регу�

люючих можливостей бюджету є вагомими інструмен�

тами впливу держави на розвиток економіки, забезпе�

чення необхідного рівня соціальних стандартів. Особ�

ливо вагомого значення набуває бюджетний механізм

за умови трансформаційних перетворень економіки та

необхідності її стабілізації в умовах фінансово�еконо�

мічної рецесії. Економічна сутність бюджетної політи�

ки в якості інструменту регулювання економічного роз�

витку полягає у використанні бюджетної архітектоніки,

яка визначається оптимальними співвідношеннями між

елементами бюджетної системи для впливу на динамі�

ку економічного зростання [7].

Подальший розвиток системи планування та вико�

нання бюджетів, що грунтується на принципах програм�

но�цільового методу, потребує удосконалення бюджет�

ного процесу щодо запровадження середньостроково�

го планування, посилення спрямованості бюджетного

планування на кінцеві результати та підвищення ефек�

тивності витрачання бюджетних коштів. Одним з основ�

них завдань бюджетного регулювання є упорядкуван�

ня кількості бюджетних програм, складання головними

розпорядниками бюджетних коштів плану діяльності на

наступні бюджетні періоди відповідно до напрямів роз�

витку галузі, підвищення якісного рівня розробки пас�

портів та інтегральної оцінки виконання бюджетних про�

грам, підготовки бюджетних запитів, здійснення моні�

торингу бюджетної результативності. Бюджетна політи�

ка як вагомий інструмент системи державного регулю�

вання економіки має спиратися на довгострокову про�

граму економічного та соціального розвитку країни.

Упорядкування регулюючих цілей бюджетної політики,

дозволяє досягти відповідного збалансування процесу

перерозподілу фінансових ресурсів у суспільстві, рівня

задоволення суспільних потреб. Необхідним є забез�

печення перетворення бюджетного механізму в дієвий

засіб реалізації соціально�економічної стратегії, підви�

щення ефективності використання бюджетних коштів.

Соціальні пріоритети бюджетної політики мають змен�

шувати нерівномірність ринкового механізму розподі�

лу доходів, вирішувати питання подолання бідності.

Розбудова інституту бюджетної політики, що включає

розробку відповідних норм, правил, інституцій сприя�

тиме вирішенню проблем, які існують у сфері держав�

них фінансів. Архітектоніка бюджетної політики має

створювати належні інституційні умови функціонуван�

ня фінансової моделі у суспільстві, які у сукупності по�

винні формувати механізм впливу на економічне зрос�

тання, сприяти підвищенню добробуту суспільства.

Державна політика у сфері видатків бюджету сут�

тєво впливає на обсяг сукупного попиту, який складаєть�

ся із обсягу споживчого попиту, інвестиційного попиту

та попиту держави. В умовах економічного спаду дер�

жава повинна здійснювати заходи щодо одночасного
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послаблення податкового навантаження на економіку

та збільшення бюджетного дефіциту, таким чином, бюд�

жетне регулювання дозволяє впливати на обсяг сукуп�

ного попиту, темпи і пропорції економічного розвитку.

Підвищення ефективності управління бюджетним про�

цесом передбачає формування бюджетної політики на

основі сталого, довгострокового підходу. Розробка

бюджетної стратегії надасть можливість для спрямуван�

ня розпорядників бюджетних коштів на обгрунтоване

визначення цілей і завдань та досягнення конкретних

результатів; розробити довгострокові орієнтири фор�

мування і реалізації бюджетної політики, встановити

баланс між поточними та капітальними видатками бюд�

жету, що сприятиме забезпеченню стабільності бюджет�

ної системи, оптимізації бюджетних видатків, посилен�

ня бюджетної стійкості та збалансованості в довго�

строковій перспективі.

Підвищення ефективності управління результата�

ми в процесі виконання бюджету необхідно здійсню�

вати шляхом запровадження постійного моніторингу

реалізації бюджетних програм на основі удосконален�

ня системи показників, які підлягають моніторингу,

розробки методології корегування бюджетних про�

грам, з огляду на реалізацію ними загальнодержавних

пріоритетів соціально�економічного розвитку країни,

розвитку методологічних засад визначення напрямів

спрямування та критеріїв розподілу субвенцій на ви�

конання інвестиційних проектів на середньо� та дов�

гострокову перспективу. Політику державних видатків

можна вважати ефективною за умови збільшення

співвідношення сукупного показника результативності

бюджетних програм до загального обсягу бюджетних

видатків.

Результативність виконання бюджетних програм і,

відповідно, використання бюджетних коштів значною

мірою залежить від налагодження дійового державно�

го контролю на всіх етапах бюджетного процесу, що має

забезпечувати належне виконання бюджетних програм

згідно з паспортом програми, цільове використання

бюджетних коштів відповідно до затвердженого кош�

торису, своєчасне виявлення неефективного викорис�

тання бюджетних коштів, розробку пропозицій та за�

ходів щодо усунення та недопущення зазначеного у

наступних періодах, правильність і достовірність веден�

ня бухгалтерського обліку та фінансової звітності,

інформування відповідних органів влади та громадсь�

кості про законність та ефективність використання бюд�

жетних коштів.

Посилення дієвості контролю за виконанням бюд�

жетних програм передбачає запровадження оператив�

ного контролю з боку головних розпорядників бюджет�

них коштів за показниками, що характеризують стан

виконання бюджетних програм, методології аналізу

впливу використаних коштів на реалізацію загальнодер�

жавних пріоритетів соціально�економічного розвитку та

проведення структурних перетворень в економіці краї�

ни; удосконалення процедур звітності щодо викорис�

тання бюджетних коштів в частині підготовки окремих

звітів про виконання бюджету розвитку державного

бюджету та бюджетів розвитку місцевих бюджетів; за�

провадження програмно�цільового методу планування

бюджету на місцевому рівні, з урахуванням результатів

реалізації пілотних проектів в адміністративно�терито�

ріальних одиницях країни.

Бюджетна політика є однією зі складових економіч�

ної політики та інструментом реалізації функцій, покла�

дених на державу, зокрема щодо розробки та впровад�

ження стратегії економічного зростання. З огляду на це,

основними завданнями на цьому етапі економічного

розвитку мають стати: затвердження довгострокової

стратегії соціально�економічної політики, здійснення

структурної перебудови економіки у відповідності з су�

часними вимогами глобалізованого середовища, ство�

рення ефективної моделі державного управління про�

цесами економічного зростання як на загальнодержав�

ному, так і на місцевому рівнях. Подальший розвиток

системи планування та виконання бюджетів, що грун�

тується на принципах програмно�цільового методу, по�

требує удосконалення бюджетного процесу щодо за�

провадження середньострокового планування, поси�

лення спрямованості бюджетного планування на кінцеві

результати та підвищення ефективності витрачання

бюджетних коштів. Одним з основних завдань бюджет�

ного регулювання є упорядкування кількості бюджет�

них програм, складання головними розпорядниками

бюджетних коштів плану діяльності на наступні бюд�

жетні періоди відповідно до напрямів розвитку галузі,

підвищення якісного рівня розробки паспортів та інтег�

ральної оцінки виконання бюджетних програм. підго�

товки бюджетних запитів, здійснення моніторингу бюд�

жетної результативності. Важливого значення набуває

удосконалення системи середньострокового бюджет�

ного планування і прогнозування виходячи з макроеко�

номічної та бюджетної стратегії, що надасть можливість

сформулювати пріоритетні завдання соціально�еконо�

мічного розвитку країни, оцінити необхідні фінансові

ресурси для реалізації даних завдань та визначити

основні джерела їх отримання. Розробка середньост�

рокових та довгострокових бюджетних прогнозів надає

можливість для прийняття обгрунтованих, раціональних

рішень щодо формування та реалізації бюджетної полі�

тики, оцінки їх наслідків у майбутньому.

ВИСНОВКИ
Підвищення дієвості бюджетної політики та її взає�

мозв'язків з фінансовими інститутами на сучасному етапі

розвитку системи державних фінансів обумовлює не�

обхідність поглиблення дослідження бюджетної архі�

тектоніки, розробки концепції її інституціоналізації на

основі обгрунтування оптимальних співвідношень бюд�

жетних, податкових, соціальних, монетарних та держав�

них боргових складових, що визначають бюджетний

простір. Формування обгрунтованої бюджетної архітек�

тоніки надасть можливість реагувати на вплив ендоген�

них та екзогенних факторів, зміни зовнішньоекономіч�

ної кон'юнктури, зберігаючи відповідні бюджетні пара�

метри цілісного економічного розвитку та забезпечити

фінансову стійкість держави на основі застосування

якісних перспективного бюджетного прогнозування та

планування. Необхідно вживати заходи, спрямовані на

підвищення рівня збалансованості і прозорості бюдже�

ту, ефективності використання бюджетних коштів, удос�

коналення міжбюджетних відносин, забезпечення які�

сного виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієво�
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го державного фінансового контролю для посилення

впливу бюджетної системи на соціально�економічний

розвиток суспільства. Бюджетна політика як складова

регулювання суспільного розвитку є сукупністю фінан�

сових відносин, інституційного забезпечення щодо фор�

мування та використання бюджетних коштів, спрямова�

них на досягнення фінансово�економічної збалансова�

ності, результативності економічних перетворень. Бюд�

жетне планування та прогнозування доцільно розгляда�

ти як комплексний адаптивний процес реалізації регу�

ляторного механізму фінансової політики у межах якої

здійснюється сукупність відповідних заходів в частині

формування, коригування, контролю та моніторингу

системи бюджетних показників з урахуванням тенденцій

соціально�економічного розвитку країни та сукупного

впливу зовнішніх факторів на збалансованість та стійкість

бюджетної системи. Прогнозування доходної частини

бюджету є важливим та необхідним етапом бюджетного

процесу, який певним способом дозволяє визначити стра�

тегічні напрями розвитку бюджетно�податкового регулю�

вання, особливості формування бюджетних доходів у

територіальному та галузевому аспектах, показник ко�

реляції між рівнем оподаткування у розрізі окремих по�

датків та обсягом податкових надходжень, що сприяє

підвищенню дієвості бюджетної політики.

Перспективне прогнозування видатків бюджету є

важливим інструментом державного регулювання еко�

номічних і соціальних процесів, оскільки обгрунтовує

напрями використання бюджетних коштів у майбутньо�

му з урахуванням визначених цілей та пріоритетів со�

ціально�економічного розвитку держави на середньо�

та довгострокову перспективу. Сучасний етап розвитку

бюджетних відносин характеризується посиленням ролі

бюджетних видатків у процесі регулювання соціально�

економічного розвитку країни та територій. За останні

роки здійснено відповідні заходи щодо посилення об�

грунтованості планування видаткової частини бюдже�

ту, її впливу на економічне зростання та соціальний роз�

виток суспільства. Формування бюджетної політики на

середньострокову перспективу дозволяє визначати

стратегічні цілі бюджетної політики, забезпечити про�

зорість і відкритість щодо досягнення соціально�еко�

номічних завдань протягом запланованого періоду, до�

сягати реалістичних прогнозів доходів бюджету; вста�

новлювати основні пріоритети у сфері бюджетних ви�

датків, забезпечувати своєчасне корегування бюджет�

ної політики, посилити державний фінансовий контроль

за реалізацією цілей, встановлених основними напря�

мами бюджетної політики, відповідальність головних

розпорядників бюджетних коштів за ефективністю ви�

користання бюджетних коштів.
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STRATEGY OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT

У статті розглядаються питання, пов'язані з науковим обгрунтуванням становлення конку�
ренції підприємств і її залежність від мінливості стану зовнішньоекономічного середовища,
наведено особливості конкуренції, яка визначає рівень функціонування підприємства, розгля�
нуто аспекти конкурентоспроможності та сучасні підходи до управління конкурентоспроможн�
істю підприємства. Визначено, сучасні підприємства потребують вибір вектора розвитку як пев�
ний курс на довгострокову стратегію забезпечення їх конкурентоспроможності, що становить
собою основну стратегічну мету управління господарською діяльністю. Надано класифікацію
інструментів стратегічного управління, цілі і завдання їх застосування в стратегічному управлінні
конкурентоспроможністю підприємств. Розглядається сутність інструментарію стратегічного
управління конкурентоспроможністю підприємства та порядок його реалізації в нинішніх умо�
вах господарювання. Встановлено, що процес управління конкурентоспроможністю виступає
у вигляді комплексу взаємопов'язаних етапів, на основі яких відбувається розробка стратегії
розвитку підприємства, що повною мірою повинна відповідати вимогам сучасної теорії і прак�
тики менеджменту, і означає покращення кількісно�якісних показників та характеристик діяль�
ності підприємства лише завдяки розвитку конкурентних переваг.

The article deals with issues related to the scientific substantiation of formation of enterprise
competition, and its dependence on the variability of the state of the external economic environment,
presents the features of competition, which determines the level of functioning of the enterprise,
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Господарська діяльність підприємств у сучасних

умовах вимагає не тільки збереження своєї економі�

чної стабільності, а й зайняти лідируючу позицію у

ринковому сегменті. Контролювати ситуацію на рин�

ку здатні виключно ті підприємства, які системно пра�

цюють над формуванням конкурентних переваг, ви�

шукуючи ефективні шляхи із забезпечення власних

позицій, а не розвивати стратегію, яка є питанням ви�

живання. І, оскільки цей напрям передбачає вкладен�

ня значного обсягу ресурсів, то він потребує логічно�

го обгрунтування напрямів свого ефективного управ�

ління. За таких умов пріоритетними напрямами діяль�

ності підприємств стає підвищення ефективності ви�

користання власних ресурсів, пошук потенційних

можливостей для збереження і поліпшення економі�

чних показників на довгострокову перспективу. Цьо�

го вимагає і ринковий курс економіки країни, який

виводить питання управління конкурентоспроможні�

стю на перший план економічної науки, внаслідок чого

керівники підприємств починають розуміти стратегі�

чне призначення конкурентоспроможності що спону�

кає їх дії до необхідного пошуку нових методів і мо�

делей з підвищення своєї конкурентоспроможності та

конкурентної стійкості. Загострення конкурентної

боротьби за всіма секторами економіки визначає на�

the aspects of competitiveness and modern approaches to managing the competitiveness of the
enterprise. The essence of the concepts of competition, competitiveness and managing the
competitiveness of the enterprise is determined. Competitiveness levels are considered and their
characteristics are given, which stipulates that only those enterprises that systematically work on
the formation of competitive advantages are capable of controlling the market situation, and since
this area involves the use of a large amount of resources, it requires logical substantiation of directions
and effective management. It is determined that modern enterprises need to choose the vector of
development as a certain course for a long�term strategy of ensuring their competitiveness, which is
the main strategic goal of managing economic activity. The classification of strategic management
tools, goals and objectives of their application in strategic management of enterprise competitiveness
are given. The essence of the tools of strategic management of competitiveness of the enterprise
and the order of its realization in the present conditions of management are considered. The content
of the efficiency of the use of tools and measures, the realization of which occurs through the
formation of certain resource potential of the enterprise with the gradual development of its
competitive advantages, is substantiated. It is established that the process of competitiveness
management is a complex of interrelated stages of development of the enterprise development
strategy, which fully meets the requirements of modern theory and practice of management to
improve the performance of the enterprise based on the development of competitive advantages. It
is determined that the management of competitiveness of domestic enterprises should be carried
out on the basis of a system�scientific approach, the expediency of which is a consistent process of
implementation of organizational and economic measures formed on the basis of the phased use of
strategic management tools.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, функції управління, стратегія, інстру�

менти стратегічного управління, лідерство, ресурсний підхід.

Key words: competitiveness, competitive advantages, management functions, strategy, tools of strategic

management, leadership, resource approach.

уковий інтерес до пошуку нових методів та інстру�

ментів стратегічного управління конкурентоспромож�

ністю підприємств і залишається актуальним питан�

ням дослідження як на рівні теорії, так і на рівні прак�

тики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Конкурентоспроможність підприємств уособлює

універсальний фактор економічної активності, який у

взаємодії стимулів і критеріїв виступає ціллю їх станов�

лення та розвитку, що привертають все більшу увагу за�

рубіжних та вітчизняних науковців до дослідження цієї

проблеми, серед яких А. Сміт, Ж.Б. Сей, Д. Рікардо,

М. Портер, Ф. Котлер, Л. Вальрас, А. Маршал, Й.М. Шум�

петер, Д. Даннінг, П.Р. Діксон, Л.В. Балабанова,

В.М. Горбатов, Л.Е. Довгань, Г.М. Захарчин, О.І. Кузнє�

цов, С.К. Реверчук, О.М. Сумець, О.М. Тищенко та ін.

Підкреслюючи глибоку змістовність, категоріальну зна�

чимість і всебічність проведених наукових досліджень,

необхідно зазначити, особливість сучасного стану на�

ціональної економіки та динамізм її розвитку у світлі

міжнародної інтеграції, актуалізує потребу чіткого ви�

значення інструментарію в досягненні тактичних та стра�

тегічних цілей конкурентних переваг підприємства щодо

вибору адекватної стратегії їх досягнення.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних і методич�

них підходів до процесів формування і використання

інструментарію стратегії управління конкурентоспро�

можністю підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Вектор національної економіки до світової спільно�

ти змушує вітчизняні підприємства вести суперництво за

ринки збуту в отриманні конкурентних переваг. Відпо�

відно чинники успішної конкуренції несуть трансфор�

маційні підходи до управління підприємством у контексті

забезпечення лідерських позицій. Оскільки поняття кон�

курентоспроможність (лат. "суперництво") є ринковою

категоріє, і характеризує здатність підприємства у до�

сягненні найвищих вигод або переваг за надійні позиції

на внутрішньому і зовнішніх ринках, то підприємству не�

обхідна побудова і реалізація власної стратегії у забез�

печенні свого сталого розвитку. Такий підхід до діяль�

ності підприємств вимагає певної архітектоніки управ�

ління ключовими факторами формування конкурентос�

проможності.

Якщо раніше для того щоб виграти в конкурентній

боротьбі було достатньо організувати масове виробниц�

тво продукції, то з часом акценти змістилися в коорди�

нати цінової конкуренції. Проте невпинність впливу

науково�технічного прогресу в середині ХХ ст. привів

до виникнення нецінової конкуренції, яка зосередилась

у межах технологічних інновацій виробничих процесів.

Так, одні підприємства формують конкурентні перева�

ги через доступ до дешевих ресурсів, інші використову�

ють дешеву робочу силу, а для лідерів ринку — це вик�

лючно забезпечення технологічного лідерства. Досвід

функціонування підприємств з різних країн свідчить про

існування нині і цінової, і нецінової конкуренції. Для

підприємства, яке намагається потрапити на світові рин�

ки, "…важливо працювати над розвитком всіх факторів

конкурентоспроможності, що є неймовірно складним

завданням і передбачає реалізацію поетапного підхо�

ду" [1].

Сприймаючи конкуренцію як важливий ринковий

"двигун" бізнесу підприємств з її категоріальним еко�

номічним апаратом, спонукало до виникнення і перших

фундаментальних досліджень у цьому напрямі. Так, в

основу перших теорій про конкуренцію закладені дос�

лідження А. Сміта, Ж.Б. Сея, Д. Рікардо [2—4], де кон�

куренція розглядалася як важлива і невід'ємна частина

"…перемоги і отримання більшого доходу ніж супер�

ник". Це припускає, що для перемоги в конкурентній

боротьбі продавцям необхідно володіти рядом

відмітних переваг. Ідею конкуренції в ролі рівноважно�

го ринкового інструменту підтримували у своїх дослід�

женнях Л. Вальрас, А. Маршал та Й. Шумпетер, які роз�

глядали конкурентну боротьбу в контексті становлення

монополізації конкурентних переваг, що має негатив�

ний вплив на конкуренцію і ускладнює розвиток про�

гресу, як невід'ємної частини вільної конкуренції [5—

7].

Немаловажну сторону конкуренції — маркетинго�

ву її сторону в боротьбі за покупця, розглядає П.Р. Дік�

сон, який провів аналіз зсуву впливу на адаптацію до

швидкоплинного середовища ринкової пропозиції, і

вивів її у своїй теорії конкурентної раціональності [8].

У подальшому важливість розуміння природи виник�

нення та значення конкуренції дозволило М. Портеру

сформулювати свою концепцію національних конкурен�

тних переваг в руслі конкурентних стратегій, які впли�

вають на конкурентоспроможність країни, підприєм�

ства, а саме: окреслення макро� та мікрорівня [9]. Ос�

таннє спонукало розглядати конкуренцію під призмою

еклектичної парадигми розвитку ОLI�переваг, як розви�

ток регіональної та міжнародної конкурентоспромож�

ності [10]. Крім того, всебічність проведених науковця�

ми досліджень конкурентних переваг не обходить сто�

роною і якісної характеристики, яка визначається по�

тенціалом підприємства, що надає йому більш вигідні

позиції в порівнянні з підприємствами�конкурентами на

даному ринку [11].

Проте найбільшого поширення в науковій літературі

отримало визначення конкурентоспроможності в до�

повіді "Світова конкуренція: нова реальність", де кон�

курентоспроможність визначається тим, "…наскільки

нація може в умовах вільної і чесної конкуренції вироб�

ляти товари і послуги, які відповідають запитам міжна�

родних ринків, одночасно зберігаючи на колишньому

рівні або збільшуючи реальні доходи своїх громадян"

[12].

Отже, за вищезазначених підходів конкурентоспро�

можність підприємства прийнято розглядати як забез�

печення сталого його розвитку. І хоча деякими автора�

ми у своїх дослідженнях виявлено поняття "конкуренто

стійкості", як здатність підприємством у довгостроко�

вому періоді зберігати свої конкурентні переваги, воно

не є синонімом конкурентоспроможності, але дозволяє

значно розширити значення конкурентоспроможності

для підприємств які функціонують в умовах конкурент�

ного середовища.

У доповнення цьому необхідно акцентуватись ще на

таких аспектах конкурентоспроможності підприємств,

як економічна політика держави та менеджмент самих

підприємств. Якщо перше залежить від світового стату�

су (рейтингу) держави, її активної участі в міжнародно�

му економічному житті та внутрішній економічній по�

літиці спрямованій на галузеві реформи, то рівень управ�

ління конкурентоспроможністю окремо взятого під�

приємства не завжди розглядається як цільова складо�

ва його стратегії, яка здійснюється без врахування спе�

цифіки розвитку особливостей галузевої конкуренції за

типами ринку, робить негативний вплив на конкурент�

ний стан підприємства. Останнє, звичайно, повинно спи�

ратись на досвід іноземних компаній щодо вибудову�

вати раціональну стратегію управління конкурентоспро�

можністю підприємства.

Оскільки не існує єдиного, універсального підходу

до встановлення конкурентних переваг на підприємстві,

основним завданням його управління є визначення саме

тих конкурентних характеристик, які створять для під�

приємства певні переваги, передусім над своїми прями�

ми конкурентами, а по�друге, на довгострокову перс�

пективу. Тобто підприємство в сучасних умовах зацікав�

лено не тільки у формуванні конкурентних, а й форму�

ванні стійких конкурентних переваг, що є принциповою

відмінністю в управлінні процесами конкурентоспро�
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можності будь�якого підприємства. І

якщо взяти вітчизняні підприємства, то

життєво важливим для них є формуван�

ня хоча б деяких переваг — зниження вит�

рат, дешева робоча сила тощо. Для фор�

мування стійких конкурентних переваг,

підприємства потребують фахового об�

грунтування і розробки відповідної стра�

тегії.

У цьому випадку постає питання стра�

тегічного управління конкурентоспро�

можністю підприємства, підгрунтям яко�

го виступають принципи стратегічного ме�

неджменту на основі наукових підходів

до такого управління. Орієнтиром спря�

мування цього напряму повинно бути

формування ключових конкурентних пе�

реваг, пов'язаних з положенням на рин�

ку, це розвиток інновацій, підвищення

продуктивності праці, ефективне викори�

стання матеріально�фінансових ресурсів,

зростання прибутку, формування ефек�

тивної організаційно�управлінської структури і якісний

розвиток кадрового потенціалу. В цьому вбачається

здійснення підприємством необхідних системних за�

ходів з перебудови структурного, функціонально�інно�

ваційного та ситуаційного підходу, а також не виключа�

ти з уваги комплексно�нормативний підхід, поведінко�

вий та маркетинговий.

В основному це повинно відповідати розробці су�

часного інструментарію стратегічного управління кон�

курентоспроможністю підприємства, інтегратором яко�

го є якісне управління підприємством, засноване на ви�

борі стратегічних рішень щодо отримання оптимально�

го балансу між виробничим потенціалом, успішної

фінансової діяльності, конкурентоспроможністю та як�

істю виробленої продукції і налагодженої збутової

діяльності. Водночас необхідно зазначити, в зарубіжній

практиці аналізу інструментам стратегічного управлін�

ня приділяється пристальна увага починаючи з 90�х років

ХХ ст., де на основі публікації щорічного збірника

"Management tools and trends" [13] визначаються

найбільш популярні інструменти, визначаються тренди

та напрями розвитку управлінського інструментарію, які

звичайно з перебігом часу втрачають свою популярність,

проте для застосування деяких інструментів спостері�

гається певна стабільність, що доводить їх працез�

датність і актуальність впровадження.

Звідси сукупний склад інструментарію стратегічно�

го управління включає в себе певний набір основних дій,

які визначаються:

1. Ступенем функцій управління: організаційні, со�

ціально�економічні, фінансові, виробничо�технологічні,

інформаційні, психологічні — об'єднані в одному управ�

лінському механізмі, спрямованому на реалізацію су�

спільних потреб, підвищуючи їх компліментарність і зни�

жуючи конфлікти в економічній системі підприємства за

термінами і цілями впровадження.

2. Ступенем універсальності впровадження гло�

бальних, стратегічних цілей підприємства що є його си�

стемою життєзабезпечення. Повинен включати в себе

методи і моделі які актуалізуються за сферами діяль�

ності підприємства і дозволяють передбачити виникнен�

ню, запобіганню чи зниженню впливу негативних фак�

торів на економічну систему підприємства або поруши�

ти її цілісність.

3. Ступенем впливу на зв'язок між підсистемами в

різні часові проміжки щодо виконання кожного етапу

виробничої діяльності підприємства та управління тру�

довими ресурсами як основним стратегічним потенціа�

лом підприємства.

4. Ступенем впливу на конкурентоспроможність:

спрямований на своєчасне виявлення конкурентних пе�

реваг і аналіз конкурентного середовища підприємства.

Для успішного вирішення питань стратегії конкурен�

тоспроможності, необхідно максимально ефективно

використовувати внутрішні ресурси підприємства, звер�

тати увагу не тільки на вивчення конкурентів, клієнтів,

посередників, постачальників або навколишнє середо�

вище, але й на свою діяльність, свої внутрішні можли�

вості, визначаючи наявність їх потенційної унікальності

на відміну від інших підприємств з отримання конкурен�

тної переваги. Але за існування негативних чинників

зовнішньоекономічного впливу на господарські проце�

си підприємства, його конкурентоспроможність підпа�

дає під своєрідну вразливість у досягненні сталого роз�

витку. Тому управління конкурентоспроможністю необ�

хідно проводити в рамках системного підходу з розроб�

кою напрямів пошуку і вдосконалення складових всієї

системи менеджменту підприємства. Процес формуван�

ня системи управління конкурентоспроможністю мож�

на розділити за логічною взаємопов'язаністю етапів

використання інструментарію, реалізація яких безпосе�

редньо залежить від організаційно�правової форми

підприємства та галузевих особливостей його діяльності

(рис. 1).

Вибір певного набору інструментів насамперед ви�

значається багатогранністю цілей, на які має бути спря�

мовано керуючий вплив, і застосовується тільки після

точного і детального аналізу відповідності стратегічним

цілям і завданням підприємства з урахуванням особли�

востей динамічно мінливих ринкових умов, що створю�

Постановка цілей і задач стратегічного управління 
конкурентоспроможністю підприємства 

Дослідження конкурентного середовища та внутрішнього 
потенціалу підприємства 

Розробка заходів з підвищення конкурентоспроможності 
підприємства 

Прогнозна оцінка конкурентоспроможної стратегії 
підприємства  

Оцінка ефективності управлінських рішень 

Об’єкти управлінських 
рішень 

Вплив управлінських рішень на 
показники діяльності підприємства 

Коректування виробничих планів і стратегічних напрямів діяльності

Рис. 1. Реалізація інструментарію стратегічного
управління конкурентоздатністю підприємства
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ють турбулентність як у зовнішньому, так і внутрішньо�

му середовищі підприємства.

Із зазначеного вище підходу, головною метою

вітчизняних підприємств у забезпеченні певних конку�

рентних переваг постає нагальність освоєння нових

ринків збуту та закріплення позицій на "завойованому"

ринку, підвищення свого іміджу, залучення інвесторів,

орієнтація на розвиток у довгостроковій перспективі. В

реалізації цієї мети можна запропонувати такі методи її

досягнення:

— оптимізація розподілу ресурсів підприємства в

напрямі забезпечення їх найвищої ефективності вико�

ристання і мінімізації непродуктивних витрат;

— визначення змісту і характеру можливих конку�

рентних підприємства на основі оцінки ступеня конку�

рентоспроможності, де рівень конкурентної переваги

оцінюється у відповідності до підприємства�конкурен�

та;

— формування стратегічного планування на під�

приємстві, яке забезпечить системне бачення змісту

необхідних заходів для формування комплексних кон�

курентних переваг на довгострокову перспективу.

Провівши аналіз різнобічних підходів до пояснення

природи виникнення та укорінення конкурентоспромож�

ності в економічних системах, на нашу думку, стратегія

конкурентних переваг підприємства як на внутрішньо�

му, так і на зовнішньому ринках залежить від наявності

і ефективності використання його ресурсів. Ресурсний

підхід у процесі управління конкурентними перевагами

визначається необхідністю мобілізації наявних ресурсів,

які в умовах діяльності будь�якого підприємства пов'я�

зані з традиційними їх складовими: матеріальні і фінан�

сові; та ті, які визначають здатність підприємства сфор�

мувати конкурентні переваги в майбутньому — найчас�

тіше це нематеріальні і кадрові ресурси. Проте остання

група ресурсів національних підприємств на сьогодні не

визначена як стратегічно важлива, це пов'язано з тим,

що пріоритетністю для більшості підприємств ще не ста�

ли завдання з формування конкурентних переваг. Такі

підприємства вирішують завдання переважно опера�

ційної діяльності, використовуючи матеріально�фінан�

сові ресурси які мають оперативний характер дії, і мо�

жуть привести до формування короткострокових пере�

ваг.

У цілях реалізації стійкої стратегії розвитку підприє�

мства, яка має своїм підгрунтям конкурентні переваги

високого рівня, у довгостроковій перспективі керівниц�

тву необхідно ініціативніше, ніж конкуренти, які просто

реагують на зміну зовнішніх умов, навчитись захищати�

ся, використовуючи новітні підходи з отримання конку�

рентних переваг. Тому слід на постійній основі прово�

дити системні дослідження умов функціонування

підприємства, впроваджувати активну інвестиційно�

інноваційну політику, швидко реагувати на зміни зовні�

шнього середовища і впроваджувати відповідні систе�

ми управлінського попереджувального характеру. Для

того щоб механізм конкурентних переваг зміг ефектив�

но себе проявити, необхідно максимально зосередити

увагу на тих підходах, які дозволять реалізувати стра�

тегію розвитку підприємства з найменшими витратами.

Щонайперше в цьому випадку, це деталізація такого

підходу на основі обгрунтування змісту конкурентних

переваг підприємства, які є максимально продуктивни�

ми, а саме:

1. Підхід акцентований на споживачах передбачає

концентрацію підприємства на потреби споживачів, ви�

магає використання тих методів, які в повній мірі задо�

вольняють особистісні потреби кожного споживача.

Даний підхід слід розглядати з точки зору маркетингу,

однак відповідність запитам споживачів на практиці оз�

начає виробництво продукції з високими технічними і

споживчими характеристиками, що вимагає відповідно

і переваг високого рівня. Звідси роль маркетингу, поля�

гає у проведенні своєчасних маркетингових досліджень;

ведення активної інноваційної політики; реалізація всіх

напрямів продуктової політики, серед якої: розробка

товарної і цінової стратегії, стратегії поширення і просу�

вання.

2. Підхід акцентований на конкурентах є абсолют�

но відмінним від попереднього, забезпечення його впро�

вадження полягає у використанні двох способів:

1) забезпечення лідерства за витратам — вимагає

скоординованої діяльності всіх підрозділів підприєм�

ства (виробничих, логістики, управління персоналом та

ін.), що дасть можливість за рахунок удосконалення

технології виробництва впровадити ресурсоефективні

виробничі процеси, і якщо не стати лідером за витрата�

ми, то хоча б забезпечити їх суттєве зниження. Тільки в

такому випадку можна забезпечити якісний характер

конкурентоспроможності;

2) використання погіршення стану конкурентного

середовища передбачає детальний аналіз зовнішнього

середовища. Водночас аналітики повинні постійно

відслідковувати фінансово�майновий стан підприємств�

конкурентів, і найперше визначати їх витратно�ціньовий

механізм, впроваджені технології, ринковий імідж та по�

стійно займатися моніторингом ринку щодо вивчення

попиту і пропозиції;

3. Ресурсний підхід є найважливішим у процесі оці�

нки можливостей формування довгострокових переваг

підприємства. Однак завдання забезпечення матеріаль�

ними ресурсами не повинно ставитися на перший план,

оскільки на сьогодні обмежень у доступі до сучасного

обладнання або якісних матеріалів, сировини і комплек�

туючих немає. На перший план виноситься завдання у

забезпеченні фінансових можливостей процесів фор�

мування переваг, які є традиційним ресурсним забезпе�

ченням, серед якого, виходячи із зарубіжної практики,

є конкурентні переваги насамперед інтелектуальних і

трудових ресурсів. Тут акцент повинен бути поставле�

ний на персонал підприємства, з розумінням того, що

він на сьогодні є основою конкурентних переваг у дов�

гостроковій перспективі.

Таким чином, щоб сформувати і утримати конку�

рентні переваги, необхідним постає не тільки реагуван�

ня на виклики зовнішнього середовища, яке постійно

змінюються, а й забезпечувати розвиток ресурсного

потенціалу підприємства, застосовуючи новітні підходи

до впровадження сучасних технологій і тим самим підви�

щувати рівень кваліфікації кадрів та проводити постійні

плановані ринкові дослідження, що в кінцевому резуль�

таті допоможуть підприємству зайняти певну нішу лідер�

ства. Крім цього, для виявлення ступеня конкуренто�

спроможності підприємства, необхідним є оцінка тільки
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на основі групового зіставлення підприємств, які виго�

товляють однорідну групу товарів чи надають аналогічні

послуги споживачам. Тобто під час дослідження конку�

рентоспроможності підприємства необхідно оцінювати

рівень конкурентної переваги по відношенню до під�

приємства�лідера. Оскільки поняття конкурентоспро�

можності відносне, то підприємство в межах регіональ�

ної групи може бути визнано конкурентоспроможним,

а на світовому ринку — ні. Водночас, якщо ринок краї�

ни розміщення підприємства є розвиненим і привабли�

вим для світових лідерів, і вони активно будуть постав�

ляти свою продукцію, то зіставлення з ними дасть мож�

ливість національним підприємствам визначати факто�

ри конкурентоспроможності достатньо точно.

ВИСНОВКИ
Процес управління конкурентоспроможністю висту�

пає у вигляді комплексу взаємопов'язаних етапів, на

основі яких відбувається розробка стратегії розвитку

підприємства, що у повній мірі повинна відповідати ви�

могам сучасної теорії і практики менеджменту, і озна�

чає покращення кількісно�якісних показників та харак�

теристик діяльності підприємства лише завдяки розвит�

ку конкурентних переваг. З метою визначення змісту і

кількісних характеристик конкурентних переваг, нагаль�

ним є дослідження зовнішнього середовища, яке харак�

терно для підприємств певної галузі та підприємств�кон�

курентів. Це систематизує необхідні умови для забез�

печення розвитку стійких конкурентних переваг і іден�

тифікації масштабів відставання підприємства за всіма

його показниками діяльності від конкурентів.

Обгрунтування змісту ефективних інструментів і за�

ходів, реалізація яких відбувається через формування пев�

ного ресурсного забезпечення, дозволить підприємству

поступово розвивати конкурентні переваги, а відтак і ста�

лий свій розвиток. У виконанні цього процесу, управління

конкурентоспроможністю вітчизняними підприємствами

повинно здійснюватись на основі системного і науково

обгрунтованого підходу, доцільність якого є послідовний

процес впровадження організаційно�економічних заходів,

сформованих на основі поетапного використання інстру�

ментарію стратегічного управління.
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ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКУ
ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ

The article deals with the study of the essence of Blockchain technology and its possible implementation
into Ukrainian tax system. Taking into account current economic and political situation in Ukraine, the
paper considers the advantages of Blockchain as one of the most prospective methods of improvements
and at the same time simplifications in Ukraine's the tax system for both, the state and taxpayers.

The main attention of the research was paid to the features of Blockchain implementation into tax
administration exemplified as data structuring, Cost�efficiency, security (tamper detection),
decentralized bookkeeping technology (transparency), verifying transfer pricing and applying smart
contracts.

The authors classified countries by criterion of using electronic invoicing in jurisdiction as follows as
allowed, not allowed, not applicable and no regulation. It was defined that Blockchain technology owns
the capacity to reconstruct accounting and automate the method of payments, transfer, and record�
keeping of assets.

The paper was focused on VAT collection and its return via Blockchain which might bring such benefits
to tax system as transaction confirmation could be performed immediately; no duplication; lack of fraud
and existing multi�dimensional check; increasing trustworthiness by using digital signature.

The successful cases of Blockchain implementation into public services were considered namely pilot
program in city Innisfil (Canada), in which local residents can pay their taxes in cryptocurrency; by using
blockchain technologies, National Agency of Public Registry in the Republic of Georgia can provide its
citizens with a digital certificate of their assets, supported with cryptographical proof published to the
Bitcoin Blockchain; Exonum Blockchain could be considered as an intermediary layer between the back�
end system and the front�end interface for users, where all transactions are verified using smart�contracts
and then logged permanently into the blockchain.

To conclude authors identified such potential benefits of blockchain implementation into tax
administration as transactional costs reduction, a more streamlined, efficient and effective tax function.

У статті розглядається сутність технології Blockchain та її можливе впровадження в українську
податкову систему. Враховуючи сучасну економічну та політичну ситуацію в Україні, дослідження
присвячено перевагам Blockchain як одному з найбільш перспективних методів вдосконалення та
одночасно спрощення податкової системи України як для держави, так і для платників податків.

Основну увагу дослідження було приділено особливостям впровадження Blockchain у податко�
вому адмініструванні, наприклад, структурування даних, економічність, безпека (виявлення фаль�
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INTRODUCTION
One of the most common scientific topics is tax issues

and ways of its optimization and administration impro�

vement. It's obvious, that every tax system can be

developed considering the fact that taxes can be used as

regulative instruments as well as stimulating ones. Due to

the fact, that taxes have the largest share of state reve�

nues, though, the ways of tax system improvement should

not be underestimated.

LITERATURE REVIEW
Many scholars in writings expressed their views on the

FinTech technologies and its implementation into state's

tax system, among them P. Jurowiec, A. Seco, J.K. Liu, M. Por�

ter, G. Jurgen, I. Longarte should be underlined.

OECD considers that Big Data technology offers

revenue bodies the opportunity to extract better business

value out of existing data. "Investment in new capabilities

creates the possibility to develop new and convenient

services for taxpayers…" according to OECD [1].

G. Jurgen claimed that blockchain is one of the most

hopeful technologies because of its capacity to deliver real�

time data for many layers to a large audience, as in the

situation with tax.

On the other hand, Kai Stinchcombe argued that

tampering with data stored on a blockchain is troublesome,

but it's false that blockchain is a good method to create

data that has integrity because systems made on trust,

standards, and organizations essentially perform better

than the kind of no�need�for�trusted�parties systems

blockchain envisions.

сифікацій), децентралізована технологія бухгалтерського обліку (прозорість), перевірка трансфер�
тного ціноутворення та застосування розумних контрактів.

Автори класифікували країни за критеріями використання електронних рахунків�фактур у юрис�
дикції на такі типи, як країни, де це дозволено, не дозволено, не застосовується та не регламен�
тується. Було визначено, що технологія Blockchain володіє здатністю реконструювати облік та ав�
томатизувати метод платежів, переказів та обліку активів.

Предметом статті є збор ПДВ та його відшкодування через Blockchain, що може принести такі
вигоди податковій системі, як негайне підтвердження угоди; відсутність дублювання; відсутність
шахрайства та наявність багатовимірної перевірки; підвищення надійності за допомогою цифрово�
го підпису.

Успішні випадки впровадження Blockchain у державні послуги були розглянуті, а саме — пілотна
програма у місті Іннісвіл (Канада), в якій місцеві жителі можуть сплачувати податки в криптовалюті;
використовуючи технології blockchain, Національне агентство державного реєстру в Республіці Гру�
зія може надати своїм громадянам цифровий сертифікат їх активів, підкріплений криптографічним
доказом, опублікованим у Bitcoin Blockchain; Blockchain Exonum може розглядатися як посеред�
ницький рівень між системою бек�енду та інтерфейсним інтерфейсом для користувачів, де всі тран�
закції перевіряються за допомогою смарт�контрактів і потім постійно входять у блокчейн.

У висновках автори визначили такі потенційні переваги впровадження блокчейна в податкове ад�
міністрування, як зменшення транзакційних витрат, більш швидку, прозору та ефективну функцію
оподаткування.

Key words: FinTech, Blockchain, smart contract, tax system, taxes, taxpayer, authorities, value added tax,

electronic payment, invoice.

Ключові слова: FinTech, Blockchain, розумний контракт, податкова система, податки, платник податків,

органи влади, податок на додану вартість, електронний платіж, рахунок�фактура.

Scott Cook has been suggested that blockchain may

be effective in data science. He concludes that blockchain

is set to assist data scientists to achieve many successes

that were recently observed as impossible because it has

strong protection and straightforward account keeping.

Notwithstanding decentralized digital ledgers are yet a

beginner technology, the newest outcomes from com�

panies testing them, such as IBM and Walmart, reveals that

they work. This article would highlight potential benefits

of implementation into the tax system, assuming Ukrainian

nowadays circumstances.

Bruce Schneier in his one of the latest articles has been

acknowledged the blockchain as ineffective technology and

argues that fake belief in blockchain can itself be a safety

risk because security difficulties it solves are reasonably

not the ones you hold ("manipulating audit data is probably

not your major security risk"). One more argument is that

incapability, particularly in scaling, are believably not worth

it.

On the contrary thoughts against technology, Marco

Iansiti Karim and R. Lakhani in their work for Harvard

Business Review suggested for blockchain much more

positive scenario. They said that the aforementioned

technology could slash the cost of transactions and

reshape the economy. The main idea of their review is that

technology at the core of bitcoin and other virtual money

is an open, distributed ledger that can document actions

efficiently and in a valid and permanent form.

The focus of the given research is the analysis of tax

system in Ukraine, therefore, finding the ways for its

improvement is among the main goals. This research is
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called to find appropriate methods of improving the tax

system of Ukraine using new technologies taking into

account timeline (period of time), functions and necessity

of taxes and suggest general perspectives.

PRESENTING MAIN MATERIAL
Implementation of FinTech, namely Blockchain, into

different economic spheres are among popular methods

for its improvement, so, the tax system is not an exception.

This technology has emerged at a time when the

redefinition of tax system formation according to the

modern tendencies of the digital era is among essentials

for its digital improvement excluding any manual

processes. The essential characteristic features of tax

system should include such categories as transparency,

equality, easiness of understanding and use, security.

Unfortunately, in Ukraine's we have a lack of all mentioned

before basics. For example, the bulk of tax avoidance/

evasion occurs not only in SMEs but also in large

businesses. It is not a single phenomenon, but a symptom

of more serious problems like high corruption, lack of tax

culture (and overall trust in the government), which causes

fails in performing the main duty of the tax system.

Blockchain could become an alternative way to solve the

mentioned issues.

The growth of the sharing economy, digital business,

and new business types have produced the need for the

tax system automatization. While blockchain is not the

cure�all for the tax system, it could be implemented in a

fraction of fields to diminish the administrative burden and

collect tax at a more moderate cost, helping to narrow the

tax gap [2]. Reviewing all mentioned previously, this

technology could improve the tax regime by providing such

features as:

1. Data structuring — means data storage, in which

all data structured in virtual blocks and recording alongside

with transactions. The blockchain model works as more

data recorded, more transactions executed — more blocks

created. Every block is connected with the previous one.

The formation of "chain" of blocks is something provides

this kind of information composition its clever name.

2. Cost�efficiency — use of a distributed ledger

technology possibly decreases expenses of transaction

processing and data storage without a mediator.

3. Security (tamper detection) in a blockchain — data

saved in the blockchain immutable applying cryptography.

Each block is referenced by an individual line of characters,

produced by a cryptographic "hash" function. This function

can allow any amount of data as input information and

produce a settled length series as output. That settled

length output is acknowledged as a hash (a hash could look

like this: 82e35a613cena37e9652366234c5dd412ga5�

86147f1). The obligation for collecting sales or revenue

tax could, conceivably, change entirely from tax authorities

to members in the sharing economy.

4. Decentralized bookkeeping technology (trans�

parency) — the ledger can be shared amongst a certain

group of users connected through the local area network,

or with thousands across the internet. This technology

eliminates the necessity for centralization through an

intermediary, allowing parties to share data and transact

directly among each other under a secure way. Blockchain

makes cheating and mistakes more straightforward to

detect because the scheme renders clear data concerning

transactions and details in the system. This could be

especially helpful in tracing if and where VAT has been

settled, and while arranging so diminish VAT scam. It could

further improve to encourage behavioral development

because of the opportunities and outgrowths of non�

compliance. It's also feasible that you'll be caught and

forever banned in the blockchain system. Under these

policies, it is expected blockchain may help to lower the

tax gap to some scale.

5. Verifying transfer pricing — Blockchain serves

transactions and could be practiced to transactional taxes,

such as VAT, withholding tax, stamp duties, and insurance

premium taxes. The system could additionally boost with

transfer pricing. For instance, could it codify the

considerations created while ascertaining whereby profits

are assigned to various components of a business? It was

accepted there was nothing to prevent this being made

from a technology viewpoint [2].

6. Smart contracts — computer programs that help,

confirm or implement the negotiation or fulfilling of an

agreement. They usually replicate the logic of general

contractual conditions. By smart contracts, various kinds

of contractual articles can be done partly or fully self�

executing, self�enforcing or both [3].

As we see, the aforementioned technology could be

valuable for advancing the tax system for every country

and Ukraine in particular. It shifts the relationship between

taxpayers and tax authorities and changes the way of tax

returns` obtaining. It also leads to a change in tax payment

and its information storage.

Blockchain technology owns the capacity to

reconstruct accounting and automate the method of

payments, transfer, and record�keeping of assets. The

potential of digitizing taxes has been notified by numerous

countries, and unique solutions appear, such as SAF�T in

Europe or real�time automated invoicing in South America.

In 2018 EY conducted a survey about e�invoicing requi�

rements in 82 jurisdictions. Among the 82 respondents,

their survey indicates that 25 jurisdictions have no

regulation related to the electronic invoicing. E�invoicing

is mandatory in 10 jurisdictions and is not permitted in 5

jurisdictions (Table 1). Therefore, in most jurisdictions,

taxpayers have the choice to adopt electronic invoicing.

Excited by a wish for higher performance and greater

compliance, tax authorities try to collect and examine data

digitally. Taxpayers likewise demand the method of

taxpaying to become more comfortable and less time�

consuming.

There are additional possibilities to deliver greater

confidence to tax administration and decrease the

opportunity of any conflicts. Consequently, your tax

documents and procedure would be agreed up front among

the various parties in the system, including negotiations with

the tax authorities as a member of the blockchain protocols.

Nearly all transactions would be possible to review.

In the prospect, blockchain may be an important part

of performing real�time, automated tax processes for both

SME and large companies.

A VAT is one of the greatest contributions to admi�

nistrative budgets. For those purposes, tax authorities are
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looking for methods of more useful its collection in order

to obtain higher revenue and reduce the budget gap.

In the current state of VAT — on both state and

worldwide level — the way is filled by a diversity of

problems. It is very reliant on companies themselves to

determine the amount of VAT accurately and submit it to

the tax authorities. As tax returns and reimbursements are

estimated across a determined period, for example,

monthly or quarterly, the computations are not based on

exact transactions but preferably on arbitrary dates (for

example invoice dates) [5]. Every company must follow and

document the VAT they face on purchases that will be

resold for obtaining credit for the VAT paid on their tax

return. So, blockchain in the VAT collecting could make

such benefits as:

— Real�time — both, client and merchant of the VAT

related data giving no place for variations. Blockchain

technology transactions can be confirmed in real�time

making the actual transaction much quicker in comparison

with today's processes concerning, stocks, property,

assets, etc. between all parties.

— Single�use — since the registration of purchase is

processed in real�time for both buyer and seller, there is

no possibility for duplication of entries.

— Transparency — transactions performed by smart

contracts are tamper evidence and clear, which decrese

the risk of fraud and mistakes. The system allows for

processing VAT from a transactional point of view, multi�

dimension checks and affirmations of the action, parties

of the proceedings and allowed and business meaning of

the transaction.

— Digital signature — all transactions have to be

digitally signed, making it more trustworthy and safer than

it works nowadays with a paper signature or e�mail

approvals.

Every year we can see an increase in usage of blockchain

technology almost in all spheres, while the most common is

finance and trade. Also, blockchain experiments in the public

sector have been accelerating on a global scale. There are

many examples concerning blockchain and authorities in

different countries. One of them is the Ontarian town of

Innisfil, Canada. Innisfil's tax authorities in 2019 has launched

a pilot program in which local residents can pay their taxes

in cryptocurrency, with Bitcoin first and possibly others

soon after. This follows a development last year where

American residents of the state of Ohio were allowed to

pay their taxes in Bitcoin. The project was adopted by

Innisfil's council for a year [6].

Next interesting example is using blockchain to obtain

a digital certificate of citizen's assets. By using blockchain

technologies, National Agency of Public Registry in the

Republic of Georgia can provide its citizens with a digital

certificate of their assets, supported with cryptographical

proof published to the Bitcoin Blockchain. The main goal

of the project was to develop the most secure solution to

provide citizens and governments with data safety,

auditable processes and transparency [7].

 The last example of successful Blockchain imple�

mentation is Ukrainian experience. The government of

Ukraine uses a System of Electronic Trading in Seized

Property, or SETAM, to auction confiscated property. This

system is being moved onto an Exonum Blockchain that

will enhance citizen trust in the system and provide a layer

of security. In this project, Exonum would be installed as

an intermediary layer between the back�end system and

the front�end interface for users. All transactions are ve�

rified using smart�contracts and then logged permanently

into the blockchain [7].

Any discrepancies between the information stored on

the blockchain and in the original database (e.g., SETAM)

are monitored and audited. In the case of Bitfury's work

with the State Agency of eGovernance of Ukraine, both

public notaries, auction participants and the highly

respected NGO Transparency International can all audit the

blockchain. Finally, the decentralized design of this

blockchain�based auction allows for constant accessibility

Allowed Not 
allowed 

Not 
applicable 

(N/A) 

No 
Regulation 

Albania Botswana Pakistan Jordan Belarus Bahrain 
Angola Bulgaria Papua Kenya Brasil Cambodia 
Australia Croatіа Poland Paraguay Chile Iraq 
Austria Cyprus Portugal Venezuela Costa Rica Kuwait 
Belgium Denmark Romania Zimbabwe Indonesia Libya 
China (mainland) Estonia Russia  Mongolia Oman 
Curacao Finland Senegal  Rwanda Saudi Arabia 
Czech Republic Germany Serbia  Turkey Tanzania 
El Salvador Guam Slovakia  Ukraine OAE 
France Luxembourg Vietnam  Urugway  
Hong Kong  Macedonia Slovenia    
Iceland Republic of Namibia South Africa     
Ireland Netherlands Spain    
Isle of Man Israel Republic of Latvia Sri Lanka    
Italy Norway Uganda    
Kazakhstan New Guinea United Kingdom    
Korea Philippines Switzerland    
Lithuania Republic of Singapore Taiwan    
Malta Sweden New Zealand    
Moldova      
Total  
58 5 10 9 

Table 1. Possibility of using electronic invoicing in jurisdiction

Source: compiled by the authors using the source [4].
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to the data, even in case of malfunctioning nodes or bad

actors [7].

Moving back to the blockchain in financial sector, one

of the famous examples is token issuance. In August 2018.

The World Bank, using the Commonwealth Bank of

Australia, issued tokens worth $ 73 ml. Then this project

allowed investors to get profitability at the level of 2.2%

per annum. It also annually issues similar securities with

the traditional form of issuance for $ 50—60 billion. And

its joint project with Commonwealth Bank of Australia can

be called a test launch [8].

In February 2019, Spanish Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria issued $ 169 million worth of bonds on the

blockchain to finance environmental projects [8].

Talking about trade, there are quite more interesting

ways of using this technology, especially if we will talk

about taxes as an integral part of a trade. Hence, we should

explore the essence of smart contracts. The origin of smart

contracts comes from 1990, but blockchain technology

enabled its implementation in a more full and safe way.

The main goal of a smart contract is to remove the need

for an intermediary and to enable anonymous parties to

conduct business over the internet. According to United

Nations data, intra firm trade makes up around 30% of

global trade altogether. The laws regulating transfer

pricing are different for each country, requiring that cross

border transactions between related parties comply with

arm's length price. Simply put, this price should mirror the

proposed or applied price between non�related parties in

an open market [9].

A fine case of applying this benefit of Blockchain is a

container�load of goods whose juridical claim is shifted

while the goods are in transition (so�called transfer

pricing). So, we should exercise competent jurisdiction

who sets the rates and imposes VAT or GST depending on

the concrete allocation of goods and terms of its

arrangement on some region. Also, it's necessary to

highlight while the shift of ownership held the place.

The aforementioned problem usually occurs in chain

transactions, for instance, including oil and different

products, where ownership in the goods may switch

several times within dispatch and arrival. Smart contracts

could assist to resolve the permanent time�of�supply

dilemma, especially for cross�border trades [3].

For automation of this method, "smart" products or

devices can be applied. This could be useful, because they

correspond with one another, and to inform their status

and location using the internet. That enables the

aforementioned tools to validate when any specific terms

in an agreement have been reached, so triggering payment

and the formulation of the following block.

CONCLUSIONS
Blockchain development is now at an early stage and

many issues, exemplified as regulative ones, have not to

be solved yet. Technology is used in cryptocurrencies, the

issue of transferring it onto a more complex system, i.e.

taxes, is still a work in progress. Blockchain imple�

mentation is an ongoing process but its already showing

many benefits. Digitalization of the tax system is gaining

speed, for developed countries adopting various electronic

tax reporting and just developing as well.

It could be more efficient to work with large businesses�

taxpayers in order to "set a new way and roll�forward" of

paying taxes and then involve SMEs and individuals.

Cooperation with large taxpayers will also contribute to

solving the issue with VAT, the largest budgets income part.

Alongside it would be possible to lower a tax burden. In

general, this will solve such problems as the tax systems

transparency/effectiveness, the actual level of the tax

burden, bring more certainty for determining tax base and

minimize accounting procedures, clarify control procedures.

Paying taxes is not the main priority when business

structures think about this technology. In the focus of

research, potential benefits of blockchain could be

considered as transactional costs reduction, a more

streamlined, efficient and effective tax function. Forming

an entirely new tax system around blockchain is the

complicated process, the start of which is an estimation

of problems that need to be resolved.
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MODERN APPROACHES TO ESTIMATING THE INNOVATION POTENTIAL OF ENTERPRISES

Опираючись на поставлену авторами мету статті щодо окреслення найбільш практичних методів
оцінювання інноваційного потенціалу підприємств у сучасних умовах динамічних середовища, було
досліджено сутність категорій "інновація", "інноваційна діяльність" та "інноваційний потенціал";
охарактеризовано сучасний розподіл інновацій за їх здатністю до "підриву" існуючого ринку; про�
аналізовано основні методи оцінювання інноваційного потенціалу підприємств, окреслено перева�
ги та недоліки кожного з них; запропоновано новий підхід щодо оцінювання інноваційного потенці�
алу підприємства з урахуванням здатності його інновацій до "підриву" існуючого ринку. Під час дос�
лідження заявленої тематики використовувалася порівняльна методологія у визначенні найпоши�
реніших підходів до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства задля виявлення найбільш
об'єктивних у контексті відповідності умовам високого динамізму сучасного середовища.

Based on the goals set by the authors, to identify the most practical methods for assessing the innovative
potential of enterprises in modern dynamic economic conditions, the following approaches were used:
the categories of "innovation", "innovative activity" and "innovative potential" were determined;
characterized by two main modern types of innovation — supporting and disruptive; The basic methods
for assessing the innovative potential of firms are analyzed, the advantages and disadvantages of each
of them are identified; proposed a new approach to assessing the innovativeness of modern business.

The article used a comparative methodology to determine the most common approaches to assessing
the innovative potential of an enterprise, to identify the most objective approaches in the context of
meeting high dynamic conditions of the modern environment. An analysis is being made of the approach
of a number of Ukrainian scientists who are more focused on assessing the innovative potential of the
enterprise from a qualitative point of view. As well as interesting methods of international companies,
such as "drivers and water drains" and "destruction gauge" S. Anthony, focused on assessing the ability
of enterprises to strategic changes.

For the purpose of a comprehensive assessment of innovative potential, the authors propose to evaluate
in terms of business tactics and development strategies. According to the authors, this approach will
allow the company to fulfill two equally important development objectives: to maintain competitive position
in the market and ensure ongoing development, consciously anticipating the necessary changes in the
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ВСТУП
Сучасний бізнес характеризується високою чутли�

вістю до інноваційних змін, адже у разі появи будь�якої

новації гравці ринку зобов'язані швидко адаптуватися

та відреагувати на неї, аби не втратити своїх конкурент�

них позицій. Така тенденція спостерігається не тільки

на світовому, а й на вітчизняному ринку, і варіюється

при цьому лише швидкість сприйняття цих інноваційних

перетворень. Слід зазначити, що найбільш затребува�

ними є ті інновації, які здатні суттєво вплинути на струк�

туру існуючого ринку та економіку країни загалом, ка�

тегорично змінити окремі "правила ринкової гри", і саме

такі нововведення виступають стимулюючим фактором

науково�технічного прогресу.

Безумовно, лідери ринку докладають максимальних

зусиль для генерації новаторських ідей, які можуть впли�

нути на майбутню діяльність підприємств, аби не втра�

тити конкурентних переваг та залишити своїх опонентів

далеко позаду. Проте часом такі зміни бувають зовсім

несподіваними та непередбаченими, а тому зумовлюють

завчасне упередження негативних наслідків конкурен�

тних війн, змушуючи компанії створювати власні науко�

во�дослідні центри, які керуються потребою постійно�

го впровадження прогресивних і надзвичайно ризико�

вих інновацій. А підгрунтям для визначення перспектив�

них напрямів інноваційних змін є оцінювання наявного

інноваційного потенціалу підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання впровадження інновацій на сучасних

підприємствах, а також методи оцінки інноваційного

потенціалу за останні роки підіймалося у працях інозем�

них та українських науковців, зокрема таких: Крістен�

сен К., Ентоні С., Томпсона Т., Кепп Н., а також Бесараб

С.О., Швиданенко Г.О., Руденко С.В., Григорук П.М., та

в ін. Проте універсальна методологія оцінювання інно�

ваційного потенціалу все ще є доволі дискусійною, зок�

рема у контексті здатностей підприємства до суттєвого

впливу на ринок через впровадження дизруптивних інно�

вацій, що й спонукало авторів до цього дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На сьогодні залишається доволі дискусійною сис�

тема оцінювання потенціалу підприємств, зокрема че�

рез наявні розбіжності у визначенні оптимальних кри�

теріїв ефективності його використання. Вагомим галь�

муючим фактором такого оцінювання є недостатня вив�

ченість питання щодо адаптивності існуючих механізмів

визначення інноваційності підприємств задля забезпе�

чення ними своєчасного впровадження перспективних

market. The tactical approach is aimed at assessing the ability to implement supporting innovations, in
particular, updating an existing product, updating it, correcting errors of the previous version, etc., since
the purpose of introducing these innovations is to attract the attention of consumers to the highest quality
and competitive product. The strategic approach is aimed at developing those capabilities of enterprises
that will help to "undermine" the market by introducing breakthrough innovations.

Ключові слова: інновації, підтримуючі інновації, дизруптивні інновації, інноваційний потенціал, оціню�

вання інноваційного потенціалу підприємства, драйвери, драйнери.

Key words: innovations, supportive innovations, disruptive innovations, innovative potential, estimation of

innovative potential of the enterprise, drivers, driners.

(підтримуючих чи дизруптивних) інновацій. Тому основ�

ним завданням цього дослідження є аналіз існуючих

підходів до оцінювання інноваційного потенціалу

підприємства задля визначення найбільш об'єктивних з

них, та пошук такого адаптивного способу, який би ба�

зувався на широких горизонтах стратегічного розвит�

ку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Динамічні зміни зовнішнього середовища під�

приємств зумовлюють суттєве посилення конкурентної

боротьби та спричиняють потребу їх швидких техноло�

гічних перетворень. В основі технологічних змін сучас�

них підприємств маю бути такі прогресивні інновації, які

здатні забезпечити задоволення найвибагливіших спо�

живчих цінностей не тільки існуючого, а і майбутнього

ринку.

Інновацію можна трактувати як нововведення, кот�

ре характеризується модернізованим або зовсім новим

підходом щодо вирішення певних проблем, зокрема у

сфері безпосереднього створення товару (послуги), ви�

ведення новоствореної продукції на ринок або викори�

стання нової (невідомої) бізнес�моделі реалізації про�

дукції. На думку сучасних науковців, саме інновації ви�

ступають показником здатності певного підприємства

щодо його майбутнього зростання, а також вагомим

чинником зміни напрямку розширення ринку збуту його

продукції, навіть до рівня можливого "підриву" та ство�

рення нової ніші на цьому ринку.

Останнє десятиріччя світових досліджень інновацій

вирізняється деталізованим вивченням двох основних

типів інновацій — підтримуючих (supporting innovation),

що забезпечують зростання якості продукції (послуг) та

дизруптивних (disruptive innovation), що здатні створи�

ти "підрив" усталеного ринку. Автор книги "Дилема інно�

ватора: Як через нові технології гинуть сильні компанії"

К. Крістенсен (Clayton M. Christensen) ще у 1997 р. звер�

нув увагу на різну природу походження цих інновацій,

отже й вплив на майбутню діяльність підприємств, особ�

ливо з точки зору потенційних можливостей їх іннова�

ційних перетворень [7, c. 115—252]. Продовжили тему

вивчення та розкриття інноваційних підходів автори

С. Ентоні, М. Джонсон, Дж. Сінфілд і Е. Олтман у книзі

"Підривні інновації: Як вийти на нових споживачів за

рахунок спрощення та здешевлення продукту" [9, c.

230—301]. Нині підривні інновації виступають не лише

як ті, що створюють свою власну нішу і "царюють" у ній,

а й як ті, що повністю змінюють звичний стан речей, не

підлаштовуються під реалії та вимоги економіки й світові

тенденцій, а навпаки вимагають пристосовуватися під

них.
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Варто зауважити, що наведені два основні типи інно�

вацій не є протиріччям один для одного, навпаки, вони

взаємозалежні та взаємодоповнюючі, адже при виве�

денні на ринок абсолютно нового товару чи послуги

саме підтримуючі інновації сприяють розвиткові та про�

суванню інноваційно�нового товару в подальшому [3].

Саме з позицій цих двох підходів до визначення напря�

му розвитку підприємств необхідно оцінювати їх інно�

ваційний потенціал, а можливо й всієї галузі загалом.

Отож, на нашу думку, потенціал підприємства — це

максимальна здатність компанії до використання її на�

явних потужностей з метою отримання прибутку та по�

силення конкурентоспроможних позицій на певному

ринку, який може коливатися залежно від змін якості

основних фондів. А тому, виходячи із цього визначен�

ня, можемо говорити, що саме інноваційний потенціал

підприємства окреслює сукупність інноваційно�інвести�

ційних ресурсів, котрі спрямовані на постійне оновлен�

ня та покращення результатів науково�дослідних робіт

компанії шляхом дотримування більш ризикових прин�

ципів у своїх діяльності, а також підтримання високого

фінансового навантаження задля приросту сегменту спо�

живачів та утримання конкурентних позицій на ринку.

Необхідність дослідження інноваційного потенціа�

лу підприємства зумовлено динамізмом сучасного се�

редовища, оскільки існує певна закономірність, що

свідчить про знецінення та банкрутство тих компаній,

які нехтують впровадженням перспективних інновацій,

чим стримують свій майбутній розвиток. А враховуючи

фактори постійного зростання внутрішньої та зовніш�

ньої конкуренції на ринку, то взагалі питання управлін�

ня інноваційним потенціалом набуває пріоритетного

значення для менеджменту будь�якої компанії. Водно�

час зовнішні фактори, які прямо чи опосередковано

впливають, або в подальшому можуть вплинути на

діяльність бізнесу, є основою для визначення страте�

гічних напрямів його розвитку, а основним об'єктом до�

слідження є внутрішнє резервне наповнення підприєм�

ства, котре й можна оцінити як його потенціал. Саме ор�

ієнтуючись на максимально потужні сторони компанії

можна посилити її конкурентоздатність, а розуміючи

слабкі місця її діяльності, керівництво має забезпечити

розвиток з позицій максимально можливого вирівню�

вання "просідаючих" характеристик [11].

Стратегічні плани, які будуть відштовхуватися від

наявних можливостей та здатностей підприємства, слід

розробляти на основі величини його інноваційного по�

тенціалу, причому оцінка цього потенціалу має бути си�

стематичною задля вчасного виявлення та регулюван�

ня змін на ринку. Слід зазначити, що існують певні роз�

біжності в розумінні оцінки інноваційного потенціалу

науковцями�теоретиками та бізнесменами�практиками,

тому що з наукової точки зору, інноваційний потенціал

показує сукупність наявних ресурсів, здатних створити

новизну, яку можна вигідно комерціалізувати, а під�

приємці�практики розуміють інноваційний потенціал, як

показник спроможностей компанії до компромісу, який

у результаті може спровокувати підрив ринку. Цей ком�

проміс проявляється в досягненні трьох основних ха�

рактеристик: простоти, зручності та доступності про�

дукції (послуги). Отже, вигідна комерціалізація продук�

ту, як результату наукових розробок, не є ціллю для

багатьох інноваторів, метою "підриву" є в загальні зміни

парадигми бізнесу на певному ринку, а не лише якоїсь

конкретної компанії, як це буває найчастіше [11].

На нашу думку, оцінювання інноваційного потен�

ціалу підприємства слід розділити на два напрями за�

лежно від бажаних наслідків щодо його розвитку:

— тактичний, якому притаманне впровадження по�

стійних підтримуючих інновацій, зокрема, оновлення

вже існуючого товару, його модернізація, виправлення

помилок минулої версії тощо, адже ціллю впроваджен�

ня цих інновацій є привернення уваги споживачів до

найбільш якісного та конкурентоспроможного продук�

ту;

— стратегічний, котрий характеризується орієнта�

цією на довгострокову перспективу, а тому спрямова�

ний на розвиток тих здатностей підприємств, які допо�

можуть "підірвати" ринок через впровадження дизруп�

тивних інновацій.

Саме такий підхід, на наше переконання, дозволить

розділити зусилля інноваційного підрозділу підприєм�

ства на досягнення двох однаково важливих цілей інно�

ваційного розвитку: утримання конкурентних позицій на

ринку та забезпечення прогресивного розвитку шляхом

свідомого передбачення необхідних змін ринку.

З огляду на потребу прогнозування темпів іннова�

ційного розвитку підприємства в швидко змінюваному

середовищі, його потенціал має бути величиною вимір�

ною, яку можна не тільки оцінити та проаналізувати, а й

розробити план відповідних дій щодо нівелювання слаб�

ких місць у процесі його розроблення. Зазвичай нау�

ковці визначають інноваційний потенціал як сукупність

ресурсів, які включають у себе інформаційну, техніко�

технологічну, інтелектуальну, соціально�культурну,

інвестиційну, інноваційну, просторову, інфраструктур�

ну, правову та підприємницьку складову. Саме за цими

ознаками слід оцінювати можливості певної компанії,

адже величина їх наповнення забезпечує її конкурен�

тоспроможність у зовнішньому середовищі [9, с. 54—67].

Існує низка способів оцінювання інноваційного по�

тенціалу підприємства, і кожен з них має свої переваги

та недоліки. Так, Абрамов В.І. вважає, що інноваційний

потенціал насамперед складається із кадрового потен�

ціалу підприємства та пропонує оцінювати його через

призму інноватора — його здатностей досягнення по�

ставлених цілей своєї діяльності. Задля цього автором

використовується індексний аналіз інноваційності

підприємства, який передбачає такий алгоритм дослі�

дження. По�перше, будується економіко�математична

модель потенціалу інноватора з урахуванням рівня його

вмінь, знань, навичок та прогресивності ідей щодо май�

бутньої діяльності. По�друге, формується кваліметрич�

на база вимірів отриманих індексів, яка розділяється на

два основні вимірні блоки: оцінку простих та складних

властивостей об'єкту, водночас враховуючи загальні

якісні показники, дане співвідношення показує відста�

вання одних характеристик від інших. По�третє, будуєть�

ся модель прогресивності ідей інноватора з їх подаль�

шою трансформацією в комплексну економіко�матема�

тичну модель оцінки інноваційного потенціалу підприє�

мства [2].

Переваги цього підходу оцінювання інноваційного

потенціалу є простота та відсутність великих обчислень;
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наявна база порівняння результатів з їх нормативними

значеннями; наявна можливість об'єктивної формалі�

зації експертних оцінок. Водночас недоліками представ�

леного методу є неврахування інших, доволі важливих,

складових інноваційного потенціалу, через що виникає

загроза отримання необ'єктивних оцінок експертів.

Натомість Трифилова А.А. пропонує розуміння інно�

ваційного потенціалу, як максимально можливу

здатність генерувати високу інноваційну активність, яка

проявляється в ефективному забезпеченні нових і май�

бутніх технологій, та робиться акцент на фінансовому

потенціалі підприємства. Основою оцінювання іннова�

ційного потенціалу за Трифиловою А.А. є метод оцінки

фінансової стійкості підприємства. Згідно з цим мето�

дом спочатку розраховуються показники наявності

власних оборотних коштів, довгострокових та коротко�

строкових залучених джерел для формування запасів і

витрат підприємства. Далі визначається надлишок чи

нестача коштів, як для розвитку вже існуючих проектів,

так і для майбутнього розвитку компанії [10, с. 40—43].

Перевагами такого методу виступають простота та

легкість розрахунку показників оцінювання, доступність

даних, що задіяні в розрахунку, а також можливість

формулювання прогнозів та вибору напрямку іннова�

ційного розвитку на основі отриманих розрахунків щодо

фінансової стійкості підприємства. Недоліками цього

підходу є не завжди достовірна фінансова звітність

підприємства, звідси й необ'єктивність оцінювання, а

також відсутність комплексної оцінки з врахуванням

інших складових впливу на величину інноваційного по�

тенціалу суб'єкта підприємництва.

Науковці Горбунов В.Л. та Матвєєв П.Г. визначають

інноваційний потенціал як науково�технічний доробок

у формі відкриттів і винаходів з врахуванням рівня но�

визни та наукомісткості розробок, який дозволяє вирі�

шувати нові задачі з наголосом на науково�технічному

потенціалі підприємства. Для цього способу оцінюван�

ня використовується метод експертних оцінок. Відпо�

відно до запропонованого підходу приводиться харак�

теристика реального стану підприємства за основним

критеріями інноваційності, зокрема оцінюється марке�

тинг інноваційної продукції, стан контролю якості,

інтелектуальна власність, технологічне оснащення для

проведення НДДКР і випуск інноваційної продукції. Далі

задля визначення слабких сторін компанії та їх посилен�

ня у перспективі здійснюється формування рейтингових

та інтегральних оцінок по кожному із показників [4].

Безумовно, такий метод вирізняється рядом пере�

ваг, серед яких є отримання можливості використання

досвіду експертів в частині оцінювання інноваційного

потенціалу суб'єкта підприємництва та проведення об�

ліку впливу різноманітних якісних характеристик для їх

регулювання та контролю. Проте цей метод містить і ба�

гато недоліків, зокрема: трудомісткість формування

такої групи експертів, які могли б об'єктивно оцінити усі

переваги та недоліки кожного із показників інновацій�

ного потенціалу; складнощі проведення самої експерт�

ної оцінки; висока ймовірність отримання необ'єктив�

них оцінок.

Також Карапейчик І.Н. пропонує розуміти іннова�

ційний потенціал як здатність провокувати певні зміни в

механізмах функціонування підприємства, які можна ви�

міряти в одиницях сукупного результату діяльності, вод�

ночас опираючись на метод граничних оцінок. Для цьо�

го використовується оптимізаційний підхід, який перед�

бачає опис виробничих можливостей підприємства за

допомогою виробничої функції Оппенлендера. Викори�

стання цього способу забезпечує дослідження НТП з

урахуванням часового фактору та у порівняні із класич�

ною моделлю економічного зростання, що базується на

індексному методі визначення показника загальних

інвестицій. Після проведення цих дій застосовується

інтегральна оцінка інноваційного потенціалу, тобто мак�

симально можлива зміна мультиплікатора автономно�

го технічного прогресу, яка здатна забезпечити підприє�

мство діяльністю в певних "стандартизованих" умовах і

яка являється оптимальним рішенням відповідної задачі

[6].

До переваг запропонованої методології можна

віднести можливість виявлення оптимальних мір та оці�

нювання реальних результатів інноваційної діяльності.

Щодо основного недоліку оцінювання інноваційного

потенціалу за Карапейчиком, то такий підхід характе�

ризується складністю обчислення необхідні для аналі�

зу даних, які ще й не завжди є доступними.

Наступний метод оцінювання інноваційного потен�

ціалу пропонує Докукіна А.А., вона розуміє інновацій�

ний потенціал як взаємодію вмінь та ресурсів, необхід�

них для досягнення поставлених цілей і які під впливом

внутрішніх та зовнішніх факторів проявляються через

всі аспекти діяльності підприємства. Орієнтуючись на

запропоноване визначення, найбільш доцільним спосо�

бом оцінювання є затратний метод, який передбачає ви�

явлення тих складових інноваційного потенціалу, що

направлені на дослідження та розробку наукомістких

продуктів. Далі за методом виокремлюються внутрішні

затрати, до яких належать витрати на НДДКР із влас�

них коштів організації, їх розносяться по категоріям на

фінансові, для навчання персоналу, для обслуговуван�

ня персоналу та забезпечення бізнес�процесів [5].

Перевагами даного підходу виступають такі аспек�

ти: по�перше, те, що цей метод дозволяє оцінювати

ступінь впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на ве�

личину інноваційного потенціалу підприємства, по�дру�

ге, те, що існує можливість проведення аналізу як за

одиничними факторами впливу, так за сукупністю фак�

торів. Водночас основним недоліком методу є те, що

затрати не завжди пропорційні результату інноваційної

діяльності.

Натомість Шляхто І.В. розглядає інноваційний по�

тенціал не тільки як можливість для створення та впро�

вадження нових інновацій, а й як готовність сприйняти

ці нововведення з метою майбутнього ефективного ви�

користання на рівні, що відповідає світовим стандартам.

Для такого оцінювання інноваційного потенціалу дореч�

ним є метод структурної оцінки, який передбачає такий

алгоритм дій. Спочатку інноваційний потенціал розді�

ляється на сектори, серед яких виділяють кадровий,

інформаційний, виробничо�технічний, науково�техноло�

гічний, організаційний, управлінський та інноваційно�

культурний сегменти. Далі використовується комплекс

відносних показників, які дозволяють оцінити ступінь

оновлення, модернізацію обладнання, долю персона�

лу, задіяного у процесі інноваційної діяльності компанії,
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чисельність науково�технічних спеціалістів, результа�

тивність освоєння новітньої техніки, середній термін

освоєння новизни та ін. Потім за допомогою затратно�

го, експертного та інших методів здійснюють оцінюван�

ня стану структурних одиниць, а результатом комплек�

сної оцінки є звітності про стан кожного із сегментів

інноваційного потенціалу підприємства [12].

До переваг такого підходу можна віднести враху�

вання факторів, що забезпечують найбільш повне оці�

нювання усіх складових інноваційного потенціалу

підприємства та відображає реальний стан використан�

ня інновацій. До того ж, за допомогою відносних по�

казників, які для певної категорії підприємств є пере�

важно нормативними, можна використати систему по�

рівняння результатів розрахунків. Водночас недоліком

цього методу є наявність системи експертних оцінок, що

знижує об'єктивність результатів оцінювання.

Одним із сучасних методів оцінки інноваційного

потенціалу у міжнародних компаніях є класифікація

інноваційних товарів (чи послуг) за двома ознаками:

— "драйвери" (з англ. — drivers) — товари/послу�

ги, що приносять дохід вищий за очікуваний.

— "драйнери" (з англ. — drainers) — товари/по�

слуги, які приносять дохід нижчий за очікуваний через

неправильно визначену цільову аудиторію, слабку ко�

мунікацію зі споживачем тощо.

Визначення інноваційного потенціалу за методом

драйверів/драйнерів підприємство використовуватиме

таку формулу:

I = (d1+d2+…dn) — (D1+D2+…+Dn) (1),

де dn — відсоток, на який очікуваний прибуток пе�

ревищено; Dn — відсоток, який показує якої суми не

вистачає для виконання плану [1].

Інноваційний потенціал вважається високим, якщо

показник І дорівнює або перевищує 25%, отже, пере�

вагою цього підходу є простота та швидкість визначен�

ня, а недоліком виступає відсутність можливості про�

гнозування, адже аналізуються уже реалізовані товари

та послуги.

Проте найбільш сучасним підходом щодо оцінюван�

ня інноваційного потенціалу підприємства, на нашу дум�

ку, є використання "підривометру", який запропонува�

ли автори книги "Підривні інновації: Як вийти на нових

споживачів за рахунок спрощення та здешевлення про�

дукту". За допомогою цього способу оцінюються ос�

новні критерії, які, на думку авторів, характеризують

компанію з точки зору можливостей впровадження

дизруптивних інновацій. За цим способом відбуваєть�

ся експертне оцінювання критеріїв "підриву", до яких

автори відносять: "наша ціль на перший рік — це масо�

вий, крупний чи нішевий ринок", "клієнт вважає, що його

цільову задачу буде вирішено краще, дешевше чи про�

ще", "клієнт вважає, що пропозиція є ідеальною, гар�

ною чи достатньо гарною", "ціна товару (послуги) є ви�

сокою, середньою чи низькою", "бізнес�модель є зви�

чайною, оновленою чи повністю новою", "вихід на ри�

нок є на 100% чи 50% за новими каналами, або на 100%

за старими каналами", "конкуренти вважають, що завт�

ра потрібно буде зробити щось подібне, за цим потрібно

слідкувати чи на це не потрібно звертати увагу", "при�

буток в перший рік буде величезний, середній чи незнач�

ний", "на наступний рік потреба в інвестиціях буде більш,

ніж звичайно, як завжди чи менш, ніж звичайно. Шка�

лою оцінювання можливих відповідей є межа від нуля

до десяти балів, в якій нуль характеризує слабкість до

підриву, а десять — найбільшу здатність до впровад�

ження дизруптивних інновацій [9, с. 115—116].

Перевагами цього підходу можна вважати доволі

простий та зрозумілий підхід щодо оцінювання перспек�

тив розвитку й проведення аналізу саме за чинником

"дизруптивних інновацій", який передбачає вимірюван�

ня здатності підприємства до "підриву", а недоліком є

низька об'єктивність оцінки, адже балова система за

критерієм "від нуля до десяти балів" не може достовір�

но описати інноваційну здатність підприємства.

Для аналізу інноваційного потенціалу підприємства

також може бути використано систему оцінювання за

КРІ за Пановим М.М., яка має включати наступні показ�

ники:

1. Інноваційна норма, яка розраховується як спів�

відношення частки доходу від інновацій до загального

обороту коштів компанії за один виробничий цикл. Цей

показник характеризує інноваційну діяльність підприє�

мства щодо його продажів та показує на скільки успіш�

ними є нові розробки на ринку, адже вимірюється з ура�

хуванням продажів, які підприємство досягло завдяки

інноваціям. Проте виміряти, скільки нових розробок

підприємство успішно розміщує на ринку майже немож�

ливо.

2. Інноваційна норма, яка розраховується як спів�

відношення кількості інновацій до кількості продукції.

Цей чинник визначає, наскільки важливим для бізнесу є

інновації, проте не визначає, наскільки нові розробки є

успішними на ринку [8].

Перевага аналізу інноваційного потенціалу підприє�

мства за системою КРІ полягає у використання вже існу�

ючих еталонних значень і розуміння необхідної межі

щодо прагнення, однак практичне застосування цих

ключових показників є доволі проблематичним, оскіль�

ки змінні показники вимагають точного та коректного

визначення задля переконання підприємств в отрима�

них результатах своєї діяльності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, підсумовуючи викладене, слід конста�

тувати, що:

1. Методологія оцінювання інноваційного потен�

ціалу сучасних підприємств є доволі різноманітною та

орієнтованою на галузеві умови ринку, в якому діє під�

приємство.

2. Майже кожен із методів містить експертну оцін�

ку як спосіб незалежного оцінювання стану підприєм�

ства та як можливість прогнозування подальшого роз�

витку компанії на основі визначення її потенційно силь�

них сторін, тому основною умовою якісного оцінюван�

ня інноваційного потенціалу підприємства є правдивість

використаної інформації, яка має відображати реаль�

ний стан його діяльності.

3. Аналіз найбільш поширених підходів щодо оціню�

вання інноваційного потенціалу підприємства свідчить

про проблематичність обрання найкращого варіанту оц�

інювання через необхідність врахування значної низки

факторів (направленості діяльності компанії, рівня кон�

куренції на ринку, цілей оцінки потенціалу, доступності
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інформації, яка безпосередньо задіяна у процесі оціню�

вання, прогнозованого стану економіки тощо), а також

через потреби у визначенні рівня досяжності поставле�

ної мети, зокрема шляхом виявлення слабких та сильних

сторін компанії та їх ефективного використання.

4. Зважаючи на потребу врахування інноваційних

здатностей підприємств щодо впровадження дизруптив�

них чи підтримуючих інновацій, доречним є використа�

ти такого підходу до оцінювання їх інноваційного по�

тенціалу, який би забезпечив врахуванням маркетинго�

вої складової їх майбутнього перспективного розвитку

та їх здатностей до "підриву" існуючого ринку.

5. Рішення щодо використання будь�якого із спо�

собів оцінювання інноваційного потенціалу знаходить�

ся у сфері стратегічних намірів кожного окремого

підприємства, проте, на наше переконання, має базува�

тися, передусім на врахуванні існуючих та майбутніх по�

треб споживачів.
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DEBT SECURITY OF UKRAINE

На сучасному етапі в період посилення глобалізаційних процесів спостерігається посилення
залежності країн з трансформаційною економікою в економічному, політичному та соціально�
му аспектах. Сучасна економічна ситуація характеризується значним зростанням залежності
країн�боржників. Україна входить до числа країн, які мають високу залежність від іноземних
держав, зокрема в боргових відносинах. У статті проведено аналіз сучасного стану боргової
безпеки, її основні загрози та визначено кредитний рейтинг країни. Предметом дослідження є
теоретичні та практичні аспекти боргової безпеки країни. Під час виконання роботи застосова�
но сукупність наукових методів, зокрема, наукової абстракції, порівняльний, статистичний,
аналізу і синтезу, систематизації та узагальнення. Проаналізовано динаміку основних індика�
торів визначення рівня боргової безпеки. Досліджено позиції України в кредитних рейтингах
іноземних агентств. Визначено шляхи підвищення рівня боргової безпеки України з метою опти�
мального співвідношення державного боргу для попередження потенційних загроз фінансовій
системі держави.

At the present stage, in the period of increasing globalization processes, there is an increasing
dependence of countries in the transformation economy in economic, political and social aspects.
The current economic situation is characterized by a significant increase in the debtors' dependency.
The ability of a country to fulfill its obligations in a timely manner affects the credibility of creditor
countries and, as a consequence, creates new opportunities for the country's international
integration. Ukraine is one of the countries that are highly dependent on foreign countries, in
particular in debt relations. Increasing debt load in the country causes a deterioration of the debt
security, which consequently leads to a decrease in state independence. Changes in the level of
debt dependence directly affect the level of budgetary, inflationary, monetary and investment
security. Achieving an optimal level of debt security is a prerequisite for reducing the negative impact
on macroeconomic stability and economic growth of the country. The article analyzes the current
state of debt security, its major threats and defines the country's credit rating. The subject of the
study is theoretical and practical aspects of the country's debt security. A set of scientific methods
were applied, in particular, scientific abstraction, comparative, statistical methods, analysis and
synthesis, systematization and generalization during the research. Disclosed the essence of the
concept of debt security and identified the main factors that negatively affect it. The level of debt
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх років відбувалося посилення

зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці краї�

ни. Передусім це стосується складної політичної ситу�

ації в країні, глобалізаційних процесів на міжнародних

ринках, зниження обсягу експорту товарів та послуг,

зменшення прогнозованих темпів зростання реального

ВВП. У борговій сфері це проявляється в перевищенні

передбачених чинним законодавством граничних меж

боргових показників. Стрімке нарощення боргів призво�

дить до фінансової залежності від кредиторів та поси�

лення впливу загроз борговій безпеці як важливій скла�

довій фінансової безпеки країни. Тому дослідження ос�

новних показників�індикаторів боргової безпеки, їх

аналіз та динаміка є дуже актуальною темою на даному

етапі економічного розвитку країни.

АКТУАЛЬНІСТЬ
Сучасний стан фінансової політики країни демонст�

рує, що зростання боргового навантаження сповільнює

розвиток країни, а надмірне залучення коштів і нера�

ціональне їх використання закріплюють за державою

статус ненадійного позичальника. Також це зменшує

можливості для країни щодо нових позик на більш ви�

гідних умовах та створює тиск на економічну безпеку

загалом. Тому важливого значення набуває необхідність

визначення сутності боргової безпеки, її основних інди�

каторів та рівня боргової безпеки України, а також на�

прямів покращення управління державним боргом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням дослідження боргової безпеки та пробле�

матики обгрунтування теоретично�методичних засад

державного боргу та механізму його управління присвя�

чені праці таких відомих закордонних науковців: Р. Бар�

ро, Дж. Кейнс, А. Лернер. Серед вітчизняних вчених у

цій сфері варто виділити наукові праці М. Єрмошенко,

О. Василика, Т. Вахненко, В. Гейця, О. Барановського,

Т. Богдана, Н. Кравчука, М. Кубай, О. Новосьолова,

І. Я. Чугунова, С. Шапошнікова та інші науковці.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Праці зазначених вчених не дають однозначної кон�

кретизації визначення поняття "боргова безпека" та

опису основних загроз борговій безпеці держави на

security in Ukraine is investigated based on the methodology of the Ministry of Economic Development
and Trade of Ukraine. The main indicators that characterize the level of debt security are identified
and compared with the marginal limits. The dynamics of the main indicators of determining the level
of debt security are analyzed. In the course of the research the essence of the concept of credit
rating is determined. The position of Ukraine in the credit ratings of foreign agencies is researched.
The ways of increasing the level of Ukraine's debt security are determined in order to ensure the
optimum ratio of public debt to prevent potential threats to the state financial system.

Ключові слова: боргова безпека країни, індикатори оцінки боргової безпеки, державний борг, кредит�

ний рейтинг, міжнародні рейтингові агентства

Key words: debt security of the country, debt security assessment indicators, public debt, credit rating,

international rating agencies

сучасному етапі розвитку економіки. Незважаючи на

достатньо глибоке теоретичне вивчення питання борго�

вої безпеки держави, слід зауважити, що існує потреба

в її подальшому дослідженні з урахуванням специфіки

економічної ситуації в Україні. Крім того, питання бор�

гової стійкості та безпеки потребують особливої уваги

в рамках стратегічного курсу України на євроінтегра�

ційний розвиток.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності боргової безпе�

ки країни, аналіз боргової безпеки з використанням ос�

новних індикаторів для розробки рекомендацій щодо

підвищення її рівня, дослідження загроз борговій без�

пеці держави в контексті мінімізації їх негативного впли�

ву та підвищення ефективності системи управління дер�

жавним боргом країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах фінансової глобалізації боргові відноси�

ни та безпосередня наявність боргу в країні має як по�

зитивні так і негативні наслідки. З одного боку, держав�

ний борг є додатковим джерелом фінансування еконо�

мічного розвитку, покриття дефіциту бюджету, розши�

рення фондового ринку та вирішення певних конкрет�

них фінансово�економічних питань. З іншого — нега�

тивним є істотний вплив боргу на національну еконо�

мічну безпеку та здатність країни в майбутньому скоро�

чення боргового тягаря, зберегти фінансовий і загаль�

ноекономічний суверенітет тощо.

Існує чимало підходів до визначення сутності бор�

гової безпеки держави, що є складним і суперечним пи�

танням. Так, відповідно до законодавства України, бор�

гова безпека — відповідний рівень внутрішньої та зов�

нішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслу�

говування та ефективності використання внутрішніх і

зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення

між ними, достатній для задоволення нагальних соціаль�

но�економічних потреб, що не загрожує суверенітету

держави та її фінансовій системі [12].

Н. Кравчук вважає, що боргова безпека держави

трактується як елемент національних інтересів, який до�

цільно розглядати з позицій комплексного підходу як

підсистему у складній, багаторівневій системі фінансо�

во�економічної безпеки держави. Під борговою безпе�

кою держави пропонує розглядати певний критичний

рівень державної заборгованості, який дає змогу збе�
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регти стійкість фінансової системи країни до внутрішніх

і зовнішніх загроз, забезпечити певний рівень віднос�

ної незалежності держави, зберігаючи економічну мож�

ливість країни здійснювати виплати на погашення основ�

ної суми та відсотків [2, c. 74—75].

Т. Богдан розглядає боргову безпеку як досягнен�

ня такого рівня державного та зовнішнього сукупного

боргу, співвідношення між структурними складовими

боргу, вартостями обслуговування боргу і цільової спря�

мованості запозичених коштів, які забезпечують вирі�

шення нагальних соціально�економічних потреб держа�

ви і не створюють загроз для стабільності вітчизняної

фінансової системи й поступального розвитку економі�

ки країни [1, с. 9].

Розкриття сутності боргової безпеки передбачає

виділення окремих складових цієї еконо�

мічної категорії. Враховуючи всі думки

вчених, можемо зазначити, що боргова

безпека в широкому розумінні визна�

чається не лише критичним рівнем дер�

жавної заборгованості, а й загальним

рівнем державного зовнішнього та внут�

рішнього боргу та рівнем корпоративно�

го зовнішнього боргу з урахуванням вар�

тості їх обслуговування й ефективності

використання зовнішніх та внутрішніх

запозичень, із можливістю збереження

платоспроможності та підтримки належ�

ного кредитного рейтингу країни.

Для виявлення існуючих та потенцій�

них загроз у борговій сфері держави не�

обхідним етапом є проведення аналізу

боргової безпеки шляхом розрахунків

індикаторів, які представлені в Методич�

них рекомендацій щодо оцінки рівня еко�

номічної безпеки України. Це дасть змо�

гу оцінити ступіть відхилення основних

індикаторів від оптимального значення та

порівняти їх в динаміці.

Згідно з Методичними рекомендаці�

ями щодо оцінки рівня економічної без�

пеки України, стан боргової безпеки оціню�

ється 5 індикаторами двох типів: де стимулятори (коли

між показником�дестимулятором та інтегральною оці�

нкою наявний зворотний зв'язок) та стимулятори (на�

явний прямий зв'язок між показником�стимулятором та

інтегральною оцінкою) [10].

Результати розрахунків основних індикаторів бор�

гової безпеки України за 2014—2018 роки наведено в

таблиці 2.

Одними із найбільш поширених індикаторів боргової

безпеки країни є відношення обсягу державного та гаран�

тованого державою боргу до ВВП та відношення обсягу

валового зовнішнього боргу до ВВП. Ці показники відоб�

ражають питому вагу боргових зобов'язань у ВВП.

Проведені розрахунки дають можливість зробити

висновок, що протягом 2014—2018 років показник

Найменування індикатора, 
одиниця виміру Характеристичні значення індикатора 

 XR
крит XL

небезп XL
нездв XL

здв XL
опт XL

опт XR
здв XR

нездв XR
небезп XR

крит 
Відношення обсягу 
державного та 
гарантованого державою 
боргу до ВВП, відсотків 

          20 30 40 50 60 

Відношення обсягу 
валового зовнішнього 
боргу до ВВП, відсотків 

          40 45 55 60 70 

Середньозважена 
дохідність ОВДП на 
первинному ринку, 
відсотків 

          4 5 7 9 11 

Індекс EMBI+Україна           200 300 500 700 1000 
Відношення обсягу 
офіційних міжнародних 
резервів до обсягу 
валового зовнішнього 
боргу, відсотків 

20 36 41 45 50           

Таблиця 1. Система індикаторів боргової безпеки України

Джерело: складено авторами на основі даних Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки Украї�

ни [10].

  2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Внутрішній борг, млд. грн 461 508 670,6 753,4 761,1 
Зовнішній борг 486 825,9 980,2 1 080,30 1 099,20 
Державний борг 947 1 333,90 1 650,80 1 833,70 1 860,30 
Гарантований державний борг 153,8 237,9 278,9 308 308,1 
ВВП, млрд грн 1 586,90 1 988,50 2 385,40 2 983,90 3 558,70 
Відношення обсягу державного 
та гарантованого державою 
боргу до ВВП, % 

69,4 79 80,9 71,8 60,9 

Валовий зовнішній борг,  
млрд дол. США 

126,3 118,7 113,5 116,6 114,7 

ВВП, млрд дол. США 131,8 90,6 93,3 112,2 130,8 
Відношення обсягу валового 
зовнішнього боргу до ВВП, % 

95,8 131 121,7 103,9 87,7 

Середньозважена дохідність 
облігацій внутрішньої 
державної позики на 
первинному ринку, % 

13,4 13,1 9,2 10,5 17,8 

Індекс EMBI (Emerging Markets 
Bond Index) + Україна, б. п 

2 226,00 2 374,60 762,5 573,8 571 

Офіційні міжнародні резерви, 
млрд дол. США 

7,5 13,3 15,5 18,8 20,8 

Відношення обсягу офіційних 
міжнародних резервів до обсягу 
валового зовнішнього боргу, % 

6 11,2 13,7 16,1 18,2 

Таблиця 2. Основні індикатори боргової безпеки України
з 2014 по 2018 роки

Джерело: складено авторами на основі даних Міністерства Фінансів Украї�
ни, Національного Банку України, Державної служби статистики України [4—6;

9; 12].
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відношення обсягу державного та гарантованого дер�

жавою боргу до ВВП знаходиться у критичному стані,

тобто більше 60%. Найвище значення досліджуваного

індикатора спостерігається у 2016 році — 80,9%, про�

те в подальшому зменшується до 60,9% в 2018 році.

Показник індикатору відношення обсягу валового

зовнішнього боргу до ВВП за весь досліджуваний пе�

ріод також перебував у критичному стані, тобто більше

70%. тоді як оптимальним вважається значення не

більше 40%. При чому найбільш критичною була си�

туація у 2015—2016 роках, де відповідно показники ста�

новили 131,0% та 121,7%.

Середньозважена дохідність облігацій внутрішньої

державної позики на первинному ринку відображає,

яким чином відсоткові ставки за державними облігація�

ми внутрішнього займу впливають на вартість обслуго�

вування державних боргів. Розраховані показники да�

ного індикатора впродовж 2014—2018 років мали по�

стійно змінні значення. Оптимальним є значення 4%, а

перевищення 11% призводить до критичного стану,

оскільки занадто висока дохідність ОВДП підвищує

вартість обслуговування державних боргів та створює

додаткове навантаження на державний бюджет. Най�

нижче значення зафіксовано в 2016 році — 9,2%, про�

те і надалі залишається на небезпечному рівні. А от най�

вище критичне значення спостерігалось у 2018 році —

17,8%.

Індекс EMBI (Emerging Markets Bond Index) — індекс

облігацій ринків, що розвиваються. Він розраховуєть�

ся банком JP Morgan як середньозважений спред валют�

них облігацій ринків, що розвиваються, до доходності

облігацій Казначейства США для всього ринку і окре�

мо за облігаціями кожної країни [15]. Значення індексу

EMBI (Emerging Markets Bond Index) + Україна впродовж

2014—2018 років мав змінну динаміку. Так, найбільш

критичне значення, тобто більше 1000, характерне для

2014—2015 років. Починаючи з 2016 року, цей індекс

зменшується до 571,0 у 2018 році. Хоча показники індек�

су EMBI + Україна знаходяться в незадовільному стані,

проте їх поступове зниження, безумовно, є позитивним

фактом.

Не менш вагомим для дослідження боргової безпе�

ки України є відношення обсягу офіційних міжнарод�

них резервів до обсягу валового зовнішнього боргу. Та�

кий індикатор показує, якою мірою валовий зовнішній

борг може бути профінансований за рахунок золотова�

лютних резервів. Оптимальним є значення 50%, а кри�

тичним є досягнення 20%. У 2014 році цей показник пере�

бував у критичному стані — 6%, а починаючи з 2015 року

спостерігалась позитивна тенденція збільшення до

18,2% у 2018 році. Однак цей індикатор все одно має

критичне значення.

Отже, можна стверджувати, що індикатори рівня

боргової безпеки впродовж 2014—2018 років переваж�

но знаходяться в кризовому діапазоні значень. Водно�

час критичні значення індикаторів були характерні для

2014—2015 років. Це пов'язано з глибокою економіч�

ною кризою, насамперед у сфері державних фінансів,

внаслідок якої необхідним було здійснення запозичень

з метою покриття дефіциту фінансових ресурсів держа�

ви, поповнення золото�валютних резервів та фінансу�

вання проведення запланованих урядом країни реформ.

Оскільки боргова безпека країни пов'язана з мож�

ливістю збереження платоспроможності та підтримки

належного кредитного рейтингу країни, доцільно до�

слідити кредитний рейтинг України.

Кредитний рейтинг — це умовний вираз кредитосп�

роможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його

окремого боргового зобов'язання за шкалою кредит�

них рейтингів [7]. Він являє собою оцінку якісної та

кількісної інформації щодо боржника, включаючи

інформацію, надану боржником та іншу непублічну

інформацію, отриману аналітиками рейтингового аген�

тства. Суверенний кредитний рейтинг — система умов�

них показників оцінки можливості і готовності уряду

країни погашати випущені боргові зобов'язання в націо�

нальній і іноземних валютах у відповідності до умов їх

випуску [3, с. 11]. Під час визначення рейтингу тієї чи

іншої країни беруться до уваги два основні компонен�

ти: політичний та економічний ризики. Перший елемент

стосується готовності держави виконувати свої боргові

зобов'язання і залежить від стабільності таких факторів,

як політична система, соціальне середовище, міжна�

родні відносини [11].

Аналіз кредитного рейтингу України та його оцінка

за останні 5 років проведена трьома найвідомішими

Рейтинг боргових зобов’язань в 
національній валюті Рейтингове 

агентство Довгострокові 
зобов’язання 

Короткострокові 
зобов’язання 

Рейтинг 
країни за 

національною 
шкалою 

Прогноз 
Дата присвоєння / 
підтвердження 

рейтингу 

B - B uaBBB- Стабільний 11 грудня 2015 р. 
B- B uaBBB- Стабільний  9 грудня 2016 р. 
B- B uaBBB- Стабільний 10 листопада 2017 р. 
B- B uaBBB Стабільний 19 жовтня 2018 р. 

“Standard 
and Poor's” 
(S&P) 

B ↑ B uaA  ↑ Стабільний 27 вересня 2019 р. 
  CCC   Стабільний 18 листопада 2015 р. 
  B-  ↑ B Стабільний ↑ 11 листопада 2016.  
  B- B Стабільний 27 жовтня 2017 р. 
  B- B Стабільний 26 жовтня 2018 р. 

Fitch 

  B  ↑ B Позитивний ↑ 6 вересня 2019 р. 
Саа3 ↓     Негативний 04 квітня 2014 р. 
 Са ↓     Негативний 24 березня 2015 р 
Саа2  ↑     Позитивний ↑ 25 серпня 2017 р. 

Moody’s 

Caa1  ↑     Стабільний ↓ 21 грудня 2018 р. 

Таблиця 3. Кредитний рейтинг України за 2014—2018 роки

Джерело: складено авторами на основі даних Міністерства фінансів України [8].
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міжнародними рейтинговими агентствами: американсь�

кими Moody's і Standard&Poor's та японським Fitch

Ratings представлені в таблиці 3.

За даними агентства Standard and Poor's рейтинг

довгострокових боргових зобов'язань за досліджува�

ний період мав високий спекулятивний характер, а ста�

ном на 2019 рік зобов'язання зросли, таким чином ко�

роткостроковим борговим зобов'язанням було присвоє�

но високий спекулятивний клас. Агентством Fitch

Ratings у 2015 році було оцінено рейтинг довгостроко�

вих боргових зобов'язань України як екстремально спе�

кулятивний та віднесло їх до класу істотного ризику. У

подальшому оцінку було змінено на спекулятивний та

високо спекулятивний клас, у 2019 році підвищено до

позитивного. Короткострокові боргові зобов'язання за

досліджуваний період було віднесено до високо спеку�

лятивного класу. Агентство Moody's також оцінювало

довгострокові боргові зобов'язання України з істотним

ризиком та екстремально спекулятивним класом. На�

прикінці 2018 року оцінку було змінено та присвоєно

стабільний прогноз.

Оскільки одним із критеріїв боргової безпеки є

підтримка платоспроможності держави, то кредитний

рейтинг країни безпосередньо впливає боргову безпе�

ку країни. У оприлюднених даних іноземних рейтинго�

вих агентств, можна простежити, що впродовж останніх

5 років кредитний рейтинг України не мав позитивних

та високих оцінок. Україна вважається недостатньо пла�

тоспроможною державою у світових фінансових відно�

синах, а будь�які несприятливі економічні та політичні

умови матимуть негативний вплив на спроможність по�

гашення та обслуговування державного боргу. Це без�

посередньо впливає на інвестиційну привабливість Ук�

раїни для міжнародних інвесторів та кредиторів, оскіль�

ки кредитні відносини матимуть високий ризиковий ха�

рактер.

Варто зазначити, що основними факторами, які не�

гативно впливають на боргову безпеку України є:

— стрімкий рівень зростання державного боргу

порівняно з рівнем ВВП;

— висока вартість державних запозичень;

— значна частка запозичень в іноземній валюті;

— відсутність повноцінної можливості залучення

коштів офіційних та комерційних кредиторів для рефі�

нансування зовнішнього боргу, внаслідок чого можли�

ве зниження резервів, за рахунок яких фінансуватимуть�

ся боргові виплати;

— коливання валютного курсу;

— девальвація гривні, що може призвести до зрос�

тання споживчих цін та підвищення боргового наванта�

ження на бюджет внаслідок високої частки валютного

боргу в загальному обсязі державного та гарантовано�

го державою боргу (69,2%);

— суттєве зростання виплат за зовнішнім боргом з

2019 р.

Для покращення боргової безпеки важливим є

вдосконалення боргової політики держави та особ�

ливостей управління боргом. Варто відзначити, що

урядом вже проводяться необхідні заходи, а саме: у

2019 році вже ухвалено новий формат Середньост�

рокової стратегії управління державним боргом, роз�

роблену Міністерством фінансів України. Внаслідок

реалізації попередньої Стратегії було знижено дер�

жавний борг з 61,5% ВВП у 2017 році до 52,3% ВВП

у 2018 році. Надалі планується, що державний борг

буде знижено до 43% на кінець 2022 році. Також на

поточний рік у межах Програми управління держав�

ним боргом на 2019 рік заплановано фінансування

Державного бюджету України за допомогою широ�

кого спектру боргових інструментів на загальну суму

345925,6 млн грн [13].

ВИСНОВКИ
Таким чином, боргова безпека є невід'ємною скла�

довою економічної безпеки країни, що визначається як

відповідний рівень внутрішньої та зовнішньої заборго�

ваності, що не загрожує суверенітету держави та її

фінансовій системі. Для своєчасного виявлення та по�

передження потенційних загроз у борговій сфері дер�

жави необхідно проводити постійний моніторинг бор�

гової безпеки шляхом розрахунків індикаторів згідно з

Методичними рекомендаціями щодо оцінки рівня еко�

номічної безпеки України. Протягом 2014—2018 років

індикатори боргової безпеки мали позитивну тенденцію.

Незважаючи на те, що сучасний стан кредитного рей�

тингу країни все одно характеризується як критичний,

уряд і надалі продовжує здійснення запозичень, що

може призвести до подальшого загострення боргової

безпеки.

Кредитний рейтинг є одним з вагомих показників,

що відображає боргову ситуацію держави, необхідним

є підвищення іміджу країни як кредитоспроможного та

надійного позичальника. Важливими шляхами підви�

щення боргової безпеки країни є зменшення дефіциту

бюджету, мінімізація впливу нестабільної політичної

ситуації, зниження інфляції, досягнення оптимального

рівня показників щодо можливості країни погашати та

обслуговувати державний борг. Адже під час форму�

ванні кредитного рейтингу країни враховуються саме ці

показники.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОWЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

The peculiarities of financial state estimation of the enterprises of the agricultural industry are
highlighted. The purpose of the article was to reveal the peculiarities of financial condition diagnostics
and to determine the indicators that characterize it in agricultural enterprises. The analysis showed
that agriculture has the strong potential to become the most profitable and competitive industry.

The main tasks of financial activity analysis of agrarian enterprise are determined. It is substantiated
that the financial condition of an agricultural enterprise cannot be sustainable if it does not receive
profit in the amount that provides the necessary increase of financial resources aimed at
strengthening the material and technical base of the enterprise and their social sphere. Since financial
status is one of the most important characteristics of the activity of each enterprise, it should be
systematically and comprehensively evaluated using different methods, techniques and methods of
analysis. This will make it possible to critically evaluate the financial results of the enterprise activity
both in statics for a certain period and in dynamics — for a number of periods, will allow determining
ways of financial resources usage efficiency, their rational allocation.

The concept of financial management includes basically all financial decisions in all functional areas
of the enterprise. The analysis of the financial position of enterprises is based mainly on relative
indicators, since absolute indicators of the balance in the conditions of inflation are almost impossible
to make in a comparable form. The financial status of an agricultural enterprise is determined by the
following elements: profitability of the enterprise; optimality of distribution of the profit which remains
at the disposal of the enterprise after payment of taxes and obligatory payments; the availability of
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INTRODUCTION
The relevance of this topic is due to the need for a

systematic assessment of the financial status of

agricultural enterprises using a system of indicators to

own financial resources not only the minimum required level for the organization of the production
process and the process of sales; rational placement of fixed and circulating assets; solvency and
liquidity.

It is argued that it is necessary to provide a system of financial monitoring of each of the components
of the financial condition of agricultural enterprises, which would be able to optimize it according to
the prospects of development.

Висвітлено особливості оцінки фінансового стану підприємств сільськогосподарської галузі.
Метою статті стало розкриття особливостей діагностики фінансового стану та визначення по�
казників, що його характеризують на сільськогосподарських підприємствах. Аналіз показав,
що сільське господарство має потужний потенціал стати найбільш дохідною і конкурентоспро�
можною галуззю.

Визначено основні завдання аналізу фінансової діяльності аграрного підприємства. Обгрун�
товано, що фінансовий стан сільськогосподарського підприємства не може бути стійким, якщо
воно не отримує прибутку у розмірах, що забезпечують необхідний приріст фінансових ресурсів,
спрямованих на зміцнення матеріально�технічної бази підприємства та їх соціальної сфери.
Оскільки наявний фінансовий стан — це одна з найважливіших характеристик діяльності кож�
ного підприємства, то його треба систематично і всебічно оцінювати з використанням різних
методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів
діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці — за низку періодів, дасть
змогу визначити способи ефективності використання фінансових ресурсів, їх раціонального
розміщення.

Концепція управління фінансовим станом включає в себе в основному всі фінансові рішення
в усіх функціональних сферах підприємства. Аналіз фінансового стану підприємств грунтуєть�
ся головним чином на відносних показниках, оскільки абсолютні показники балансу в умовах
інфляції практично неможливо привести в зіставний вигляд. Фінансовий стан сільськогоспо�
дарського підприємства визначають за такими елементами: прибутковістю роботи підприєм�
ства; оптимальністю розподілу прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після
сплати податків і обов'язкових платежів; наявністю власних фінансових ресурсів не лише
мінімально потрібного рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції;
раціональним розміщенням основних і обігових фондів; платоспроможністю та ліквідністю.

Стверджується, що необхідно забезпечити систему фінансового моніторингу кожної із скла�
дових фінансового стану сільськогосподарських підприємств, яка змогла б надати можливість
оптимізувати її відповідно до перспектив розвитку.

Key words: financial status, profitability, liquidity, property condition, financial stability, business activity.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, прибутковість, ліквідність, майновий стан, фінансова

стійкість, ділова активність.

determine the level of development of the enterprise, its

financial stability, independence, liquidity, solvency, and

business activity, its place in the national market and in

the agro�industrial complex of the state.

Agriculture in Ukraine is one of the priority sec�

tors of the economy. Agricultural enterprises have

lost their sustainability, their ability to maintain

optimal proportionality in the development of their

production, to adapt to changing environmental

conditions. All this requires the introduction of an

appropriate system of improving the financial and

economic sustainability of enterprises as the most

important component of  ensuring their  com�

petitiveness in the process of achieving strategic

development goals. The analysis of the financial

condition of an agricultural enterprise is an integral

part of the agro�industrial complex. It is from the

analysis and diagnosis of the economic condition of

Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 
2017  

in % to 
2013 

GDP, billion UAH 1454,9 1566,7 1979,5 2383,2 2982,9 205,0 
including Agriculture 119,6 122,2 166,3 200,2 360,9 301,8 
Share of agriculture,% 9,1 10,2 11,4 12,9 12,1 +3,0 в.п. 
Production index of 
gross output of 
agricultural 
products,% 

111,3 102,2 95,2 114,6 112,1 +0,8в.п. 

Table 1. Dynamics of gross agricultural production
of Ukraine

Source: calculated according to the State Statistics Service of

Ukraine.
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the enterprise that the success of its activity depends,

which is why so much attention is paid to the issues of

analysis and assessment of the financial condition of

agricultural enterprises.

Based on the analysis and evaluation of the

performance, a development strategy can be developed

that will not only control the future of the enterprise, but

also make it more predictable and successful.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

Investigation of issues related to determining the

nature of the financial condition of the enterprise, as well

as the method of its evaluation are devoted to the works

of domestic and foreign scientists, in particular such as

O.Ya. Basilinskaya, M.D. Bilyk, I.O. Blank, K.V. Izmailova,

V.V. Kovalev, M.Ya. Korobov, R.O. Kostirko, G.O.

Kramarenko, L.A. Lakhtionova, A.M. Poddyrogin, G.V.

Savitskaya, P.C. Saifulin, O.M. Tereshchenko, Yu.S.

Tsal�Tsalko, O.E. Chorna, V.V. Sheremet. Despite this, the

lack of a single methodology for assessing financial

condition leads to the use of a large variety of indicators,

often without some systematization, as well as a clear

algorithm for calculating, complicate the implementation

of financial condition assessment in the practical activity

of enterprises.

FORMULATING THE GOALS OF THE
ARTICLE

The purpose of the article is to reveal the peculiarities

of financial condition diagnostics and to determine the

indicators that characterize it in agricultural enterprises.

RESULTS OF THE RESEARCH
The share of agriculture in the GDP of Ukraine is 12%.

Increasing agricultural production is potentially possible

if the resources, land, financial, labor, information, etc. are

sufficiently and effectively used. The dynamics of gross

agricultural production of Ukraine is analyzed in Table 1.

The analysis of Table 1 shows that the GDP of Ukraine

doubled in the period under review, and agriculture three

times. The share of agriculture in Ukraine's GDP has

tripled, which is a positive trend. The index of output of

gross agricultural production for 2013—2017 is increased

by 0.8 pp, which is a positive trend.

Agricultural production is quite profitable compared

to other sectors of the national economy of Ukraine. In

2000�2017, the profitability of operating activities in the

national economy was 2.7—6.2%, while in agriculture —

1.6—29.4%. During the studied period, there is a tendency

of increase of level of profitability of agriculture in

comparison with other branches of economy of Ukraine

(Table 2).

Activity 2000 р. 2010 р. 2011 р. 2013 р. 2016 р. 2017 р. 

2017  
in 

% to 
2000 

Operational activity: 
National economy 2,7 3,9 3,3 5,8 6,3 6,2 +3,5 
industry 3,4 2,9 1,8 6,0 7,2 7,4 +4 
construction 7,3 2,1 -0,9 -0,3 2,4 2,2 -5,1 
financial activity 4,9 2,4 1,5 2,0 2,3 2,4 -2,5 
Agriculture - 1,6 12,9 14,7 23,2 29,6 29,4 +31 

Production in the agricultural enterprises - 
total -1,0 13,4 13,8 27,0 32,7 32,4 +33,4 
including: crop 
production 30,8 19,6 16,9 32,3 40,2 

40,6 
+9,8 

animal husbandry -33,8 0,1 5,5 13,0 11,7 12,1 +45,9 

Table 2. The profitability level of the main types of economic activity of enterprises of the national
economy in Ukraine,%

Source: calculated according to the State Statistics Service of Ukraine.

Indexes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017   

in % to 
2012 

Number of enterprises, 
units 

42595 402307 45910 42949 44744 44925 105,47 

Number of employees 
employed in agricultural
industry production, 
persons 

582106 558566 552192 503387 522473 529674 90,99 

Area of agricultural 
land, thousand ha 

21107,4 21232,5 21631,9 21009,6 21378,1 21390,6 101,34 

Profit from the sale of 
agricultural products, 
mln. UAH 

21833,3 22683,3 14294,1 38289,1 42872,1 43569,4 199,55 

Profitability level - 
total,% 

26,5 20,7 25,8 45,6 32,7 34,6 +8,1 pp 

including plant growing 27,2 21,0 29,2 50,6 40,2 42,1 +14,9 pp 
animal husbandry 8,4 9,5 13,4 22,1 11,7 12,3 + 3,9 pp 

Table 3. Economic results of activity of agricultural enterprises in Ukraine

Source: calculated according to the State Statistics Service of Ukraine.
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Analysis of Table 2 shows that agriculture has the

strong potential to become the most profitable and

competitive industry. Table 3 analyzes the economic

performance of Ukrainian agricultural enterprises. The

analysis shows that in 2017 the profit from the sale of

agricultural products amounted to UAH 43569,4 million,

which is almost twice as much as in 2012. The level of

profitability of agricultural activity during the period under

review is also increasing.

Positive trends with efficient use of land resources

will contribute to the economic growth of agricultural

enterprises and increase the volume of production and sale

of agricultural products. However, despite the positive

performance of agricultural enterprises, the structure and

condition of land resources is of concern.

The analysis of the financial position of enterprises is

based mainly on relative indicators, since absolute

indicators of the balance in the conditions of inflation are

almost impossible to make in a comparable form. The

financial status of an agricultural enterprise is determined

by the following elements: profitability of the enterprise;

optimality of distribution of the profit which remains at

the disposal of the enterprise after payment of taxes and

obligatory payments; the availability of own financial

resources not only the minimum required level for the

organization of the production process and the process

of sales; rational placement of fixed and circulating assets;

solvency and liquidity.

Assessment of financial position allows you to identify

and characterize:

— efficiency of financial and economic activity of the

enterprise as a whole, as well as efficiency of use of

financial resources in particular;

— the level of creditworthiness of the enterprise as a

borrower of financial resources for carrying out business

activities;

— the level of entrepreneurial risk regarding the ability

to pay off liabilities, the ability to build up assets, attract

investments;

— the main priorities of quality planning, forecasting,

budgeting;

— the policy of distribution and use of profit for the

needs of the entity;

— the reasons for the corresponding changes, as well

as tendencies and priority directions of the enterprise

development according to the indicators of its financial

condition.

Corporate f inance management covers  a l l

functional areas within the business from market�

related issues to operational issues in production. And

both, marketing issues and operational issues regularly

require financial resources, investments that in turn

need financing. Concern about the effectiveness of

investment and financial decisions is the area of

financial managers.

Financial decisions are inherently economic decisions,

although executives may use different information

systems to account for information resources. A number

of external factors in the business environment affect the

decisions of managers and businesses: for example,

financial markets, government rules and regulations, tax

structure, competitors, general business conditions, the

global economy, and more. Management should take

these factors into account when deciding, for example,

the types of goods or services offered, marketing and

production systems, investment policies, the amount of

credit used, dividend policy, working capital and more.

The results of these decisions are subsequently filtered,

transformed and presented in the entity's financial

statements; and financial statements, in turn, are an

important aspect of financial decision�making among

users of these statements.

The concept of financial management includes

basically all financial decisions in all functional areas

of the enterprise. Financial decisions typically relate

to the acquisition, management, and financing of

resources that generate cash flows and affect a

company's wealth. In general, regardless of whether

they are purchasing, managing or financing decisions,

they vary from active to passive. The idea is to get the

best long�term benefits from distributing limited

enterprise resources. In this sense, decisions are made

in advance. At the same time, decisions, plans and

policies must be followed; so in this sense, decisions

are more historically oriented.

To sum up, the idea is to ensure that the financial goals

of the enterprise are fulfilled at all times. Therefore, the

assessment of the financial condition of an agricultural

enterprise is based mainly on two elements: the concepts

of economy and the information system of accounting.

Financial decisions are often made through

organizational initiatives. The value management approach

and other initiatives to improve the organization extend

to a wide range of theoretical constructs and practices. In

particular, the value model, the balanced scorecard,

activity�based costing, cash flow and return on investment.

Each of these approaches can be seen as examples of

initiatives to improve the organization of the financial

position of the enterprise, each of its specific framework

and focus, but they are all aimed at improving the efficiency

of the enterprise. Different frameworks should not be

regarded as mutually exclusive methods; in practice, they

are often complementary because of their focus.

If businesses do not follow the changes that span the

entire modern world, they will collapse and go bankrupt.

The effective operation of an enterprise depends on many

factors, one of the most important being its financial

potential. In today's business environment, it is important

to take into account such elements of financial potential

management as solvency, financial stability and business

activity, which is determined, in particular, by working

capital efficiency, profitability of the enterprise, such as

the potential of formation and completeness of use of

financial resources, balancing of cash flows and the level

of financial risk. The efficiency of using resources and

increasing the level of economic sustainability of an

enterprise in the current economic conditions largely

depends on the availability, use and improvement of the

financial potential of the enterprise.

The areas of managerial influence on strengthening the

financial condition of the enterprise are presented in Fig. 1.

The primary step in improving the financial condition

of Ukrainian agricultural enterprises is to find the optimal

balance between equity and debt, which would ensure
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minimal financial risk with maximum return on equity.

Optimization of the liquidity of the enterprise is realized

with the help of an operational mechanism of financial

stabilization — a system of measures aimed, on the one

hand, at reducing financial liabilities and, on the other, at

increasing the monetary assets that provide these

obligations.

In a competitive environment, the optimization of the

company's sales policy becomes relevant. The company

needs to step up its marketing policies in order to promote

its products, which, in fact, at the expense of high quality

and lower than the industry average, is competitive.

Important to solve are the issues of advertising, packaging,

production of high�quality souvenir products, branded

trade, sales promotion in different ways. The right

approach to the promotion of the products of the

producers of goods will allow increasing the sales of

products, which will create real prerequisites for entering

the agricultural enterprise to a stable level of profitability.

Competitiveness in the market can be achieved by

reducing the cost of production, through the introduction

of new technology, technologies, rational use of both

material and labor resources, reducing the proportion of

fixed costs in the cost of production, because reducing

the cost of production directly proportional to the profit

of the enterprise.

Another way to improve the financial condition of an

agricultural enterprise is to increase cash in the account

of the enterprise, which will increase the absolute liquidity

ratio and allow the enterprise to take long and short�term

loans to the bank to finance current activities, which are

issued only to solvent enterprises in which the coefficient

is absolute the norm. The increase in funds can be ensured

by the sale of excess production and non�productive funds,

letting them. Another direction of improving the financial

condition of an agricultural enterprise may be the

Areas of managerial influence to strengthen the financial 
condition of the enterprise

1. Finding the optimal amount of equity and debt 

- reduction of financial liabilities 

- increase in cash assets 

2. Optimization of marketing policy of the enterprise 

- increase in sales volumes 

3. Increase in cash in the account of the enterprise 

Internal financial analysis: 
- analysis of own financial resources; 
- analysis of the creditworthiness of the enterprise; 
- analysis of the dynamics of profit and profitability of the 
enterprise; 
- assessment of business activity of the enterprise; 
- analysis of financial stability and stability; 
- analysis of property of the enterprise; 
- analysis of enterprise self-sufficiency; 
- analysis of liquidity and solvency of the enterprise

External financial analysis: 
- economic diagnostics of the financial state of the enterprise; 
- analysis of the efficiency of using the raised capital; 
- analysis of absolute indicators of profit; 
- analysis of profitability indicators 

4. Production and development of new products 

Fig. 1. The areas of managerial influence on strengthening the financial condition of the enterprise
Source: authors' own development.
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production and development of new products that will

interest consumers, as well as obtaining licenses for the

production of "running" goods, which will help to stabilize

and improve the financial condition of the enterprise.

The financial condition of an agricultural enterprise

cannot be sustainable unless it receives a profit in the

amount that provides the required increase in financial

resources aimed at strengthening the material and

technical base of the enterprise and their social sphere.

Since financial status is one of the most important

characteristics of the activity of each enterprise, it should

be systematically and comprehensively evaluated using

different methods, techniques and methods of analysis.

This will make it possible to critically evaluate the financial

results of the enterprise activity both in statics for a certain

period and in dynamics — for a number of periods, will

allow determining ways of efficiency of use of financial

resources, their rational allocation.

It is necessary to provide a system of financial

monitoring of each of the components of the financial

condition of agricultural enterprises, which would be able

to optimize it according to the prospects of development.

So, if the monitoring revealed insufficient level of financial

stability of the enterprise, then the following actions can

be implemented:

 — optimization of movement of financial resources

of the enterprise and regulation of financial relations that

arise in the course of settlement relations between

economic entities in order to effectively distribute them;

 — development of sustainable financial strategy of

the enterprise;

— development of projects of perspective and current

financial plans, forecast balance sheets and budgetary

funds;

— calculation of projected values of sales (production

plans) and investment plans, production costs, etc.;

— identification of sources of financing of economic

activity, as well as budget financing, long and short�term

crediting, etc.;

— coordination of financial units of the enterprise.

It is at the expense of a stable financial component

that an agricultural enterprise is able to invest in the

development of new goods (services), to develop new

markets, to provide or promote the marketing stability

of the enterprise, to develop new lines of activity, to

maintain investment sustainability, and, having highly

qualified staff, enterprises, and effective management

process.

It can be concluded that the achievement of financial

sustainability of an agricultural enterprise is possible only

if the elements of modern financial management, timely

response to changes in the environment and strategic

vision of the future state of the enterprise are used.

Improvement of financial work in an agricultural enterprise

should be carried out in the following areas:

— systematic and continuous financial analysis of their

activities;

— organization of circulating assets in accordance

with existing requirements in order to optimize the

financial condition; introduction of management accoun�

ting and on this basis optimization of expenses of the

enterprise;

— optimizing the distribution of revenue and choosing

the most effective dividend policy;

— wider introduction of commercial credit in order to

optimize sources of funds, etc.

There are hypotheses on the structure of efficient

agricultural production.

It is assumed that small�sized agricultural enterprises

will prefer to use retained earnings to finance their

investments, and these enterprises rely on retained

earnings to finance investment opportunities, since this is

the cheapest form of financing. Although many small farms

do not have credits in their capital structure, it can often

happen when the internally generated returns are

insufficient to meet their investment needs. Therefore,

profit is negatively related to debt financing at some point.

According to static trade�off theory, a profitable firm

expects that debt levels will be higher to offset corporate

taxes; however, we do not expect this to be the case in

the case of small businesses, since the profits of small

businesses are less profitable than the large profits of a

corporation and therefore face lower taxes than large

firms. For this reason, the incentives for small firms to have

tax protection arrears are not as great as those for large

firms. However, it is noted that non�tax tax shields such

as depreciation and investment tax credits are important

to the observed capital structures of small businesses.

H1: There is a negative correlation between

profitability and financial leverage. An important factor

influencing the demand and supply of finance for small and

medium�sized businesses is the level of information

asymmetry that is closely linked to industry. Often

characterized as relatively opaque in nature, small

businesses are ultimately associated with a higher level of

information asymmetry than larger firms. According to

static trade theory, firms adjust to the target capital

structures, often measured as industry averages. The debt

ratio varies depending on the risk of the assets, the type

of assets and the need for external funds. In addition,

smaller, less successful firms are more sensitive to the

decision to fund larger successful partners in the industry.

H2: Branches of agriculture with large tangible assets

that are positively related to the level of debt financing.

The growth opportunities of small firms with high

development potential are likely to have significantly

greater growth opportunities relative to their firm's assets.

In addition, small, high�tech firms often issue stocks due

to low debt levels. Conversely, large firms are much less

constrained in their debt to small firms. As a result, when

domestic funds are exhausted, the use of external capital

for debt financing does not contradict their development

strategy.

It can be concluded that the growth of the smallest

firms is constrained by the availability of internal finance

and, with the increase in debt financing, the likelihood of

financial distress increases for the firms most affected by

the asymmetry of information, that is, for small firms in

most cases. It is also important to note that firms also

favor financial instability and often do not want to limit

themselves in future investments; so many firms do not

take loans to the level of their debt capabilities. For this

reason, the presence of growth opportunities can have a

significant impact on the actual debt ratio, which means
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that high�performing firms with significant growth

opportunities often refuse to make positive investments

in projects with a net profit value. Particularly significant

future growth opportunities are often considered risky,

especially if there is little opportunity for small and medium�

sized businesses to use tangible assets as a guarantee that

debt will be negatively linked to future growth. However,

for small and medium�sized businesses, which rely mainly

on debt financing and have little access to other formal

sources of external financing, which is the basis for most

external financing needs of small agricultural enterprises.

It can also be positively related to the level of debt

financing depending on the limit of their debt capacity.

H3: A positive correlation between the level of growth

opportunities and the level of expected compliance with

debt financing. As already stated, information asymmetry

is considered greater for smaller and younger firms.

Younger firms are less likely to have a well�established

reputation and experience in making financial payments

to creditors, at which potential information asymmetries

are diminished. Thus, it is likely that as the company ages,

information asymmetries decrease, and there is expected

to be a positive relationship between age and leverage to

be observed. In addition, as firms' age, they accumulate

more retained earnings and rely less on external debt

financing and other accumulated internal resources. As

with older firms, they are expected to accumulate higher

levels of earnings, while younger firms will rely more on

debt financing, and especially short�term debt financing.

The age is expected to be negatively correlated with the

debt ratio.

H4: Negative relationship between age and level Risk

of debt financing. More risky firms may try to reduce

the volatility of their profits by reducing their debt

levels; in addition, small and medium�sized enterprises

that are considered risky banks may find it more difficult

to access debt financing, including long�term debt

financing.

H5: A negative relationship is expected between risk

and financial leverage. Tax shields without debt. Many firms

can have significant tax protections in addition to paying

off interest. These may include depreciation and in�

vestment tax credits. Increasing tax shields reduces the

optimal level of debt; however, empirically the results can

often suggest the opposite. It can be assumed that tangible

assets that generate tax shields can also be used to provide

additional debt with empirical ambiguity. In this study, tax

shields are measured as the ratio of depreciation to assets.

Therefore, a systematic approach to the analysis of

the financial condition of an agricultural enterprise involves

considering the enterprise as a complex, multi�level and

interconnected system, characterized by a number of

specific principles, which include:

— integrity — the enterprise as a complete system

has a number of properties that qualitatively exceed the

sum of the properties of the individual components that

create the system;

— structural — the dynamics of enterprise deve�

lopment is largely determined not by the properties of its

individual structural components, but, above all, by the

properties of its structure, by how the elements are located

and interact in the system;

— interdependence of the system and the environment

— the enterprise as a system is separated from the

environment, formed and manifests its properties in

interaction with the environment in which it functions;

— autonomy — the enterprise as a system exists and

develops according to not only the general but also its own,

but its inherent law;

— adaptability — the enterprise as a system has a

certain ability to adapt to changes in the environment, to

adapt to new conditions; in fact, the development of the

system is a process of adaptation to the changing

conditions of the external and internal environment;

— hierarchy — the interaction of elements of the

system can be represented in the form of a hierarchy of

connections, and the nature and features of the

connections of the elements of the system have no less

important system�forming value than the elements

themselves; each component of the system, in turn, can

be represented as a hierarchical system and the system

itself as a component of the largest system;

— uniqueness — in every large and complex system,

such as an enterprise, there is always a unique character

of some properties, qualities, elements; uniqueness is

peculiar to both systems and features of their functioning;

— multiplicity of descriptions — because of the

fundamental complexity of each system of its knowledge

requires comprehensive consideration, construction of

many different models, each of which describes only a

specific side of the system; development of a single, fully

adequate model is impossible, all predictions of systems

behavior are probabilistic.

Thus, in order to fulfill the systematic requirements in

assessing the financial condition of an enterprise, it is

necessary to evaluate not only the individual coefficients,

but also their ratios, structure, which will allow

summarizing and reflecting in the combined indicator the

multiple relationships of the financial indicators of the

enterprise. Adhering to the principles of the systematic

approach, it is necessary to proceed to use for analysis

not the individual coefficients, but their combinations, for

which the coefficients should be combined into blocks

according to their economic content. Based on the principle

of hierarchy, it is possible to combine block assessments

into a comprehensive system of comprehensive

assessment of the financial condition of the enterprise.

From the point of view of the principle of integrity, there

is reason to believe that a generalized indicator will give

an estimate that qualitatively exceeds the sum of the

coefficients included in this block.

CONCLUSIONS AND PROSPECTS
FOR FURTHER RESEARCH

Modern business conditions require agricultural

enterprises to respond promptly to changes in the external

and, therefore, internal environment, which directly affect

the profitability of doing business and are caused by a

number of factors. Among them are those that do not

depend on the activity of the enterprise, namely socio�

economic and political stability in the country, tax, credit

and investment policy of the state, development of stock

and insurance markets, the level of real incomes,

demographic trends, etc. Among the internal factors are
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the volume and structure of the assets of the enterprise

and, importantly, the value and structure of the sources of

their financing, the quality of management of both assets

and capital, the ability to generate the required financial

result and others. These factors can be taken into account

on the basis of a comprehensive assessment of the

financial position, professional interpretation of its results

and timely implementation of appropriate measures to

strengthen it, which will ultimately contribute to improving

business efficiency and expand the opportunity for

enterprise development.

The prospect of further research is the question of the

right choice of tools and approaches for assessing the

financial condition of an enterprise or agricultural sector.
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LOGISTIC ASPECTS OF RESOURCE SAVING IN THE AGROWINDUSTRIAL COMPLEX

У статті обгрунтовано, що основною умовою максимального ресурсозбереження в АПК
є налагоджена логістична система розподілу біологічних відходів сільського господар�
ства, що є придатними для подальшої переробки. Розглянуто три напрями теоретичних
підходів до ресурсозбереження: ефективне використання всіх наявних ресурсів підприє�
мства з метою мінімізації витрат виробництва, раціональне використання природних ре�
сурсів з позиції охорони навколишнього середовища, поєднання раціонального вироб�
ництва та позитивного екологічного ефекту.

Доведено, що біологічні відходи сільського господарства належать до ресурсів та по�
винні розподілятися між підприємствами АПК для подальшого використання у вироб�
ництві. Ідентифіковано біологічні відходи тваринництва, рослинництва та виробництва
харчових продуктів за джерелами утворення, а саме: вхідних компонентів, виробництва
та кінцевої продукції. Проаналізовано показники утворення відходів у сільському госпо�
дарстві та харчовому виробництві України, а також витрати на охорону навколишнього
середовища.

Визначено перелік функцій, що виконуються власною логістикою підприємств АПК Ук�
раїни, а також ті, що здійснюються за рахунок аутсорсингу та інсорсингу. Встановлено,
що основною причиною низького рівня ресурсозбереження в аграрній галузі України є
неефективна транспортна та інформаційна логістика, що ускладнює процес збуту вто�
ринної сировини та призводить до утилізації значної кількості відходів рослинництва та
тваринництва, що є придатними для подальшої переробки. Запропоновано впровадити
приватну логістичну систему ресурсозбереження національного масштабу в агропромис�
ловий комплекс України, націлену на отримання прибутку, підтримку сільського госпо�
дарства та екологічної безпеки країни. Рекомендовано розподілити функції між логістич�
ною системою ресурсозбереження та підприємствами АПК таким чином, щоб забезпе�
чити активний інформаційний обмін та ефективний розподіл вторинної сировини. Виз�
начено потенційні позитивні наслідки впровадження приватної логістичної системи ре�
сурсозбереження в АПК України.

The article substantiates that the main condition for effective resource�saving process in
the Agro�Industrial Complex is a well�established logistical system of agricultural biological
waste, which are suitable for further processing. Three theoretical approaches to resource
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ведення господарської діяльності в агропромисло�

вому комплексі передбачає управління фінансовими,

трудовими, матеріальними, нематеріальними та інфор�

маційними ресурсами. Матеріальні ресурси відіграють

ключову роль у діяльності сільськогосподарських під�

приємств та визначають вектор розвитку всього комп�

лексу.

Особливість підприємництва в аграрному секторі

економіки полягає в специфіці перетворення сільсько�

господарської сировини в продукцію і відходи, частина

з яких є сировинною базою для інших підприємств. Ло�

гістичні аспекти збереження даного ресурсу полягають

у виконанні функцій щодо постачання, транспортуван�

ня, складування, збереження, управління запасами,

розподілу та збуту. Неефективне ресурсозбереження в

масштабах країни є результатом географічної розріз�

неності підприємств різних галузей АПК та відсутності

можливості використання та переробки придатних

відходів рослинництва і тваринництва в межах невели�

ких сільськогосподарських підприємств, тому пробле�

ма логістичного забезпечення цього процесу є особли�

во актуальною.

saving are considered: efficient use of all available resources in order to minimize production
costs, rational use of natural resources in order to maximize environmental protection,
combination of rational production and positive ecological effect.

It has been proved that agricultural biological wastes belong to agricultural resources and
should be distributed between agro�industrial enterprises for further use in production. The
biological wastes of animal husbandry, crop production and food production by sources of
formation were identified, namely: input components, production and final products. Volume
of waste generation in agriculture and food production of Ukraine, as well as costs of
environmental protection are analyzed.

Logistic functions performed by the own logistics of the Ukrainian agro�industrial
enterprises, as well as those performed by outsourcing and insourcing, are determined. The
main reason for the low level of resource saving in the agro�industrial sector of Ukraine is
inefficient transport and information logistics, which complicates the process of secondary
raw materials sale and leads to the utilization of a large amount of suitable for further
processing crop and livestock waste. Implementationof the private logistical resource�saving
system into the Agro�Industrial Complex of Ukraine, aimed at profit, support of agriculture
and environmental security of the country is proposed. It is recommended to allocate functions
between the logistical resource�saving system and the enterprises in such a way as to ensure
active information exchange and efficient secondary raw materials distribution. The potential
positive consequences of the private logistical resource�saving system implementation into
the Agro�Industrial Complex of Ukraine are identified.

Ключові слова: аутсорсинг, біологічні відходи, вторинна сировина, екологічна безпека, інсорсинг, ло�

гістика в АПК, логістична система, ресурсозбереження, система ресурсозбереження, сільськогосподарські

відходи, функції логістики.

Key words: outsourcing, biological waste, secondary raw materials, environmental security, insourcing, logistics
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням вивчення проблеми ресурсозбереження

в агропромисловому комплексі присвячено праці Бі�

лої І.С. [3], Воляк Л.Р. [5], Єршової О.О. [7], Кривенко

С.В. [9], Мазур О.В. [10], Павлова В.І. [13], Пекшина С.В.

[14], Чікова І.А. [19], Obi F.O., Ugwuishiwu B.O., Nwa�

kaire J.N. [1]. Теоретичні й практичні аспекти логістич�

ного забезпечення діяльності агропромислових під�

приємств досліджували Величко О.П. [4], Корнієцький О.В.

[8], Нечипоренко К.В. [11], Павлов В.І. [13], Федорук Є.І.

[18].

МЕТА СТАТТІ
Обгрунтування теоретичних положень та рекомен�

дацій щодо логістичного забезпечення ресурсозбере�

ження в агропромисловому комплексі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Внутрішня та зовнішня логістика відіграє провідну

роль у функціонуванні АПК, адже реалізує забезпечу�

вальні процеси, які спрямовані нераціональний розподіл

сировини між підприємствами всіх сфер комплексу, а
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також збут кінцевої продукції споживачам. Управління

процесом збереження ресурсів аграрного підприємства

також неможливе без потужної логістичної бази [8].

Обгрунтуванню логістичної складової ресурсозбере�

ження в агропромисловому комплексі передує визна�

чення сутності поняття "ресурсозбереження", а також

ідентифікація тих ресурсів, які відіграють ключову роль

в процесі збереження ресурсів комплексу.

В економічній літературі виділяють три основні на�

прями ресурсозбереження: ефективне використання

всіх наявних ресурсів підприємства з метою мінімізації

витрат виробництва, раціональне використання природ�

них ресурсів з позиції охорони навколишнього середо�

вища, поєднання раціонального виробництва та пози�

тивного екологічного ефекту.

Представником першого підходу є Чіков І. А., який

визначає, що "ресурсозбереження це метод управлін�

ня підприємством, заснований на впровадженні ресур�

созберігаючих технологій, прийнятті ефективних управ�

лінських рішень стосовно ресурсозбереження, а також

постійному вдосконаленні знань і професійних навичок

відповідних управлінців" [19].

Павлов В.І. також вбачає ресурсозбереження у ви�

робничому підході, тобто у збільшенні об'ємів перероб�

ки вторинної сировини, адже це зменшує витрати на

транспортування, складування та утилізацію, крім того,

вторинна сировина потребує менших витрат фінансових,

людських та матеріальних ресурсів [13].

Ресурсозбереження, відповідно до природоохорон�

ного підходу Воляк Л.Р., є процесом умілого застосу�

вання еколого�економічних інструментів у поєднанні з

іншими методами управління на державному та місце�

вому рівнях з метою відтворення і ефективного вико�

ристання природно�ресурсного потенціалу [5].

Кривенко С.В. розглядає поняття "ресурсозбере�

ження" з позиції поєднання економічного та екологіч�

ного результату діяльності і відзначає, що "це напрям

використання природно�ресурсного потенціалу, який

дає змогу забезпечити економію природних ресурсів та

зростання виробництва продукції за тієї ж кількості ви�

користаної сировини, матеріалів, палива" [9]. Схожої

позиції дотримується Біла І.С., що вбачає ресурсозбе�

реження у проведенні політики раціонального викори�

стання виробничих ресурсів, удосконаленні управління

відходами та запровадженні всебічної екологізації з

метою підвищення соціальної, екологічної та економіч�

ної ефективності виробництва [3].

Діяльність підприємств АПК здійснюється на основі

трудових, фінансових, інформаційних, нематеріальних

та матеріальних ресурсів, раціональне використання

яких безпосередньо впливає на процес формування при�

бутку підприємств у короткостроковій та довгостроковій

перспективі. Матеріальні ресурси підприємства пред�

ставлені основними засобами та оборотними активами.

Запаси сировини аграрних підприємств належать саме

до оборотних активів [11].

Відповідно до статті 2 Закону України "Про держав�

ну підтримку сільського господарства України" до

сільськогосподарської продукції належать відходи від

діяльності галузей рослинництва, тваринництва та хар�

чової промисловості [15]. Це пояснюється тим фактом,

що біологічні відходи цих підприємств являються сиро�

Рослинництво Тваринництво Виробництво харчових 
продуктів   

Зіпсований посадковий 
матеріал та насіння 

Зіпсовані корми, 
фураж 

Зіпсована сировина Відходи 
вхідних 

компонентів 
Відходи промивання та 
очищення, солома, стеблі, 
бадилля, обрізки дерев 

Відходи промивання, 
екскременти, 
забруднені корми та 
підстилка 

Відходи промивання, 
тканини тваринного та 
рослинного походження, 
що не призначені для 
споживання 

Відходи  
виробничих 
процесів 

Браковані ягоди, фрукти, 
овочі, злаки, некондиція 

Бракована та 
некондиційна 
продукція, здохлі 
тварини та птиця 

Бракована та 
некондиційна продукція 
харчової промисловості 

Відходи 
кінцевої 
продукції 

Таблиця 1. Біологічні відходи АПК за джерелами утворення

Джерело: узагальнено автором на основі джерела [12].
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Рис. 1. Утворення відходів в АПК України, тис. т

Джерело: розроблено на основі джерела [6].
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винною базою функціонування переробних під�

приємств. Крім того, продукт переробки являється си�

ровинною базою основної сфери АПК, тобто сільсько�

го господарства. Отже, відходи одних аграрних

підприємств стають сировиною(ресурсом) інших в мо�

мент передачі права власності.

Більше 80% відходів агропромислового комплек�

су складають сільськогосподарські, тобто відходи тва�

ринного та рослинного походження [2]. Всі біологічні

відходи, що формуються в результаті підприємницької

діяльності АПК поділяються на дві групи: призначені для

подальшої утилізації, призначені для подальшої пере�

робки та продажу кінцевому споживачу. Діяльність

сільськогосподарських та харчових підприємств повин�

на, передусім бути спрямована на недопускання псуван�

ня вхідних компонентів виробництва за допомогою на�

лагодженого процесу планування потреб у ресурсах та

дотримання технології зберігання [10]. По�друге, необ�

хідно забезпечити максимальний розподіл відходів ви�

робництва та відходів кінцевої продукції між відповід�

ними переробними підприємствами АПК (Таблиця 1).

Проблема ресурсозбереження в Україні полягає в

тому, що чимало відходів просто утилізуються через

ускладнений процес збуту для подальшої переробки та

неефективну внутрішню логістику біологічних відходів

у межах сільськогосподарських та харчових під�

приємств (рис. 1) [7].

На фоні зниження кількості утворених відходів від

сільського, лісового та рибного господарства (на 0,2%

у 2016 році, на 29,2% у 2017 році та на 31,7% у 2018 році

порівняно з 2015 роком), відзначається зростання

кількості відходів від виробництва харчових продуктів

(на 20,5% у 2016 році, на 52,7% у 2017 році та на37,8%

у 2018 році порівняно з 2015 роком).

Забезпечення екологічної безпеки АПК України пе�

редбачає охорону навколишнього середовища за до�

помогою адміністративних, правових, економічних, по�

літичних і суспільних заходів щодо обмеження негатив�

ного впливу господарської діяльності на довкілля. На�

явне агропромислове навантаження на екологію дов�

кілля через утворення відходів потребує значних капі�

тальних інвестицій та витрат на забезпечення охорони

навколишнього середовища. Протягом 2015—2018

років у сільському господарстві спостерігається змен�

шенняпоточних витрат та капітальних інвестицій на охо�

рону навколишнього середовища, а в харчовій промис�

ловості — збільшення витрат і капітальних інвестицій

(рис. 2).

Логістика відходів підприємства передбачає вико�

нання функцій щодо заготівлі вторинної сировини, сор�

тування та складування, тимчасового зберігання на

спеціальних складах, вторинної переробки в межах або

за межами підприємства [14]. За відсутності можливості

повторного використання або переробки відходів у ме�

жах підприємства, логістика аграрного підприємства

повинна виконувати функцію моніторингу потреб пере�

робних підприємств у відповідному виді сировини, а та�

кож організовувати транспортування даної продукції

найбільш раціональним способом.

Враховуючи той факт, що основу сільськогоспо�

дарської сфери АПК України складають невеликі та

середні підприємства, в межах яких складно організу�

вати налагоджений механізм постачання, транспорту�

вання, розподілу та інших логістичних функцій, логісти�

ка збуту продукції передається на аутсорсинг торговель�

ним підприємствам. Щодо реалізації сільськогоспо�

дарських відходів, то їх розподілом між переробними

підприємствами повинні також займатися торговельні

посередники. В практиці агропромислових підприємств

забезпечення ресурсозбереження відбувається на осно�

ві логістичного інсорсингу, тобто логістичні функції

щодо управління відходами сільськогосподарських

підприємств здійснюються переробним підприємством,

що є важливою умовою забезпечення безперебійності

процесу поставок сировини для власного виробництва

[4].

Процес доставки сировини від виробника до пере�

робника є тим видом діяльності підприємства, що пере�

дається на аутсорсинг стороннім організаціям, тобто

транспортна логістика агропромислового підприємства
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Джерело: розроблено на основі джерела [6].

Рис. 2. Витрати на охорону навколишнього середовища в АПК, млн грн
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виконується компаніями�перевізниками. Така практика

має чимало переваг, адже дозволяє зосередити увагу

на основних процесах виробництва. Такий вид аутсор�

сингу є доцільним тільки в умовах високоорганізованої

транспортної логістики відповідних аутсорсерів.

Враховуючи вищесказане, наявна система логісти�

ки відходів біологічного походження АПК України має

два головні недоліки, а саме:

1. Неефективна інформаційна логістика.

Основною умовою забезпечення цільового викори�

стання біологічних відходів аграрних підприємств є на�

явність достатнього попиту на них у відповідний момент

часу. Інформація щодо об'ємів попиту та місця знаход�

ження відповідних суб'єктів господарювання постійно

змінюється, а регулярний моніторинг потребує значних

витрат часу та людських ресурсів. Оскільки ця функція

виконується власними силами підприємств, то пропози�

ція сировини не знаходить свого споживача — пере�

робника, а попит не задовольняється в повній мірі. Все

це призводить до значних втрат фінансових та матері�

альних ресурсів у масштабах АПК [16].

2. Неефективна транспортна логістика.

Транспортні компанії, що надають послуги аграрним

підприємствам, в основному, спеціалізуються на одному

виді транспорту, що значно ускладнює перевезення сиро�

вини комбінованим способом. Крім того, на транспортні

послуги встановлюється висока ціна, що є результатом

неповної завантаженості транспорту та неефективного

складання маршруту. Зважаючи на те, що розподіл вто�

ринної сировини відбувається відповідно до економічної

ефективності, а не до потреб АПК, то за умови переви�

щення витрат на транспортування чи зберігання над вит�

ратами на утилізацію, відходи підлягають утилізації [17].

З метою усунення зазначених недоліків доцільно

створити логістичну систему ресурсозбереження націо�

нального масштабу, яка буде грунтуватися на потужній

інформаційній та транспортній складовій. Така система

має бути заснована на приватній формі власності і отри�

мувати державну підтримку в формі податкових пільг.

Дану систему необхідно організовувати саме на основі

приватного підприємства, адже його діяльність націле�

на на отримання прибутку, який є головною рушійною

силою постійного самовдосконалення системи. Держав�

на підтримка можлива на етапі становлення системи, а

пільгове оподаткування є умовою забезпечення еколо�

гічної спрямованості системи та націленості на підтрим�

ку основної сфери агропромислового комплексу, тоб�

то рослинництва та тваринництва.

Ця система передбачає розподіл логістичних функ�

цій ресурсозбереження між самою системою та

підприємствами комплексу. Певні логістичні функції за�

лишаються за підприємствами, але передбачають ак�

тивну взаємодію із системою. Основні функції перед�

бачають:

— надання системі інформації щодо наявних обсягів

попиту на сировину та пропозиції відходів біологічного

походження, що придатні для подальшої переробки;

— надання інформації щодо запланованих потреб

підприємства у вторинній сировині в поточному періоді;

— збирання та тимчасове складування біологічних

відходів, що придатні для подальшої промислової пе�

реробки;

— формування необхідних запасів сировини та їх

складування для подальшої переробки.

Виконання даних функцій підприємствами АПК є

головною умовою існування та успішного функціонуван�

ня приватної логістичної системи ресурсозбереження,

а також можливості виконання наступних функцій:

— збір та обробка інформації щодо попиту та про�

позиції відходів;

Рис. 3. Потік інформації в логістичній системі ресурсозбереження АПК

Джерело: розроблено автором.
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— забезпечення розподілу ресурсів відповідно до

пріоритетності потреб основної ланки АПК, наявних

ресурсів та потреб;

— транспортування сировини між представниками

АПК, складання маршрутів перевезення різними вида�

ми транспорту з метою забезпечення максимально

швидкої доставки з мінімальними фінансовими витра�

тами;

— моніторинг нових тенденцій щодо переробки

відходів АПК та інформування всіх представників ком�

плексу щодо появи попиту на існуючі біологічні та не�

біологічні відходи.

Формування продуктивної логістичної системи ре�

сурсозбереження в АПК передбачає встановлення

інформаційного обміну між усіма ланками виробницт�

ва та переробки сільськогосподарської продукції [18].

Саме активний обмін інформацією щодо наявної кіль�

кості біологічних відходів та потреб у сировині є важ�

ливим інструментом максимального збереження ре�

сурсів, що сприяє розробці достовірних планів об'ємів

виробництва як у сільськогосподарській, так і в пере�

робній галузі.

Процес обміну даними в системі передбачає отриман�

ня інформації щодо пропозиції відходів рослинництва,

тваринництва та виробництва харчових продуктів, а та�

кож щодо обсягу попиту на цю сировину від підприємств,

що займаються виробництвом органічних добрив, біопа�

лива, біоенергії, кормів та інших споживчих товарів. Си�

стема обробляє інформацію та розподіляє наявну про�

позицію між наявним попитом, віддаючи перевагу потре�

бам сільськогосподарської сфери, як такої, що визначає

функціонування всього комплексу (рис. 3).

Для розподілу біологічних відходів за визначеними

напрямами обираються можливі способи транспорту�

вання відповідно до мінімізації витрат. Передбачаєть�

ся, що система дозволить встановити мінімальні ціни на

транспортні послуги за допомогою ефекту масштабу,

адже її цільовим споживачем стане весь агропромисло�

вий комплекс України.

Отже, реалізація приватної логістичної системи ре�

сурсозбереження АПК України забезпечить такі пози�

тивні зміни:

1. Зниження витрат на транспортні перевезення біо�

логічних відходів між підприємствами АПК, тобто

збільшення економічної ефективності організації пере�

робки в порівнянні з утилізацією.

2. Скорочення термінів доставки сировини до під�

приємств�споживачів та переробників, що дозволить

зменшити термін складування сировинних запасів та

здійснювати більш достовірне планування попиту, тоб�

то зменшити кількість зіпсованих вхідних компонентів.

3. Стимулювання процесу ресурсозбереження на

великих, середніх та малих сільськогосподарських під�

приємствах.

4. Максимальне задоволення попиту підприємств на

вторинну сировину, а отже збільшення об'ємів вироб�

ництва.

5. Зменшення агропромислового навантаження на

екологію навколишнього середовища.

6. Зменшення загальних втрат матеріальних, фінан�

сових та людських ресурсів в агропромисловому комп�

лексі України.

ВИСНОВКИ
Ресурсозбереження в АПК неможливо розглядати

в рамках виокремленого підприємства, адже весь про�

цес виробництва аграрної продукції від сировини до

кінцевої продукції передбачає залучення значної

кількості підприємств різних галузей економіки. Отже,

під ресурсозбереженням в АПК слід розуміти процес

збереження сировинних ресурсів за допомогою повно�

го розподілу біологічних відходів, що є придатними для

переробки між сукупністю підприємств різних галузей

комплексу.

Управління ресурсозбереженням в АПК України

здійснюється на основі внутрішньої виробничої,

складської та інформаційної логістики, інсорсингу ло�

гістики постачання та аутсорсиінгу транспортної логі�

стики. Наявна система функціонує неефективно, що ви�

ражається в значних обсягах утилізації сільськогоспо�

дарських відходів. Запропоновано впровадити приват�

ну логістичну систему ресурсозбереження АПК Украї�

ни, націлену на отримання прибутку, підтримку сільсько�

го господарства та екологічної безпеки країни, а також

усунення недоліків наявної інформаційної та транспор�

тної логістики.
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DISPROPORTIONS OF UKRAINIAN BANKING SECTOR AND WAYS OF OVERCOME THEM

Проведено розмежування категорій "дисбаланси" та "диспропорції" розвитку. Досліджено
роль банків у розвитку національної економіки у розрізі окремих економічних теорій. Відзначе�
но, що відбувається трансформація ролі банків, які виконують не лише трансформаційну, об�
слуговуючу та інвестиційну функцію, а й стабілізаційну та інформаційну в умовах стрімкого роз�
витку Інтернет та інформаційно�комунікаційних технологій. Здійснено аналіз диспропорцій
розвитку банківського сектору в Україні, що дало змогу зробити висновки про зростання ва�
лютних і кредитних ризиків, ризиків ліквідності та платоспроможності банків. Звернено увагу
на необхідність визначення граничних меж та оптимальності співвідношення показників, які ха�
рактеризують диспропорційність банківського сектору. Девальвація національної валюти ви�
ступає однією із основних причин диспропорцій банківської діяльності, що пов'язано із високим
рівнем доларизації економіки, водночас це стало частиною нашої фінансової культури, яку важ�
ко викорінити. Концентрація банківського капіталу та зниження конкуренції на ринку банківсь�
ких послуг, висока частка іноземних банків у банківському секторі посилюють диспропорції його
розвитку та обмежують дієвість монетарної політики. Обгрунтовано причини низької інвести�
ційної активності банків в Україні. Відзначено, що задля стимулювання економічного зростання
необхідно забезпечити тісний зв'язок банківського сектора із реальною економікою. Ресурси
банківського сектору повинні стати локомотивом розвитку української економіки в умовах воєн�
них дій, високого рівня зовнішнього державного боргу та зростання залежності від міжнарод�
них фінансових організацій. Обгрунтовано шляхи подолання диспропорційності розвитку банків.
Підвищення довіри до монетарної влади і банків повинне стати одним із пріоритетів політики
Національного банку, що можливе в умовах стабільності цін та валютного курсу, прозорості і
відкритості банківської діяльності, доступності фінансових послуг та забезпечення зворотного
зв'язку з населенням.

Differentiation of the categories of "imbalances" and "disproportions" of development is made.
The role of banks in the development of the national economy in the context of individual economic
theories is investigated. It is noted that there is a transformation of the role of banks, which perform
not only the transformation, servicing and investment function, but also the stabilization and
information in the conditions of rapid development of the Internet and information and communication
technologies. The analysis of disparities in the development of the banking sector in Ukraine was
made, which made it possible to draw conclusions about the increase in currency and credit risks,
liquidity risks and solvency of banks. Attention is drawn to the need to define boundaries and optimize
the ratio of indicators that characterize the disproportionality of the banking sector. The devaluation
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Банківський сектор виступає ключовим чинником

розвитку економіки, виконуючи акумулятивну, кредит�

ну, інвестиційну, інформаційну та стабілізаційну функції,

натомість реальний сектор забезпечує джерела та умо�

ви його функціонування, цим самим обумовлюючи діа�

лектичний характер взаєморозвитку. Стабільність та

ефективне функціонування банків є необхідною пере�

думовою не лише економічного зростання, а й важли�

вою складовою національної безпеки. Однак протягом

останніх років банківський сектор переживає не найк�

ращі часи, пов'язані із затяжним характером політич�

ної та економічної кризи в Україні, виходом значної

кількості банків з ринку, девальваційними тенденціями,

погіршенням якості кредитного портфеля та кредитним

стисненням, зниженням довіри до банків та обмежені�

стю довгострокової ресурсної бази. Все це обумовлює

поглиблення диспропорційності його розвитку та відда�

лення від інвестування реальної економіки. Таким чи�

ном, інституціональне середовище детермінує особли�

вості функціонування банківського сектору, диспро�

порційність та розбалансованість якого унеможливлює

розвиток національної економіки. А тому їхнє поперед�

ження й усунення повинне виступати пріоритетним зав�

данням державної політики.

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

Проблеми функціонування банківського сектору,

його участь у забезпеченні економічного зростання та

стабільності досліджували такі зарубіжні вчені: А. Грінс�

of the national currency is one of the main reasons for the imbalances in banking, which is associated
with a high level of dollarization of the economy, and at the same time it has become part of our
financial culture that is difficult to eradicate. The concentration of banking capital and the reduction
of competition in the banking services market, the high proportion of foreign banks in the banking
sector increase the imbalances of its development and limit the effectiveness of monetary policy.
The reasons for the low investment activity of banks in Ukraine are substantiated. It is noted that in
order to stimulate economic growth, it is necessary to ensure a close link between the banking sector
and the real economy. Banking sector resources should become the engine of the Ukrainian economy
in the face of hostilities, high levels of external public debt and growing dependence on international
financial institutions. The ways of overcoming the disproportionality of banks' development are
substantiated. Increasing the credibility of monetary authorities and banks should be one of the
priorities of the National Bank's policy, which is possible in the conditions of price and currency
stability, transparency and openness of banking activities, accessibility of financial services and
providing public feedback.

Ключові слова: диспропорції та дисбаланси, банківський сектор, валютні та кредитні ризики, довіра,

монетарна політика.

Key words: disproportions and imbalances, banking sector, currency and credit risks, trust, monetary policy.

пен, П. Кругман, Ф. Мишкін, Х. Мінскі, Дж. Стігліц та ін.

Серед українських вчених, хто вивчає проблематику

диспропорцій і дисбалансів розвитку банків, забезпе�

чення стабільності їхнього функціонування варто виок�

ремити наукові праці В. Гейця, О. Вовчак, А. Гриценка,

В. Козюка, В. Корнєєва, Т. Кричевської, І. Малого, В. Мі�

щенка, С. Науменкової, З. Луцишин, І. Лютого. Відзна�

чаючи значний науковий доробок вказаних вчених, про�

блема диспропорційності банківського сектору зали�

шається відкритою та потребує подальшого вивчення у

пошуку шляхів їх подолання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз диспропорцій розвитку банк�

івського сектору України та обгрунтування напрямів

державної політики щодо їх попередження і подолан�

ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Фінансові потоки відіграють ключову роль в еконо�

мічному зростанні, проте існує і протилежний бік руху

фінансових ресурсів, пов'язаний із формуванням за пев�

них інституціональних умов диспропорцій та дисба�

лансів розвитку. Натомість вони виступають джерелом

фінансових флуктуацій та напруги в економічній полі�

тиці.

Диспропорції — це "несумісність, невідповідність

частин, відсутність пропорційності в цілому об'єкті, окре�

мих підрозділах економіки" [1, c. 113]. Диспропорції —

це "порушення узгодженості, відповідності взаємопов'я�

заних економічних процесів і показників, що характе�

ризують функціонування і розвиток окремих галузей і

виробництв, протікання стадій відтворювального цик�

лу" [2]. Натомість поняття "дисбаланси" трактується як

незбалансованість доходів і витрат, активів і пасивів,

дебету і кредиту [3]. П.В. Проноза розмежовує ці кате�
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горії, відзначаючи, що дисбаланси — це "наявність ве�

ликих дефіцитів (профіцитів) у рахунках торгових чи

інвестиційних операцій…, а диспропорції — порушення

пропорцій у взаємозалежних економічних процесах:

попиті і пропозиції, інвестиціях і заощадженнях" [4, c.

24]. Таким чином, такі поняття досить схожі і вживають�

ся в науковій літературі як взаємозамінні та взаємодо�

повнюючі. Проте з бухгалтерської точки зору дисбаланс —

це нерівність між активами та зобов'язаннями. Дотри�

муючись такого підходу, "диспропорції" виступає шир�

шим поняттям, що відображає відсутність пропорцій�

ності (визначеного співвідношення) частин у цілому

об'єкті або між об'єктами, і не обов'язково пропорцій�

ність означає еквівалентну відповідність.

Проблематика функціонування банків, ролі процен�

та та кредиту, диспропорційності розвитку фінансово�

го і реального секторів виступали об'єктом наукових

досліджень представників різних економічних теорій.

Класики відводили ключову роль банкам у перетворенні

"мертвого капіталу" в активний, виступали проти дер�

жавного регулювання їхньої діяльності, підкреслювали

силу закону як обмежувального інструмента, та не�

обхідність регламентації банківської діяльності і публі�

кації фінансових звітів [5, c. 241]. А. Сміт відзначав, що

позики повинні використовуватися як капітал, що

мінімізує ризик її неповернення [5, c. 236, 258], що є

досить актуальним у сьогоденні. Протилежні погляди

щодо регулювання банківської діяльності були у

Дж.М. Кейнса, також він показав, як впливає норма про�

цента на зайнятість та рівень цін, обгрунтував психо�

логічні та ділові мотиви. Опонент Дж. Кейнса М. Фрідмен

доводив необхідність контролю за грошовою пропози�

цією і відзначав, що нездатність зрозуміти дію дискон�

тної ставки є найбільш розповсюдженим джерелом без�

порядку [6, c. 18—19, 39]. Посткейнсіанці відзначали,

що капіталістична економіка породжує фінансову струк�

туру, схильну до криз [7]. Економічна динаміка, на дум�

ку Мінскі, визначається специфікою фінансування інве�

стицій підприємствами: забезпечене, за якого грошових

надходжень достатньо для погашення боргу; спекуля�

тивне — грошових надходжень вистачає на сплату

відсотків боргу, однак для його погашення необхідні

нові позики; "понці�фінансування", коли грошових над�

ходжень не вистачає ані на погашення боргу, ані на спла�

ту відсотків, що обумовлює потребу в нових позиках.

Мінскі відзначав, що спекулятивне фінансування неми�

нуче, якщо довгострокові інвестиції фінансуються за

рахунок короткострокових позик, а в умовах зростан�

ня інфляції та підвищення процентних ставок створю�

ються передумови "понці�фінансування". Інший пред�

ставник посткейнсіанства відзначав роль кредиту як

блага для тих, хто знає, як його використати, водночас

високий рівень левериджу підвищує вразливість націо�

нальної економіки [8, c. 94—98]. У борговій економіці

вчений виокремлює парадокси ощадливості, делеверид�

жу та гнучкості [8, c. 111]. Прихильники інституціональ�

ної теорії відзначали роль інформації на грошовому

ринку, яка впливає на поведінку людей та спосіб його

функціонування [9, c. 569, 593]. Інформаційна асимет�

рія обумовлює проблеми несприятливого вибору та мо�

рального ризику [10, c. 214, 232—233], які, на думку

Дж. Стігліца, виступають джерелом недовіри до фінан�

сових інститутів [11, c. 113].

Таким чином, науковці довели важливу роль банків

в економічному зростанні, а також розкрили участь

держави у забезпеченні фінансової стабільності та

взаємозв'язку фінансового і реального секторів. В

останні десятиріччя бурхливий розвиток фінансових

установ обумовив фінансизацію економіки, зростан�

ня спекулятивності фінансових операцій, а недоско�

налість інституціонального середовища породжує дис�

пропорції та дисбаланси, що стають передвісниками

кризових явищ.

Варто відзначити, що аналіз диспропорцій відобра�

жає існуючий стан розвитку, проте не розкриває масш�

табів їхнього накопичення протягом тривалого періоду.

Динаміка показника співвідношення активів банків та

ВВП протягом 2005—2009 років демонструє стрімкий

розвиток банківського сектору порівняно з реальною

економікою (рис. 1). І як відмічають вчені, превалюван�

ня фінансового сектору над реальним виступає причи�

ною фінансових дисбалансів [12, c. 58]. З одного боку,

зростання активів банків формує їхній потенціал роз�

витку, з іншого — залежно від специфіки управління та

взаємозв'язку із реальним сектором визначає стабіль�

ність їхнього функціонування.
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Рис. 1. Динаміка активів банків та ВВП в Україні протягом 2005—2018 рр.
Джерело: розраховано за даними [13; 14].



Інвестиції: практика та досвід № 24/2019102

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Як бачимо із рисунка 1, у 2005—2008 рр. спостері�

гається виражена фінансизація національної економі�

ки. Темпи зростання активів банків у 2006 р. порівняно

із 2005 р. склали 158,3 %, натомість темпи зростання

фактичного ВВП склали 123,3%, у 2007 р. — 175,3 % і

132,4%, у 2008 р. — 157,2% та 131,6% відповідно по�

рівняно із попереднім періодом. Збільшення кредиту�

вання не призвело до аналогічного зростання обсягу

реального ВВП, натомість створило передумови зрос�

тання цін на активи та товари. Банки перетворилися в

"резервуари" для перекачування й продукування гро�

шей і цінних паперів різної ліквідності, цим самим розі�

рвавши органічну взаємозалежність кругообігу фінан�

сових та матеріальних ресурсів [15, c. 85—86]. Фінан�

сово�економічна криза 2008—2009 рр. продемонстру�

вала обсяг накопичених диспропорцій, які віддаляють

інвестиції від реального сектору. У 2010—2013 рр. по�

ступово активізувалась кредитна діяльність банків па�

ралельно із відновленням економічного зростання та

збільшенням доходів населення. Проте у 2014—

2015 рр. у зв'язку із політичними та економічними при�

чинами, валютною кризою, інституційними трансфор�

маціями спостерігається сповільнення розвитку банкі�

вського сектору.

Банківська діяльність в Україні характеризується

низькою інвестиційною активністю. Частка вкладень у

цінні папери в загальному обсязі кредитного портфеля

протягом 2006—2009 років коливалася в межах 5—6%,

з 2010 р. вона зросла за рахунок вкладень коштів в

ОВДП як надійне та швидке джерело отримання дохо�

ду. У 2017 р. вкладення в ОВДП склали 33 % кредитно�

го портфеля банків та 85 % портфеля цінних паперів

банків. Однак інвестування в ОВДП не настільки сприяє

економічному зростанню, створенню робочих місць та

збільшенню доходів населення, як кредитування реаль�

ного сектору. У зарубіжних країнах вкладення банків у

цінні папери складає 20—40% [16, c. 282].

Причинами низької інвестиційної активності банків

в Україні є високі ризики в умовах військових дій, об�

меженість довгострокової ресурсної бази, висока

вартість фінансових ресурсів та низький рівень платос�

проможності позичальників, значна частка присутності

іноземного капіталу (46 % банків з іноземним капіта�

лом) та низький рівень його мотивації вкладати в роз�

будову національної економіки, низький рівень довіри

до банків та монетарної влади, відсутність дієвих ме�

ханізмів держаного стимулювання інвестування в реаль�

ну економіку. Надання он�лайн�послуг оцінки реальної

вартості фінансових продуктів і послуг підвищить дові�

ру до банків, сприятиме активізації депозитних вкладень

та кредитування.

Важливе значення в оцінці якості кредитного порт�

феля банків, визначенні пріоритетних напрямів діяль�

ності, аналізі фінансового стану та збалансованості опе�

рацій займає дослідження доходів та витрат банків.

Традиційно процентні доходи складають основу доходів

банків (табл. 1), однак занадто висока частка свідчить

про високоризикований та спекулятивний характер

фінансових операцій. І. Малий відзначає, що "у гонитві

за дешевими грошима банки, зосередивши свою увагу

лише на спекулятивній кредитній діяльності, усунулись

від виконання своїх основних функцій: мобілізації

вільних коштів домашніх господарств і фірм та інвесту�

вання економіки…" [17, c. 180]. У 2005—2007 рр. про�

центні доходи зростали за рахунок зростання обсягу

кредитування, натомість у 2009 р. в умовах кризи —

переважно за рахунок підвищення середньозваженої

відсоткової ставки по кредитам — до 18,3%. З 2010 р.

процентні доходи банків постійно скорочувались (за

виключенням 2016 р.), що пов'язано із кредитним стис�

ненням та погіршенням якості кредитного портфеля. До

того ж висока вартість кредитних ресурсів обумовлює

проблему несприятливого вибору, скорочення креди�

тування, інвестицій та ділової активності. Падіння курсів

на ринку акцій означає зменшення власного капіталу

корпорацій, що спонукає позичальників до ризикових

інвестицій, а кредиторів вести обережнішу кредитну

політику.

Зростання частки комісійних доходів в останні

роки аналізованого періоду пов'язана із розвитком

банківських продуктів та збільшенням кількості їхніх

споживачів. Натомість доходи від торгівельних опе�

рацій скоротилися, що пов'язано із флуктуаціями на

фондовому ринку та низьким валютним спредом. В

аналізі структури доходів банків варто враховувати,

що показник по торговельним операціям може бути

від'ємним, внаслідок чого можуть зростати інші статті

доходів.

ДОХОДИ ВИТРАТИ 
Рік процентні 

доходи 
комісійні 
доходи 

від торг. 
операцій 

інші 
доходи сума процентні 

витрати 
відрах. в 
резерв 

адмін. 
витрати 

інші 
витрати сума 

2005 69,1 21,0 4,3 5,6 100,0 43,0 11,0 34,0 12,0 100,0 
2006 72,7 20,0 4,9 2,3 100,0 44,2 12,5 32,4 10,9 100,0 
2007 74,6 18,3 4,3 2,8 100,0 46,5 11,8 30,6 11,1 100,0 
2008 72,1 16,2 9,4 2,3 100,0 44,1 21,0 24,9 10,0 100,0 
2009 84,7 11,3 2,0 2,0 100,0 36,7 41,6 15,6 6,1 100,0 
2010 82,8 11,2 1,6 4,4 100,0 41,0 30,8 19,4 8,8 100,0 
2011 79,4 12,9 2,8 4,9 100,0 39,6 24,3 22,8 13,3 100,0 
2012 78,1 14,1 2,1 5,7 100,0 46,8 16,1 25,6 11,5 100,0 
2013 76,9 14,8 2,0 6,3 100,0 48,3 16,7 24,3 10,7 100,0 
2014 72,0 13,4 7,4 7,2 100,0 36,9 39,3 17,0 6,8 100,0 
2015 67,8 14,3 10,8 7,1 100,0 36,1 43,1 13,8 7,0 100,0 
2016 71,2 16,4 4,3 8,1 100,0 26,2 56,6 11,2 6,0 100,0 
2017 69,6 20,9 4,1 5,4 100,0 34,7 24,1 21,6 19,6 100,0 
2018 68,8 24,9 0,9 5,4 100,0 37,2 29,5 13,0 20,3 100,0 

Таблиця 1. Структура доходів та витрат банків в Україні протягом 2005—2018 рр.

Джерело: складено за даними [13].
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На тлі скорочення процентних доходів у 2017—2018 рр.

зросли процентні витрати банків, які виступають основ�

ною статтею витрат. Зростання частки відрахування в

резерви обумовлено кризовими явищами, високими ри�

зиками, погіршенням якості кредитного портфеля, не�

обхідністю підвищення ліквідності та платоспромож�

ності банків. Варто відзначити, що відрахування в ре�

зерви можуть збільшуватися як за рахунок зростання

кредитного портфеля, так і через погіршення його

якості. Адміністративні витрати у структурі витрат у 2018

р. склали 13,0 % та скоротилися майже втричі, порівня�

но із 2005 р., що пов'язано із підвищення якості управл�

іння активами банків.

 У 2008 р. порівняно із 2005 р. темпи зростання за�

лучення депозитів склали 266,8%, наданих кредитів —

506,6% відповідно. Протягом 2010—2018 рр. темпи

зростання кредитів коливаються в межах 2—14%, а в

2012 р. та 2015 р. спостерігалися від'ємні значення по�

казника; темпи зростання депозитів — у межах 2—18%

відповідно. На відміну від кредитів, залучення депозитів

носить переважно короткостроковий характер (табл. 2).

Частка депозитів на вимогу та до 1 року в загальній

структурі депозитів у 2018 році склала 83,4 %, депо�

зитів більше 1 року — лише 16,6 %, натомість частка

кредитів терміном понад 1 рік у загальній структурі кре�

дитів склала 55,3 %. Попри тенденцію зменшення част�

ки депозитів та кредитів в іноземній валюті, проблема

доларизації української економіки й досі залишається

відкритою. Частка депозитів в іноземній валюті у 2018

р. склала 42,7%, кредитів — 45,3%.

Високий рівень доларизації економіки обмежує са�

мостійність в управлінні національною фінансовою си�

стемою. Відбувається екстерналізація довіри, коли на�

селення країни більше вірить в політику та лідерів інших

держав, водночас без будь�яких зобов'язань з їхнього

боку, що стало уже складовою нашої фінансової куль�

тури.

 Дисбаланс активно�пасивних операцій банків за

Рік Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Депозити за валютою: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в нац. валюті 63,9 60,2 65,0 50,4 46,6 54,7 55,3 53,7 60,8 52,0 52,3 50,8 54,0 57,3 
в іноз. валюті 36,1 39,8 35,0 49,6 53,4 45,3 44,7 46,3 39,2 48,0 47,7 49,2 46,0 42,7 
Депозити за 
строками: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

на вимогу 38,4 35,9 35,5 29,1 34,9 36,9 36,0 33,2 32,5 38,6 44,2 48,9 47,5 49,9 
до 1 року 24,1 22,3 20,6 24,6 37,9 31,3 31,0 32,0 27,7 29,7 36,0 31,7 31,6 33,5 
1-2 роки1 37,5 41,8 36,0 33,8 18,6 24,9 25,7 27,8 35,0 26,6 16,2 17,9 16,7 13,3 
понад 2 роки - - 8,0 12,6 8,6 6,8 7,3 7,1 4,8 5,1 3,6 1,4 4,2 3,3 
Кредити за валютою: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в нац. валюті 55,5 49,7 49,1 40,3 48,0 52,7 58,6 63,1 66,0 53,1 43,1 49,4 53,8 54,7 
в іноз. валюті 44,5 50,3 50,9 59,7 52,0 47,3 41,4 36,9 34,0 46,9 56,9 50,6 46,2 45,3 
Кредити за строками: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
до 1 року 42,7 40,0 37,9 33,3 34,6 36,2 40,0 43,8 47,8 40,6 44,5 35,4 39,8 44,7 
1-5 років2 57,3 60,0 38,3 36,5 35,6 36,0 35,9 35,2 33,4 37,6 32,8 38,2 32,7 30,9 
понад 5 років - - 23,8 30,2 29,8 27,8 24,1 21,0 18,7 21,9 22,7 26,4 27,5 24,4 

Таблиця 2. Структура залучених депозитів та наданих кредитів банками резидентам
та нерезидентам за валютою та строками,%

Джерело: розраховано за даними [13].

Примітка: 1 — до січня 2007 р. включаються депозити, залучені зі строком погашення від 1 до 2 років і більше 2 років;
2 — до січня 2007 р. включаються кредити, залучені зі строком погашення від 1 до 5 років і більше 5 років.

Рік Показники 
співвідношення 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

депозитів та кредитів, 
наданих банками 

0,93 0,78 0,69 0,54 0,51 0,59 0,65 0,74 0,77 0,68 0,75 0,83 0,88 0,85 

депозитів та кредитів в 
іноземній валюті 

0,75 0,61 0,48 0,45 0,52 0,56 0,70 0,91 0,87 0,69 0,62 0,80 0,87 0,80 

депозитів та кредитів 
терміном понад 1 рік 

0,61 0,50 0,44 0,31 0,16 0,27 0,32 0,42 0,57 0,34 0,25 0,24 0,29 0,25 

депозитів та кредитів в 
інозем. валюті терміном 
понад 1 рік 

0,50 0,42 0,31 0,33 0,23 0,29 0,39 0,62 0,73 0,41 0,28 0,33 0,37 0,31 

депозитів та кредитів в 
нац. вал. терміном понад  
1 рік 

0,73 0,70 0,69 0,49 0,21 0,31 0,33 0,34 0,51 0,31 0,25 0,18 0,22 0,19 

депозитів та кредитів, 
наданих банками до 1 року 

1,36 1,27 1,23 0,94 1,15 1,22 1,15 1,12 0,96 1,15 1,37 1,96 1,81 1,62 

депозитів та кредитів в 
інозем. валюті терміном до 
1 року 

1,29 1,24 1,19 0,87 1,66 1,47 1,63 1,59 1,15 1,30 1,11 1,56 2,14 1,90 

депозитів та кредитів в 
нац. валюті терміном до  
1 року 

1,37 1,23 1,19 0,93 0,82 1,02 0,95 0,94 0,89 1,06 1,59 2,31 1,55 1,42 

Таблиця 3. Диспропорції розвитку банківського сектору України, %

Примітка: * — депозити до 1 року включають депозити на вимогу.

Джерело: розраховано за даними [13].
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обсягами, строками та валютою (табл. 3) обумовлює

валютні та кредитні ризики їхньої діяльності. У 2007—

2009 рр. спостерігаємо найнижчі значення показника

співвідношення обсягів депозитів та кредитів, наданих

банками, що пояснюється надмірною кредитною екс�

пансією. Зростання зазначеного коефіцієнта надалі

свідчить про виваженість політики банків та відбулось

за рахунок скорочення темпів зростання кредитування

порівняно із приростом депозитів. Що стосується по�

казника співвідношення депозитів та кредитів в іно�

земній валюті, то він зростає за рахунок перевищення

темпів приросту депозитів в іноземній валюті порівня�

но із кредитами. У 2009—2012 рр. та 2016—2017 рр.

темпи приросту кредитів в іноземній валюті взагалі були

від'ємними. Це відбулось не завдяки ефективній моне�

тарній політиці та зростання рівня довіри до банків і вла�

ди, а за рахунок девальвації національної валюти та

зростання негативних суб'єктивних очікувань.

Дані таблиці 3 демонструють поглиблення диспро�

порцій між депозитами та кредитами залежно від тер�

міну залучення і позичання коштів. У 2018 р. частка за�

лучених депозитів терміном до 1 року сягнула свого мак�

симуму протягом аналізованого періоду і свідчить про

тотальну недовіру та невпевненість у завтрашньому дні.

Зменшення показників співвідношення депозитів та кре�

дитів банків терміном понад 1 рік обумовлює зростан�

ня кредитних і валютних ризиків банків та вразливість

до зовнішніх шоків. У такій ситуації важливими висту�

пають не лише кроки на мікрорівні щодо підвищення

ліквідності та платоспроможності банків, постає не�

обхідність системного підходу до вирішення проблеми

доларизації національної економіки, підвищення дові�

ри до банків та державного стимулювання інвестуван�

ня й кредитування реального сектору економіки.

Концентрація банківського капіталу та зниження

конкуренції на ринку банківських послуг, висока частка

іноземних банків у банківському секторі посилюють

диспропорції його розвитку та обмежують дієвість мо�

нетарної політики. В умовах інфляції витрат, що спос�

терігалася в Україні в останні роки у зв'язку із деваль�

вацією гривні та зростанням цін на імпорт, а також підви�

щенням житлово�комунальних тарифів, НБУ проводив

стримуючу політику, підвищуючи облікову ставку у

2014 р. до 14%, у 2015 р. до 22%. Це свідчить про пев�

ну непослідовність політики Нацбанку. З одного боку,

він намагався приборкати інфляцію, а з іншого — в умо�

вах інфляції витрат здійснювалося додаткове стриму�

вання розвитку реального сектору економіки.

Стимулювання інвестування в розвиток високотех�

нологічної продукції, власний видобуток газу в Україні,

експорту продуктів з високою доданою вартістю зав�

дяки зменшенню ціни кредитних ресурсів, розстановка

правильних пріоритетів у політиці імпортозаміщення

сприятимуть збалансуванню платіжного балансу та

мінімізації валютних ризиків банків. Ресурси банківсь�

кого сектору повинні стати локомотивом розвитку ук�

раїнської економіки в умовах воєнних дій, високого

рівня зовнішнього державного боргу та зростання за�

лежності від міжнародних фінансових організацій.

Актуалізується питання участі першочергово саме

державних банків в інвестуванні реального сектору.

Розвиток вітчизняного виробництва, створення додат�

кових робочих місць та повернення українських "най�

манців" з�закордону повинні стати першочерговими

пріоритетами державної політики. Стійке економічне

зростання та збільшення доходів населення позитивно

впливатиме на відновлення довіри до банків, національ�

ної валюти та влади.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Дослідження розвитку банківського сектору в Ук�

раїні показало, що існують диспропорції між фінансо�

вим та реальним секторами економіки, в структурі до�

ходів та витрат банків, в активно�пасивних операціях за

обсягами, строками та валютою, цим самим обумовлю�

ючи зростання кредитних, валютних, ризиків ліквідності

та платоспроможності. Зрозуміло, що банківська ді�

яльність була і буде високоризикованою справою, що

пов'язано із її специфічною природою отримання при�

бутків. Однак актуалізується питання необхідності ви�

значення граничних меж та оптимальності співвідношен�

ня показників, які характеризують диспропорційність

банківського сектору.

До чинників, що обумовлюють диспропорції розвит�

ку банків, відносяться: непослідовна та неефективна

монетарна політика, військові дії в країні та економічна

нестабільність, високий рівень інфляції та девальвація

національної валюти, висока вартість кредитних ре�

сурсів та низька платоспроможність позичальників,

низький рівень довіри до банків та монетарної влади,

недостатні прозорість та відкритість банківської діяль�

ності, висока частка іноземного капіталу в банківсько�

му секторі. На ефективність та стабільність функціону�

вання банків впливають структурні та інституційні дис�

пропорції національної економіки, пов'язані із сировин�

ним характером експорту та високим рівнем залежності

від імпорту, високим рівнем державного боргу, що ство�

рюють тиск на обмінний курс та поглиблюють диспро�

порційність розвитку.

Зважаючи на вищезазначене, перегляду та удоско�

налення потребують принципи функціонування банків

та державні механізми координації їхньої діяльності

задля створення умов збалансованого розвитку бан�

ківського сектору та його взаємозв'язку із реальною

економікою. Необхідно забезпечити доступність кре�

дитів малому та середньому бізнесу, стимулювати інве�

стування у розвиток високотехнологічних галузей ви�

робництва. Підвищення довіри до монетарної влади і

банків повинне стати одним із пріоритетів політики На�

ціонального банку, що можливе в умовах стабільності

цін та валютного курсу, прозорості і відкритості банкі�

вської діяльності, доступності фінансових послуг та за�

безпечення зворотного зв'язку з населенням.
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FEATURES OF THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF PENSION SYSTEMS IN DEVELOPED
COUNTRIES

У статті розглядаються моделі побудови пенсійних систем провідних країн світу з врахуван�
ням розміру включення в них класичних моделей Бевериджа та Бісмарка. Розглянуто показни�
ки діяльності пенсійних систем провідних держав Європи, США та Японії. Проведено критич�
ний огляд робіт вітчизняних та іноземних науковців, присвячений дослідженню пенсійних сис�
тем та моделей. Проведено порівняння з пенсійною системою України. Досліджено переваги
розподільчою та накопичувальної пенсійних систем, їх поєднання та результати функціонування
у вигляді коефіцієнтів заміщення та розмірів середнього місячного пенсійного забезпечення.

Розглянуто трирівневу систему пенсійного забезпечення в Україні. Виділено ключові про�
блеми, які потребують швидкого вирішення. Запропоновано вирішення проблеми перенесен�
ня впровадження другого рівня пенсійної реформи в Україні. Виявлено можливі сценарії роз�
витку системи пенсійного забезпечення.

Розраховано динаміку середньої пенсії та середньої заробітної плати скоригованої на курс
долара США.

Проаналізовано особливості і досвід реформування пенсійних систем у кожній з названих
країн.

Models of pension systems of the leading countries of the world are considered in the article. The
size of inclusion in pension systems of classic Beveridge and Bismarck models are took into account.
The performance indicators of pension systems of the leading countries of Europe, USA and Japan
are considered. A critical review of the work of domestic and foreign scientists is devoted to the
study of pension systems and models. The comparison with the pension system of Ukraine is made.
The advantages of the distribution and cumulative pension systems, their combination and the results
of functioning in the form of replacement rates and the size of the average monthly pension provision
are investigated.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пенсійний захист населення є однією з найважли�

віших тем для дослідження серед економістів. З одної

сторони, пенсійні системи забезпечують матеріальний

захист населення по закінченню трудової діяльності, з

іншої, це є складна багаторівнева система, яка пов'яза�

на з такими сферами: планування державного бюдже�

ту, діяльності приватних інвестиційних інститутів, банк�

івської сфери, страхових фондів, законодавчої та су�

дової гілок влади.

Чітке розуміння діяльності пенсійних систем у різних

країнах починаючи від їх заснування до сучасних транс�

формацій дозволить перейняти досвід та виділити клю�

чові моменти, необхідні для провадження в Україні. Оче�

видним є те, що пенсійна система України є частково

функціональна та технологічно відстала у порівнянні з

розвиненими економіками світу і потрібно вживати всіх

можливих заходів для вирішення даної проблеми. Важ�

ливим є визначення ключових показників пенсійних си�

стем розвинених країн світу, досягнення яких є на�

стільки важливим для сучасного українського суспіль�

ства.

АНАЛІЗУВАННЯ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Для аналізування діяльності пенсійних систем, бу�

ло опрацьовано роботи таких українських авторів:

В.Г. Швець та Є.В. Однорога, які досліджували вплив

A clear understanding of the activities of pension systems in different countries, from their
foundation to modern transformations, will be able to take on the experience and highlight the key
points needed for implementation in Ukraine. It is obvious that the pension system of Ukraine is
partially functional and technologically outdated comparing to the developed economies of the world
and it is necessary to take all possible measures to solve this problem. It is important to identify key
indicators of the pension systems of developed countries of the world, the achievement of which is
so important to modern Ukrainian society.

There is an obvious need for a radical change in the current pension system. The second level of
pension reform, which will create an additional source of pension provision for the modern generation
of the working population, needs to be implemented immediately. In addition, the mandatory second�
tier cumulative accumulation mechanism will create a new institutional investor in Ukraine, which will
continually channel its assets into promising areas of business.

A three�tier pension system in Ukraine is considered. Key issues that need to be addressed quickly
are highlighted. The solution of the problem of postponement of implementation of the second level
of pension reform in Ukraine is offered. Possible scenarios for the development of the pension system
have been identified.

The dynamics of the average pension and the average wage adjusted for the US dollar are
calculated.

The peculiarities and experience of reforming the pension systems in leading countries of Europe,
USA and Japan are defined.

Ключові слова: типи пенсійних систем, моделі пенсійної системи, пенсійна система, корпоративне пен�

сійне страхування.

Key words: types of pension systems, models of the pension system, the pension system, corporate pension

insurance.

пенсійної реформи на системи управління соціальною

сферою [1, с. 191—193]. Суперечності понятійного апа�

рату в дослідженні системи пенсійного забезпечення

аналізував Т.М. Козак. Н.Л. Савицька, О.В. Жилякова

провели оцінку ринку страхування в життя в системі

пенсійної реформи [2, с. 170—175; 3, с. 110—116].

А.Ю. Кравченко досліджував перешкоди на шляху ре�

формування пенсійної системи в Україні. Серед інозем�

них авторів слід виділити М.С. Малютіну, яка адаптува�

ла сучасні економіко�математичні моделі для аналізу�

вання накопичувальних та розподільчих пенсійних сис�

тем [4, с. 55—97]. Д.В. Колечков, Є. Галворсен, А. Пе�

дерсен аналізували пенсійні реформи в Європейських

країнах зі сторони збереження гендерної рівності се�

ред її учасників [5, с. 130—143]. Дж. Квон та інші авто�

ри проаналізованих джерел досліджували джерела за�

безпечення діяльності накопичувальної системи пенс�

ійного забезпечення [6, с. 1—12].

ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ
Мета статті дослідити особливості побудови та фун�

кціонування пенсійних систем у розвинених країнах

світу. Серед цілей статті є такі: визначення показників

для об'єктивного порівняння пенсійних систем, визна�

чення основних моделей пенсійних систем, аналізуван�

ня результатів діяльності пенсійної системи України,

визначення перспективних напрямків дослідження

діяльності пенсійних систем.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Основними факторами, які відрізняють соціальні

моделі держави, є структура, конфігурація і поєднан�

ня найважливіших інститутів соціального захисту —

страхування фізичних осіб, соціальної допомоги та

державного соціального забезпечення, охорони здо�

ров'я  і освіти, а також, розмірів ресурсів, що спрямо�

вуються на їх функціонування. Важливу роль серед них

займає пенсійне забезпечення людей похилого віку та

державна модель, яка використовуються. Необхідно

відзначити, що пенсійна система будь�якої країни по�

стійно знаходиться в динамічному стані, оскільки зму�

шена адаптуватися до різних економічних і соціально�

демографічних змін. Саме тому переважна більшість

пенсійних систем незалежно від того, в якій країні вони

знаходяться, переживають в нині процес реформуван�

ня.

Пенсійні системи в різних країнах розрізняються до�

сить сильно. Проте з урахуванням принципів і джерел

фінансування, структури охопленого пенсійним забез�

печенням населення, умов отримання прав на пенсію ви�

діляють дві базові моделі пенсійної системи, які є осно�

вою для багатьох країн: пенсійна система, заснована на

страхових принципах, і універсальна система пенсійно�

го забезпечення.

Пенсійні системи деяких економічно розвинених

країн побудовані на основі таких  моделей та способів

їх організації:

— модель Бісмарка або континентальна (притаман�

на розподільчій пенсійній системі) [7, c. 271—303];

— модель Беверіджа або англо�саксонська (прита�

манна накопичувальній пенсійній системі) [8, c. 207—

237].

Модель Бісмарка використовують такі країни:

Німеччина, Італія, Австрія, Франція, Бельгія, Греція та

ін.

Модель Бісмарка  зображено на рисунку 1.

Основними її характерними рисами є:

— Високий відсоток заробітної плати в ВВП близь�

ко 45—50%,

— висока частка резервних коштів на обов'язкове

пенсійне страхування (10—15% ВВП),

Пенсійна система Великобританії 
на основі моделі Бевериджа 

Гарантійний розмір пенсії 
орієнтований на прожитковий 

мінімум 

Коефіцієнт заміщення 18-20% 

Додаткове договірне пенсійне 
(недержавне) корпоративне страхування 

(3-4% ВВП) 

Обов’язкове 
професійне 
страхування 

Необов’язкове 
пенсійне 

страхування 

Коефіцієнт заміщення 35-45 % 

Сукупний розмір коефіцієнту заміщення становить 50-60% 

Рис. 2. Пенсійна система Великобританії на основі моделі Бевериджа
Джерело: побудовано за даними [8].

Рис. 1. Пенсійна система Німеччини на основі моделі Бісмарка

Джерело: побудовано за даними: [7, c. 282].

Пенсійна система Німеччини на 
основі моделі Бісмарка 

Обов’язкове соціальне пенсійне 
страхування: 

• Основна ціль – заміщення 60-70% 
величини заробітної плати. 

• Паритетне розподілення страхового 
пенсійного навантаження  

Добровільне приватне страхування 

Добровільне додаткове договірне 
(недержавне) корпоративне пенсійне 

страхування: 
• Основна ціль – підвищення розмір 

пенсій і на цій основі закріплення за 
підприємством кваліфікованих 
робітників. Частка ВВП – 2-3%  Коефіцієнт заміщення 70%  

Необхідні умови функціонування: 
• Ефективне регулювання заробітної 

плати. Частка З/П у ВВП – 45-50%. 
• Професійна специфіка трудової 

діяльності працівника 

Коефіцієнт заміщення 10-20%  

Необхідна умова функціонування: 
• Наявність згоди роботодавця. 
• Закріплення умов страхування в 

тарифних домовленостях 
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— додаткове договірне (недержавне) корпоратив�

не пенсійне страхування (2—3% ВВП).

 У сукупності пенсія становить близько 70% від

середнього розміру заробітної плати. Для середнь�

ого класу цих країн так само є характерними високі

накопичення до пенсійного віку. Модель Бісмарка

була вперше введена в Німеччині в 1889 році, вона

грунтувалася на принципах "солідарності поколінь".

За тим же принципом функціонували системи пенс�

ійного забезпечення в усіх розвинених державах із

соціально орієнтованою економікою, країнах Цент�

ральної і Східної Європи. В основі моделі закладе�

но розподільний механізм, а сама модель грунтуєть�

ся на базовій пенсійній програмі, що фінансується

за рахунок внесків офіційно працюючих громадян та

пропорційно розподіляється між тими, хто має пра�

во на пенсію [9]. Тому кількість базових програм пен�

сійного забезпечення може суттєво відрізнятися в

залежності від особливостей тієї чи іншої професій�

ної групи.

Наприклад, у Німеччині є чотири базові програми,

більше 50�ти в Італії, більше 100 у Франції (сьогодні

діють лише 26). В рамках даної моделі так само існують

механізми додаткового пенсійного забезпечення, але

вони не дуже розвинені.

Фахівці відзначають ряд негативних моментів, при�

таманних цій моделі. Вважається, що в ній наявний

ефект зрівняння учасників, соціальне утриманство

однієї частини населення іншою, зниження інтересу до

заощаджень. У такій моделі спостерігається пряма за�

лежність величини пенсійних фондів від демографічних

факторів і стану показників ринку праці, як�от: рівня зай�

нятості, безробіття, заробітної плати, співвідношення

чисельності платників внесків і пенсіонерів. Водночас

внески розглядаються як податок, а не як частина осо�

бистих заощаджень.

Тому ефективне функціонування системи залежить

від можливостей адміністративного примусу в країнах,

де можливості системи обмежені, а до них відносяться

майже всі країни з перехідною економікою, стійкість

системи підривається масовим ухиленням від сплати

соціальних внесків і розвитком неформальної зайня�

тості. Більшість розвинених держав прагнуть нівелюва�

ти проблеми, які виникаютьза розподільної пенсійної

системи, тому забезпечують розвиток корпоративних

програм і добровільних пенсійних планів. Використан�

ня моделі англійського економіста Вільяма Генрі Беве�

риджа відповідає таким вимогам і спостерігається в та�

ких країнах: Великобританія, США, Канада, Голландія

та інших (рис. 2).

Основними її характеристиками є:

— висока питома вага заробітної плати у ВВП

(близько 60—65%);

— помірна частка коштів, що резервуються на обо�

в'язкове пенсійне страхування (приблизно 12—14% від

розміру заробітної плати, або 6—7% ВВП);

— додаткове договірне (недержавне) корпоратив�

не пенсійне страхування (близько 3—4% ВВП).

Середня пенсія в цих країнах досягає 50% по відно�

шенню до середньої заробітної плати, де у середнього

класу досить високі особисті заощадження до настан�

ня пенсійного віку.

Основна ідея моделі Бевериджа полягає в тому, що

держава гарантує надання мінімального і заздалегідь

обумовленого пенсійного забезпечення всьому населен�

ню. Відмінності між державами з пенсійною системою,

в основі якої описувана модель стосуються в основно�

му суми мінімальної пенсії та системи фінансуються за

рахунок введення спеціального податку ("соціального",

"пенсійного" і т.д.).

Однак додаткові джерела пенсійного забезпечен�

ня в цій моделі набули широкого поширення, тому що

базова пенсія не здатна забезпечувати громадянина з

рівнем життя, який був досягнутий в період трудової

діяльності. Беверидж вважав: "Держава дає хліб, а люди

купують масло". І попри те що у всіх країнах додаткові

пенсійні програми будуються за накопичувальним прин�

ципом, проте єдиної моделі діяльності недержавного

пенсійного фонду не існує.

Модель Бевериджа названа у честь вченого У. Бе�

вериджа, який розробив у Великобританії, в 1942 році

доктрину соціального страхування, яка базується на ідеї

загальнонародної соціальної солідарності.

Сьогодні в Великобританії пенсійна система вклю�

чає три рівні: державне пенсійне забезпечення, профе�

сійну і персональну пенсії. Державне пенсійне забезпе�

чення гарантує мінімальну базову пенсію, яка формуєть�

ся за рахунок внесків роботодавця (11,9% від заробіт�

ку працівника) і працівника (10%). Ці внески викорис�

товуються на виплати поточних пенсійних зобов'язань

держави [10].

Професійна і персональна пенсії не є обов'язкови�

ми. Професійні пенсії призначаються роботодавцями,

гроші підприємства перераховують до пенсійного фон�

ду, де вони накопичуються і внаслідок виплачуються у

вигляді додаткових пенсій. Персональні пенсії формують�

ся незалежно від роботодавця. Працівник самостійно

накопичує свою майбутню пенсію в страховій компанії.

Наприклад, для порівняння Канадська система та�

кож включає три складові. Однак базова частина (про�

грама забезпечення старості) фінансується суто із за�

гальних державних фондів і виплачується всім канад�

цям після досягнення пенсійного віку. Друга частина —

обов'язкова, загальнонаціональна, формується за ра�

хунок податку на доходи фізичних осіб. Внески сплачу�

ються порівну роботодавцем і працівником. Кошти ви�

користовуються за розподільчим принципом на поточні

пенсійні зобов'язання. Третя частина має добровільну

основу. Вона включає професійні пенсії, що фінансу�

ються роботодавцями, пенсійні накопичення в страхо�

вих компаніях та банках [11, c. 25—40].

 Потрібно враховувати, що в чистому вигляді моделі

Бісмарка та Бевериджа практично не існували. У кожній

країні присутні свої індивідуальні риси пенсійної систе�

ми, що виникли в результаті численних законодавчих

змін та інших інституційних особливостей.

Пенсійна система Великобританії є однією з найста�

ріших у світі (існує з 1908 року) і найбільш складних в

організації, регулюванні і наборі можливостей. Бри�

танські пенсіонери можуть отримувати як базову пен�

сію від держави, так і трудову пенсію з національної

страхової системи, що залежить від заробітку і стажу.

Базову державну пенсію отримують чоловіки по

досягненню 65�літнього віку і жінки — 60�ти річного, її
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розмір залежить від стажу. Розмір пенсії є обмежений

законодавством, проте індексується державою відпо�

відно до інфляції. Держава гарантує її в розмірі 20%

середньої зарплати працівника. Трудова пенсія теж фор�

мується за рахунок внесків працівника, але вже в рівних

частинах з роботодавцем. Вона безпосередньо зале�

жить від розміру виплат і становить трохи більше 20%

від доходу. Крім того, тут існує безліч способів накопи�

чення приватних пенсій — від корпоративних програм

на підприємствах до розвиненої системи добровільних

пенсійних накопичень в недержавних пенсійних фондах.

Пенсійна система Німеччини побудована на принципі

солідарності поколінь — працюючі громадяни оплачу�

ють утримання нинішніх пенсіонерів у держфонд, потім

з нього ж у майбутньому отримуватимуть свою пенсію.

Чим більше внесків вони платять зараз, тим більше пен�

сійних прав отримають потім.

Середній внесок німецького громадянина в пенсій�

ний фонд становить близько 20% від щомісячної заро�

бітної плати, водночас половину оплачує роботодавець.

Під час служби громадянина в армії або декретної відпу�

стки у жінок внески платить держава [10 c. 533].

Сама пенсійна формула розраховується з урахуван�

ням індивідуальних коефіцієнтів, накопичених за все

трудове життя. Вони залежать від віку виходу на пен�

сію (в Німеччині — 67 років), стажу, розміру зарплати і

виду самої пенсії. Окрім державної пенсії існує вироб�

нича пенсія від підприємств, багато працюючих беруть

участь у недержавних пенсійних фондах і мають особи�

сту пенсійну програму.

Пенсійна система Франції є в основному розподіль�

на. Пенсія француза включає три складові, а в разі ба�

гатопрофільної кар'єри, число джерел формування до�

помоги може перевищити п'ять. Керують пенсійними

відрахуваннями "соціальні партнери", тобто представ�

ники профспілок або асоціацій працівників або робо�

тодавців під контролем держави. Участь у базовому і

додатковому страхуванні є обов'язкова, пенсійні вне�

ски розподілені між найманим працівником і роботодав�

цем. Для самозайнятого населення щомісячні виплати

в пенсійний фонд передбачені в розмірі 16,35%.

Наймані працівники сплачують половину цієї суми,

решту відраховує роботодавець. Коефіцієнт заміщен�

ня пенсії у Франції ставити 50% від середнього заро�

бітку, який розраховується за останні 11 трудових років.

Крім цього визначено поняття — мінімальної и макси�

мальної державної пенсії. Мінімальна пенсія становить

6 тисяч євро в рік, максимальна в двічі вища.

Мінімальній вік виходу на пенсію ставить 60 років.

Якщо громадянин Франції пропрацював 41 рік, то він

має право отримувати повну державну пенсію. Якщо ж

трудовий стаж менше — розмір пенсії зменшується на

1,25% за кожен квартал стажу, якого не вистарчає для

досягнення 65�ти річного віку. Під час виходу на заслу�

жений відпочинок у 65 років, він отримуватиме повну

пенсію незалежно від того коли він почав працювати

[12].

Пенсія в Швеції складається з трьох частин — умов�

но�накопичувальної, накопичувальної і гарантованої

(обов'язкового державного мінімуму). Перша фор�

мується з внесків працівників, які рівні 16% від заро�

бітної плати. Ці гроші переводяться в зобов'язання, які

індексуються в залежності від демографічної та еконо�

мічної ситуації в країні. Накопичувальна частина теж

залежить від заробітної плати працівника, але це вже

реальні гроші на рахунках громадянина, які можна інве�

стувати через НПФ та управляючих капіталом. Інвести�

ційна діяльність у Швеції в значній мірі є обмежена дер�

жавою (знайти куди не можна інвестувати?). Одна лю�

дина може отримувати кілька пенсій одночасно, кое�

фіцієнт заміщення колишньої зарплати тут близький до

70%.

У Фінляндії основна роль у пенсійному забезпеченні

припадає на  змішану систему, яку виділяють базову і

страхову частину. Базова частина — це гарантований

мінімальний розмір державної пенсії. Страхова части�

на трудової пенсії децентралізована і формується за

рахунок внесків в одну з обраних схем у страховій ком�

панії або недержавному пенсійному фонді. У Фінляндії

схеми бувають галузеві, окремих підприємств або со�

ціальних груп [13, c. 15].

Пенсія в Норвегії складається з мінімуму, який дер�

жава платить кожному громадянину, і надбавок у залеж�

ності від трудового стажу і зарплати. Крім того, в країні

існує Пенсійний фонд, куди вкладено нафтові надпри�

бутки [5, c. 137]. Держава інвестує ці гроші в нерухомість

і фондовий ринок по всьому світу.

Змішана пенсійна система притаманна і США. Тут

діють і державні, і приватні пенсійні фонди, а сама сис�

тема є трирівнева. Як наслідок, американці можуть роз�

раховувати не на одну, а на три пенсії: державну, при�

ватну колективну за місцем роботи і приватну індиві�

дуальну шляхом відкриття особистого пенсійного рахун�

ку.

Загальна федеральна програма — основа держав�

на пенсійної системи США, вона охоплює майже всіх

зайнятих у приватному секторі економіки, побудована

за розподільчим принципом. Програма діє відповідно

до закону про соціальне страхування 1935 року і забез�

печує мінімальну пенсію. До накопичувальних систем

відносяться як державні, так і приватні пенсійні програ�

ми. Державні накопичувальні програми призначені для

забезпечення громадян, працюючих на уряд і місцеві

органи. Працівники, зайняті в приватному секторі еко�

номіки, мають можливість брати участь у додаткових

державних пенсійних системах, організованих за місцем

роботи.

Програма з визначеною виплатою формується за

рахунок відрахувань роботодавців, а самі працівники в

подібному фінансуванні участі не беруть. Пенсійні про�

грами з визначеним внеском зазвичай фінансуються

підприємцями та найманими працівниками в рівних час�

тках. При цьому кожен учасник має свій персональний

рахунок в пенсійному фонді і має право вибору між

різними інвестиційними програмами, пропонованими

управляючими компаніями. Він сам несе відповідаль�

ність за результати і певним чином сам визначає вели�

чину наступних пенсійних виплат. Учасником приватної

пенсійної програми може стати будь�який працівник

компанії [14]. Право на пенсію можна отримати, маючи

стаж в певній компанії близько 5—10 років.

Кожен американець також може відкрити  свій осо�

бистий пенсійний рахунок в комерційних і ощадних бан�

ках, пайових фондах, страхових компаніях.
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Розміри щорічних внесків на особисті пенсійні ра�

хунки обмежені сумою в 2 тисячі доларів. Кошти з

рахунку можна почати знімати у разі досягнення віку

59,5 років, а після досягнення 79,5 років рахунок зак�

ривається в обов'язковому порядку. За весь час нако�

пичення коштів на рахунку ці кошти не підлягають опо�

даткуванню, проте в момент їх зняття і закриття рахун�

ку з накопиченої суми віднімається податок на прибу�

ток.

Модель пенсійної системи США функціонує в дея�

ких країнах Латинської Америки, а також у Португалії.

У японській моделі пенсійного забезпечення домі�

нує фінансоване з бюджету державне соціальне забез�

печення. Пенсійна система Японії має два основних

рівня. Перший рівень — це базові пенсії, на які мають

право всі жителі країни незалежно від рівня доходів,

національності і роду діяльності. Базові пенсії по�

діляються на пенсію по старості (за умови досягнення

65 років і наявності страхового стажу), інвалідності і

втрати годувальника. Другий рівень — державні і про�

фесійні пенсії, які отримують наймані працівники до�

датково до базової. Пенсійний вік в Японії становить

65 років. У разі продовження трудової діяльності розмір

пенсії збільшується щорічно [15].

Під час аналізу ефективності пенсійної системи роз�

глядають такий показник, як валовий пенсійний ко�

ефіцієнт заміщення. Валовий коефіцієнт заміщення —

це відношення валового розміру пенсій на валовий за�

робіток перед виходом на пенсію. Цей показник пока�

зує рівень виплат на пенсії порівняно із заробітком під

час трудової діяльності.

Дані щодо пенсійного віку, кількості рівнів пен�

сійного забезпечення, середньої пенсії в місяць та

валового коефіцієнту заміщення представлено в таб�

лиці 1.

На основі цієї таблиці бачимо, що умовою прийнят�

ної пенсії на старості є багаторівневість пенсійної сис�

теми та середня заробітна плата в країні. За умови на�

явності не лише солідарної пенсійної програми, а й на�

копичувальних схем громадяни країни мають мож�

ливість створити собі два і більше джерел пасивного

доходу, що дозволить їм зберегти рівень життя за часів

трудової діяльності та забезпечити високий попит на

товари та послуги. Окрім того, важливим є рівень се�

редньої заробітної плати, оскільки, чим вища зарплата,

тим вищі відрахування в державні та приватні пенсійні

фонди, а отже, і вищий рівень забезпеченості людей

похилого віку.

Аналізування пенсійних систем розвинених країн

необхідне для порівняння з сучасною пенсійною систе�

мою України. Це дасть можливість відповісти, на якому

етапі зараз знаходиться процес становлення пенсійної

системи в Україні, які цілі слід ставити та який механізм

досягнення потрібно використати.

На основі законів України "Про загальнообов'язко�

ве державне пенсійне страхування" і "Про недержавне

пенсійне забезпечення" можна зробити висновок, що в

Україні є де�юра три рівнева пенсійна система [17; 18].

Так, на першому рівні, як і в більшості розглянутих країн

є солідарна пенсійна система, діяльність якої забезпе�

чена Пенсійними фондом України.

Другий рівень пенсійної системи планувався до вве�

дення ще у 2012 році, проте початок цього процесу до

сьогодні переноситься. Згідно з рішення уряду від

14 листопада 2018 року планується запуск перерахуван�

ня страхових внесків до накопичувальної системи пенс�

ійного страхування з 1 січня 2020 року [19]. Окрім того,

виникає дві основні проблеми з діяльність другого рівня

пенсійної системи. Перша, це створення додаткового

податкового навантаження на заробітну плату робіт�

ників у вигляді відрахувань до накопичувального фон�

ду. Слід зазначити, що тіньовий ВВП в Україні стано�

вить 47,2%, від всіх виготовлених та наданих товарів та

послуг за 2018 рік, що також означає значну тінізацію

заробітних плат. Так, 21,4 % тіньової економіки припа�

дає на зарплати в "конвертах" та 21,9 — це заробітні

плати незареєстрованих працівників [20]. Звідси вини�

кає питання, як забезпечити відрахування до накопичу�

вального пенсійного фонду, якщо на цьому етапі дер�

жава не здатна навіть вивести заробітну плату грома�

дян для забезпечення їх безпеки та захисту прав.

Наступною проблемою є той факт, що держава, як

виконавчий інститут, є найменш ефективний інвестор.

Так, в законодавчому порядку необхідно доопрацюва�

ти інвестиційну діяльність державного накопичувально�

го пенсійного фонду, чітко прописати об'єкти інвесту�

вання допустимі ризики, мінімальну норму рентабель�

ності та адаптувати їх відносно інших макроекономіч�

них показників в Україні.

Третій рівень — це добровільні пенсійні відрахуван�

ня в недержавні пенсійні фонди. Нині в Україні діє де�

кілька корпоративних пенсійних фондів, наприклад,

корпоративний недержавний пенсійний фонд "Приват�

фонд", створений для працівників Приватбанку.

Вийти на пенсію в Україні можливо у 60 років, про�

те потрібно мати мінімальний стаж роботи на рівні

 Німеччина Англія Канада Франція Швеція Норвегія США Японія 
Пенсійний вік, років. 67 60-65 60 65-67 64,5 67 67 65 
Мінімальний трудовий стаж 35 35 - 40 - 40 - 15 
Кількість рівнів пенсійного 
забезпечення 

3 3 3 2 3 3 3 2 

Середня Заробітна плата до 
сплати податків, дол. США 

3150 3640 2278 1150 3107 4089 2894 4285 

Середня пенсія в місяць, дол. 
США 

1200-1400 801 934 700 1740 2290,57 1100-1200 1500 

Валовий пенсійний коефіцієнт 
заміщення,%. 

38 22 41 61 56 45 38 35 

Чистий пенсійний коефіцієнт 
заміщення, % 

51 29 53 75 55 49 49 40 

Таблиця 1. Основні показники функціонування пенсійних систем у розвинених країнах світу

Джерело: побудовано за даними [11—15, 16].
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27 років. Що стосується середньої пенсії, то у 2018 році

її розмір становив — 94,17 дол. США. Найбільшу се�

редню пенсію українці отримували у 2013 р. — 184 дол.

США [21]. Для порівняння у 2013 році показник прожит�

кового мінімуму становив 138,67дол. США, а у 2018 р.

— 70,4 дол. США.

Як результат, маємо за 5 років зниження як пенсії,

так і заробітної плати скоригованої відносно курсу дол.

США.

Валовий пенсійний коефіцієнт заміщення за резуль�

татами першого кварталу 2019 р. дорівнював 28%.

ВИСНОВКИ
У статті було розглянуто дві основні пенсійні систе�

ми: Модель Бісмарка (солідарна, або розподільча) та

Бевериджа (накопичувальна). В жодній розвиненій

країні вже не зустрічаються дані моделі в чистому виг�

ляді. Відмінним залишається вага кожної з систем у за�

гальній пенсійній системі країни. Розглянуті показники

пенсійної системи показують наскільки українська пен�

сійна система відстає від розвинених країн. Є очевид�

ною необхідність кардинальної зміни сучасної пенсій�

ної системи. Негайно потрібно впроваджувати другий

рівень пенсійної реформи, яка вже сьогодні створить

додаткове джерело пенсійного забезпечення сучасно�

го покоління працюючого населення. Окрім того, обо�

в'язковий накопичувальний механізм другого рівня пен�

сійної системи створить в Україні нового інституційно�

го інвестора, який постійно направлятиме свої активи в

перспективні напрямки господарської діяльності. Таким

чином буде досягнено ефекту самоінвестування в се�

редині країни, що пришвидшить подальший економіч�

ний ріст.

У подальшому потрібно розглянути практичний ме�

ханізм впровадження другого рівня пенсійної системи

в Україні. Визначити правові основи та прийняти

відповідні закони та створити необхідні державні інсти�

тути. Потрібно розрахувати податкове навантаження на

доходи населення, так щоб впровадження реформи не

спричинило опору серед працюючих громадян.
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Активний розвиток фінансових ринків, поява нових інноваційних інструментів персонального
фінансування, а також зростання ролі людини в економічній системі спонукають фізичних осіб
до інвестиційної активності в сучасних умовах. Враховуючи той факт, що українському ринку
цінних паперів бракує інноваційності, прогресивності і розгалуженості, що притаманні євро�
пейському і американському фінансовим ринкам, постає низка запитань з приводу пошуку по�
дальших шляхів розвитку вітчизняного інвестиційного потенціалу фізичних осіб.

У статті досліджено основні фактори функціонування системи персональних фінансів, які
здатні підвищити інвестиційну активність індивідуумів в українських реаліях. Як приклад, на�
ведено ті початкові зміни, які відбуваються у сучасному законодавчому полі і стосуються захи�
сту прав споживачів фінансових послуг, а також запропоновано нові можливості для індиві�
дуальних інвесторів в Україні.

The active development of financial markets, the emergence of new innovative personal financial
tools, as well as the growth of human role in economic development, have contributed to the
development of investment activity of individuals in modern conditions. Considering the fact that
Ukrainian security market lacks such features as innovativeness, progressiveness and segmentation,
which are present on the European and American financial markets, a number of questions arise
regarding the further ways of developing the domestic investment potential of individuals.

Today, the institutional environment is changing dynamically, the uncertainty and risks of the global
market are increasing, and volatility in financial markets is also growing. Therefore, it is important to
determine priorities and approaches to solving problems that are emerging in the world.

In today's conditions personal finances could become the driver of development of the world
economy and the Ukrainian economy in particular. At the same time, it is important to correctly identify
the directions of modernization of personal finances in order to realize the investment potential to
bring the economy out of crisis.

In this context, the relevance of determining priority directions of stimulating investment activity
of individuals in the financial market of Ukraine is growing. The development of the system of personal
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поглиблення інтеграційних світових процесів зму�

шує держави зосереджувати більшу увагу на ефектив�

ному акумулюванні фінансових ресурсів і диверсифі�

кації джерел їх формування. Зростанню інвестиційної

активності в країні сприяє ряд економічних, політичних

та соціальних факторів. Чим надійніше і стабільніше

становище в державі, тим вірогідніше залучення і

збільшення уже наявних інвесторів.

На сьогодні інституційне середовище змінюється ди�

намічно, зростає невизначеність і ризики світової кон'�

юнктури, посилюється волатильність на фінансових рин�

ках. Тому актуальним є визначення пріоритетів і підходів

до вирішення проблем, що виникають у світі.

У сучасних умовах драйвером розвитку світової еко�

номіки та української економіки зокрема здатні висту�

пити персональні фінанси. Водночас важливо грамот�

но визначити напрями модернізації персональних фі�

нансів для того, щоб реалізувати інвестиційний потен�

ціал для виведення економіки з кризи.

У цьому контексті зростає актуальність визначення

пріоритетних напрямів стимулювання інвестиційної

діяльності фізичних осіб на фінансовому ринку Украї�

ни. Саме розвиток системи персональних фінансів може

стати ключовим драйвером посилення інвестиційної

активності на фінансовому ринку та подальшого ефек�

тивного його функціонування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток науки щодо інвестицій�

ної діяльності індивідуальних учасників фінансового

ринку належить західним ученим — З. Боді, Е. Брігхем,

Р. Мертон, Дж. Тьюлз, Ю. Фама, Дж.К. ван Хорн,

В. Шарп та інші. Проблеми фінансових ринків та фінан�

сового посередництва становлять предмет досліджен�

finances can become a key driver for enhancing investment activity in the financial market and its
further effective functioning.

This article discusses the main factors for the development of the system of personal finance,
which are able to increase the investment activity of individuals in Ukrainian realities and to provide
further functionality for this field. In the article are given the examples of the initial changes that are
already taking place in the Ukrainian legislation, such as protection the financial services consumers'
rights and new opportunities for individual investors in Ukraine.

The main purpose of the article is to identify ways of stimulating the investment potential of
individual investors in the context of economic uncertainty in Ukraine.

Ключові слова: інвестиційний потенціал, персональні фінанси, фінансова грамотність, фінансова осві�

та, фінансова самостійність, фінансова стабільність.

Key words: investment potential, personal finance, financial literacy, financial education, financial independence

and stability.

ня багатьох вітчизняних науковців, серед яких: В. Бази�

левич, О. Барановський, Є. Григоренко, Ю. Коваленко,

В. Корнєєв, І. Лютий, С. Міщенко, О. Мозговий, С. На�

уменкова, О. Сохацька, М. Третьяков, В. Унинець�Хо�

даківська, О. Хмиз, В. Ходаківська, І. Школьник, І. Шуль�

га та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення шляхів стимулювання

інвестиційного потенціалу індивідуальних інвесторів в

умовах економічної невизначеності в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Напрями активізації інвестиційного потенціалу пер�

сональних фінансів у реаліях вітчизняної економіки на�

пряму залежать від чинників, які впливають на розви�

ток персональних фінансів і на формування свідомого

інвестиційного рішення у фізичної особи, що володіє

певними фінансовими ресурсами. Таким чином, можна

виділити зовнішні та внутрішні фактори, що виступають

детермінантами стратегічного розвитку персональних

фінансів (рис. 1).

Фактори розвитку системи персональних фінансів

ідентифіковано з урахуванням сучасного стану інститу�

ційного середовища, принципів і функцій персональних

фінансів та класифіковані за сферою виникнення на

внутрішні і зовнішні. Такий підхід дає можливість роз�

глянути особливості впливу факторів на розвиток фінан�

сових відносин індивідів у сучасних умовах та обгрун�

тувати стратегічні орієнтири розвитку системи персо�

нальних фінансів, а також дослідити напрями їх модер�

нізації.

Величезний вплив на прийняття тих чи інших персо�

нальних фінансових рішень надає обсяг фінансових

знань, умінь і навичок. У сукупності вони характеризу�

ються як фінансова грамотність. Це вміння використо�
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вувати знання та навички для ефективного управління

своїми фінансовими ресурсами задля своєї фінансової

безпеки. Фінансову грамотність слід розглядати з двох

аспектів: по�перше, як розуміння, тобто знання персо�

нальних фінансів та, по�друге, як використання, тобто

застосування персональних фінансів. Саме тому цей

фактор варто віднести до внутрішніх факторів впливу,

оскільки він формується і набувається кожним індиві�

дуумом окремо.

Також фінансова освіта в сучасних умовах розгля�

дається як життєва навичка. І це обумовлено такими

особливостями сучасного фінансового життя:

— протягом життя індивіди зобов'язані приймати

усе більше персональних фінансових рішень, водночас

усвідомлюючи відповідальність за їх наслідки;

— кількість фінансових продуктів і фінансових по�

слуг стрімко зростає;

— з'являються нові і більш складні фінансові про�

дукти для населення;

— зростають обсяги простроченої кредитної забор�

гованості індивідів;

— зростає необхідність самостійного формування

пенсійних накопичень;

— зростає увага до фінансової освіти у багатьох

країнах світу;

— держава не в змозі повною мірою регулювати

персональну фінансову діяльність.

Наступним фактором розвитку системи персональ�

них фінансів є зростання самостійності у прийнятті

рішень про споживання фінансових послуг. Фінансо�

во активні і компетентні громадяни цінують свою

фінансову свободу, серйозно цікавляться персональ�

ними фінансами, тримають їх під контролем і прийма�

ють незалежні фінансові рішення. Насамперед

самостійність у фінансовій поведінці передбачає

схильність покладатися на свої власні судження, але

водночас цінувати експертну думку в більш складних

питаннях [1, с. 83—85].

На сьогодні в українців з'явилося більше фінансо�

вих можливостей для інвестування всередині країни.

Національна комісія з цінних паперів та фондового рин�

ку (далі — НКЦПФР) на законодавчому рівні (рішення

"Про внесення змін до Положення про допуск цінних

паперів іноземних емітентів до обігу на території Украї�

ни" НКЦПФР від 07.12.2017 № 871) дозволила україн�

цям торгувати цінними паперами (далі — ЦП) інозем�

них компаній. Раніше можливості легально купувати

акції або облігації топових світових компаній, таких як�

от: Microsoft, Apple або Alphabet, у споживачів фінан�

сових послуг не було [6].

Таким чином, враховуючи рішення НКЦПФР, по�

перше, було суттєво розширено перелік іноземних ком�

паній, цінні папери, яких тепер можуть торгуватися на

українському ринку. Така можливість раніше була тільки

у тих компаній, які мали свої активи в Україні, і розмі�

щували свої акції на біржах інших країн, наприклад, у

Лондоні, Варшаві чи Франкфурті�на�Майні. Зараз такі

обмеження зняли. Тепер акції потенційно будь�якої пуб�

лічної іноземної компанії можуть бути виставлені для

торгів на українському ринку.

По�друге, було спрощено умови, при яких ЦП іно�

земних компаній може бути допущено на український

ринок, зокрема:

— випуск ЦП повинно бути зареєстровано в країні

перебування емітента;

— ЦП повинно бути присвоєно міжнародний іден�

тифікаційний номер (код ISIN) і код класифікації фінан�

сових інструментів (код CFI);

— Національний депозитарій України (далі — НДУ)

повинен врахувати ЦП іноземного емітента на своєму

коррахунку;

— ЦП повинно бути допущено до обігу як мінімум

на одній міжнародній фондовій біржі.

За прогнозами НДУ, першими на українському рин�

ку з'являться "блакитні фішки", особливо ті, які на слу�

ху в українських інвесторів. Очікується інтерес до кор�

поративних єврооблігацій, у тому числі і тих компаній,

чий бізнес пов'язаний з Україною, а також до ETF

(Exchange Traded Funds) — відкритих інвестиційних

фондів, які можуть обертатися на біржі.

Зараз найбільш активну зацікавленість в іноземних

цінних паперах висловлюють, передусім, інституційні

інвестори, страхові компанії і комерційні банки. Фізичні

особи теж проявляють інтерес, але це більше схоже на

цікавість, ніж на реальну інвестиційну потребу. Щоб

купити іноземні папери, фізичній особі потрібно звер�
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Джерело: [7, с. 83—85].
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нутися до професійного учасника фондового ринку,

який має ліцензію на право торгівлі цінними паперами.

Водночас процес купівлі�продажу цінних паперів іно�

земних компаній, якщо вони заведені в Україну, буде

таким самим, як і у разі купівлі українських цінних па�

перів.

Водночас серйозним бар'єром до зростання само�

стійності індивідів виступає складність фінансових про�

дуктів. Аналіз ефективності використання незрозумілої

фінансової послуги супроводжується витратами на вив�

чення додаткової інформації та залучення експертів

(фінансових консультантів). Якщо фінансові організації

добре знайомі з характеристиками власних фінансових

послуг, то для індивідів отримання достатньої інфор�

мації про те, що, з юридичної точки зору, набуватиметь�

ся ними у разі придбання фінансового активу або оцін�

ка непрозорих фінансових послуг, навіть за наявності

необхідної інформації, може виявитися складним або

дорогим завданням.

Розвитку системи персональних фінансів сприяє

фінансова стабільність і зростання доходів індивідів.

Низький рівень доходів населення і високі фінансові

ризики не дозволяють активно користуватися послуга�

ми фінансових посередників. Відсутність заощаджень і

персональних інвестицій може бути наслідком низької

фінансової грамотності. Причинами також можуть бути

недостатній рівень доходу, негативні реальні процентні

ставки за депозитами або уявлення про високий ризик

банківської системи. Тому процес модернізації інститу�

ційного середовища персональних фінансів повинен

включати вдосконалення діяльності фінансових інсти�

тутів, у частині підвищення прибутковості фінансових

продуктів, прозорості фінансових послуг, поліпшення

якості сервісу.

Одним із ключових умов забезпечення справедли�

вого, відкритого, ефективного і повноцінно функціону�

ючого фінансового ринку є дієвий захист прав спожи�

вачів фінансових послуг. Високий рівень фінансової

безпеки також підвищує довіру до фінансового секто�

ру та стимулює фінансову активність індивідів. Швидке

зростання споживчого кредитування, яке спостерігало�

ся протягом останнього десятиліття, супроводжувало�

ся зростанням числа позичальників, які не розуміли ри�

зики і зобов'язання, які вони брали на себе, або не ро�

зуміли всіх запропонованих варіантів для вибору.

Принциповою метою будь�якої програми захисту прав

споживачів фінансових послуг є подолання нерівності

між повноваженнями, інформацією і ресурсами, шля�

хом надання індивідам ясної і вичерпної інформації, що

надає останнім можливість приймати обгрунтовані

рішення, і сприяє захисту від шахрайських дій фінансо�

вих посередників. Захист прав споживачів на фінансо�

вих ринках також сприяє формуванню потреби в належ�

ному управлінні, шляхом зміцнення інформаційної

відкритості при відповідальному наданні фінансових

послуг [3].

У вересні 2019 року Верховна Рада України ухва�

лила Закон "Про внесення змін до деяких законодав�

чих актів України щодо захисту прав споживачів фінан�

сових послуг". Метою цього закону є створення належ�

ної системи захисту прав споживачів фінансових по�

слуг, усунення прогалин та неузгодженостей в чинній

системі нормативно�правового забезпечення захисту

прав споживачів, у тому числі у Законі "Про споживче

кредитування" [2]. Документ пропонує надати уповно�

важеним органам право застосовувати заходи впливу

до фінансових установ та інших суб'єктів господарю�

вання, що надають фінансові послуги, і накладати на

їхніх посадових осіб адміністративні стягнення за по�

рушення у проведенні фінансової діяльності. Також

запроваджуються однакові правила для комерційних

банків та небанківських установ у сфері реклами фінан�

сових послуг.

Упродовж трьох місяців після ухвалення Закону

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук�

раїни щодо захисту прав споживачів фінансових по�

слуг" НБУ сформує нормативно�правові акти, які

міститимуть нові правила для небанківських фінансо�

вих установ, що дозволять зменшити частоту пору�

шень.

Якщо система захисту прав персональних учас�

ників на фінансовому ринку є зовнішнім фактором за�

безпечення законності фінансових відносин, то

внутрішнім фактором тут виступає персональна

фінансова дисципліна. Ухвалення фінансових рішень,

що відповідають не тільки перевагам індивіда, але і

нормам суспільного життя впорядковує фінансові

відносини і забезпечує необхідну довіру у фінансовій

сфері.

Позитивно впливає на рівень довіри населення до

фінансових інститутів і ефективне державне регулю�

вання фінансових ринків, причому саме у формі безо�

собової довіри. Якщо державне регулювання ринку

ефективне, то мінімізовано шахрайство та обман

індивідів, при цьому підвищується конкуренція, що

знижує ціну, яку платить індивід за користування

фінансовими послугами. Конкурентна боротьба сприяє

вдосконаленню сервісу і підвищенню якості фінансо�

вих послуг, у тому числі відповідно до запитів населен�

ня, що призводить до спрощення фінансових про�

дуктів. Простота фінансових продуктів підвищить ба�

жання "зробити все самому". Відповідно, це сприяти�

ме зростанню частки коштів в персональному уп�

равлінні, збільшить обсяги самостійного інвестування

та управління активами, а також знизить ризики про�

ходження "неправильним" порадам третіх осіб. Внас�

лідок цього у індивідів підвищиться рівень доходів і

добробуту. Крім того, досягнення простоти і прозо�

рості фінансових послуг вирішить проблему інформа�

ційної асиметрії [4, с. 65].

Основним завданням держави, як інституту, що

представляє інтереси суспільства, є модернізація інсти�

туційного середовища персональних фінансів з метою

зниження ризиків у системі персональних фінансів та

підвищення результативності персональної фінансової

діяльності. Сучасна фінансова система повинна забез�

печувати і захищати інтереси індивідів як самостійних

суб'єктів фінансової діяльності. Основними напрямка�

ми модернізації інституційного середовища персональ�

них фінансів, на нашу думку, є:

— забезпечення збалансованості суб'єктивного

фінансового відношення і об'єктивного розвитку;

— зниження інформаційної асиметрії на фінансо�

вому ринку;
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— підвищення рівня персональної фінансової відпо�

відальності і фінансової дисципліни;

— відповідність темпам інноваційного фінансового

розвитку [1, c. 87].

Розвиток персональних фінансів на ринку капіталів

України є пріоритетним завданням державної економі�

чної політики, адже саме цей сегмент фінансового рин�

ку може стати надійним джерелом довгострокових ре�

сурсів для економіки. Існуючі деформації в його роз�

витку, недовіра інвесторів через приватизаційні сканда�

ли, незацікавленість емітентів облігаційного ринку мо�

жуть і повинні бути подолані зусиллями держави та

інших учасників ринку.

Дослідження вітчизняного фінансового ринку по�

казало ряд певних проблем його функціонування. Такі

проблеми пов'язані не лише зі станом нормативно�

правової бази, а й відносин, що складаються між учас�

никами ринку ЦП. Так, деякі вітчизняні нормативно�

правові акти певною мірою не відповідають тим гло�

балізаційним процесам, що відбуваються у світовій

фінансовій системі. Внаслідок цього ринок ЦП Украї�

ни незадовільно виконує покладені на нього функції

зосередження попиту і пропозиції, залучення та спря�

мування інвестиційного капіталу у найефективніші

галузі та види економічної діяльності. Відсутність

повного спектру фінансових інструментів, що прита�

манно розвинутим ринкам капіталу; не завершено

формування повноцінної нормативно�правової бази;

цінні папери, що перебувають в обігу на фондовому

ринку, не підкріплені належними механізмами хеджу�

вання ризику інвесторів, що застосовуються у світовій

практиці [9, с. 62].

До основних проблем розвитку персонального інве�

стування в Україні можна віднести:

— недосконалість законодавчого та нормативно�

го регулювання процесів реалізації окремих фінансо�

вих послуг, а в деяких випадках, відсутність його вза�

галі;

— недостатній рівень захисту прав споживачів фі�

нансових послуг;

— відсутність компенсаційних механізмів захисту

вкладень населення в секторі небанківського фінансо�

вого посередництва;

— недостатній професійний рівень керівництва і

персоналу певної частини фінансових установ, що

обумовлює застосування у їхній діяльності малоефек�

тивних і непрозорих стандартів корпоративного управ�

ління та розкриття інформації;

— недостатні капіталізація та конкурентоспро�

можність національних фінансових установ;

— неналежний рівень інформованості населення

щодо інструментів та методів персонального інвестуван�

ня;

— невідповідність законодавчого регулювання

окремих видів фондів спільного інвестування європейсь�

ким нормам та ін.;

— недовіра населення щодо інноваційних інстру�

ментів персональних фінансів.

Для того щоб українці прагнули інвестувати в цінні

папери, вони повинні бути впевнені в збереженні своїх

коштів. Для цього ринки капіталу мають бути чесними

та прозорими, на них мають дотримуватися інтереси всіх

інвесторів, а не лише представників великих фінансо�

во�промислових груп. Для вирішення цієї проблеми на

фінансовому ринку повинен діяти ефективний регуля�

тор, з прозорою репутацією. А ринок та його посеред�

ники повинні функціонувати відповідно до європейсь�

ких стандартів, ставлячи в пріоритет інтереси інвесторів

[8].

Подальший розвиток індивідуального інвестуван�

ня в Україні буде знаходитись під впливом таких чин�

ників:

— стабільність макроекономічної та політичної си�

туації в країні та у світі;

— наслідки глобалізації світових фінансових ринків;

— ступінь успішності функціонування національної

економіки;

— рівень інфляції в країні;

— темпи зростання реальних доходів населення;

— ступінь узгодженості інституційного розвитку

фінансового сектора з потребами у відповідних фінан�

сових послугах з боку реального сектора економіки і

населення [5, с. 25—26].

Зростання фінансової забезпеченості громадян

об'єктивно посилює роль індивідуального інвестора

в розвитку національної економіки. Перебуваючи в

нерозривному зв'язку з різними сферами фінансової

системи країни, фінансовий ринок здатен мобілізу�

вати тимчасово вільні фінансові ресурси та ефектив�

но перерозподілити їх. Таким чином, роль індивіду�

ального інвестора в сучасній економіці є надзвичай�

но важливою і проблеми, пов'язані з недорозвинені�

стю цього сегменту мають вирішуватися першочерго�

во.

До основних пропозицій подальшого розвитку пер�

сонального інвестора варто віднести:

— розбудову системи гарантування фінансових

інвестицій;

— недопущення зловживань з боку фінансових

установ;

— удосконалення інфраструктури ринку фінансо�

вих послуг і системи біржової торгівлі фінансовими акти�

вами;

— подальший стабільний макроекономічний розви�

ток;

— технологізація ринків капіталу завдяки зростаю�

чому використанню новітніх інформаційних і фінансо�

вих технологій;

— створення відповідного інформаційного ре�

гулятора. На сьогодні однією з головних проблем

персонального інвестування є необізнаність насе�

лення щодо всіх можливих інструментів і методів. Це

стосується не лише України, а й інших країн світу.

Саме тому одним із перших доцільних кроків буде

уможливити обізнаність індивідуального інвестора

щодо всіх інструментів персонального інвестування,

якими він міг би скористатися на фінансовому рин�

ку.

Необхідність покращення стану фінансового ринку

та його подальший розвиток в Україні відображено у

"Стратегії впровадження новітніх фінансових інстру�

ментів на ринках капіталу до 2020 року". Реалізація

даної стратегії сприятиме впровадженню новітніх фінан�

сових інструментів на ринках капіталу до 2020 року, а
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також розширить можливості ефективного їх викорис�

тання з метою:

— підвищення інвестиційної привабливості для інве�

сторів цінних паперів, що випускаються емітентом з

метою залучення реального капіталу в розвиток під�

приємства;

— удосконалення правового оформлення відносин

між емітентами (позичальниками) та інвесторами (кре�

диторами), сек'юритизації боргових зобов'язань, по�

свідчених іншими, ніж цінні папери, документами;

— зниження інвестиційних та кредитних ризиків на

ринках капіталу та підвищення рівня захисту прав інве�

сторів і кредиторів;

— розвитку фінансового сектору економіки та кор�

поративного управління;

— запровадження надійних фінансових інстру�

ментів для інвестування пенсійних активів та розміщен�

ня приватних коштів громадян;

— зміцнення довіри з боку населення до фінансо�

вої системи та елементів її інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для розвитку інвестиційної діяльності

серед фізичних осіб в Україні необхідним є реальне

зростання вартості бізнесу вітчизняних підприємств, що

створить підгрунтя для появи фінансових інструментів

з високою інвестиційною якістю; підвищення плато�

спроможного попиту населення на цінні папери як ефек�

тивного засобу збереження та збільшення своїх до�

ходів; запровадження комплексних роз'яснювальних і

навчальних програм з метою підвищення обізнаності та

довіри індивідуальних інвесторів до використання

інструментів фондового ринку, а також продовження

розбудови ефективного підгрунтя українського законо�

давства.
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SOCIAL AND ECONOMІCAL EFFECIANCY OF CORPORATE SOСIAL RESPONSIBILITY
ON THE TOURIST ENTERPRICES

Cпецифіка туристичного бізнесу та його ресурсна база встановлює пряму залежність між ідея�
ми соціальної відповідальності та сталістю функціонування безпосередньо економіки. Реалі�
зація КСВ лідерами туристичного бізнесу обумовлена тим, що сучасний український бізнес,
вже на початковому етапі соціально�економічної трансформації, демонструє сталий еконо�
мічний розвиток, розширення виробництва, територіальної присутності, зарубіжних зв'язків.
Корпоративна соціальна відповідальність підприємств туризму виражається у застосуванні
принципів, стандартів та концепцій соціально відповідального бізнесу, тому значний науковий
інтерес викликає оцінка ефективності та результативності застосування такої концепції. З ог�
ляду на вищенаведене, статтю присвячено виявленню та аналізу методів оцінки соціально�еко�
номічної ефективності корпоративної соціальної відповідальності туристичних підприємств.
Визначено показники відносних та абсолютних значень соціальної відповідальності туристич�
ного бізнесу, що характеризують корпоративну соціальну відповідальність. Обгрунтовано підхо�
ди та критерії оцінювання соціально�економічної ефективності корпоративної соціальної відпо�
відальності туристичного бізнесу. Розроблено алгоритм оцінки соціально�економічної ефек�
тивності корпоративної соціальної відповідальності туристичного підприємства, що відобра�
жає взаємозалежність між чистим прибутком підприємства та його соціальною активністю.
Впровадження концепції корпоративної соціальної відповідальності обумовлено її інновацій�
ністю як дієвого економічного інструмента підвищення ефективності функціонування під�
приємств туристичної галузі.

In the economic space of Ukraine there is an increasing share of socially responsible enterprises
that exert considerable influence on the development of society. Of particular importance are the
enterprises of the tourism industry, which are characterized by the intensity of development and the
breadth of coverage of the market environment. Thus, the tourism industry, despite the crisis, is
showing permanent growth. According to the World Tourism Organization (WTO), the share of tourism
in the creation of gross national product (GNP) of the countries of the world reaches an average of
12%. The tourism sector provides not only a significant percentage of the world gross product, but
also more than 30% of world trade services and 11% of world consumer spending, 7% of total



121

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
Втілення принципів корпоративної соціальної відпо�

відальності та ключових її цілей в стратегію підприєм�

ства — світовий тренд, обумовлений необхідністю адап�

туватися до соціальних та економічних змін. Тривалий

час вітчизняні корпорації ототожнювали свою соціаль�

ну відповідальність із благодійними внесками в соціаль�

ну інфраструктуру та екологічну безпеку країни, проте

реалії сьогодення яскраво засвідчують, що філософія

корпоративної соціальної відповідальності зазнала

трансформацій. Віднині українські підприємства вже не

розглядають феномен соціальної відповідальності як

додаткове фінансове навантаження або статтю витрат,

а усвідомлено інвестують у задоволення високого со�

ціального запиту суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування та реалізації КСВ туристично�

го підприємства, теоретичні та методичні засади забез�

печення її реалізації, формування комплексу показників

оцінки соціальної активності та соціально�економічної

ефективності та чинників її забезпечення розкрито у

працях вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких

праці: C. Король, А. Мазаракі, М. Бойко, Р. Бломстрома,

Б. Блека, Г. Боуена, М. Веласкеса, С. Грейвса, К. Деви�

са, Х. Джонсона, П. Дракера, А. Крейна, А. Керролла,

Дж. МакГуіра, Ж. Муна, Д. Меттена, М. Портера, С. Сеті,

А. Спайсера, Д. Старчера, Р. Фішера, М. Фрідмена,

Р. Хейвуда, К. Шваба, М. Шварца, А. Шерера, Й. Шум�

петера, У. Юри.

investment and 5% of tax revenues. In addition, the tourism economy is accumulating industries
such as transport, communications, construction, agriculture, production of goods, trade. Corporate
social responsibility is the trend and the instrument of achievement of global goals of sustainable
development in different fields of economy. For millennials and Generation Z, socially responsible
companies are even more important. They believe companies should be invested in improving society
and look for solutions that will assist in those improvements. Companies should share how they are
trying to make a positive impact on the world, so the public can see the pro�social initiatives they are
making. Showcasing efforts is important to target millennials because these efforts will sway the
choices millennials make as consumers.Tourist enterprises especially depict the influence of CSR
for sustainable development for enterprises in the field. So, evaluating of social and economic results
of CSR activity is important task for science. That's wy the article devoted to defining and analizing of
the methods wich depict social and economiсal efficiency of corporate social responsibility of tourist
enterprices. Indicators of absolute values of social responsibility of tourism business characterizing
CSR are determined. Approaches and criteria for evaluating the socio�economic efficiency of
corporate social responsibility of tourism business are substantiated.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, соціально�економічна ефективність, показ�

ники абсолютних значень, стейкхолдери.

Key words: corporate social responsibility, social�economic efficiency, indicators of absolute values,

stakeholders.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є: визначення показників оцінювання

соціально�економічної ефективності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціально�економічну ефективність соціальної

відповідальності туристичних підприємств в Україні

можна оцінювати з використанням низки критеріїв (по�

казників, індикаторів), що містяться в основних формах

соціальної звітності, прийнятих у світовій практиці. Ме�

тоди вимірювання результатів соціально�економічних

заходів спрямовані на відстеження дотримання підприє�

мством основних принципів КСВ та соціальну активність

на основі певних показників: такі показники є різнорід�

ними — вартісні та натуральні, абсолютні та відносні —

що унеможливлює проведення об'єктивної оцінки ефек�

тивності КСВ діяльності серед групи підприємств. Під

час оцінки ефективності КСВ за напрямами, використо�

вуються такі показники:

— витратні (тобто оцінюють рівень витрат на певні

соціальні заходи);

— результативні (тобто оцінюють ефект від здійс�

нення соціального заходу, наприклад, кількість створе�

них нових робочих місць, кількість робітників�інвалідів,

кількість проведених програм співпраці тощо);

— структурні (тобто оцінюють зміну структури пев�

ного ресурсу, наприклад, коефіцієнт стабільності пер�

соналу, вікової структури персоналу, коефіцієнт інно�

ваційної активності тощо);

— ефективні (тобто оцінюють співвіднесення ре�

зультату і витрат).
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Індексний метод оцінювання КСВ досить пошире�

ний в міжнародній практиці. В українських наукових

джерелах найчастіше відзначаються: індекс Domini

Social Investment (DSI 400) (оцінюються соціальні, еко�

логічні й управлінські показники найбільших по капі�

талізації підприємств); індекс стійкості Доу Джонса

(Dow Jones Sustainability Index) (критеріями оцінки ви�

ступають економічна основа для розвитку підприєм�

ства, соціальна активність, екологічна діяльність) та

інші.

Експертний метод оцінювання корпоративної со�

ціальної відповідальності. При оцінюванні ефективності

реалізації КСВ туристичних підприємств, добре зареко�

мендував себе кваліметричний підхід, який передбачає

виконання таких дій [4]:

1. Побудова ієрархічної структури показників.

2. Визначення абсолютних показників.

3. Визначення еталонних абсолютних показників.

4. Визначення вагових коефіцієнтів.

5. Визначення комплексної оцінки.

Складові КСВ Показники у динаміці, які характеризують корпоративну 
соціальну відповідальність 

Основні фінансово-економічні показники, в т.ч. обсяги 
податкових платежів 
Показники фінансового стану 
Маркетингові показники 
Обсяг і структура витрат 
Показники по персоналу (склад, структура, динаміка) 
Фонд оплати праці 

Економічна і 
соціально- 
економічна 
відповідальність 

Специфічні показники діяльності туристичного бізнесу 
(інформаційна сфера, страхування тощо) 
Кількість і розмір адміністративних штрафів 
Кількість і розмір штрафів і неустойок за порушення 
зобов’язань 

Правова 
відповідальність 
корпорації 

Кількість судових позовів і обсяги виплат по ним 
Обсяг коштів на стимулювання, підвищення мотивації 
персоналу 
Обсяг коштів на навчання персоналу (на розвиток 
персоналу) 
Обсяг коштів на оздоровлення працівників (соціальні 
гарантії працівникам) 

Етична 
відповідальність 
корпорації 

Обсяг коштів на підвищення якості послуг 
Обсяг коштів на розвиток здорового способу життя й 
аматорського спорту 
Обсяг коштів на заходи інклюзивної сфери 
Обсяг коштів на екологічні програми місцевої громади 
Обсяг коштів на підтримку соціально незахищених дітей та 
інших верств населення 
Обсяг коштів на культурні і мистецькі програми 
Обсяг коштів підтримку культурно-історичної спадщини 

Дискреційна 
відповідальність 
корпорації 
(реалізація 
соціальних програм) 

Соціальні інвестиції (вкладення коштів у довгострокові 
проекти з поліпшення якості життя членів громади) 

Таблиця 1. Показники абсолютних значень, які прямо чи опосередковано характеризують
корпоративну соціальну відповідальність

Рис. 1. Взаємозв'язок між корпоративною соціальною відповідальністю
і корпоративним фінансовим результатом

Джерело: розроблено автором.
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Для здійснення оцінки соціально�економічної ефек�

тивності реалізації корпоративної соціальної відпові�

дальності туристичних компаній варто скористатись та�

ким алгоритмом:

1. Якісний (експертний) аналіз КСВ туристичних

підприємств.

Сфери аналізу: вплив на розвиток персоналу, на

розвиток бізнесу на суспільство та імідж туристичних

підприємств.

2. Кількісний (індексний) аналіз КСВ туристичних

підприємств.

Складові: економічна і соціально�економічна відпо�

відальність; правова відповідальність корпорації; етич�

на відповідальність корпорації; філантропічна відпові�

дальність корпорації (благодійність і спонсорська до�

помога).

3. Аналіз впливу КСВ на соціально�економічні ре�

зультати діяльності туристичних підприємств

Факторний аналіз впливу

 (1),

де   — зміна суми всіх витрат на заходи

КСВ (у процентах) у певному періоді; Кст — показник

стабільності

 (2),

де τВ
КСВ

 — темп приросту витрат на КСВ в аналізо�

ваному періоді; τПч — темп приросту чистого прибутку

за аналізований період.

Кореляційний аналіз впливу

Y = aХ1, bХ2, сХ3, dХ4 (3),

де Y — показник стабільності КСВ,

X
1
, X

2
, X

3
, X

4
 — середні експертні оцінки ефектив�

ності реалізації КСВ .

Для оцінювання КСВ індексним методом застосо�

вують таку систему показників (табл. 1).

Окрім того, можливе використання відносних показ�

ників соціальної відповідальності: Ксв
1
 — відношення

суми соціальних витрат до прибутку; Ксв
2
 — відношен�

ня суми соціальних витрат до виручки; Ксв
3
 — відно�

шення суми соціальних витрат до обсягів продажу; Ксв
4

— відношення суми соціальних витрат до всіх витрат

підприємства; Ксв5 — відношення суми винагород пер�

соналу і витрат на розвиток персоналу до чисельності

персоналу.

Тоді загальний відносний показник соціальної відпо�

відальності можна розрахувати як корінь 5�го степеня

від добутку окремих показників (Ксв
1
, Ксв

2
, Ксв

3
, Ксв

4
,

Ксв
5
):

Ксв = 5 Ксв1 ⋅ Ксв2 Ксв3⋅ Ксв4⋅ Ксв5 (4).

Оцінка КСВ за певний період діяльності компанії дає

змогу визначити ефективність здійснюваного управлін�

ня.

Пропонуємо визначати комплексний індикатор со�

ціальних витрат: зміна виручки підприємства (у процен�

тах) залежно від зміни соціальних інвестицій на 1%. Роз�

раховується як відношення: витрат на КСВ у кінцевому

періоді, розподілених на витрати КСВ попереднього

(базового) періоду (темп росту витрат), до прибутку у

кінцевому періоді, поділеного на прибуток поперед�

нього (базового) періоду (темп росту прибутку):

 (5).

Показники аналізу та оцінки КСВ є основою для

прийняття наступних рішень у сфері корпоративної со�

ціальної відповідальності.

Досліджуючи корпоративну соціальну відпові�

дальність і корпоративний фінансовий результат С.

Ваддок і С. Грейвс (1997) зроблено висновок, що зв'я�

зок між ними позитивний і створює "віртуальний круг",

що має синергетичний, підсилюючий, ефект. Таким

чином, чим вища корпоративна соціальна відпові�

дальність, тим вищий корпоративний фінансовий ре�

зультат, і навпаки, незалежно від того, який показник

приймається як залежний, а який — як незалежний

[Waddock].

Коло взаємозв'язку можна зобразити таким чином

(рис. 1).

Якщо підприємство проголошує соціальну відпов�

ідальність бізнесу своєю цінністю, однією з підвалин

своєї діяльності, і здійснює діяльність відповідно ви�

мог стандартів соціальної відповідальності, то у сучас�

ному світі це безпосередньо впливає на його ділову ре�

путацію. Ділова репутація є індикатором довіри до

підприємства зі сторони зовнішнього оточення, готов�

ності до співпраці з ним, прийняття його цілей і методів

роботи. Ділова репутація сприяє отриманню підприє�

мством стійких конкурентних переваг, забезпечує

вищість над конкурентами. Підприємство, маючи ви�

соку ділову репутацію і отримавши завдяки їй конку�

рентних переваг, отримує більшу норму прибутку на

свій капітал.

Отже, зростаюча у сучасному світі увага до кор�

поративної соціальної відповідальності допомагає

прогресивним підприємствам вибудовувати міцні

стосунки із стейкхолдерами, а це позитивно позна�

чається на конкурентоспроможності компаній, а в

кінцевому рахунку — на фінансово�економічному

результаті їх діяльності, на обсязі отриманого при�

бутку. Наприклад, такий важливий аспект КСВ як

розвиток персоналу підвищує продуктивність праці,

а отже, теж є вагомим вкладом в ефективну діяль�

ність компанії.

Слід вказати також і на зворотних зв'язках. Ефек�

тивна співпраця з партнерами сприяє зростанню репу�

тації компанії. Корпоративний фінансовий результат

прямо впливає на корпоративну соціальну відпові�

дальність: чим він вищий, тим більше фінансових мож�

ливостей має компанія для реалізації соціально�відпо�

відальних стандартів. Компанії з високими фінансови�

ми показниками мають в розпорядженні незадіяні вільні

ресурси, які вони можуть інвестувати в соціально оріє�

нтовані проекти.

Таким чином, дослідження залежності між кор�

поративною соціальною відповідальністю і фінан�

совим результатом діяльності компанії складні та

неоднозначні. Але аналіз наукових праць різних

вчених з високою очевидністю вказує на те, що ре�

алізація програм в рамках КСВ позитивно впливає

на фінансову стабільність компанії. Зумовлено це

тим, що синергетичний ефект, який створюється

завдяки задоволенню потреб зацікавлених осіб



Інвестиції: практика та досвід № 24/2019124

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

(стейкхолдерів), дозволяє компанії забезпечити

собі високу ділову репутацію, отримати більші кон�

курентні переваги, досягти стабільного становища

на ринку, а отже, мати більшу норму прибутку на

свій капітал.

Залежність соціальної відповідальності від

прибутку компанії можна оцінити за показником

стабільності КСВ (Кст); він дозволяє визначити

вплив зміни отриманого компанією прибутку на її

соціальну активність. Розраховується Кст як відно�

шення зміни суми всіх витрат на заходи КСВ (у

процентах) до зміни чистого прибутку (у процен�

тах):

 (6),

де  — зміна суми всіх витрат на захо�

ди КСВ (у процентах) у певному періоді. До витрат на

КСВ відносяться кошти на реалізацію внутрішніх і

зовнішніх соціальних програм, також на благодійність,

на екологічні проекти місцевої громади, які виділяють�

ся компанією;  — зміна чистого прибутку (у процен�

тах) у цьому ж періоді.

Для уточнення показника Кст слід використовувати

індикатор соціальних витрат Ісв, який показує відношен�

ня темпів приросту витрат компанії на КСВ до темпів

приросту чистого прибутку:

 (7),

де τВКСВ  — темп приросту витрат на КСВ в аналі�

зованому періоді; τПч  — темп приросту чистого при�

бутку за аналізований період.

Показник І
св

 може набувати позитивного або

від'ємного значення, або ж дорівнювати нулю.

ВИСНОВКИ
Оцінка соціально�економічної ефективності є

основою для прийняття рішень у сфері управління

корпоративною соціальною відповідальністю. Оці�

нка КСВ дає змогу визначити ефективність здійсню�

ваного управління, дозволить оптимізувати обсяги

коштів, направлених на бізнес�цілі і соціальні зо�

бов'язання перед різними групами зацікавлених

осіб — стейкхолдерів. Обгрунтування послідов�

ності (алгоритм) оцінки соціально�економічної

ефективності корпоративної соціальної відпові�

дальності туристичного підприємства відображає

взаємозалежність між чистим прибутком підприє�

мства та його соціальною активністю. Визначено,

що основними мотивами, що спонукають туристичні

підприємства впроваджувати в свою діяльність

принципи КСВ — це необхідність пошуку нових

інструментів досягнення конкурентоспроможності,

зменшення плинності кадрів, досягнення цілей ста�

лого розвитку.
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DIGITAL FINANCE: DEVELOPMENT TRENDS OF CROWDFUNDING PLATFORMS

У статті обгрунтовано сутність цифрових фінансів як однієї із важливих складових сучасної
економіки. Проаналізований взаємозв'язок між інноваційними фінансовими проектами і крауд�
фандингом. Встановлено, що цифровізація змінює сьогодні підхід до ведення бізнесу. Це відбу�
вається, передусім, за допомогою колективної співпраці людей, які фінансують гроші на доб�
ровільних засадах, як правило, за допомогою інтернету. Таке фінансування має інвестиційний
характер. Доведено, що краудфандингові платформи мають бути ретельно проаналізовані.
Доцільно, щоб цим питанням займалися саме дослідники фінансисти. Розвиток фінансового
ринку в умовах цифрової економіки неможливий без необхідних досліджень. У розрізі цифро�
вих фінансів слід звернути увагу і на цифрову валюту, яка є сурогатом реальних грошей у формі
електронних грошей. Саме цей вид грошей активно застосовується під час краудфандингу.
Зроблено висновок про те, що за допомогою краудфандингу у цифрових фінансах значно пол�
іпшується ситуація з інвестиційним кліматом.

The article deals with digital finance and crowdfunding. This article analyzed the connection
between innovation financial projects and crowdfunding. The digitalization is changing the way how
it is possible to do business. It happens first of all through the collaboration of people, who fundraise
money like volunteers, usually through the Internet. This process is an investment. Crowdfunding
platforms need to be carefully analyzed. It is very important because on the web there are a lot of
them. One of the most important crowdfunding platforms is Kickstarter. For the finance discipline,
necessary, that these issues are addressed by financier's researchers. The development of financial
marketing in the digital economy is impossible without research in this direction. That is the main
reason, why in the digital finance necessary to pay attention to digital currency. Today digital currency
is the category of electronic money. At the moment, this type of currency is involved in crowdfunding.
Also necessary to add, that crowdfunding is very important in Ukraine. Crowdfunding platforms are
very important all over the world. In Ukraine, crowdfunding is a new way of financing. Today the digital
finance and crowdfunding are the most promising in the field of information technologies. The
connection between these two definitions is the first step to modernize the economy to do deleted
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

У сучасному світі відбувається безліч процесів, які

пов'язані з цифровими фінансами, де важливе місце зай�

мають краудфандингові платформи. Внаслідок розвит�

ку сучасної економіки, цифрові фінанси є дуже важли�

вими. Саме від них залежить майбутній розвиток бага�

тьох економічних процесів, у яких споживачами циф�

рових технологій є: держава, бізнес, громадяни. Вихо�

дячи з того, що збір коштів, який відбувається за допо�

могою краудфандингових платформ набуває все біль�

шого розголосу і значення, вивчення цього питання є

дуже важливим. За сучасних умов глобалізації та роз�

витку цифрових фінансів, необхідно окреслити майбутні

тенденції розвитку щодо такої форми фінансування, як

"краудфандинг".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Попри те, що краудфандингові платформи з'явились

не так давно, багатьох дослідників цікавлять різні ас�

пекти теорії та практики у цифрових фінансах. Виходя�

чи з того, що краудфандингові платформи є інновацій�

ним інструментом фінансування бізнесу, доцільно ви�

ділити іноземних вчених, які займалися вивченням цьо�

го питання. Це М. Ріхтер, В. Хавер, Д. Шульц та інші.

Серед вітчизняних можна виділити, зокрема: К. Ков�

туненко, Н. Краус, Д. Попович, Н. Назар, Н. Савчин, І. Іва�

щенко, А. Поліщук, М. Дибу та інші. Але на сьогодні,

виходячи з того, що краудфандингові платформи актив�

но розвиваються, тенденції їх розвитку у розрізі циф�

рових фінансів необхідно активно вивчати.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є визначення ролі краудфан�

дингових платформ у цифрових фінансах, зокрема пер�

спективи для ведення бізнесу в Україні і оцінка можли�

вих ризиків.

different problems, which can be. Crowdfunding platforms are developing recently in countries such
as the United States of America, the United Kingdom, France, the Netherlands, Germany, the Czech
Republic, Poland, and Romania. Besides this, crowdfunding platforms are very important for startups,
business incubators, and co�working mergers. In the article, during the studying, were allocated
next crowdfunding platforms: Indiegogo, Kickstarter, Сrowdcube, Crowdfunder, Kisskissbankbank,
Ulule, etc. With the help of crowdfunding possible to improve the investment situation in Ukraine.
Attracting investment in the economy in the future is impossible without crowdfunding platforms. On
this basis, crowdfunding platforms are an integral part of digital finance.

Ключові слова: цифрові фінанси, краудфандингові платформи, стартапи, інвестування, фінансування.

Key words: digital finance, crowdfunding platforms, startups, investment, financing.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останні роки в Україні стан малого і середнього

бізнесу в Україні дещо покращився [1, с. 579]. Це пов'я�

зано з залученням інвестицій. З огляду на те, що в Ук�

раїні з кожним роком з'являється все більше і більше

фінансових проектів і стартапів, вагоме значення у цьо�

му відіграють цифрові фінанси (рис. 1). В умовах того,

що Україна взяла курс на інноваційних розвиток, од�

ним із головних інструментів фінансування різних про�

ектів, бізнес�інкубаторів, стартап проектів є саме кра�

удфандинг. З кожним роком у світі з'являється більше

нових краудфандингових платформ. Серед найвідомі�

ших з них необхідно виділити такі: Indiegogo,

Kickstarter, Сrowdcube, Crowdfunder, Kisskissbankbank,

Ulule. Якщо говорити про можливість залучення інвес�

тицій на добровільній основі фізичними та юридичними

особами, які фінансують значні кошти, саме ці крауд�

фандингові платформи активно використовуються.

Рисунок 1 демонструє переваги такої інноваційно�

інформаційної сфери. Сьогодні вже доведено, що кра�

удфандинг використовується в Україні з метою залучен�

ня коштів для підприємств, які займаються бізнесом [3,

с. 35—37]. Виходячи з цього, доцільним було б і засто�

сування громадського фінансування на добровільних

засадах і в інших напрямах.

Варто зазначити, що науковці досі не можуть дійти

згоди щодо вагомих плюсів і недоліків краудфандингу.

Попри це, сьогодні у світі краудфандингові платформи

активно використовуються і залучають кошти.

Серед найвідоміших і найбільш популярних крауд�

фандингових платформ, яка приваблює населення ЄС і

США є краудфандингова платформа Kickstarter. Її зас�

нування в 2009 році запозичило поштовх для формуван�

ня нових ідей у населення, ведення бізнесу підприємця�

ми, а також формування цілей у розробці досліджень у

науковців. Принцип її дії дуже простий. Після того, як

людина зареєструвалася на платформі, їй необхідно

розмістити свою ідею у відкритому доступі. Це можли�
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во зробити, якщо зареєстрований користувач розмі�

стить запропоновану ідею. Після того платформою на�

дається певний час на збір коштів, а також встанов�

люється сума коштів. Якщо за певний час власник ідеї

збирає певну кількість грошей, краудфандингова плат�

форма Kickstarter стягує 5% від залучених коштів, а

власник ідеї отримує гроші на розробку свого проекту

[4, с. 874]. Треба зазначити, що на платформі Kickstarter

відбувся збір коштів на сотні тисяч доларів, а всі проце�

си відбувалися за допомогою електронних носіїв:

мобільні пристрої, планшети, ноутбуки, ПК. Процес збо�

ру коштів відбувався за допомогою цифрових валют.

Попри те, що гроші можна перераховувати з різних ку�

точків світу, активніше за все використовувалися

банківські операції, у яких брала участь безпосередньо

цифрова безготівкова валюта.

Серед краудфандингових платформ, яка може

використовуватися активно у цифрових фінансах,

може бути залучено платформу Indiegogo. Якщо

платформа Kickstarter має певні напрямки для гро�

Чехія

Іспанія

Німеччина

Нідерланди

Франція

Ізраїль Великобританія

США

Інші

Рис. 2. Кількість краудфандингових платформ по країнам
Джерело: складено автором на основі проаналізованих міжнародних досліджень.

Рис. 1. Сфера цифрових фінансів
Джерело: [2; с. 122].
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мадського фінансування, то саме Indiegogo не має

обмежень.

В Україні краудфандингові платформи почали

активно використовуватися з початку 2012 року. З най�

відоміших проектів слід виділити такі:

— "Спільнокошт";

— "Кредити українському бізнесу" (КУБ);

— "GoF" (освітній напрям, метою якого є змінення

освітніх проектів).

Краудфандингові платформи активно використову�

ються в Україні і світі. Виходячи з того, що в Україні

цифровізація активно розвивається в останні роки, ство�

рюються нові проекти, відбувається активний розвиток

діджітал�економіки, активно розвиваються інновації,

дослідникам слід приділяти більше уваги вивченню цих

питань.

Європейські партнери України зацікавлені в тому,

щоб на українському фінансовому ринку з'являлися нові

і сучасні бізнес проекти. Витоком цього є розробка інно�

ваційних українських краудфандингових платформ.

Саме європейські партнери України зацікавлені в тому,

щоб в Україні з'являлися інноваційні пропозиції.

Залучення інвестицій і коштів від громадського

фінансування в українську економіку дасть змогу для

розвитку цифрової економіки. Якщо це буде відбува�

тися, це дасть певні дивіденди, які можна буде викори�

стовувати у національних інтересах. Такий вид диві�

дендів може отримати назву "цифрові дивіденди" і ста�

ти одним із новітніх напрямів серед вагомих фінансо�

вих досліджень [5, с. 76—78]. Це стосується і цифро�

вих фінансів, адже вже сьогодні цифрові технології, у

значній мірі визначають структуру підприємства, спосо�

би взаємодії і управління ефективністю створення вар�

тості.

Тенденції розвитку краудфандингових платформ у

розрізі цифрових фінансів набирають значного розкві�

ту в таких країнах, як: Сполучені Штати Америки, Вели�

кобританія, Ізраїль, Франція, Нідерланди, Німеччина,

Іспанія, Чехія та інші країни.

Рисунок 2 демонструє, що цифрові фінанси щоріч�

но розвиваються у країнах Європейського Союзу. Роз�

виток краудфандингових платформ у цих країнах дуже

активний. "Громадське фінансування" в Україні може

стати забезпеченням добробуту. Залучення інвестицій

з іноземних країн дасть змогу для подальшого розвит�

ку країни і успішного досягнення стратегічних цілей Ук�

раїни [6].

ВИСНОВКИ
Попри різні проблеми в національній економіці, Ук�

раїна отримала виклик, який пов'язаний з цифровими

технологіями. Сьогоднішнім пріоритетним напрямом

розвитку України є цифровізація. Виходячи з того, що

краудфандингові платформи є невід'ємною частиною

цифрових фінансів, необхідно законодавчо урегулюва�

ти всі ланки цього процесу для стабільного розвитку

цифрових процесів. Залучення інвестицій за допомогою

краудфандингових платформ набуває активного роз�

витку. Такий напрям залучення інвестицій у безготів�

ковій формі є цікавим інструментом фінансового харак�

теру. Необхідно створити всі умови для подальшого роз�

витку краудфандингових платформ. Важливим питан�

ням, яке слід ретельно дослідити у майбутньому, має

стати регулювання взаємозв'язку між цифровими валю�

тами і цифровими фінансами. Незважаючи на наукові

дослідження, які вже були проведені, у минулому, не�

обхідно проаналізувати цифрові фінанси у всіх напрям�

ках, адже вони є досить новими. Важливо провести ряд

досліджень, які будуть спрямовані на питанні щодо роз�

робки і управління цифровими фінансами. Необхідно

створити нові методи управління цифровими фінанса�

ми. Варто зазначити, що "контент�менеджмент" і "циф�

рові фінанси" є невід'ємною частиною майбутніх інно�

ваційних фінансів.
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BUDGET SECURITY AS AN OBJECT OF ANALYTICAL RESEARCH IN CONDITIONS
OF REFORMING THE LOCAL BUDGET MANAGEMENT SYSTEM

Опрацьовано теоретичні засади аналізу бюджетної безпеки в умовах реформування
системи управління місцевими бюджетами через визначення власне поняття "бюжет�
на безпека місцевих бюджетів". У наслідок визначення мети, завдань, об'єктів, пред�
мету, суб'єктів, субординаційної підпорядкованості та процесуально�діяльнісного ха�
рактеру запропоновано таке визначення: "бюджетна безпека місцевих бюджетів — це
елемент бюджетної політики у складі системи управління місцевими бюджетами, що
ідентифікується як певний стан бюджетної системи, бюджетного процесу, бюджетно�
го механізму, що уможливлює безперервний розвиток і ефективне функціонування
місцевих бюджетів, і який досягається сукупністю заходів технологічного характеру в
процесі відповідної діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованих на за�
безпечення фінансової стабільності та захисту фінансових інтересів місцевих бюджетів
через: оптимізацію складу і структури внутрішніх детермінант�об'єктів діяльності місце�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання економічної безпеки нашої держави

фактично виникло з моменту відновлення в Україні

самостійних державотворчих процесів і реалізува�

лось у вигляді пакету відповідних нормативних до�

кументів щодо механізму обрахунку її рівня. Згідно

з чинним законодавством під економічною безпекою

слід розуміти "стан національної економіки, який дає

змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх

загроз, забезпечувати високу конкурентоспро�

можність у світовому економічному середовищі і

характеризує здатність національної економіки до

сталого та збалансованого зростання. Складовими

економічної безпеки є: виробнича, демографічна,

енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно�

інноваційна, макроекономічна, продовольча, соц�

іальна, фінансова безпеки" [1]. Важливою складо�

вою фінансової безпеки виступає бюджетна безпе�

вих бюджетів; вивчення зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на систему з метою
мінімізації загроз та синергізації сприятливих подій; виявлення та упередженню ри�
зиків у часі і просторі".

Theoretical bases of the analysis of budgetary security in the conditions of reforming the system
of local budgets management have been worked out by defining the concept of "budgetary security
of local budgets". The ways of solving the issues of territorial development in the conditions of
decentralization of public administration at the expense of obtaining stable sources of income are
highlighted. In particular, by defining a sound territorial basis for the activities of local self�government
bodies and executive authorities, capable of ensuring the accessibility and proper quality of public
services provided by such bodies, as well as the necessary resource base. The necessity of developing
a budgetary security mechanism in the context of reforming the local budgets system as a component
of local finances in the conditions of giving local governments more financial autonomy has been
established. The essence of the concept of "budgetary security" in the national specialized literature
and scientific and practical works is investigated. On the basis of a critical analysis of the provisions
of the Budget Code in the context of the reform of the local budgetary management system, the
subject, subjects, objects, purpose and objectives of budgetary security are distinguished. As a result
of defining the purpose, objectives, objects, subject matter, subjects, subordination and procedural
character, the following definition is suggested: "local budgetary security is an element of budgetary
policy within the local budget management system, identified as a certain state of budget system,
budget process, budget mechanism that enables the continuous development and effective
functioning of local budgets, and which is achieved by a set of technological measures in the process
and the relevant activities of local authorities to ensure financial stability and protect the financial
interests of the local budget through: optimizing the composition and structure of internal objects
determinant of local budgets; study of external and internal factors of influence on the system in
order to minimize threats and synergize favorable events; identifying and anticipating risks across
time and space".

Ключові слова: бюджетна безпека, система управління місцевими фінансами, місцеві фінанси, місцеві

бюджети, бюджетна система, бюджетний процес.

Key words: budget security, local finance management system, local finance, local budgets, budget system,

budget process.

ка, яка являє собою "стан забезпечення платоспро�

можності та  фінансової  стійкості державних

фінансів, що надає можливість органам державної

влади максимально ефективно виконувати покладені

на них функції" [1]. Розбудова вітчизняної економі�

ки на засадах ринкових відносин потребує у тому

числі реформування системи державних фінансів і,

зокрема, її системи управління. Визначенню шляхів

розбудови останньої присвячено три головних нор�

мативних документи в цій сфері, затверджені поста�

новою та розпорядженнями КМУ, а також чисельна

кількість монографічних досліджень [2—7]. Втім, пи�

тання бюджетної безпеки жодним чином не розгля�

дається у вищевказаних нормативних документах та

вкрай обмежено в потужних наукових працях і вик�

лючно в контексті державних фінансів України. На

тлі процесів децентралізації, а отже реформуваня си�

стеми управління місцевими фінансами, розгляд пи�
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тань бюдженої безпеки як об'єкту аналізу, що є уні�

версальним інструментом будь�якого механізму уп�

равління, є надзвичайно актуальним і своєчасним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаторами у сфері тлумачення сутності поняття

"бюджетна безпека" виступили відомі закордонні вчені:

Ж. Абен, Е. Аткінсон, Ш. Бланкарт, Дж. Бренан,

Дж. Б'юкенен, Ж. Голдена, Р. Дорнбуш, К. Ерроу, Р. Кел�

лі, Л. Коженьовскі, Л. Олвей, В. Парето, А. Пігу, А. Рот�

фельд, Дж. Стігліц, С. Фішер, А. Хансен та ін. Першо�

проходцями розгляду питань бюджетної безпеки у своїх

працях стали такі вітчизняні вчені: О. Барановський,

О. Білорус, О. Власюк, В. Геєць, В. Горбулін, Г. Дарно�

пих, І. Бінько, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, Г. Іващенко,

Л. Кістерський, Г. Козаченко, В. Мартинюк, В. Мунтіян,

Є. Олейніков, Г. Пастернак�Таранушенко, С. Пирожков,

В. Предборський, А. Сухоруков, В. Шлемко та ін. Втім,

переважним чином, їх дослідження торкались питань

економічної безпеки держави, у тому числі її складової

— фінансової безпеки; розгляд питань бюжетної без�

пеки носило досить фрагментарно�субпідрядний харак�

тер. Вивчення публікацій з питань бюджетної безпеки

свідчить про відсутність дослідженя з позиції вказано�

го сегменту економічної безпеки країни в контексті де�

централізації та реформування системи управління

місцевими фінансами.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є опрацювання змістовного

наповнення поняття "бюджетної безпеки" як об'єкту

аналізу в умовах реформування системи управління

місцевими бюджетами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реформа місцевого самоврядування, яка безпосе�

редньо пов'язана с системою управління місцевими

Таблиця 1. Визначення поняття "бюджетна безпека"
 у вітчизняній спеціалізованій літературі

Автори (джерело) Визначення 
Колісник О.Я. [11, с. 1], 
Вареник В.М. [13, с. 34], 
Луцик-Дубова Т. 
[12, с. 18] 
 

Бюджетна безпека як важливий фактор соціально-економічного розвитку держави виступає своєрідним 
індикатором і критерієм ефективності її бюджетної політики та організації бюджетного процесу. З економічної 
точки зору бюджетна безпека виражає здатність держави за допомогою бюджету виконувати властиві їй 
функції та завдання, а також задовольняти потреби платників податків та одержувачів бюджетних коштів з 
урахуванням індивідуальних, корпоративних та суспільних інтересів  

Бородій О.А. [13, с. 7] Бюджетна безпека держави полягає у захищеності від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз бюджетній 
системі, що досягається за рахунок здатності органів влади формувати в достатньому обсязі бюджетних 
ресурсів для виконання ними своїх функцій, забезпечувати стійкість основних параметрів платіжно-
розрахункової системи, найбільш оптимально залучати та використовувати позикові кошти для фінансування 
бюджетних видатків, попереджати порушення бюджетного законодавства з метою сприяння стійкому 
соціально-економічному розвитку держави  

 Богма О.С.  
[14, с. 283, 284] 

Бюджетна безпека є основною умовою здатності держави здійснювати фінансово-економічну політику 
відповідно до національних інтересів; бюджетна безпека – це базова складова всієї системи безпеки держави, 
відмова в забезпеченні якої призведе до позбавлення коштів щодо організації та функціонування системи 
забезпечення безпеки держави в цілому;  під бюджетною безпекою слід розуміти такий стан бюджетної 
системи, процесу, за якого в умовах відсутності реальних загроз, своєчасного реагування на потенціальні 
ризики відбувається повна реалізація національних інтересів у бюджетній сфері; важливо зазначити, що 
відносна бюджетна безпека охоплює три стани бюджетного процесу: стан кризи, стан стабілізації та стан 
розвитку:  
– стан кризи передбачає здатність мінімізувати втрати (як наявні, так і можливі), можливість подолати кризові 
явища, ефективне використання наявного механізму для виживання системи та виходу із кризи;  
– стан стабілізації, за якого реалізація бюджетних інтересів здійснюється в умовах перманентного зменшення 
реальних загроз, прогнозування і попередження потенціальних загроз, досягнення мінімально достатньої 
ефективності функціонування бюджетної системи, формування та розвиток стабілізаторів;  
– стан розвитку зумовлюється повноцінною реалізацією інтересів бюджетної сфери в умовах мінімального 
впливу реальних і своєчасного попередження можливих загроз, а також досягненням максимальної 
ефективності функціонування усіх елементів бюджетної системи, здатних протистояти наявним загрозам 

 Вареник В.М. [13, с. 34] 
 

Бюджетна безпека як складова фінансової безпеки залежить від результатів реалізації ефективної державної 
фінансово-економічної політики як основи досягнення національних інтересів  

Лондарюк Л.П.,  
Проказюк О.В. [16, 17] 

Бюджетна безпека держави як складник фінансової безпеки – це особливий стан платоспроможності держави, 
що забезпечує збалансування доходів і видатків державного та місцевих бюджетів й ефективне використання 
фінансових ресурсів бюджетної системи у процесі виконання державною та місцевою владою своїх функцій 
(державного управління, міжнародної діяльності; фінансування науки, освіти, культури й охорони здоров'я; 
забезпечення національної безпеки та оборони, реалізації інвестиційної та екологічної політики) за рахунок 
збереження фінансової стабільності (стійкості) бюджетної системи до впливу загроз  

Макарчук І.М., Перчук О.В., 
Виноградня В.М. 
[18, с. 561-562] 

Бюджетна безпека характеризує такий стан бюджетної системи, за якого досягаються збалансованість доходів 
і видатків державного та місцевого бюджетів, високий рівень ліквідності активів і є в наявності грошові, 
валютні та інші резерви, які здатні забезпечити стабільність національної економіки 

Петричко М.М. [19, с. 142] Бюджетна безпека України — це здатність держави ефективно виконувати покладені на неї функції та 
забезпечувати фінансову стійкість державних фінансів за рахунок збалансування доходів та видатків зведеного 
бюджету з урахуванням соціально економічного розвитку економіки 

Гурьянова Л.С. [20, с. 234] Бюджетна безпека представляє собою рівень бюджетного потенціалу держави відносно виконання ним своїх 
функцій з урахуванням балансу доходів і видатків державного та місцевого бюджетів і доцільності, законності 
і ефективності використання бюджетних засобів на всіх рівнях 

Деменок О.В. [21] Бюджетна безпека – це спроможність бюджетної системи забезпечити фінансову самостійність держави та 
ефективне використання нею бюджетних коштів у процесі виконання функцій соціального захисту; 
державного управління і міжнародної діяльності; фінансування науки, освіти, культури і охорони здоров'я; 
забезпечення національної безпеки і оборони, реалізації інвестиційної та екологічної політики  
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бюджетами, вже триває 5 рік, водночас логіка децент�

ралізації державного управління на основі автономії

органів місцевого самоврядування щодо вирішення

проблем розвитку територій за рахунок отримання ста�

більних джерел доходів для їх розв'язання [8; 9].

Згідно Концепцією реформування місцевого самовря�

дування проблеми передбачається розв'язати шляхом

[10]:

— "…визначення обгрунтованої територіальної

основи для діяльності органів місцевого самоврядуван�

ня та органів виконавчої влади, здатних забезпечити до�

ступність та належну якість публічних послуг, що нада�

ються такими органами, а також необхідної для цього

ресурсної бази;

— створення належних матеріальних, фінансових

та організаційних умов для забезпечення здійснення

органами місцевого самоврядування власних і делего�

ваних повноважень;

— розмежування повноважень у системі органів

місцевого самоврядування та органів виконавчої влади

на різних рівнях адміністративно�територіального устрою

за принципом субсидіарності;

— розмежування повноважень між органами вико�

навчої влади та органами місцевого самоврядування на

засадах децентралізації влади;

— запровадження механізму державного контро�

лю за відповідністю Конституції та законам України

рішень органів місцевого самоврядування та якістю на�

дання населенню публічних послуг;

— максимального залучення населення до прийнят�

тя управлінських рішень, сприяння розвитку форм пря�

мого народовладдя;

— удосконалення механізму координації діяльності

місцевих органів виконавчої влади."

Наділення органів місцевого самоврядування

більшою фінансовою самостійністю потребує розбудо�

ви механізму бюджетної безпеки в контексті реформу�

вання системи місцевих бюджетів як складової місце�

вих фінансів.

Питання бюджетної безпеки опрацьовано в сучасній

вітчизняній літературі катастрофічно недостатньо. Звер�

німося до визначення останньої, наведених різними ав�

торами (табл. 1).

В інших науково�практичних працях бюджетна без�

пека ідентифікується як [14, с. 283; 18, с. 561; 23]:

— стан забезпечення платоспроможності держави;

— фінансові умови, виражені в обсягах бюджет�

них ресурсів і принципах їх формування та розподі�

лу;

— державна політика, орієнтована на реалізацію

національних економічних інтересів країни;

— співвідношення параметрів формування бюд�

жетних коштів та сумарних потреб одержувачів цих

коштів;

— рівень виконання державою своїх функцій з ура�

хуванням балансу доходів і видатків державного та

місцевого бюджетів;

— процес розроблення, прийняття і контролю (мо�

ніторингу) виконання бюджету;

— ступінь збалансування бюджету;

— складова бюджетної політики;

— складова фінансової безпеки.

На підставі дослідження положень Бюджетного

кодексу України в контексті наведених визначень

можливо зробити висновки, що в умовах реформу�

вання системи управління місцевими бюджетами

[23]:

— предметом бюджетної безпеки виступає бюд�

жетна система, бюджетний процес, бюджетний ме�

ханізм, місцеві фінанси, у тому числі місцеві бюдже�

ти;

— суб'єктами бюджетної безпеки виступають орга�

ни місцевого самоврядування;

— об'єктами бюджетної безпеки є елементи бюд�

жетної системи, бюджетного процесу, бюджетного ме�

ханізму, місцевих фінансів, у тому числі місцевих бюд�

жетів;

— бюджетна безпека виступає складовою бюджет�

ної політики на рівні місцевих бюджетів, а отже, систе�

ми управління місцевими бюджетами;

— з точки зору процесуально�діяльнісного підходу

"бюджетна безпека" ідентифікується як процес, що

здійснюється в процесі людської діяльності;

— з точки зору явищного підходу тлумачення сло�

ва "безпека" у словниках української мови свідчить про

однозначне визначення цього явища як "стан":

— "безпе' ка — стан, коли кому�, чому�небудь ніщо

не загрожує, безпечність, беспечество, забезпека" [24,

с.115];

— "безпе' ка — стан, за якого ніщо не загрожує

кому— або чому�небудь" [25, с. 65];

— метою бюджетної безпеки є розбудова оптималь�

них по структурі і внутрішнього наповнення та стійких

до різних загроз місцевих бюджетів;

— завданнями бюджетної безпеки є вивчення, упе�

редження та ліквідація факторів� та чинників�загроз,

оптимізація внутрішньої структури визначальних об'єк�

тів.

Власне визначення "бюджетна безпека місцевих

бюджетів" у контексті вищевказаного набуває такого

вигляду: це елемент бюджетної політики у складі сис�

теми управління місцевими бюджетами, що ідентифі�

кується як певний стан бюджетної системи, бюджет�

ного процесу, бюджетного механізму, що уможливлює

безперервний розвиток і ефективне функціонування

місцевих бюджетів, і який досягається сукупністю за�

ходів технологічного характеру в процесі відповідної

діяльності органів місцевого самоврядування, спрямо�

ваних на забезпечення фінансової стабільності та за�

хисту фінансових інтересів місцевих бюджетів через:

оптимізацію складу і структури внутрішніх детермі�

нант�об'єктів діяльності місцевих бюджетів; вивчення

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на систему з

метою мінімізації загроз та синергізації сприятливих

подій; виявлення та упередженню ризиків в часі і про�

сторі.

Таке розуміння бюджетної безпеки місцевих

бюджетів презентує комплексне бачення вказано�

го явища бюджетно�економічного життя місцевих

бюджетів, що включає сукупність всіх важливих ас�

пектів, які підлягають аналітичному дослідженню в

процесі розбудови організаційно�методичних поло�

жень аналізу бюджетної безпеки місцевих бюд�

жетів.
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ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Перебудова системи управління державними фінан�

сами в контексті децентралізації державної влади та

реформи місцевого самоврядування потребує розбудо�

ви механізмів бюджетної безпеки місцевих бюджетів,

первинним кроком якої є визначення власне вищевка�

заного поняття. Для формування стійкого науково об�

грунтованого теоретичного базису бюджетної безпеки

місцевих бюджетів потребує опрацювання її класифі�

кація та визначення і класифікація її чинників�загроз.

Розбудова вищевказаних положень забезпечить ство�

рення дієвого та ефективного інформаційно�аналітич�

ного забезпечення бюджетної безпеки в межах систе�

ми управління місцевими бюджетами.
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THE FORMATION OF A DIFFERENTIATED SYSTEM OF FINANCING SOCIAL PROTECTION
IN THE COUNTRY

Зазначено, що базовий принцип, що лежить в основі визначення пенсій, не тільки дозволяє підтри�
мувати середній рівень добробуту, досягнутий працівником протягом його трудової діяльності, а й
стимулює його до підвищення продуктивності праці і збільшення власних доходів. Доповнюється
обов'язкове пенсійне страхування системою добровільного пенсійного страхування від підприємств,
призначеного для найманих працівників з обов'язковим соціальним страхуванням по старості. Пен�
сійне забезпечення від підприємств охоплює робітників і службовців, які укладають колективні або
індивідуальні договори. Водночас найбільш поширеною формою пенсійного страхування на підприє�
мствах є право застрахованого на отримання відсотків від вкладених вільних пенсійних коштів. Со�
ціальне страхування на підприємствах у Німеччині є вигідним як для працівників, так і для робото�
давців, оскільки з одного боку, воно є додатковим соціальним захистом для працівника, а з ін�
шого — забезпечує підприємцям приплив капіталу. Альтернативою і доповненням обов'язкового
пенсійного страхування і страхування від підприємств є приватне пенсійне страхування, яке поши�
рюється на громадян, які не підлягають обов'язковому пенсійному страхуванню.

Визначено, що диференційована система фінансування соціального захисту передбачає мож�
ливість акумулювання коштів або зі страхових внесків, у рівній мірі виплачуваних роботодавцями та
найманими працівниками, або з податкових надходжень (як додаткове джерело), або виключно за
рахунок власних коштів застрахованого (приватне страхування).Розгалужена мережа спеціалізо�
ваних систем соціального захисту призначена для осіб певних професійних груп (наприклад, для
осіб творчих професій, зайнятих у гірничодобувній промисловості, сільському господарстві та ін.).

It is noted that the basic principle underlying the determination of pensions not only allows to maintain
the average level of well�being achieved by an employee during his or her employment, but also stimulates
him to increase productivity and increase his own income. Supplements the mandatory pension insurance
system, is a voluntary enterprise pension insurance, intended for employed persons and is valid in parallel
with the mandatory old�age social insurance. Enterprise pension covers workers and employees who
enter into collective or individual contracts. However, the most common form of pension insurance at
enterprises, there is no right of the insured to receive a percentage of the invested free pension funds.
Social security at companies in Germany is beneficial for both workers and employers, because on the
one hand, it is an additional social protection for the employee, and on the other hand, provides
entrepreneurs with a capital inflow. An alternative and complement to compulsory retirement and business
insurance is private pension insurance, which applies to citizens who are not subject to compulsory pension
insurance.

Enterprise pension covers employees and employees who enter into collective or individual contracts.
The most common form of enterprise pension insurance is the right of the insured to receive a percentage
of the invested free pension funds. Social security at companies in Germany is beneficial for both workers
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Завдання соціальної допомоги — забезпечити нуж�

денним людям гідне життя і водночас допомогти людині

знову самостійно встати на ноги і жити, не вдаючись до

підтримки держави.

Система медичного страхування Німеччини, не сти�

мулюючи соціальної нерівності, до певної міри усуває

прірву між людьми з різними рівнями доходів, дозво�

ляючи як тим, так і іншим скористатися наданим їм за�

коном правом на своєчасне і якісне медичне обслуго�

вування. Система медичного страхування Німеччини

передбачає існування розгалуженої системи страхових

установ, що діють на основі їх власної відповідальності

за дотримання інтересів усіх зацікавлених сторін, що

входять до цієї системи, відповідальності, яку несуть не

тільки страхові установи, а й самі учасники страхового

процесу: застраховані і роботодавці. Завдання держа�

ви полягає у визначенні правових рамок діяльності стра�

хових інститутів, а також у контролі за дотриманням

ними закону.

З метою захисту спільних інтересів лікарняні каси

об'єднуються в союзи на федеральному рівні або рівні

окремих земель.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові дослідження, пов'язані із з'ясуванням особ�

ливостей структури самоорганізації партнерських відно�

син у державній соціальній політиці, присвятили багато

провідних зарубіжних науковців, Зокрема окремі фун�

даментальні засади побудови диференційованої систе�

ми фінансування соціального захисту в країні та до�

and employers, because on the one hand, it is an additional social protection for the employee and, on
the other, provides entrepreneurs with a capital inflow. An alternative and complement to compulsory
retirement and business insurance is private pension insurance, which applies to citizens who are not
subject to compulsory pension insurance.

An important component of German social policy has been found to be the implementation of an effective
employment policy, which is an important tool for maintaining socio�economic stability in society. As one
of the main elements of this policy and of the whole of social policy in general, there is a system of social
insurance for unemployment aimed at "mitigating" the effects of unemployment in the form of financial
support for those who lost their jobs allocated for the period of finding a job. Compulsory unemployment
insurance is funded through contributions paid equally by employers in the form of social contributions,
which are included in the cost, and wages — from wages, and, in case of lack of funds from the Federal
Office of Labor, — for federal budget subsidies. Every insured unemployed person who is registered on
the labor exchange and expects a job if he or she worked for at least 360 calendar days with payment of
insurance premiums is eligible for assistance.

It is determined that a differentiated system of financing social protection provides for the possibility
of accumulating funds either from insurance contributions, equally paid by employers and employees, or
from tax revenues (as an additional source), or solely at the expense of the insured (private insurance).
An extensive network of specialized social protection systems is intended for persons of certain
professional groups (for example, for persons of creative professions employed in the mining industry,
agriculture, etc.).

Ключові слова: диференційована система, соціального захист, безробіття, соціальне страхування,

соціальна політика, євроінтеграція.

Key words: differentiated system, social protection, unemployment, social insurance, social policy, European

integration.

слідження принципів соціального проектування наявні

у працях Е. Бойера, Г. Мусамбіра, С. Колінз, Т. Браун та

К. Воз.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У статті є визначення особливостей, системних про�

блем та вивчення особливостей формування диферен�

ційована система фінансування соціального захисту в

країні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Характерною рисою страхування від нещасних ви�

падків є його обов'язковість для більшості груп зайня�

того населення. В обов'язковому порядку страхуються

також і роботодавці за умови, що підприємство не пе�

ревищує визначеного законом розміру. Фінансування

обов'язкового страхування від нещасних випадків

здійснюється переважно за рахунок роботодавця, який

сплачує внески шляхом відрахувань від собівартості

продукції.

Найбільшу питому вагу в структурі соціального бюд�

жету займають видатки на пенсійне страхування.

Маючи тривалу історію розвитку, система пенсійно�

го страхування Німеччини є однією з найбільш ефектив�

них серед промислово розвинених країн світу, що за�

безпечує високий життєвий рівень пенсіонерів

Пенсійне страхування в Німеччині включає в себе

три самостійно діючі системи: обов'язкове пенсійне

страхування, пенсійне страхування від підприємств та

приватне пенсійне страхування. Найбільшою частиною

системи пенсійного забезпечення Німеччини, яка охоп�
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лює широке коло застрахованих осіб, є обов'язкове

пенсійне страхування. Обов'язковому пенсійному стра�

хуванню підлягають такі категорії населення: робітни�

ки і службовці, державні чиновники, надомні працівни�

ки [3], фермери, а також особи вільних професій, які

працюють за наймом або самостійно.

Пенсійне страхування поширюється не тільки на

працездатних і зайнятих осіб, а й на групи людей, що в

силу певних причин не мають повноцінних трудових

відносин у суспільстві (інвалідів, вдів, учнів, безробіт�

них тощо), які не можуть виплачувати страхові внески,

але тим не менш є учасниками системи пенсійного стра�

хування за рахунок діючого в цій системі принципу со�

лідарного перерозподілу.

Здійсненням обов'язкового пенсійного страхуван�

ня в Німеччині займаються страхові товариства земель,

федеральне суспільство страхування службовців, а та�

кож страхові товариства за професійною ознакою [249,

c. 83]. Фінансування обов'язкового пенсійного страху�

вання здійснюється з внесків, які порівну сплачують ро�

ботодавці та застраховані. Виняток становлять, як пра�

вило, люди вільних професій, які сплачують внески са�

мостійно.

Таким чином, базовий принцип, що лежить в основі

визначення пенсій, не тільки дозволяє підтримувати се�

редній рівень добробуту, досягнутий працівником про�

тягом його трудової діяльності, а й стимулює його до

підвищення продуктивності праці і збільшення власних

доходів [6, c.1699].

Доповнюється обов'язкове пенсійне страхування

системою добровільного пенсійного страхування від

підприємств, призначеного для осіб найманої праці і

чинного паралельно з обов'язковим соціальним стра�

хуванням по старості. Пенсійне забезпечення від

підприємств охоплює робітників і службовців, які укла�

дають колективні або індивідуальні договори. Водно�

час найбільш поширеною формою пенсійного страху�

вання на підприємствах є право застрахованого на от�

римання відсотків від вкладених вільних пенсійних

коштів. Соціальне страхування на підприємствах у

Німеччині є вигідним як для працівників, так і для робо�

тодавців, оскільки, з одного боку, воно є додатковим

соціальним захистом для працівника, а з іншого — за�

безпечує підприємцям приплив капіталу. Альтернативою

і доповненням обов'язкового пенсійного страхування і

страхування від підприємств є приватне пенсійне стра�

хування, яке поширюється на громадян, які не підляга�

ють обов'язковому пенсійному страхуванню.

Важливою складовою соціальної політики Німеччи�

ни є проведення ефективної політики зайнятості, яка

представляє собою важливий інструмент підтримки со�

ціально�економічної стабільності в суспільстві. В якості

одного з основних елементів цієї політики і всієї соц�

іальної політики загалом існує система соціального

страхування по безробіттю, спрямована на "пом'якшен�

ня" наслідків безробіття у вигляді фінансової підтрим�

ки тих, що втратили робоче місце, що виділяється на

період пошуку роботи. Фінансування обов'язкового

страхування на випадок безробіття здійснюється за ра�

хунок внесків, що сплачуються порівну роботодавцями

у вигляді соціальних відрахувань, що включаються в со�

бівартість, і найманими працівниками — із заробітної

плати, а також у разі нестачі коштів у Федерального

відомства з праці, — за рахунок дотацій федерального

бюджету [1, c.1947]. Право на отримання допомоги має

кожен застрахований безробітний, який зареєстрова�

ний на біржі праці і очікує місця роботи, якщо до втрати

роботи він пропрацював не менше 360 календарних днів

з виплатою внесків зі страхування.

Отже, Німеччині довелося зіткнутися з низкою про�

блем, пов'язаних з об'єднанням країни, що дало

німецькому уряду можливість вчитися на своїх помил�

ках, а європейській спільноті — використовувати

досвід Німеччини в якості модельного під час розши�

рення Союзу і входження в нього економічно менш

розвинених країн. Проблеми об'єднання Німеччини,

які, як багато хто вважає, стали першопричиною нині�

шньої кризи і "похилення" економіки країни, зумовив�

ши значні заборгованості, пов'язані з великими пере�

кладами субсидій з колишньої ФРН, спробою з боку

уряду забезпечити однаковий рівень життя для східних

німців, а також з тим, що в країні зберігалася низька

продуктивність і обіцяні урядом високі зарплати, а та�

кож зростання безробіття призвели країну до кризи, в

підтримці такої політики полягає сьогодні основна про�

блема для Німеччини [2, c. 369]. Для більш точного

представлення системи соціального страхування

Німеччини з метою використання деяких її аспектів при

формуванні єдиної соціальної стратегії ЄС виділив ос�

новні особливості соціальної політики Німеччини і її

характерні риси:

— диференційована система соціального захисту,

що характеризується широкою мережею соціальних

установ і систем соціального страхування;

— існування альтернативної обов'язковому страху�

ванню системи приватного страхування, яке надає мож�

ливість більшого вибору між послугами, пропоновани�

ми у рамках тієї або іншої системи соціального забез�

печення;

— пріоритет самоврядування, як основоположно�

го і найбільш прийнятного в умовах соціальної ринко�

вої економіки принципу організації соціальних установ

на відміну від державної регламентації; незалежність

органів самоврядування в системі соціального забезпе�

чення від держави, яка не виключає державного конт�

ролю за їх діяльністю;

— принцип субсидіарності — один з основних прин�

ципів, на якому грунтується система соціального стра�

хування Німеччини, полягає в пріоритеті особистої

відповідальності і самостійності кожного суб'єкта в

прийнятті ним рішень, на відміну від системи державно�

го патерналізму;

— принцип солідарності також є основою системи

соціального страхування Німеччини, полягає в тому, що

соціальний захист індивідуума від можливих ризиків

забезпечується за рахунок об'єднання застрахованих,

кошти яких, що відраховуються до страхового фонду,

в потрібний час і в необхідному обсязі можуть направ�

лятися на потреби кожного застрахованого [5].

Диференційована система фінансування соціально�

го захисту передбачає можливість акумулювання коштів

або зі страхових внесків, у рівній мірі виплачуваних ро�

ботодавцями та найманими працівниками, або з подат�

кових надходжень (як додаткове джерело), або виключ�
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но за рахунок власних коштів застрахованого (приват�

не страхування).

Розгалужена мережа спеціалізованих систем соці�

ального захисту призначена для осіб певних професій�

них груп (наприклад, для осіб творчих професій, зайня�

тих у гірничодобувній промисловості, сільському гос�

подарстві та ін.) [4].

Система заходів соціальної допомоги орієнтована

на тих незастрахованих, хто не має джерел існування і

знаходиться в скрутному становищі, маючи потребу в

матеріальній допомозі.

Самоврядування і спільна діяльність установ медич�

ного страхування (лікарняних кас) і об'єднань медичних

працівників, здійснюється за допомогою договорів, що

укладаються між різними сторонами страхового процесу.

Самоврядування медичних працівників здійснюєть�

ся через об'єднання в професійні корпорації (лікарські

палати, об'єднання лікарів лікарняних кас).

Надання товарів і надання послуг для застрахова�

них через лікарняні каси або відшкодування витрат,

пов'язаних з наданими послугами.

Розгалужена система пенсійного страхування ха�

рактеризується різними напрямами соціального забез�

печення по старості (обов'язкове пенсійне страхуван�

ня, приватне пенсійне страхування, страхування від

підприємства).

Система обов'язкового страхування від нещасних

випадків.

Диференційована система страхування по безро�

біттю.

Пенсійне страхування будується на принципі пере�

розподілу і вимагає реформування в зв'язку зі зроста�

ючим процесом старіння населення і іншими демогра�

фічними факторами.

У результаті реформ у пенсійній сфері в Німеччині

все частіше мова ведеться про комбіновану систему

страхування. Зниження пенсійних виплат буде компен�

суватися самостійно страхувальниками в добровільно�

му порядку [7, c. 299]. Про введення базової пенсії мова

поки не ведеться, а реформи обмежуються частковим

перенесенням тягаря страхування на плечі недержавних

фондів. Розмір державних виплат, як і раніше, залежить

від розміру внесків, тобто від заробітку.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Проаналізувавши основні риси соціальної системи

Німеччини, можна зробити висновок, що сильна соціаль�

на політика держави — це політика, яка може бути за�

безпечена лише за умови ефективного розвитку ринко�

вих процесів, а сама вона стає однією з передумов кон�

курентного порядку, без яких стабільне і життєздатне

функціонування такого порядку стає неможливим. Саме

соціальна політика держави може виконувати найваж�

ливішу роль регулюючого інструменту, метою якого є

виправлення неприйнятних для суспільства результатів

функціонування ринкового механізму. Під час форму�

вання такої політики в якості основи вироблення єдиної

соціальної стратегії для Європи можна значною мірою

враховувати позитивні риси і помилки уряду Німеччини

в проведенні і реформуванні внутрішньої соціальної

політики.

Проблеми великого припливу іммігрантів завжди

були для Німеччини другими за значимістю після про�

блем безробіття, оскільки соціальною допомогою ко�

ристуються не тільки громадяни ФРН, але й іноземці,

що перебувають в країні. Іммігранти знаходяться часом

навіть у привілейованому становищі. Так, особам, які

мають політичний притулок, а також німцям�переселен�

цям і єврейським емігрантам з колишнього СРСР допо�

мога надається відразу і беззастережно, водночас як

місцевим жителям — лише за вмотивованим проханням

і у разі неможливості знайти інше рішення.
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У статті проаналізовано державне регулювання ринку нерухомості. Визначено роль держави
в регулюванні ринку нерухомості, яка зводиться до здійснення ідеологічної та законодавчої
функції (вироблення концепції розвитку ринку, програми її реалізації, управління програмою,
створення законодавчих актів для розвитку ринку); концентрації ресурсів (державних і приват�
них) на цілі створення інфраструктури ринку; встановлення вимог до учасників ринку нерухо�
мості; контроль за фінансовою стійкістю і безпекою ринку (реєстрація та контроль за входом
на ринок, реєстрація об'єктів нерухомості, нагляд за фінансовим станом будівельних органі�
зацій, вжиття заходів щодо їх оздоровлення, контроль за дотриманням правових та етичних
норм, застосування санкцій); створення системи інформації про стан ринку нерухомості та за�
безпечення її відкритості для всіх бажаючих; формування системи захисту покупців (інвесторів)
від втрат (у тому числі державні або змішані схеми страхування інвестицій); запобігання нега�
тивного впливу на ринок нерухомості інших видів державного регулювання (монетарного, ва�
лютного, фіскального, податкового). Встановлено, що актуальним є послідовний, збалансо�
ваний і комплексний розвиток механізмів державного регулювання на ринку нерухомості та пра�
вильне і ефективне застосування даних механізмів, сумісно з цілеспрямованою політикою дер�
жави. Розглянуто основні принципи державного регулювання ринку нерухомості, а саме: фун�
кціональне регулювання в поєднанні з інституційним регулюванням з питань організації конт�
ролю та нагляду за діяльністю професійних учасників ринку; використання механізмів саморе�
гулювання ринку, що створюються за допомогою держави та під її контролем; пріоритет у роз�
витку системи інфраструктурних організацій; максимальне зниження і поділ ризиків; підтрим�
ка конкуренції на ринку. Визначено основні напрями системи державного регулювання ринку
нерухомості.

The article analyzes the state regulation of the real estate market. Determining the peculiarities
of the formation, current state and development of the real estate market will allow to predict the
further tendencies of its development, the need to establish mechanisms of state regulation of the
real estate market of Ukraine. Regulation of the real estate market is the regulation of the activity of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринок нерухомості є важливою ланкою системи

ринкових відносин та має потужний мультиплікативний

вплив на економіку країни, що дозволяє використову�

вати його в якості потужного засобу стимулювання еко�

номічного розвитку на різних рівнях економіки. Це та�

кож вимагає створення розгалуженої системи держав�

ного регулювання ринку [1, с. 3]. Визначення особли�

востей формування, поточного стану та розвитку ринку

нерухомості дозволить спрогнозувати подальші тен�

денції його розвитку, потреби в становленні механізмів

державного регулювання ринку нерухомості України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування та розвитку ринку нерухомості

розглядаються у роботах таких вітчизняних вчених:

В. Базилевича, А. Іванченка, М. Коваленка та інших. Ок�

ремі аспекти державного регулювання ринку нерухо�

all its participants and transactions between them by the organizations authorized for these actions.
For the national economy of the country, it is important to analyze and control the state of the real
estate market, since real estate is the basis of all systems of the market mechanism.

The role of the state in regulating the real estate market has been determined. The role of the
state in regulating the real estate market boils down to the following: implementation of ideological
and legislative functions; concentration of resources for the purpose of creating market
infrastructure; establishing requirements for participants in the real estate market; control over the
financial stability and security of the market; creating a system of information on the state of the real
estate market and ensuring its openness to all comers; formation of system of protection of buyers
(investors) from losses; prevention of negative impact on the real estate market of other types of
state regulation. It is established that the consistent, balanced and complex development of state
regulation mechanisms in the real estate market is important, as well as the correct and effective
application of these mechanisms, in accordance with the purposeful policy of the state.

The basic principles of state regulation of the real estate market are considered, namely: functional
regulation in combination with institutional regulation on the issues of organization of control and
supervision over the activity of professional market participants; use of self�regulation mechanisms
of the market created with the help of the state and under its control; priority in the development of
the infrastructure organization system; maximum reduction and risk sharing; supporting competition
in the market.

The basic directions, which include the system of state regulation of the real estate market, were
identified, namely: formation of legislative and regulatory framework; the setting of mandatory
requirements and standards for market participants, and their activities, for transactions with real
estate objects; formation of a system of protection and rights of issuers, investors and intermediaries;
creation of an open and accessible to all market participants system of information about the state
of the market, its objects and participants; control over market participants and conducting
operations on the market, monitoring the enforcement of antitrust rules; ensuring market security
and reducing and sharing risks; support of competition in the market; development of market
infrastructure and formation of directions of its development; market legal support; сonflict and
dispute resolution.

Ключові слова: ринок нерухомості, державне регулювання, принципи регулювання, розвиток ринку не�

рухомості, політика.

Key words: real estate market, state regulation, principles of regulation, development of the real estate market,

policy.

мості висвітлено у працях таких вітчизняних і зарубіж�

них вчених: В. Бакуменка, І. Драгана, М. Латиніна, Т. Ли�

сицької, А. Огурцової, М. Орлатого. У роботах науковців

досліджені локальні проблеми державного регулюван�

ня ринку нерухомості, розкриті важливі елементи управ�

лінських орієнтирів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності та особливос�

тей державного регулювання ринку нерухомості в Ук�

раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективне функціонування ринкової системи не�

можливе без ринку нерухомості. Оскільки ринок неру�

хомості обумовлює значний вплив на розвиток відно�

син власності та становлення середнього класу — осно�

ви суспільства, сприяє задоволенню потреб підприємців
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у постійних активах, значною мірою визначає рівень спо�

живання, нагромадження та інвестування [2, с. 1]. Ри�

нок нерухомості виконує одну з найбільш важливих

соціально�економічних функцій у розвинутих країнах

світу. Для національної економіки країни важливим є

аналіз та контроль стану ринку нерухомості, оскільки

саме нерухомість є основою всіх систем ринкового ме�

ханізму [3, с. 248].

Визнання права власності на нерухомість в умовах

ринкової економіки сприяло формуванню ринку неру�

хомості в Україні. А початку функціонування цього рин�

ку сприяла наявність об'єктів нерухомості й попиту та

пропозиції на них. Ринок нерухомості є сферою вкла�

дення капіталу в об'єкти нерухомості та системи еконо�

мічних відносин, що виникають при операціях з нерухо�

містю. Ці відносини виникають під час купівлі�продажу

нерухомості, іпотеці, здачі об'єктів нерухомості в трас�

тове управління, оренду тощо. Таким чином, на ринку

нерухомості повинні діяти продавці, покупці та окремі

суб'єкти підприємництва, які їм сприяють у зверненні

об'єктів нерухомості [4, с. 130].

Розвиток ринку нерухомості залежить від належно�

го державного регулювання процесів ринку, викорис�

тання прозорих і дієвих заходів регулювання відносин

на ринку та його сегментів [5, с. 110].

Регулювання ринку нерухомості — це впорядкуван�

ня діяльності на ньому всіх його учасників і операцій між

ними з боку організацій, уповноважених на ці дії. Регу�

лювання ринку нерухомості охоплює: всіх учасників рин�

ку (продавців, покупців, орендарів, орендодавців, про�

фесійних посередників); всі види діяльності і всі види опе�

рацій на ньому (емісійні, інвестиційні, заставні); різні види

нерухомості (житлові та нежитлові приміщення, земельні

інші об'єкти) та здійснюється органами чи організаціями,

уповноваженими виконувати функції регулювання.

Основними принципами державного регулювання

ринку нерухомості є: функціональне регулювання в по�

єднанні з інституційним регулюванням з питань органі�

зації контролю та нагляду за діяльністю професійних

учасників ринку; використання механізмів саморегулю�

вання ринку, що створюються за допомогою держави

та під її контролем; пріоритет у розвитку системи інфра�

структурних організацій; максимальне зниження і поділ

ризиків; підтримка конкуренції на ринку.

Зміст і сутність поняття "державне регулювання не�

рухомості" розкривається через такі функцій: законо�

давчу і ідеологічну ініціативи (різні концепції розвитку

окремих видів ринку, а також програми їх реалізації);

регуляторну, яка встановлює і контролює правила і нор�

ми безперервного функціонування ринку нерухомості;

професійного учасника при торгівлі державними будів�

лями і спорудами, житловими сертифікатами, а також

іншими об'єктами нерухомості; інвестування в пріори�

тетні галузі матеріального виробництва, житлове буді�

вництво та соціально�культурну сферу; контролю без�

пеки і сталого функціонування ринку (реєстрація прав

та угод з нерухомістю) [6, с. 1].

Роль держави в регулюванні ринку нерухомості зво�

диться до: здійснення ідеологічної та законодавчої

функції (вироблення концепції розвитку ринку, програ�

ми її реалізації, управління програмою, створення за�

конодавчих актів для розвитку ринку); концентрації ре�

сурсів (державних і приватних) на цілі створення інфра�

структури ринку; встановлення вимог до учасників рин�

ку нерухомості; контроль за фінансовою стійкістю і без�

пекою ринку (реєстрація та контроль за входом на ри�

нок, реєстрація об'єктів нерухомості, нагляд за фінан�

совим станом будівельних організацій, вжиття заходів

щодо їх оздоровлення, контроль за дотриманням пра�

вових та етичних норм, застосування санкцій); створен�

ня системи інформації про стан ринку нерухомості та

забезпечення її відкритості для всіх бажаючих; форму�

вання системи захисту покупців (інвесторів) від втрат (у

тому числі державні або змішані схеми страхування інве�

стицій); запобігання негативного впливу на ринок неру�

хомості інших видів державного регулювання (монетар�

ного, валютного, фіскального, податкового) [7, с. 90].

Система державного регулювання ринку нерухо�

мості включає: органи регулювання та контролю; дер�

жавні та інші нормативні акти; методи регулювання, що

застосовуються державою в процесі здійснення регу�

лювання ринку. До основних напрямів, які включає си�

стема державного регулювання ринку нерухомості

відносяться: формування законодавчої та нормативної

бази; встановлення обов'язкових вимог і стандартів до

учасників ринку та їх діяльності, до операцій з об'єкта�

ми нерухомості; формування системи захисту та прав

емітентів, інвесторів і посередників; створення відкри�

тої та доступної для всіх учасників ринку системи інфор�

мації про стан ринку, про його об'єктів та учасників;

контроль за учасниками ринку та проведення операцій

на ринку, контроль за виконанням антимонопольних

правил; забезпечення безпеки ринку; зниження і роз�

поділ ризиків; підтримка конкуренції на ринку; розви�

ток інфраструктури ринку та формування напрямів його

розвитку; підтримка правового порядку на ринку; роз�

в'язання конфліктних та спірних питань [8, с. 95].

Важливе місце у формуванні, становленні та розвит�

ку ринку нерухомості відіграє державне регулювання

ринку, циклічність самого ринку, правові та організацій�

но�адміністративні механізмами, економічне середови�

ще і політична ситуація в державі та світі, світова банкі�

вська система [9, с. 85]. В сучасних умовах, актуальним є

саме послідовний, збалансований і комплексний розви�

ток механізмів державного регулювання на ринку неру�

хомості, а також правильне і ефективне застосування

даних механізмів, сумісно з цілеспрямованою політикою

держави. Це в майбутньому призведе до існування зла�

годженої, безперебійно працюючої системи з регулюван�

ня ринків нерухомості державою в Україні [6, с. 1].

ВИСНОВКИ
Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, доречно

зазначити, що з метою стабілізації ситуації на ринку не�

рухомості та сприяння його подальшому розвитку, реал�

ізація ефективної державної політики має бути спрямо�

вана на: поліпшення інвестиційного клімату в країні; ство�

рення прозорої та фінансово доступної системи оподат�

кування об'єктів нерухомості, спрощення системи реє�

страції прав на нерухомість; створення ефективної інфор�

маційно�статистичної системи ринку нерухомості та по�

кращення якості аналітики ринку, яка в сучасних умовах

представлена здебільшого консалтинговими й рієлторсь�

кими компаніями і відображає короткострокові коливан�
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ня, а не тенденції ринку; розробку ефективного механіз�

му контролю за виконанням місцевими органами вико�

навчої влади та органами місцевого самоврядування де�

легованих їм повноважень з вирішення житлових питань.

Пріоритетні напрями, спрямовані на вдосконалення ме�

ханізмів державного регулювання ринку нерухомості,

сприятимуть розвитку системи державного регулюван�

ня, стимулюватимуть ринок нерухомості в частині ство�

рення новітніх об'єктів нерухомості, поліпшать відноси�

ни між учасниками ринку, забезпечать передумови для

функціонування прозорого й зрозумілого ринку нерухо�

мості, сприятимуть підвищенню інвестиційної привабли�

вості України та можливості адаптуватися до світового

економічного простору.
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За результатами аналізу наукових джерел у сфері державного управління, економіки визна�
чено, що характерними рисами організаційної структури управління сферою інвестицій в Ук�
раїні є складність та розгалуженість системи органів влади, до компетенції яких входять пи�
тання інвестиційної діяльності, а також висока міра бюрократії державної інвестиційної пол�
ітики.

Доведено, що на сьогодні державне управління інвестиційним розвитком економіки
здійснюється на державному та регіональному рівнях різними державними структурами і пред�
ставники кожної зі структур мають власні повноваження щодо реалізації інвестиційної політи�
ки. Водночас основною метою державного управління процесом залученням інвестицій є роз�
виток економіки держави та створення сприятливого інвестиційного клімату, який необхідний
для модернізації та інноваційного оновлення господарської діяльності.

Обгрунтовано тезу про те, що на практиці найбільшого успіху можна досягти, коли регулю�
вання інвестиційної діяльності буде нести цілеспрямований характер і буде складовою загаль�
ної стратегії розвитку економіки. Інакше кажучи, держава стає одним з учасників інвестицій�
ного процесу, маючи власну політику, спрямовану на вирішення економічних та соціальних
проблем. Таким чином, формується державна інвестиційна політика, яка передбачає створен�
ня реальних можливостей і умов для інвестування, а також активну участь держави у розвитку
інвестиційного ринку.

Досліджено, що на сьогодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо�
дарства України, наразі, найбільше розвиває такі механізми державного управління залучен�
ням інвестицій:

— індустріальні парки;
— державна реєстрація інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
— державний супровід інвесторів в Україні.
Зазначено, що залучення інвестицій до індустріального парку має певні переваги як для дер�

жави та місцевих громад, так і для самих учасників таких парків. Але досі відсутня інформація
стосовного того, наскільки економічно ефективним є функціонування існуючих парків в Україні.
Попри це, індустріальні парки в Україні продовжують реєструватися. Акцентовано увагу на важ�
ливості підписання Урядом України Угоди з Організацією економічного співробітництва та роз�
витку стосовно приєднання діяльності останньої до умов Декларації про міжнародні інвестиції
та багатонаціональні підприємства. Такий захід сприяв наданню Україні допомоги щодо зап�
ровадження міжнародних стандартів проведення інвестиційної діяльності та підвищення со�
ціальної відповідальності бізнесу.

According to the analysis of scientific sources in the sphere of public administration, the economy
has been determined that the characteristic features of the organizational structure of investment
management in Ukraine are the complexity and ramifications of the system of government bodies,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація економічних процесів, збільшення кон�

куренції за іноземні інвестиції, перевага інвестиційних

відносин між країнами світу та посилення процесу за�

лучення внутрішніх інвестицій до розвинутих галузей

економік держав мають все більший вплив на розвиток

господарської діяльності, яка зумовлює посилення ува�

ги до дослідження теми державного управління інвес�

тиційним розвитком економіки.

Зараз Україна не може повною мірою нарощувати

залучення внутрішніх інвестицій, так само як і не може

на високому рівні конкурувати за іноземні інвестиції

внаслідок: політичної нестабільності, критичного стану

фінансового сектора зокрема та державної економіки

загалом фактичного самоусунення органів державної

влади від управління інвестиційними процесами, висо�

кого рівня корупції у суспільних відносинах, і звідси —

відсутності сприятливого інвестиційного клімату та об�

грунтованої фінансової та економічної політики.

which are responsible for investment activities, as well as a high degree of bureaucracy of public
investment policy.

It is proved that, to date, the state management of investment development of the economy is
carried out at the state and regional levels by different state structures and representatives of each
of the structures have their own powers to implement the investment policy. At the same time, the
main purpose of the state management of the process of attracting investments is to develop the
economy of the state and to create a favorable investment climate, which is necessary for the
modernization and innovative renewal of economic activity.

It is substantiated that in practice, the greatest success can be achieved when the regulation of
investment activity will be purposeful and will be an integral part of the overall economic development
strategy. In other words, the state becomes one of the participants in the investment process, having
its own policy aimed at solving economic and social problems. Thus, a state investment policy is
formed, which provides for the creation of real opportunities and conditions for investment, as well
as the active participation of the state in the development of the investment market.

It is researched that, today, the Ministry of Development of Economy, Trade and Agriculture of
Ukraine, at present, most develops such mechanisms of public administration of attraction of
investments as:

— industrial parks;
— state registration of investment projects in priority sectors of the economy;
— state support of investors in Ukraine.
It is noted that attracting investments to the industrial park has certain advantages for both the

state and local communities, as well as for the participants of such parks themselves. But there is
still no information on how cost�effective the operation of existing parks in Ukraine is. Despite this,
industrial parks in Ukraine continue to register. Attention is drawn to the importance of the signing
by the Government of Ukraine of the Agreement with the Organization for Economic Co�operation
and Development regarding the accession of the latter to the terms of the Declaration on International
Investments and Multinational Enterprises. Such an event helped assist Ukraine in introducing
international standards for investment activities and enhancing corporate social responsibility.

Ключові слова: механізми державного управління інвестиційним розвитком економіки, Закон України

"Про індустріальні парки", інструменти економічного зростання, державний супровід інвесторів в Україні,

державна реєстрація інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

Key words: mechanisms of public administration of investment development of economy, Law of Ukraine "On

industrial parks", instruments of economic growth, state support of investors in Ukraine, state registration of

investment projects in priority sectors of the economy.

Поза тим, спостерігається тенденція до відтоку ка�

піталу за кордон та вкрай непропорційний галузевий і

регіональний розподіл державних ресурсів, який фор�

мує недосконалу структуру економіки "нерозвиненого"

типу та значно зменшує її конкурентоспроможність, зу�

мовлюючи технологічне гальмування економічних про�

цесів, чим підвищує залежність українських товарови�

робників від кон'юнктури світових ринків, збільшуючи

фінансування зарубіжних економік. Таким чином, сут�

тєва частка заощаджень не перетворюється на інвестиції

і канали міжгалузевого припливу капіталів залишають�

ся нерозвиненими.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Зокрема питання актуальних проблем державного

управління інвестиційним розвитком економіки дослід�

жували Н. Хохлов [1] та В. Мортіков, які розглядали

вплив зовнішніх факторів на економіку держави, зумов�
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лених інвестиціями. В. Федоренко [2] проводив аналіз

позитивних чинників, що зумовлюють вплив на надход�

ження іноземних інвестицій в економіку України. К. Ілля�

шенко [3] вивчав питання зниження інвестиційних ри�

зиків для підвищення ефективності залучених інвес�

тицій. О. Федорчак [4, c. 137] зазначає, що в Україні за

роки незалежності існувало багато чиновників і бюрок�

ратичних структур, покликаних регулювати залучення

інвестицій.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження, результати якого викладено у цій

статті, полягає у тому, щоб дослідити сучасний стан

механізмів державного управління інвестиційним роз�

витком економіки в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процеси інтеграції та глобалізації, що спостеріга�

ються у сучасній світовій економіці, визначають цент�

ральне місце інвестицій у сталому розвитку господарсь�

кої діяльності нашої держави. Ефективне впроваджен�

ня інвестиційної політики на сучасному етапі, може ста�

ти основою для швидкого розвитку економіки нашої

держави, підвищить конкурентоспроможність під�

приємств, а також забезпечить можливість їх повноцін�

ної інтеграції у соціально�економічний простір Євро�

пейського Союзу.

На мою думку, для того, щоб підвищити інвестицій�

ну активність підприємств, на рівні держави, має вико�

нуватися ряд певних умов. Наприклад, має формувати�

ся та впроваджуватися зважена інвестиційна політика,

має розвиватися належне інфраструктурне забезпечен�

ня інвестиційних процесів, створюватися сприятливий

інвестиційний клімат тощо. В

той же час, на регіональному

рівні має здійснюватися роз�

робка та реалізація регіо�

нальних проектів та програм

інвестиційного розвитку зад�

ля сприяння ефективному

проведенню інвестиційної

політики.

На сьогодні Міністерство

розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства

України наразі найбільше

розвиває такі механізми дер�

жавного управління залучен�

ням інвестицій:

— індустріальні парки;

— державна реєстрація

інвестиційних проектів у пріо�

ритетних галузях економіки;

— державний супровід

інвесторів в Україні.

Детальніше розглянемо

кожний із зазначених ме�

ханізмів.

Індустріальні парки. Роз�

виток індустріальних парків

визначається одним із най�

пріоритетніших напрямів роз�

витку економіки в Україні. У працях таких учених: О. Єго�

рова, Л. Беновська, О. Молдован, А. Павлюк, В. Гала�

сюк висвітлюється дане питання. Автори збігаються у

думці, що майбутня перспективність індустріальних

парків в Україні пояснюється успішністю розвинених

індустріальних держав, де такі парки є достатньо ваго�

мим інструментом економічного зростання.

На мою думку, потрібно звернутися до "букви зако�

ну", щоб розібратися у тому, як держава планує розвива�

ти дану сферу. Згідно з визначенням, яке надає Закон

України "Про індустріальні парки" від 20.12.2015 № 5018�

VI [5], індустріальний парк є територією, яка визначена

ініціатором створення індустріального парку (органом дер�

жавної влади, або місцевого самоврядування, які здійсню�

ють право власника на землю від імені українського наро�

ду; юридичною, або фізичною особою, яка є власником,

або орендарем земельної ділянки) та облаштована відпо�

відною інфраструктурою, згідно з містобудівною докумен�

тацією. У межах цієї території учасники індустріального

парку мають право займатися господарською діяльністю

у сфері переробної промисловості, діяльністю у сфері те�

лекомунікацій, інформаційній сфері, вести науково�досл�

ідну діяльність на засадах, визначених даним Законом та

договором про проведення господарської діяльності у

межах території індустріального парку.

Стаття 4 цього Закону [5] визначає засади щодо

розгортання і функціонування індустріальних парків на

території України, основними із яких є:

— публічний доступ до інформації щодо можливості

використання землі для розгортання індустріальних

парків;

— гарантування прав на земельні ділянки, які зна�

ходяться у межах індустріального парку;

Рис. 1. Переваги розвитку індустріальних парків в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переваги розвитку індустріальних парків в Україні 
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— можливість конкуренції у виборі керуючої компанії

на землі, які є комунальною, або державною власністю;

— державне стимулювання залучення інвестицій до

індустріальних парків;

— підтримка держави у створенні індустріальних

парків тощо.

У цьому контексті, варто окреслити переваги роз�

витку індустріальних парків в Україні, що нами зробле�

но в межах рисунка 1.

Як бачимо, залучення інвестицій до індустріально�

го парку має певні переваги як для держави та місцевих

громад, так і для самих учасників таких парків. Але досі

відсутня інформація стосовного того, наскільки еконо�

мічно ефективним є функціонування існуючих парків в

Україні. Попри це, індустріальні парки в Україні продов�

жують реєструватися.

Відповідно до Закону України "Про індустріальні

парки" від 20.12.2015 № 5018�VI [5] та Положення, зат�

вердженого постановою Кабінету Міністрів України від

20.08.2014 № 459 [6], Міністерство розвитку економі�

ки, торгівлі та сільського господарства України формує

та реалізує державну політику стосовно створення і

функціонування індустріальних парків.

Створення перших індустріальних парків в Україні

почалось у 2014 році. На кінець року було зареєстрова�

но вже 12 парків. Згідно з даними сайту Міністерства

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України, станом на 07.10.2019, в Україні зареєстрова�

но 42 індустріальні парки. На рис. 2 зображено динамі�

ку створення індустріальних парків в Україні.

Державна стратегія регіонального розвитку на період

до 2020 року окреслює, що одним із пріоритетних на�

прямів залучення інвестицій в регіони є розбудова ме�

режі індустріальних парків, а також надання державної

підтримки суб'єктам, які створюють такі парки [7]. За

інформацією Департаменту залучення інвестицій

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського

господарства України державна підтримка створення і

функціонування індустріальних парків передбачає [8]:

— виділення коштів із Державного фонду регіо�

нального розвитку для фінансування проектів розбудо�

ви інфраструктури індустріальних парків, якщо вони

співфінансуватимуться коштами з місцевих бюджетів,

на рівні 10 % від їх вартості за кошторисом;

— звільнення від дольової участі у розвитку місце�

вої інфраструктури, якщо будівництво об'єктів відбу�

вається суб'єктами індустріальних парків у межах відпо�

відних індустріальних парків;

— звільнення від сплати ввізного мита, якщо суб'єк�

ти індустріального парку ввозять обладнання, або ком�

плектуючі до нього, матеріали, які вироблені не в Ук�

раїні, з метою облаштування індустріального парку та

здійснення, в його межах, господарської діяльності.

Щодо інших можливостей державної підтримки,

суб'єкти індустріальних парків, також, можуть скорис�

татися додатковими інструментами та механізмами, пе�

редбаченими законодавством, а саме:

— звільнення від сплати ввізного мита на товари,

мета ввезення яких — інвестування на підставі зареєст�

рованих договорів, або на товари, які були ввезені як

внесок іноземного інвестора до статутного капіталу

підприємства з іноземним капіталом;

— ввезення товарів за пільговими ставками ввізно�

го мита (до 0%), які походять з держав, що є членами

Світової організації торгівлі, або з тих країн, з якими

Україною були укладені двосторонні, або регіональні,

угоди стосовно режиму найбільшого сприяння (в тому

числі, з Канадою та Європейським Союзом);

— ввезення без сплати ввізного мита обладнання,

що може працювати на відновлюваних джерелах енергії,

ввезення енергозберігаючого устаткування та мате�

ріалів, засобів вимірювання, контролю та управління

витратами паливно�енергетичних ресурсів, механізмів

та матеріалів, що використовуються для виробництва

альтернативних видів палива, або енергії, з відновлю�

ваних джерел енергії.

Державний супровід інвесторів в Україні. 15 берез�

ня 2017 р. Урядом України було підписано Угоду з

Організацією економічного співробітництва та розвит�

ку стосовно приєднання діяльності останньої до умов

Декларації про міжнародні інвестиції та багатонаціо�

нальні підприємства. Такий захід сприяв наданню Ук�

Рис. 2. Динаміка створення індустріальних парків в Україні
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раїні допомоги щодо запровадження міжнародних стан�

дартів проведення інвестиційної діяльності та підвищен�

ня соціальної відповідальності бізнесу. Відповідно до

цього, було створено Національний контактний пункт

при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сіль�

ського господарства України [9].

Згідно з пунктом 11 глави I "Поняття та принципи"

Керівних принципів Організації економічного співробі�

тництва та розвитку для багатонаціональних під�

приємств, ті уряди, які дотримуються Керівних прин�

ципів, будуть їх реалізовувати та заохочувати компанії

до їх використання. Уряди мають створити Національні

контактні пункти для просування Керівних принципів та

виступатимуть в якості майданчика для обговорення всіх

питань, що стосуються Керівних принципів. Таким чи�

ном, цей крок сприяв підвищенню професіоналізму та

ділової культури державних службовців у наданні по�

слуг інвесторам.

Крім того, частина II, параграфа 1 передбачає, що

ті держави, що дотримуються Керівних принципів, ма�

ють створювати Національні контактні пункти для підви�

щення ефективності Керівних принципів через прове�

дення рекламних заходів, обробки запитів та сприяння

вирішенню питань, що виникають у зв'язку з впровад�

женням Керівних принципів. Профспілки, бізнес�асо�

ціації, компанії та інші неурядові організації та зацікав�

лені сторони мають бути поінформовані про наявність

таких активностей.

Таким чином, Національний контактний пункт, який

було створено в Україні, сприяє підвищенню ефектив�

ності Керівних принципів Організації економічного

співробітництва та розвитку для багатонаціональних

підприємств та вирішенню питань, пов'язаних з їх вико�

нанням [10].

Поза тим, у кожному регіоні Україні є посадові осо�

би — представники регіонів, до сфери повноважень

яких відносяться питання сприяння інвестиційній діяль�

ності і в яких інвестори можуть отримати консультацію

щодо об'єктів інвестування. Їх контакти, а також карту

інвестиційних контактних пунктів, розташованих по ре�

гіонах, можна знайти на сайті Міністерства розвитку еко�

номіки, торгівлі та сільського господарства України [11].

Державна реєстрація інвестиційних проектів у пріо�

ритетних галузях економіки. На початку 2013 року на�

брав чинності Закон України "Про стимулювання інвес�

тиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з

метою створення нових робочих місць" від 06.09.2012

№ 5205 [12], який визначає основи державної політики

в інвестиційній сфері до 2032 року, положення якого

спрямовані на створення сприятливого клімату для роз�

витку інвестиційної діяльності у нашій державі. Для при�

ведення в дію механізму стимулювання, визначеного

даним Законом, Кабінет Міністрів України прийняв по�

станову "Про затвердження Порядку відбору, схвален�

ня та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних

галузях економіки та вимог до таких проектів" від

14.08.2013 № 715 [13] та розпорядження "Про затвер�

дження переліку пріоритетних галузей економіки" від

14.08.2013 № 843�р [14]. Згідно з цим Порядком,

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільсько�

го господарства України було затверджено ряд важли�

вих наказів, а саме:

— наказ "Про затвердження форми заяви для участі

у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях

економіки та інструкції щодо її заповнення" від

12.12.2013 № 1475 [15];

— наказ "Про затвердження форми реєстраційної

картки інвестиційного проекту у пріоритетній галузі еко�

номіки" від 12.12.2013 № 1474 [16].

Однак ці заходи несуттєво збільшили зацікавленість

суб'єктів інвестиційної діяльності та не збільшили їх ак�

тивність. Державні експерти з питань формування інве�

стиційного ринку України вважають, що головними при�

чинами відсутності використання суб'єктів інвестиційної

діяльності стимулюючих механізмів могли стати:

— складна та бюрократична процедура відбору та

затвердження інвестиційних проектів;

— занадто жорсткі вимоги до проектів під час відбо�

ру та їх подальшого виконання;

— постійні зміни до податкового законодавства.

ВИСНОВКИ
Отже, можна дійти висновку, що, наразі, аналіз

факторів впливу на іноземні інвестиції не може бути

здійснений до кінця, враховуючи постійну трансформа�

цію глобального економічного середовища, яка змінює

пріоритети обрання стимулів для залучення інвестицій

в економіку держави та потребує неперервного адапту�

вання теоретичних досліджень до змін економічних про�

цесів. Для подальшого покращення інвестиційного

клімату та іміджу України актуальним залишається пи�

тання удосконалення організаційно�правової бази дер�

жавного управління інвестиційною діяльністю для підви�

щення дієздатності механізмів забезпечення сприятли�

вого інвестиційного клімату та побудови міцної основи

збереження та підвищення конкурентоспроможності

вітчизняної економіки.
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THE PRACTICE OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE INTRODUCTION OF AN EARLY
INTERVENTION SERVICE DELIVERY SYSTEM: METHODOLOGICAL ASPECTS

У статті визначено основні складові механізму публічного управління системою надання по�
слуги раннього втручання, які сприяють утворенню правового, організаційного та фінансово�
економічне забезпечення регулювання такої системи як на національному, так і на регіональ�
ному та місцевому рівнях в Україні.

Названо шляхи поетапного запровадження системи надання послуги раннього втручання в
процесі удосконалення публічного управління у цій сфері. Приділено увагу питанню забезпе�
чення розвитку одного із найважливіших елементів функціонування системи надання послуги
раннього втручання — мережі послуги. Підтверджено необхідність визначення єдиних мето�
дичних засад для організації центрів, кабінетів раннього втручання на базі наявних установ, в
яких може надаватись ця послуга, для розробки відповідних методичних рекомендацій в якості
допоміжного інструменту механізму публічного управління у сфері раннього втручання.

Викладено методичні основи для впровадження практики надання послуги раннього втру�
чання у пілотних областях під час організації кабінетів, відділень, центрів раннього втручання
на рівні міст, районів, територіальних громад.

The article defines the main components of the mechanism of public management of the system
of provision of early intervention services, which contribute to the formation of legal, organizational
and financial and economic support for the regulation of this system both at national, regional and
local levels in Ukraine.
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The ways of gradual introduction of the system of provision of early intervention service in the
process of improvement of public administration in this field are named. These ways define the main
directions of the state policy on the development of early intervention service, the application of the
mechanism of piloting the early intervention service in 10 regions in accordance with the decree of
the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 22, 2019 No. 350 its health and life", the formation of a
network of centers, offices, early intervention units by introducing the provision of this service on
the basis of existing institutions, mouth new organizations, social organizations, health and education,
attracting and using the assistance of international organizations, the EU and other donors to develop
early intervention services in Ukraine, ensure cooperation of public authorities with public
associations and organizations of parents of children with disabilities, development of legal framework
on this issue, implementation of the coordinating function of the Ministry of Social Policy, designated
by the Government as national coordinator on this issue, and ensuring co�operation these three
ministries — social policy, health, education and science and others.

Attention is paid to ensuring the development of one of the most important elements of the
functioning of the system of provision of early intervention service — the service network. The
necessity of defining uniform methodological bases for the organization of centers and early
intervention offices based on existing institutions in which this service can be provided, was
confirmed.

The methodological bases for introduction of the practice of rendering early intervention service
in pilot areas at the organization of offices, departments, early intervention centers at the level of
cities, districts and territorial communities are outlined.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діти з обмеженнями життєдіяльності та ризиком

виникнення таких обмежень — це діти, які мають про�

блеми функціонування і здоров'я [1].

Під "раннім втручанням" автором розуміється по�

слуга, яка поєднує медичну, психологічну, соціальну і

педагогічну допомогу, що надається міждисциплінар�

ною командою фахівців дітям від народження до 3 років

(включно) з обмеженнями життєдіяльності або ризиком

виникнення таких обмежень та їхнім сім'ям, з метою

раннього виявлення та профілактики порушень, спря�

мована на покращення розвитку дитини, підтримку

батьків чи законних представників таких дітей. Метою

раннього втручання є соціалізація та адаптація до умов

сучасного суспільства таких дітей та їхніх сімей.

Як правило, послуга раннього втручання надається

сім'ям, починаючи з моменту народження дитини, якщо

немовля має відставання, порушення розвитку або ви�

сокий ризик інвалідності, і до моменту організації пе�

реходу дитини до дошкільного навчального або іншого

закладу після завершення обслуговування сім'ї фахів�

цями з раннього втручання.

Ключові слова: інвалідність, порушення розвитку, раннє втручання, система надання послуги, міждис�

циплінарна команда.

Key words: disability, developmental disabilities, early intervention, service delivery system, multidisciplinary

team.

Ця послуга за змістом є медико�соціальною, яка

всебічно забезпечує потреби цієї уразливої категорії на�

селення та дозволяє оцінити стан дитини, скоордину�

вати дії фахівців, реалізувати заплановані заходи та

отримати вагомі результати, які сприятимуть не лише

успішному розвитку, а й попередженню інвалідизації ди�

тини або зменшенню її негативних наслідків, розширен�

ню можливостей дитини щодо отримання освіти, а у

майбутньому — професії. Також отримання послуги

раннього втручання здійснює позитивний вплив на фун�

кціонування сім'ї, забезпечує потребу батьків у психо�

логічній, професійній допомозі.

Послуга може надаватися через установи різних

форм власності та підпорядкування (Міністерство со�

ціальної політики, Міністерство охорони здоров'я,

Міністерство освіти та науки), включаючи поліклініки,

лікарні, реабілітаційні центри, інклюзивно�ресурсні цен�

три, громадські організації.

На сьогодні наявні установи та заклади не станов�

лять єдиної комплексної системи, яка б забезпечувала

належну міжгалузеву координацію та взаємодію в пи�

таннях задоволення потреб відповідної категорії дітей
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та їхніх законних представників. На національному рівні

не існує єдиної концепції надання сімейноцентрованих

послуг для дітей з інвалідністю, затримкою в розвитку

чи ризиком виникнення такої затримки та сімей, що ви�

ховують таких дітей.

Останні дані підтверджують тенденцію збільшення

кількості осіб з інвалідністю, зокрема, дітей з інвалід�

ністю в Україні.  В структурі осіб з інвалідністю

(2 659,7 тис. осіб або 6,2 % від загальної чисельності

українського населення станом на 1 січня 2019 р.) пито�

ма вага дітей із встановленою інвалідністю становить

6,0 % (або 161,6 тис. осіб, що на 2,5 тис. осіб більше,

ніж у 2017 р.) [2].

Водночас міжнародний досвід свідчить, що вже в

перші роки життя приблизно у 13—18 % дітей виявля�

ються затримки розвитку та можливий ризик їх виник�

нення [3]. За орієнтовними розрахунками кількість дітей

з обмеженнями життєдіяльності та ризиком їх отриман�

ня у віці до 3 років (включно), які можуть потребувати

послуги раннього втручання, коливається приблизно у

межах 289—380 тис. осіб [2; 3].

 Отже, існує суспільна потреба у розвитку механіз�

му публічного управління запровадженням системи на�

дання послуги раннього втручання, яка сприятиме за�

побіганню інвалідизації дітей раннього віку, підвищен�

ню рівня життя сімей, що виховують дітей з інвалідністю,

підготовки таких дітей до інклюзивного навчання, деін�

ституціалізації догляду та виховання дітей з інвалід�

ністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз наукової літератури у сфері ранньої реабіл�

ітації та раннього втручання для дітей з обмеженнями

життєдіяльності або ризиком виникнення таких обме�

жень вказує на те, що на сьогодні розробленість питан�

ня стосовно публічного управління організацією надан�

ня послуги раннього втручання залишається низькою.

Сутність послуги, її суспільна корисність та вплив на

життя і здоров'я дітей та їхніх сімей, проблематику дер�

жавно�управлінського впливу на систему надання комп�

лексних послуг для дітей з порушеннями розвитку та

їхніх сімей на різних рівнях розглянуто в наукових пра�

цях зарубіжних і вітчизняних дослідників, а саме:

С. Барета, Ж. Боавіди, С. Брауна, М. Гуральніка, Р. Мак�

вільяма, Т. Мура, Н. Добрової�Крол, А. Серано, Д. Хек�

мана, Д. Шонкофа [3; 4; 5; 6], а також О. Дуброві�

ної, М. Кравченко, Т. Міщук, Г. Кукурузи, А. Кравцової,

О. Савченко, В. Трощинського, Ю. Харченко та ін. [7—

10].

Попри те, що існують певний науковий інтерес та

напрацювання з даного питання, система публічного уп�

равління наданням цієї послуги потребує наукового об�

грунтування і доповнення теоретичних досліджень

підходами, методами і формами їх практичної реалі�

зації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження механізму публічного

управління запровадженням послуги раннього втручан�

ня та визначення методичних основ для впровадження

практики надання послуги раннього втручання у пілот�

них областях під час організації кабінетів / відділень /

центрів раннього втручання на рівні міст / районів / те�

риторіальних громад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні розбудовується механізм публічного

управління системою надання послуги раннього втру�

чання. На національному рівні здійснено кроки, які

сприяють утворенню правового та організаційного ме�

ханізмів регулювання даної системи, відбувається по�

шук та формування напрямів фінансово�економічне за�

безпечення системи раннього втручання на всіх рівнях

управління.

Шляхами поетапного запровадження системи на�

дання послуги раннього втручання в процесі удоско�

налення публічного управління у цій сфері висту�

пають:

— визначення основних напрямів державної пол�

ітики щодо розвитку послуги раннього втручання (зок�

рема, шляхом розробки та затвердження Концепції

створення та розвитку системи надання послуги ран�

нього втручання в Україні та плану заходів з її реалі�

зації);

— застосування механізму пілотування послуги

раннього втручання в окремих регіонах, поступово по�

ширюючи надання даної послуги на усі області Украї�

ни. Нині згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 22.05.2019 № 350 "Деякі питання створен�

ня системи надання послуги раннього втручання для

забезпечення розвитку дитини, збереження її здоро�

в'я та життя" відповідний пілотний проект реалізуєть�

ся у 10 областях, а саме: Вінницькій, Дніпропет�

ровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Кіро�

воградській, Луганській, Львівській, Одеській та

Харківській [11];

— формування мережі центрів / кабінетів / від�

ділень раннього втручання шляхом запровадження на�

дання такої послуги на базі існуючих закладів / уста�

нов / організацій соціальної сфери, охорони здоров'я

та освіти (відкриття центрів / кабінетів / відділень ран�

нього втручання в усіх пілотних областях має відбува�

тись з розрахунку на 5—7 тис. дитячого населення у віці

від 0 до 4 років);

— залучення та використання допомоги міжнарод�

них організацій, ЄС та інших донорів для розвитку по�

слуги раннього втручання в Україні;

— забезпечення співпраці органів публічної влади

з громадськими об'єднаннями та організаціями батьків

дітей з обмеженнями життєдіяльності;

— розвиток нормативно�правової бази для надан�

ня послуги раннього втручання [11—13];

— забезпечення навчання (підвищення кваліфікації)

фахівців для роботи в міждисциплінарних командах

раннього втручання;

— забезпечення фінансування розвитку системи на�

дання послуги раннього втручання за рахунок коштів

державного i місцевих бюджетів, благодійних фондів,

міжнародної технічної та фінансової допомоги та інших

джерел, не заборонених законодавством;

— проведення iнформаційно�просвітницької

діяльності, спрямованої на інформування населення
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про послугу та популяризацію важливості збережен�

ня здоров'я та забезпечення розвитку дитини в ран�

ньому віці;

— вивчення потреби населення у послузі;

— утворення та забезпечення діяльності консуль�

тативного органу при Кабінеті Міністрів України з цьо�

го питання — Національної ради з питань раннього втру�

чання [13];

— здійснення координуючої функції Мінсоцполіти�

ки, що визначено Урядом національним координатором

з цього питання, та забезпечення співпраці трьох

міністерств — Міністерства соціальної політики,

Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і

науки [12];

— проведення заходів для забезпечення роз�

витку надання послуги раннього втручання на ос�

нові широких скоординованих міждисциплінарних

зусиль в різних секторах сфери публічного управл�

іння та суспільства загалом, зокрема, як�от: ство�

рення координаційних органів та механізмів взає�

модії між зацікавленими сторонами, які працюють

навколо послуги раннього втручання, в пілотних

регіонах, зокрема регіональних міжвідомчих кон�

сультативних рад з питань реалізації пілотного про�

екту "Створення системи надання послуги ранньо�

го втручання", затвердження їх складу, положення

про регіональні консультативні ради та відповідних

планів заходів;

— визначення обсягу видатків для реалізації зaxoдів

з розвитку системи надання послуги раннього втручан�

ня у пілотних регіонах на основі моніторингу надання

послуги у поточному періоді та забезпечення їх враху�

вання під час підготовки державного i місцевих бюд�

жетів з урахуванням можливостей останніх, забезпечен�

ня залучення для фінансування надання послуги коштів

благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансо�

вої допомоги та інших джерел, не заборонених законо�

давством;

 — організація та проведення навчальних поїздок

/ семінарів / тренінгів, навчальних курсів, програм,

літніх шкіл для навчання (підвищення кваліфікації)

фахівців з раннього втручання, батьків, які виховують

дітей з обмеженнями життєдіяльності, представників

надавачів послуги раннього втручання, публічних служ�

бовців та інших учасників процесу впровадження цієї

послуги в пілотних регіонах;

— використання вебресурсів для забезпечення роз�

міщення інформації про раннє втручання, посилань на

онлайнскринінг для визначення потреби у зверненні до

надавачів даної послуги. (Онлайнскринінг для виявлен�

ня у дітей відставання та порушення розвитку побудо�

ваний на основі анкети�опитувальника, яка містить тест

для якомога раннього виявлення проблем розвитку ди�

тини в залежності від її віку) [15];

— залучення інструментів технічної допомоги ЄС,

зокрема інструменту Twinning та інших, для розвитку

раннього втручання в Україні;

— проведення конференцій, у т. ч. за міжнародною

участю, для обговорення в широкому колі представників

заінтересованих сторін проблем розвитку раннього

втручання в Україні та залучення міжнародних парт�

нерів.

У процесі функціонування системи надання послу�

ги раннього втручання постає питання розвитку одного

із найважливіших елементів — мережі послуги.

Для реалізації цього завдання необхідним є виз�

начення єдиних основних методологічних засад орган�

ізації центрів / кабінетів раннього втручання на базі

існуючих установ, в яких може надаватись ця послуга.

Передбачається розробка та затвердження відповід�

них методичних рекомендацій в якості допоміжного

інструменту механізму публічного управління у цій

сфері.

Водночас, на думку автора, слід дотримуватись та�

ких загальних положень під час організації роботи із

запровадження системи надання послуги раннього втру�

чання у пілотних регіонах:

1. Рекомендується визначити метою впровадження

практики надання послуги раннього втручання створен�

ня належних умов надання такої послуги на будь�якому

рівні, що забезпечує раннє виявлення порушень здоро�

в'я та обмежень життєдіяльності, оптимальний розви�

ток і адаптацію дітей, інтеграцію сім'ї і дитини в суспіль�

ство, профілактику або зниження проявів обмежень

життєдіяльності, зміцнення фізичного і психічного здо�

ров'я, підвищення доступності освіти, для дітей до

3 років (включно) з обмеженнями життєдіяльності або

ризиком виникнення таких обмежень та їхніх сімей.

2. Цільовими групами для надання послуги ранньо�

го втручання є:

діти у віці від 0 до 3 років (включно), у яких є відста�

вання в фізичному чи розумовому розвитку, включно з

порушеннями розвитку в різних сферах (моторної, мов�

ної, комунікативної, соціальної, емоційної), вже розви�

нулися проблеми з психічним здоров'ям, руховими на�

вичками, поведінкою або когнітивними функціями або

є порушення здоров'я, що з високою ймовірністю при�

зводять до затримок розвитку, та їхні батьки чи опіку�

ни;

матері�одиначки, що перебувають у післяпологовій

депресії, втратили чоловіка чи родину під час вагітності

(ця цільова група потребує особливої уваги і розробки

індивідуальних программ, тому що жінки, які страдають

від післяпологової депресії, рідко звертаються за до�

помогою);

родини, починаючи з перших тижнів вагітності, що

очікують дитину з ризиком появи інвалідності чи обме�

жень життєдіяльності;

новонароджені, батьки яких входять до груп ризи�

ку з наркоманії, перенесли насильство в близьких відно�

синах, мають психічні захворювання [8].

Підставою для отримання послуги раннього втру�

чання є звернення потенційного отримувача послуги до

суб'єкта, що надає послугу, та визначення суб'єктом

відповідності потреб сім'ї або дитини критеріям отри�

мання послуги раннього втручання.

У технології раннього втручання батьки дитини є

членами команди раннього втручання та приймають

активну участь на всіх етапах реалізації технології. Про�

грама раннього втручання будується, спираючись на

запит, узгоджений батьками та фахівцями. Батьки зав�

жди знаходяться в кімнаті під час зустрічей. Зустрічі

можуть відбуватися як у центрі, так і вдома під час до�

машніх візитів. Періодично батьки зустрічаються з фа�
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хівцями без дитини для обговорення програми. Важли�

вим критерієм оцінки ефективності програми раннього

втручання є те, наскільки змінилася якість життя сім'ї

вдома [8].

Алгоритм надання послуги є проходженням сім'єю

та командою фахівців крок за кроком певних етапів: ви�

явлення дітей з високим ризиком порушень психічного

розвитку, побудову індивідуальної програми раннього

втручання, виконання цієї програми та оцінку її ефек�

тивності.

Кожний цикл побудови індивідуальної програми

раннього втручання складається з таких частин [8]:

— формування узгодженого між фахівцями та бать�

ками запиту,

— виділення ключової проблеми, оцінка когнітивно�

го, моторного, соціально�емоційного, мовленнєвого роз�

витку та адаптивних навичок дитини та дитячо�батьківсь�

ких відносин у відповідності до узгодженого запиту,

— формулювання цілі роботи у SMART�форматі,

тобто цілі, яка є конкретною, вимірюваною, досяжною,

актуальною, визначеною у часі;

— реалізації програми та оцінювання ефективності

роботи;

— досягнення поставленої цілі та нового циклу, який

розпочинається з формування нового узгодженого за�

питу та складається з вищенаведених етапів.

Послуга раннього втручання — це послуга тривало�

го безперервного супроводу сім'ї. Такий супровід може

надавати команда центру, який знаходиться в безпосе�

редній близькості від сім'ї, тому що сім'я повинна

відвідувати його 1 або 2 рази на тиждень і фахівці цент�

ру повинні мати можливість здійснювати домашні візи�

ти в рамках програми.

Тривалість одного циклу індивідуальної програми

раннього втручання залежить від часу, який перед�

бачається для досягнення цілі, і може бути від 1 до

5 місяців. У процесі надання послуги раннього втручан�

ня, один цикл змінює інший і фахівці разом з сім'єю ру�

хаються "маленькими кроками", досягаючи на кожно�

му етапі чітко поставленої мети [8].

У процесі реалізації програми раннього втручання

сім'я з дитиною приймають участь в індивідуальних або

групових заняттях. Індивідуальні заняття можуть про�

ходити як в межах регулярних домашніх візитів, так і в

центрі раннього втручання.

У межах кожного циклу проходять регулярні, обо�

в'язкові зустрічі з батьками: щоб узгодити запит; обго�

ворити результати поглибленої оцінки, узгодити цілі та

план дій; оцінити ефективність етапу роботи.

Оцінка ефективності програми пов'язана зі SMART�

ціллю і включає не тільки висновок про досягнення мети,

а й аналіз чинників, які вплинули на це.

Також фахівцями проводиться постійний моніторинг

розвитку дитини.

Таким чином, критеріями оцінками ефективності

програми є досягнення SMART�цілі, суб'єктивна оцінка

батьками та результати оціночних шкал і тестів.

Критеріями виходу з програми є:

— вік дитини: незалежно від рівня розвитку дити�

ни, після досягнення біологічного віку 3 роки та 11 мі�

сяців, сім'я повинна вийти з програми раннього втручан�

ня і перейти в інші програми;

— потреби сім'ї та дитини: в разі, якщо для дитини

актуально перейти в іншу програму, наприклад в дитя�

чий садок у віці 3 років, й немає потреби поєднувати ці

дві програми;

— рішення сім'ї або зміна обставин її життя.

Обговорення з батьками виходу дитини з послуги

раннього втручання і перехід в інші програми починаєть�

ся за 6—9 місяців до її завершення. Робота ведеться за

трьома основними напрямами [8]:

1. Формування в дитини необхідних навичок і мож�

ливостей до адаптації, соціалізації, самообслуговуван�

ня.

2. Добір програм, які може відвідувати дитина після

завершення даної програми.

3. Підвищення рівня компетентності батьків.

Незалежно від причин виходу з програми раннього

втручання, проводиться заключна зустріч з батьками,

на якій оцінюється ефективність останнього циклу й

всього перебування сім'ї в цій програмі.

Надавачем послуги раннього втручання виступає

міждисциплінарна команда, до складу якої входять

фахівці різних галузей знань: психолог, логопед (спец�

іальний педагог), фізичний терапевт, лікар (педіатр або

невролог), фахівець із соціальної роботи (або соціаль�

ний працівник), координатор послуги / реєстратор; ко�

манда безпосередньо виконує заходи, які становлять

зміст послуги раннього втручання; за потреби та наяв�

ності відповідних ресурсів склад команди може розши�

рюватися.

Робочий час команди розподіляється на ведення

практичної роботи з отримувачами та організаційно�

методичну діяльність. Практична складова включає без�

посередню роботу з дитиною та батьками або законни�

ми представниками. Кількість часу на ведення практич�

ної роботи з отримувачами на одного фахівця�члена

команди, який працює на повну ставку, не перевищує

20 годин на тиждень. В організаційно�методичну скла�

дову входить ведення документації, робота з відеома�

теріалами, участь у загальних командних засіданнях /

зборах, поточне обговорення випадків з членами коман�

ди, самоосвіта, наукова робота, участь в освітніх захо�

дах, тренінгах, конференціях.

Суб'єкт, що надає послугу раннього втручання,

забезпечує приміщення для здійснення заходів із на�

дання послуги: кімнат для індивідуальних і групових

форм роботи з отримувачем послуги, для роботи

команди, зберігання розвивальних іграшок, матері�

алів та реабілітаційного обладнання, для персоналу

тощо. Вхід, а також всі приміщення надавача мають

бути обладнані згідно з принципами універсального

дизайну.

Суб'єкт, що надає послугу раннього втручання,

надає в установи системи охорони здоров'я, соціаль�

ного захисту, освіти, недержавні організації, які можуть

направляти в послугу раннього втручання, інформацію

про суб'єкта та цю послугу, стандартні форми направ�

лення.

Надавач послуги співпрацює з інклюзивно�ресурс�

ними центрами та дошкільними навчальними заклада�

ми та іншими установами під час планування та вико�

нання програми переходу з послуги раннього втручан�

ня.
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Діяльність суб'єкта, що надає послугу раннього

втручання, підлягає внутрішньому та зовнішньому оці�

нюванню. Внутрішнє оцінювання діяльності суб'єктом,

що надає послугу раннього втручання щодо відповід�

ності послуги вимогам, рекомендується проводити не

рідше ніж один раз на рік із залученням отримувачів

послуги та вживати заходів для усунення виявлених не�

доліків.

Зовнішнє оцінювання має здійснюватись місцевими

органами виконавчої влади, органами місцевого само�

врядування, іншими уповноваженими органами відпов�

ідно до законодавства.

Отже, існує нагальна потреба подальшого розвит�

ку системи надання послуги раннього втручання та роз�

повсюдження її на всій території країни, а також не�

обхідність впровадження практики надання послуги

раннього втручання, особливо під час реформування

системи інституційного догляду та виховання дітей, що

потребує надання нових видів послуг для дітей і сімей

на рівні громади. Зокрема потребує розширення та

відповідного нормативного, ресурсного та методично�

го забезпечення організаційний механізм системи на�

дання такої послуги.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, у статті визначено основні складові

механізму публічного управління системою надання

послуги раннього втручання, які сприяють утворен�

ню нормативно�правового, організаційного та фінан�

сово�економічне забезпечення регулювання даної

системи як на національному, так і на регіональному

та місцевому рівнях. Названо актуальні шляхи поетап�

ного запровадження системи надання послуги раннь�

ого втручання в процесі удосконалення публічного

управління у цій сфері з метою забезпечення вияв�

лення дітей раннього віку з обмеженнями життєдіяль�

ності та організація допомоги їм та їхнім сім'ям. При�

ділено увагу питанню забезпечення розвитку одного

із найважливіших елементів функціонування системи

надання послуги раннього втручання — мережі послу�

ги. Підтверджено необхідність визначення єдиних

методичних засад для організації центрів, кабінетів

раннього втручання на базі діючих установ, в яких

може надаватись ця послуга, для розробки відповід�

них методичних рекомендацій в якості допоміжного

інструменту механізму публічного управління у сфері

раннього втручання.

Викладено методичні основи для впровадження

практики надання послуги раннього втручання у пілот�

них областях при організації кабінетів, відділень,

центрів раннього втручання на рівні міст, районів, тери�

торіальних громад.

Вдосконалення публічного управління у сфері ран�

нього втручання потребує скоординованих міждисцип�

лінарних та міжвідомчих зусиль у різних секторах сфе�

ри публічного управління та забезпечення співпраці з

інститутами громадянського суспільства, зокрема

організаціями батьків дітей з інвалідністю, та іншими

стейкхолдерами.

Невідкладними заходами для розвитку системи

послуг раннього втручання, на нашу думку, мають

бути:

— затвердження проекту розпорядження Кабінету

Міністрів України "Про схвалення Концепції створення

та розвитку системи послуг раннього втручання в Ук�

раїні" на виконання Указу Президента України від

13.12.2016 № 553 [14];

— затвердження державного стандарту послуги

раннього втручання;

— забезпечення діяльності Національної ради з пи�

тань раннього втручання як консультативного органу

Кабінету Міністрів України з питань формування та

реалізації державної політики з раннього втручання на

постійній основі;

— визначення обсягу видатків для реалізації зaxoдів

з розвитку системи надання послуги раннього втручан�

ня у пілотних регіонах на основі моніторингу надання

послуги у поточному періоді та забезпечення їх враху�

вання при підготовці державного i місцевих бюджетів з

урахуванням можливостей останніх, забезпечення за�

лучення для фінансування надання послуги коштів бла�

годійних фондів, міжнародної технічної та фінансової

допомоги та інших джерел, не заборонених законодав�

ством.
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Зазначено, що державне регулювання збалансованого розвитку будівельного комплексу
може бути сформовано як приведення будь�якої системи у відповідність з цілями її функціону�
вання, що досягається шляхом впливів системи управління на елементи, що безпосередньо
визначають хід процесу. Найбільш відомими формами регулювання економіки в розвинених
країнах є стратегічне планування і регіональне програмування. Центральна проблема держав�
ного регулювання економіки полягає в тому, щоб вирішити питання щодо того, як можна ско�
ординувати економічну діяльність мільйонів господарюючих суб'єктів. Водночас економічний
процес, який здійснюється в умовах організаційної, тимчасової і просторової роз'єднаності,
що грунтується на поділі праці і є високоспеціалізованим, за можливості не тільки протікав без
перешкод, але і характеризувався б максимально можливою ефективністю.

Визначено, що об'єктами регулювання виступає національна економіка загалом, господарст�
во регіонів, підприємства різних форм власності, сімейне господарство. Суб'єктами держав�
ного регулювання є державні органи, наділені відповідними повноваженнями, в т.ч. довірені
особи, що керують державною власністю, пакетами акцій. В основних положеннях регіональ�
ної політики України під регіоном розуміється частина території України володіє спільністю при�
родних, соціально�економічних, національно�культурних та інших умов. Регіон може збігатися
з кордонами територій України, або об'єднувати території деяких регіонів України. Регіони ви�
діляються на основі різних базових ознак: природних, економічних, історичних та ін.

Запропоновано визначити регіональний (територіальний) розвиток як режим функціонуван�
ня регіональних систем, який орієнтований на позитивну динаміку параметрів рівня і якості життя
населення, забезпечену стійким, збалансованим і взаємно не руйнуючи відтворенням соціаль�
ного, ресурсного та екологічного потенціалів територій. Найважливішими ознаками регіональ�
ного розвитку є: стійкість; збалансованість; соціальна орієнтація.

It is stated that state regulation of balanced development of a building complex can be formed as
bringing, any system in conformity with the goals of its functioning, which is achieved by the
application of control effects on the elements that directly determine the course of the process. The
most well�known forms of economic regulation in developed countries are strategic planning and
regional programming. The central problem of state regulation of the economy is to address the
question of how the economic activities of millions of businesses can be coordinated. Thus the
economic process which is carried out in the conditions of organizational, temporal and spatial
separation, based on division of labor and is highly specialized, if possible, not only proceeded without
obstacles, but also would be characterized by the maximum possible efficiency.

It is determined that the objects of regulation are the national economy as a whole, the economy
of the regions, the enterprises of different forms of ownership, the family economy. The subjects of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі переходу України до ринкової економі�

ки спостерігається реорганізація системи державного

регулювання як на загальнодержавному, так і на регі�

ональному рівні. І якщо на початку реформування на

перший план виступав питання про роль і місце держа�

ви в ринковій економіці, то сьогодні більш актуальною

є дилема "держава — регіони", "центр — регіони", ви�

кликана боротьбою за перерозподіл влади між цент�

ром і регіонами, суперництвом регіонів один з одним і

іншими проблемами, що гальмують реформаційний

процес.

В Україні нині відсутня соціальна економіка, орга�

нізація, політико�правові основи для безконфліктного

розвитку тріади — національного, регіонального, місце�

вого рівнів. Тому нерідко в регіонах проявляється праг�

нення до дезінтеграції, спроби відмови виконувати роз�

порядження Центру. У цих умовах необхідний якісний

перегляд стратегії і тактики реформ, пов'язаних з фор�

муванням реальної системи державного регулювання

регіональних відносин у рамках регіону. На жаль, сьо�

годні держава під час вирішення питань регіональної

політики змушене керуватися окремими надзвичайни�

ми заходами, а не вивіреної концепцією та відповідни�

state regulation are state bodies, which are endowed with relevant powers, including: proxies
managing state property, stakes. In the basic provisions of regional policy of Ukraine, the region is
understood to mean that part of the territory of Ukraine possesses a community of natural, socio�
economic, national�cultural and other conditions. The region may coincide with the borders of the
territories of Ukraine, or may unite the territories of some regions of Ukraine. Regions are
distinguished on the basis of various basic features: natural, economic, historical, etc.

It is proposed to define regional (territorial) development as a mode of functioning of regional
systems, which is oriented to the positive dynamics of the parameters of the level and quality of life
of the population, provided with stable, balanced and mutually not destroying reproduction of social,
resource and ecological potentials of the territories. The most important features of regional
development are: sustainability; balance; social orientation.

Each entity has its goals and advantages, some of which inevitably find themselves competing or
contradicting. In addition, it should be noted that the inequality of entities and as a result of receiving
income from some to the detriment of others. This creates the preconditions for numerous socio�
economic conflicts.

Of all the entities represented in the region only for regional and local governing bodies the central
task is to ensure balanced and integrated development of subordinate enterprises. Only the goals of
regional bodies have a long�term social character. The challenge for these bodies is to unite the
interests of all regional development actors in order to solve the real problems of the region.

The subject of regulation is a set of interrelated problems that arise between economic entities,
management and the population regarding the efficient use of territorial resources and integrated
economic development. The tasks of regulation are to ensure that: the balance of interests of all
stakeholders is ensured; uninterrupted and effective functioning of the socio�economic complex of
the region; high standard of living of the population; balanced solution of socio�economic problems
and preservation of the quality of the environment. All the tasks facing the subjects of state regulation
of regional development can be divided into four blocks: regional, economic, social, environmental.

Ключові слова: збалансований розвиток, державне регулювання, механізми, будівельний комплекс, ре�

гіональне програмування, стратегічне планування.

Key words: balanced development, state regulation, mechanisms, building complex, regional programming,

strategic planning.

ми інститутами регіонального розвитку, що не дозво�

ляє вийти з кризової ситуації. Вихід же можливий тільки

за сильної політичної волі до впорядкування держав�

ного регулювання територіального розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням аналізу стану та динаміки збалансовано�

го розвитку будівельної сфери присвячені зокрема

роботи А. Асаула, А. Беркути, А. Гойка, Ю. Манцеви�

ча, В. Кравченко, Л. Левгта, К. Паливоди, де автори вик�

ладають власне бачення шляхів удосконалення процесів

житлового будівництва.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження еволюційного стану і

сучасних тенденцій реорганізація системи державного

регулювання збалансованого розвитку будівельного

комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття регулювання використовується в науковій

літературі з регіональної економіки порівняно недав�



Інвестиції: практика та досвід № 24/2019158

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

но, відтіснивши раніше вживане "управління" і "плану�

вання". Поняття "державне регулювання регіонально�

го (територіального) розвитку" формується на основі

синтезу термінів: "державне регулювання" та "регіо�

нальне (територіальне) розвиток". У теорії їх сутність

трактується далеко не однозначно, тому розглянемо

зміст кожного з них виходячи з сучасних підходів і ус�

тановок.

Регулювання може бути сформовано як приведен�

ня, будь�якої системи у відповідність з цілями її функ�

ціонування, що досягається додатком управляючих

впливів на елементи, що безпосередньо визначають хід

процесу. Найбільш відомими формами регулювання

економіки в розвинених країнах є стратегічне плануван�

ня і регіональне програмування. Центральна проблема

державного регулювання економіки полягає в тому, щоб

вирішити питання щодо того, як можна скоординувати

економічну діяльність мільйонів господарюючих су�

б'єктів. Водночас економічний процес, який здійснюєть�

ся в умовах організаційної, тимчасової і просторової ро�

з'єднаності, що грунтується на поділі праці і є високо

спеціалізованим, за можливості не тільки протікав без

перешкод, але і характеризувався б максимально мож�

ливою ефективністю.

Це визначення збігається з визначенням терміну

"державна економічна політика" хоча теоретично понят�

тя державна економічна політика ширше, що пояснюєть�

ся тим, що коли держава відмовляється від проведення

державного регулювання економіки, політика невтру�

чання в економіку є державною економічною політикою

[1].

Розглянемо поняття державне регулювання з по�

зиції системного підходу, який включає:

— формулювання цілей і завдань розвитку;

— визначення об'єктів регулювання, організацію

керованої системи;

— виділення суб'єктів регулювання, формування їх

організаційної структури;

— розмежування функцій і вибір необхідних ме�

тодів;

— оцінку результатів регулювання.

Цілі економічного регулювання є сукупність певних

завдань, вирішення яких передбачається в найближчі

або віддалені перспективи.

Об'єктами регулювання виступає національна еко�

номіка загалом, господарство регіонів, підприємства

різних форм власності, сімейне господарство.

Суб'єктами державного регулювання є державні

органи, наділені відповідними повноваженнями, в т.ч.

довірені особи, що керують державною власністю, па�

кетами акцій.

До методів державного регулювання відносяться

прямі (наприклад, уявлення дотацій і субвенцій, які

виділяються для регіонів, регулювання цін, держав�

не замовлення, державний контроль та ін.) [2]. І не�

прямі методи (індикативне планування, бюджетне та

податкове регулювання, грошово�кредитна політика

та тощо).

Ефективність державного регулювання виражаєть�

ся через досягнуті показники соціально�економічного

розвитку, в яких знаходять відображення наслідки, вик�

ликані регулюючими впливами. Це передусім ступінь ре�

алізації поставлених цілей, досягнення соціально�еко�

номічних стандартів, все те, що можна визначити як фун�

кціональну ефективність.

Тепер розглянемо другу теоретичну конструкцію,

досліджувану нами — "регіональний розвиток", і тер�

міни, які її визначають, а саме: "регіон", "регіональна

економічна політика" [3, c. 187]. У визначенні цих

термінів різними вченими спостерігається неодно�

значність тлумачень.

"Регіон" — слово латинського походження, що в

перекладі означає країна, область, простір, територія.

Поняття "регіон" у широкому сенсі вживається для роз�

межування території країни або світового простору за

різними ознаками адміністративно�територіальним, на�

ціональним, географічним та ін. [4]. Трактування по�

няття залежить від того, яка буде ознака береться за

основу. Цим і пояснені різні тлумачення цього термі�

на.

У широкому побуті регіон це і одиниця адміністра�

тивного поділу країни, і край, і область і район. Одні

економісти не включають у визначенні регіону питання

розміщення продуктивних сил загалом в окремих галу�

зях країни, інші вважають, що економічний регіон — це

виробнича підсистема країни зі спеціалізацією вироб�

ництва у всесоюзному масштабі, з розвиненими внут�

рішніми зв'язками [5].

В основних положеннях регіональної політики

України під регіоном розуміється частина території

України володіє спільністю природних, соціально�

економічних, національно�культурних та інших умов.

Регіон може збігатися з кордонами територій Украї�

ни, або об'єднувати території деяких регіонів Украї�

ни.

Регіони виділяються на основі різних базових ознак:

природних, економічних, історичних та ін.

У 80�і роки на основі економічного районування в

СРСР виділялося 19 основних економічних регіонів [6,

c.37]. Сьогодні основним типом соціально�економічно�

го регіону зазвичай називають адміністративно терито�

ріальні одиниці (регіони, області, райони, міста, райо�

ни в містах та тощо). А також національно�територіальні

утворення.

У цьому дослідженні ми будемо розуміти як рівноз�

начні терміни "регіон" і "децентралізація" із застережен�

ням, що мова йде, передусім, про соціально�економіч�

ному, а не про правовому розумінні.

Децентралізація в Україні будується в умовах, коли

регіони відрізняються один від одного не тільки націо�

нальними, географічними, економічними та іншими

особливостями, а й сутнісними характеристиками.

Під час характеристики регіональної економіки не�

обхідно пам'ятати:

— регіональна економіка пов'язана більшою мірою

з природно�кліматичними факторами: наявністю корис�

них копалин, інших природних ресурсів, сприятливих

умов географічного середовища. Таким чином, рівень

економічного розвитку регіону знаходиться в сильній

залежності від природних факторів і від стану навко�

лишнього середовища;

— регіональне господарство, будучи комплексним,

по суті, не володіє, як правило, гармонійної структурою,

багато регіонів вузькоспеціалізовані [7].
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Регіональний (територіальний) розвиток — це ре�

жим функціонування регіональних систем, який орієн�

тований на позитивну динаміку параметрів рівня і якості

життя населення, забезпечену стійким, збалансованим

і взаємно не руйнуючи відтворенням соціального, ре�

сурсного та екологічного потенціалів територій. Най�

важливішими ознаками регіонального розвитку є:

— стійкість;

— збалансованість;

— соціальна орієнтація [8].

Без урахування цих характеристик можливості

функціонування регіональних систем у режимі розвит�

ку різко знижені.

Регулювання регіонального (територіального) роз�

витку слід розуміти як спеціально організовані системні

дії щодо забезпечення сталого і збалансованого функ�

ціонування регіональних систем, що має головним цільо�

вим орієнтиром поліпшення якості і підвищення рівня

життя населення.

Специфіка регіону полягає в тому, що вихідним мо�

ментом його регулювання є визначення мети регіональ�

ного розвитку. Тому поняття регулювання в додатку до

регіону можна визначити як процес досягнення визна�

чених цілей і параметрів розвитку регіону.

Державне регулювання територіального розвитку

існує стільки, скільки існує інститут держави, і може

бути відсутнім лише в тому випадку, якщо регіональні

проблеми не існують, але це швидше виняток (наприк�

лад, держава Ватикан). Воно існує навіть тоді, коли

держава вирішує завдання зовсім регіонального харак�

теру. Непряме державне регулювання регіонального

розвитку здійснюється через всі види економічної пол�

ітики.

Структуру державного регулювання регіонального

розвитку утворюють конкретні дії явного і неявного,

загального і виборчого характеру. Однак вони можуть

бути різноплановими, що у разі неправильного засто�

сування здатне знизити ефект державного регулюван�

ня.

Крім того, необхідно сказати і про саморегулюван�

ня розвитку територій, яке проявляється в 2�х формах:

соціальної мобільності населення та приватних інвести�

ціях. Однак сьогодні можливості саморегулювання

різко занижено: у населення немає фінансових можли�

востей для переїзду з депресивних територій на нове

місце роботи і проживання, це ускладнюється і мігра�

ційними потоками біженців і вимушених переселенців з

вогнищ міжнаціональних конфліктів, розрахунок на

приватні інвестиції в депресивні території теж не ви�

правдовує себе [9]. Світова практика свідчить про те,

що тільки пряме або непряме державне регулювання

може здійснити корекцію функціонування такої склад�

ної системи, як регіон.

Розглянемо складові частини системи державного

регулювання регіонального розвитку. Зміст процесу

регулювання регіонального розвитку складають відно�

сини суб'єктів господарювання, населення та органів

територіального управління щодо вирішення соціаль�

них, економічних, екологічних та інших проблем роз�

витку територій. Особливістю перехідного періоду є

поява нових активних учасників регіональних процесів —

це органи місцевого самоврядування, комерційні бан�

ки та фонди, фірми, підприємці, приватні особи, гро�

мадські організації.

Перераховані функції відносяться до економіки, яка

перебуває на стадії стійкого розвитку. Наша ж країна,

пройшовши кризовий етап, перебуває в стадії депресії.

У 1998 році тільки намітилися перші осередки зростан�

ня, які були згорнуті серпневою фінансовою кризою.

Держава будує регіональну політику на принципах

"підтримки" і "вирівнювання", тоді як необхідно, не

відкидаючи цієї практики, сформувати політику власне

регіонального розвитку та проводити її зі змістом цьо�

го розвитку і з наявними політичними, організаційними,

матеріальними і фінансовими можливостями держави і

регіонів.

Об'єктами регулювання державного регіонального

розвитку є:

— окремі групи населення;

— підприємства та організація всіх форм власності,

господарської орієнтації і профілю діяльності.

Суб'єкти державного регулювання регіонального

розвитку розподіляються за трьома рівнями управлін�

ня:

— центральний рівень (парламент, президент, уряд,

центральний банк, торгово�промислова палата, спілки

підприємців);

— регіональний рівень (регіональні влади, агентства

розвитку, торгово�промислова палата, бізнес�асоціації,

регіональні банки);

— місцевий рівень (місцева влада, агентства з роз�

витку окремих територій, торгово�промислові палати,

місцеві бізнес�асоціації, міжрегіональні банки, про�

фесійні спілки).

ВИСНОВОК
У кожного суб'єкта господарювання та управління

є свої цілі і переваги, деякі з них неминуче опиняються

конкуруючими або такими, що суперечать. Крім того,

слід зазначити нерівноправність суб'єктів і як наслідок

отримання доходів одними на шкоду іншим. Це створює

передумови для виникнення численних соціально�еко�

номічних конфліктів.

З усіх представлених у регіоні суб'єктів лише для

регіональних і місцевих органів управління централь�

ним завданням є забезпечення збалансованого і ком�

плексного розвитку підвідомчих підприємств. Тільки

цілі регіональних органів мають довгостроковий сусп�

ільний характер. Складне завдання цих органів поля�

гає в тому, щоб зуміти об'єднати інтереси всіх суб'єктів

регіонального розвитку для вирішення суті проблем

регіону.

Предметом регулювання є комплекс взаємопо�

в'язаних проблем, що виникають між суб'єктами

господарювання, управління і населенням з приво�

ду ефективного використання ресурсів територій і

комплексного розвитку економіки. Завдання регу�

лювання зводяться до того, щоб забезпечувалися:

баланс інтересів усіх зацікавлених сторін; безпере�

бійне і ефективне функціонування соціально�еко�

номічного комплексу регіону; високий рівень жит�

тя населення; збалансоване вирішення соціально�

економічних завдань і збереження якості навко�

лишнього природного середовища. Всі завдання,
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які стоять перед суб'єктами державного регулюван�

ня регіонального розвитку можна розділити на чо�

тири блоки: загальнорегіональному, економічні, со�

ціальні, екологічні.
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